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Abstrakt 

Vårt syfte med denna studie var att med utgångspunkt i några pedagogers arbete analysera hur 

datorer och surfplattor kan användas som hjälpmedel för att främja barns tal- och 

skriftspråksutveckling. Vi formulerade även två frågeställningar som hjälp för att kunna uppnå vårt 

syfte. Vår studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och som metod valde vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer med fem pedagoger. Resultatet visar att både surfplattor och 

datorer används i förskolan för att stimulera barns tal- och skriftspråksutveckling, men på skilda 

sätt. Datorer används mest till att skriva med och surfplattor mer för spelande, dock med spel som 

pedagogerna ansåg hade fokus på lärande. Samspelet mellan barn och en aktiv medforskande 

pedagog runt de tekniska hjälpmedlen visade sig vara de faktorer som har störst betydelse för 

utvecklingen av talet och skriften.  

 

Nyckelord: Samspel, Förskola, Dator, Surfplatta, Tal- och skriftspråksutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att kunna genomföra detta arbete. Våra familjer och vänner har 

haft stort tålamod och varit viktiga stöttepelare då vi spenderat många timmar med detta arbete. 

Speciellt stort tack vill vi rikta till vår handledare Stefan Lundström som har fungerat som ett stöd 

under hela vår arbetsprocess och till de pedagoger som vi har intervjuat. Pedagogerna har på sin 

egen fritid ställt upp på intervjuer och varit fantastiska inspiratörer. Det har varit ett lärorikt och 

spännande arbete som blir vår avslutande del i denna utbildning. Nu väntar nya spännande 

utmaningar. 

  

Charlotta Kinnunen & Carolina Kinnunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

 1 Inledning …................................................................................................................................... 1 

 1.1 Arbetsfördelning............................................................................................................... 2 

 1.2 Syfte …............................................................................................................................. 2 

  1.3 Frågeställningar …........................................................................................................... 2 

2 Bakgrund ….................................................................................................................................. 3 

  2.1 Förankring i styrdokumenten …...................................................................................... 3 

  2.2 Teoretisk utgångspunkt …............................................................................................... 4 

 2.3 Tal- och skriftspråksutveckling ….................................................................................... 5 

  2.4 Surfplattor i förskolan …................................................................................................. 7 

  2.5 Datorer i förskolan …...................................................................................................... 8 

3 Metod …...................................................................................................................................... 11 

 3.1 Intervju som metod …................................................................................................... 11 

  3.2 Kvalitativ forskningsintervju ….................................................................................... 11 

  3.3 Urval …......................................................................................................................... 12 

  3.4 Etiska riktlinjer ….......................................................................................................... 13 

  3.5 Genomförande …........................................................................................................... 13 

  3.6 Dataanalys ….................................................................................................................. 14 

 4 Resultat ….................................................................................................................................... 16 

 4.1 Pedagog A …................................................................................................................... 16 

  4.1.1  Surfplattan och datorn som språkverktyg …................................................. 16 

  4.1.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer ….............................. 17 

 4.2 Pedagog B …....................................................................................................................18 

  4.2.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg …................................................. 18 

  4.2.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer ….............................. 19 

 4.3 Pedagog C …................................................................................................................... 19 

  4.3.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg …................................................. 20 

  4.3.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer ….............................. 21 

 4.4 Pedagog D …................................................................................................................... 22 

  4.4.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg …................................................. 22 

  4.4.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer ….............................. 23 

 4.5 Pedagog E …................................................................................................................... 23 

  4.5.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg …................................................. 24 

  4.5.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer ….............................. 25  



 5 Diskussion …................................................................................................................................ 26 

 5.1 Metoddiskussion …......................................................................................................... 26 

 5.2 Resultatdiskussion …...................................................................................................... 28 

  5.3 Yrkesrelevans ….............................................................................................................. 32 

  5.4 Vidare forskning …......................................................................................................... 32 

 Referenser …................................................................................................................................... 33 

 Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

 

 



1 

1 Inledning 

 
Vi har i våra möten med barn på flera förskolor upplevt att många barn har ett stort intresse för 

surfplattor och datorer. De tycks vara fascinerande och spännande för barnen som många gånger 

gärna väljer att arbeta med dessa hjälpmedel framför annat som erbjuds på förskolorna. Detta har 

väckt en nyfikenhet hos oss gällande vad pedagoger har för erfarenheter av att arbeta med 

surfplattor och datorer som lärverktyg och som ett komplement för att nå läroplanens mål. En av oss 

har även egna barn i förskoleåldern där intresset för skriftspråket tycks ha väckts tack vare appar 

innehållande bokstäver och detta har också fått oss att intressera oss för möjligheterna med datorer 

och surfplattor. 

I vår kommun har vi sett att flera förskolor arbetar med datorer och surfplattor, dock i olika 

utsträckning och det verkar vara ett relativt outforskat område att medvetet arbeta med dessa 

hjälpmedel för att utveckla barns lärande. Då vi har talat med förskolepersonal har vi upplevt att det 

finns ett behov av ny kunskap om hur datorer och surfplattor kan användas på förskolorna. Datorer 

har funnits länge, men möjligheterna blir hela tiden fler och vi tror att det är få som vet vad det 

egentligen finns för program och att många saknar kunskapen om hur de kan användas för att 

främja lärandet hos förskolebarn. Det känns för oss väldigt viktigt att belysa dessa moderna 

hjälpmedel eftersom barn idag lever i en värld som innehåller mycket teknik och IT. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska man i förskolan utgå från barnens behov och främja deras 

sociala kontakter. Det är också viktigt att se till varje individ och dess förutsättningar för att var och 

en ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. Eftersom vi har uppmärksammat ett stort intresse 

hos barn för surfplattor och datorer vill vi ta reda på hur pedagoger tar till vara på detta som en hjälp 

för att utveckla barns lärande. Vi har valt att fokusera på det skriftliga samt verbala språket och 

främst pedagogers syn på hur man använder surfplattor och datorer som ett hjälpmedel för att 

utveckla språket hos barn i åldrarna ett till fem år. Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) 

betonar att förskolan ska locka till lärande. Med hjälp av barns nyfikenhet och intressen tillsammans 

med engagerade pedagoger ska barnen stimuleras till att lära. Förskolläraren har ett ansvar i att ge 

barnen förutsättningar för att skapa relationer och möjligheter till att skaffa sig goda kunskaper i hur 

man kommunicerar med andra. 

 

Varför vi har valt att enbart studera skrift- och talspråk med hjälp av datorer och surfplattor är dels 

på grund av att tiden tyvärr inte räcker till för att utveckla studien mer och dels då ämnet känns mest 

intressant att studera för oss personligen. Språket finns med oss överallt och då små barn är mitt i 

erövrandet av språket finner vi det intressant att se hur surfplattor och datorer kan stimulera just tal- 

och skriftspråket. Förhoppningen med studien är att vi ska kunna tillföra ny kunskap i ämnet som 

pedagoger på förskolorna kan ta del av samt även tillföra något nytt till forskningen. Då vi även 

själva är väldigt aktiva och intresserade av ny teknik privat finns också en nyfikenhet hos oss 

huruvida det går att använda tekniska hjälpmedel även för oss i vårt framtida yrkesliv. Det ska bli 

intressant att få ta del av de kunskaper som pedagoger har av språkutveckling med stöd av 

surfplattor samt datorer i förskolan. 
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1.1 Arbetsfördelning 
 

Vi har från planeringsstadiet och genom hela denna studies arbetsprocess arbetat tillsammans. 

Litteraturen har vi gemensamt funnit och gått igenom och utifrån diskussioner med varandra har vi 

sedan utformat rubrikerna. Därefter har vi effektiviserat arbetet genom att fördela textmaterialet och 

söka mer specifik information om de aktuella ämnena på olika håll. Vi har båda två varit 

involverade och skrivit text under alla avsnitt, dock har Carolina haft det huvudsakliga ansvaret 

gällande bakgrunden och Charlotta har ansvarat över metodavsnittet. Vi har bearbetat allt skrivet 

material tillsammans vilket gör att vi ändå kan säga att vi gemensamt har skrivit även dessa avsnitt. 

De övriga delarna av uppsatsen har vi tillsammans diskuterat, skrivit samt bearbetat då vi har haft 

möjlighet att sitta ned gemensamt och arbeta med uppsatsen. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i några pedagogers arbete analysera hur datorer och 

surfplattor kan användas som hjälpmedel för att främja barns tal- och skriftspråksutveckling. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vad kan pedagogerna se för utveckling i skrift- och talspråket hos barn vid användning av 

datorer och surfplattor? 

 På vilket sätt kan datorer och surfplattor främja barns tal- och skriftspråksutveckling? 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Förankring i styrdokumenten  
 

Som förskollärare ska vi alltid utgå från styrdokumenten i vårt arbete med barnen och därför känns 

det också viktigt för oss att koppla vår studie till dessa. Vi anser att Läroplanen också är influerad 

bland annat av det sociokulturella perspektivet vilket vi har valt att utgå från som teoretisk grund i 

denna studie. 

Det sociokulturella perspektivet avspeglas bland annat i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) 

där det står att lärandet ska bygga på både samspelet mellan barn och vuxna samt mellan barnen då 

de lär av varandra. Förutom samspelet så är kulturen en viktig del i det sociokulturella perspektivet 

(Hundeide, 2006) och Lpfö 98 (rev. 2010) betonar vikten av att alla på förskolan ska känna sig 

delaktiga oavsett kultur. Sverige blir allt mer internationaliserat och det ställer krav på att människor 

ska kunna förstå och leva med de värden som finns i en kulturell mångfald. Förskolan är en bra 

mötesplats för att öka förståelsen för de olika kulturerna och samtidigt förbereda barnen för 

framtiden då samhället internationaliseras. Förskolan ska även hjälpa barnen med en annan kultur 

att skapa en flerkulturell tillhörighet. Hundeide (2006) menar att det sociokulturella perspektivet 

lägger stor vikt vid att utveckling kan ske på många olika sätt samt att det finns flera sätt att lära sig 

på. Lpfö 98 (rev. 2010) betonar också hur förskolan ska anpassa verksamheten efter barnens 

olikheter. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan stimulera barnens lärande samt utveckling och 

förbereda dem för den fortsatta utbildningen. Även i Lpfö 98 (rev. 2010) står det att den 

pedagogiska verksamheten i förskolan ska utföras så att den utmanar och stimulerar lärandet samt 

utvecklingen hos barnen. Förskoleverksamheterna ska utgå från barnens intressen, erfarenheter, 

behov och åsikter. Vidare bör förskolan även ta tillvara på barnens idéer och tankar för att på så sätt 

göra lärandet mer varierat. 

Lpfö 98 (rev. 2010) betonar att språket hänger ihop med lärandet och identitetsutvecklingen. På 

förskolan ska arbetet utföras med syftet att stimulera barnens språkutveckling och locka barnen till 

att intressera sig och skapa nyfikenhet för skriftspråket. Även barn med annat modersmål än 

svenska ska få möjlighet till att utveckla både det svenska språket och deras modersmål, vilket även 

Skollagen (SFS 2010:800) betonar. Vidare beskriver Lpfö 98 (rev. 2010) hur några av förskolans 

mål är att sträva efter att alla barn bland annat ska få utveckla sitt ordförråd och sitt talspråk samt 

ges möjligheter till att berätta, uttrycka sina tankar och kommunicera med andra. Ytterligare mål är 

att barnen ska få utveckla skriftspråksintresset samt få förståelse för symboler och dess 

kommunikativa funktioner. Det poängteras också att man på förskolan kan använda multimedia som 

hjälpmedel i den dagliga verksamheten.  

Vi anser att datorer och surfplattor är ypperliga hjälpmedel för skriv- och läsinlärningen därför att 

de är mångsidiga samt lockande för barnen. Detta bekräftas även av Myndigheten för 

skolutveckling (2007) som menar att datorer är utmärkta hjälpmedel i förskolan, men det förutsätter 
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att de program som används är av bra kvalitet och sådana som kan hjälpa barnen i deras 

språkutveckling. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie är det sociokulturella lärandet. Vi har valt detta fokus 

därför att vi tror att lärandet sker i samspel med andra och att allt runt omkring oss påverkar det vi 

lär oss. Inom det sociokulturella perspektivet menar man att utveckling kan ske på olika sätt och att 

det finns många vägar att gå för att uppnå lärande. Den bakgrund och position barnen har i 

samhället har stor betydelse för deras utveckling (Hundeide, 2006).  

 

Hundeide (2006) beskriver barnens utveckling som en resa till ett kulturellt landskap där det finns 

flera vägar och olika vägskäl där både barnet och dess omsorgsperson kan välja om de vill byta 

riktning i färden och välja nya spår. Beroende på det samhälle barnet bor i så finns det en del 

utvecklingsspår och livskarriärer som är vanliga för platsen och barnet påverkas bland annat av dess 

egen bakgrund, det som sker i omgivningen och den sociala positionen. Till exempel så kommer de 

som fostrar barnen att överföra några grundläggande värderingar och uppfattningar till dem som de 

sedan imiterar, utan att kanske tänka på det. Även hur omsorgspersonerna ser på barnet påverkar 

barnets självförståelse, ambitionsnivå och motivation. Vidare beskriver Hundeide hur det är bra att 

försöka förstå det enskilda barnets sociokulturella landskap, de vägar som är möjliga för barnet att 

ta och dess förutsättningar. Detta är viktigt för att kunna förstå barns utveckling.  

 

Barn föds in i en social värld och ses som sociala varelser som till största del lär sig av samspel och 

dialoger med andra människor (Hundeide, 2006). Hundeide menar att barn är lärlingar som behöver 

en vägledare som både kan vägleda barnet in i de sociokulturella gemenskaper som behövs i livet 

och som kan fungera som en trygghet för barnet. Barns utveckling är inte bara styrt av spontaniteten 

och det inre drivet i dem, utan de behöver samspela med andra mer kompetenta människor som kan 

stötta och vägleda dem. Om barnet inte får det stödet så begränsas barnets utveckling då denna 

process inte kan fortsätta av sig själv. Vygotskij (1999) menar att livet handlar om dialoger med 

andra och det är genom samspel och dialog med andra som mening skapas vilket påverkar 

inlärningen positivt.  

 

En av människans mest utmärkande drag att vi är läraktiga och kan ta vara på de erfarenheter som 

vi har fått och som vi sedan kan använda oss av i andra sammanhang (Säljö, 2000). Hundeide 

(2006) menar att människor är tolkande och meningssökande varelser och det kan vara en svårighet 

att förstå vilken utgångspunkt varje barn har och hur de ser på olika situationer och människor. 

Därför kan det vara svårt som utomstående att förstå varför barnet säger och gör på ett visst sätt. 

Enligt Goffman (1959, i Hundeide, 2006) så kan man som person ha många olika personliga 

egenskaper och del-själv och vilka av dem som används beror på vilken situation man är i eller 

vilka personer man möter.     

 

Hundeide (2006) skriver om de tre dialogerna som han menar är olika steg i barns utveckling främst 

mellan barn och omsorgspersonen. Det första utvecklingssteget sker då barnet är ett spädbarn och 

detta kallas för den emotionella dialogen. Då finns en osynlig tyst kontakt mellan omsorgsperson 
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och barn där den vuxne känner barnets behov och barnet härmar eller svarar tillbaka. Denna dialog 

fortsätter hela livet, men när barnet alltmer börjar utforska den fysiska miljön så avtar den. Senare 

utvecklas den meningsskapande och utvidgande dialogen som innebär att den vuxne förklarar och 

beskriver det barnet gör för att skapa mening. Och slutligen blir den vuxne mer en stödperson i den 

reglerande och gränssättande dialogen eftersom barnet då försöker bli självständigt och behöver 

utveckla sitt konsekvenstänkande.  

 

2.3 Tal- och skriftspråksutveckling 

 

Språk är en mycket viktig del i människans utveckling och är huvudsakligen en social funktion. 

Med hjälp av språket kan vi till exempel ta kontakt med andra, lösa problem och få en bättre 

sammanhållning mellan människor. Språket är också en del av identitetsutvecklingen och är mycket 

viktigt för vårt tänkande (Svensson, 1998). Det är väldigt personligt och alla människor har sitt eget 

sätt att uttrycka sig på med olika tonläge samt en unik röstklang i sitt tal (Johansson & Svender, 

2003). 

 

Vårt samhälle förändras numera fort och det kräver nya flexibla sätt att tänka kring kommunikation 

och språk där vi behöver få chanser att uttrycka oss på flera olika sätt och det är lärmiljön som ska 

ge oss dessa möjligheter. Kommunikation är något som skapar meningsfullhet i tillvaron hos 

människor och det kan ske på flera olika sätt exempelvis genom film, bild, musik, dans, samtal och 

litteratur. Meningsskapandet är medierat som kortfattat betyder att det genom olika språkliga 

uttrycksformer sker ett meningsskapande. Detta sker på olika sätt i alla situationer då vi använder 

oss av olika kommunikationssätt samt använder våra olika sinnen. Vi använder oss av en vid 

repertoar av olika språk vid dessa tillfällen så som till exempel musikens språk, bildspråk eller 

skriftspråk vilket gör att vi använder ett vidgat språkbegrepp. På samma sätt kan även ett vidgat 

textbegrepp uppstå då budskap som innehåller text överförs på annat sätt än det ord som skrivits ner. 

Inom dessa begrepp inkluderas även TV, datorer med flera av de medier som är aktuella idag vilket 

ställer krav på skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

 

Tillsammans med andra människor skapar vi mening och varje situation som skapar mening bygger 

på något som vi har varit med om innan i någon annan situation. Det är inte enbart själva 

situationen som är meningsskapande utan vi påverkas hela tiden omedvetet av allt som sker i vår 

omgivning. Ett exempel på detta kan vara att vi läser ett brev och får associationer av ett visst 

papper som vi känner igen sedan tidigare. Samma sak sker då ett samtal äger rum mellan människor 

där lukter, klädsel och gester bildar en helhet som blir till en upplevelse. Detta kallas för att vi är 

multimodala (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

Det finns flera sätt att kommunicera på men när det talas om språk menas oftast tal- eller skriftspråk 

(Svensson, 1998), vilka vi har valt att fokusera på i vår studie. Talet och skriften har koppling till 

varandra och vi lär oss att läsa och skriva tack vare båda processerna som sker i en interaktion 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
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Förr trodde man att barn var mogna att lära sig läsa och skriva när de var kring sju år gamla, men nu 

vet man att många barn startar sitt utforskande av skriftspråket innan dess. Om barnen visar intresse 

för något blir det lättare för dem att lära sig och genom att samspela med andra ökar också 

förståelsen (Fast, 2008). Barton (1994, i Fast, 2008) menar att läsningen och skrivningen är som 

frön som ligger och gror i det talade språket och i det sociala samspelet. Det går inte att säga när 

lärandet börjar för det sker hela tiden vid samspel med andra människor. För att kunna förstå hur 

barn lär sig att läsa och skriva menar Barton att man behöver se på aktiviteter där barnen läser och 

skriver som sedan bör analyseras utifrån de kulturella och sociala sammanhang som de är med i. 

Lärandet sker överallt och den miljö som barnen växer upp i har stor betydelse för 

skriftspråksutvecklingen. Johansson och Svender (2003) beskriver talspråket som ett ljudsystem 

som bildar ord och som i sin tur kan göras till yttranden och olika texter. Tonfall, betoningar, 

minspel samt gester gör talspråket levande och dessa kan vara något som antingen är beroende av 

vilken kultur människan kommer ifrån eller så är de allmänna för alla människor i världen.   

 

Enligt Vygotskij (u.å. i Svensson, 1998) utvecklas förståndet under samspel med den materiella och 

sociala miljön och utgångspunkten för utveckling är de aktiviteter som utförs. Utveckling sker när 

barnen bearbetar sina erfarenheter inom sig och när barnen delar erfarenheterna med andra 

människor. Han tycker också att man ska ha en miljö som är stimulerande och välordnad som 

utmanar barnen. Enligt Svensson (1998) är den språkliga utvecklingen beroende av att andra 

områden också utvecklas, det räcker inte att enbart stimulera språket. Hon menar också att allsidig 

stimulering är bäst, inte minst genom sociala erfarenheter och genom att utföra olika typer av 

problemlösning.  

 

Bruner (1983, i Svensson, 1998) anser att det finns två krafter som gör att barn kan använda språket. 

En av dem är den nedärvda och naturliga drivkraften som gör att barn kan lära sig språk och den 

andra är den dragningskraft som finns när omgivningen stödjer inlärningen av språket. Vidare 

menar Bruner att barn tidigt i livet måste få möjlighet till att kommunicera mycket för att de ska lära 

sig hur man använder ord och samspelet mellan barn samt vuxna är väldigt viktigt. När barn och 

vuxna samtalar med varandra så utvecklar barnen deras pragmatiska förmågor, vilka är viktiga för 

att de senare ska kunna förstå och använda talspråket (Svensson, 1998). Interaktionen med andra 

människor kring läsning och skrivande är den viktigaste faktorn för att tal- och 

skriftspråksutveckling ska kunna ske. Det är tack vare interaktionen som barnet själv kan få en 

förståelse och finna ett samband med sina egna upplevelser. En förutsättning för att utveckling och 

lärande ska ske genom möten med andra människor är att samtalen är av god kvalitet (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007).  

 

Det finns flera sätt för barn att lära sig språk och ett sätt är att imitera. Med detta menas inte att det 

räcker för barnen att endast kopiera utan att förstå själva handlingen. En reflektion kring det som 

sägs eller skrivs är en förutsättning för att barnet ska kunna skapa mening och lära sig av det som 

sker. Att få berätta om något som någon annan har tänkt eller sagt för att sedan få möjligheten att till 

viss del förändra vissa delar samt sätta in det i ett eget sammanhang innebär att vi reproducerar. Då 

vi skapar helt egna texter blir det mer avancerat, en produktion, som för meningsskapandet och 

språket är det som är det mest utvecklande för barnet (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
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Meek (1982, i Fast, 2008) menar att ett första steg i skriftspråksmedvetandet kan vara att barnen 

börjar lägga märke till texter, med både bilder och skrift, och känna igen dem. Barnen brukar ofta 

gissa sig till vad som står i texten och om de får bekräftelse av någon annan i omgivningen så 

fortsätter de att gissa, jämföra ord och bokstäver med varandra samt ställa hypoteser. Fast (2008) 

beskriver hur detta sätter grunden för den fonologiska medvetenheten och att det är viktigt för 

barnets fortsatta förståelse av sambandet mellan språkljuden och symbolerna som språkljuden 

representerar. Barn som är fonologiskt medvetna och förstår att ord är uppbyggda i mindre delar har 

lättare att lära sig att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

 

Läsning behöver inte bara kopplas till böcker för det kan man göra i flera andra sammanhang där 

texter, bilder och symboler finns; som på exempelvis husväggar, tv och annonspelare. Det första 

steget i barns läsutveckling är ofta att de beter sig som läsare. Ett exempel kan vara att barn imiterar 

de vuxna då de håller i en bok som de läser och vänder blad på. Barn leker sådant som de ser att de 

vuxna i deras omgivning gör och det är ett naturligt sätt för dem att hantera verkligheten. Att 

fantisera är viktigt för barn när de läser. Leken och fantasin är nära sammankopplade med varandra 

och leken är därför mycket viktig när barnen ska ta sig an en text. Det är viktigt att studera barnens 

lek, fantasi och kreativitet om man vill förstå den tidiga läsningen hos barn (Fast, 2008). Vid 

språkinlärning och då barn skapar mening kring ord kan även musik och sång ha en betydelse. Det 

innebär för de minsta barnen till en början mest att observera bland annat tonhöjder, rytm och 

ansiktsuttryck och det blir en lek som kan ge ord och begrepp nya betydelser. Att arbeta med datorer 

och surfplattor som hjälpmedel kan ge fler möjligheter för läs- och skrivinlärningen då det även går 

att använda ljud, bild och musik som gör att inlärningen kan ske med hjälp av flera sinnen. Att föra 

en dialog runt texterna på datorn är viktigt för att kunna utveckla skriftspråket eftersom tidigare 

erfarenheter då kan länkas ihop med det nya (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

2.4 Surfplattor i förskolan 

 

I Nationalencyklopedin (u.å) finns att läsa hur en surfplatta är en slags dator som kopplas upp på det 

trådlösa nätet alternativt mobiltelefonnätet. Surfplattor är mångsidiga och har många 

användningsområden och man kan exempelvis läsa e-post, lyssna på musik eller läsa e-böcker med 

hjälp av den (Nationalencyklopedin, u.å). En styrka med surfplattan är apparna som är en 

förkortning av engelska application och som på svenska kan översättas till programvara. Det finns 

en mängd olika appar att välja mellan för olika ändamål och dessa går enkelt att ladda ner till 

surfplattorna (Gällhagen & Wahlström, 2013). 

 

Det vi har sett är att det har gjorts få studier om surfplattor i förskolan, men att det finns flera 

mindre studier kring användande av surfplattor tillsammans med små barn. I boken Lär och lek med 

surfplatta i förskolan (2013) föreslås en mängd appar som kan fungera språkutvecklande för 

förskolebarn. Bland annat finns appar som kan främja samtal mellan barnen, översätta ord för de 

som har andra språk som modersmål och som kan låta barnen göra egna berättelser. 

 

I Nacka kommun har ett projekt bedrivits, Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan? (2012), med 
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syftet att ta reda på hur man inom kommunen arbetar för att stödja förskolebarnen i lärandet med 

hjälp av ipads, som är en typ av surfplatta. Projektet bedrevs under ett halvår och fokuserade på fyra 

olika delar. De fyra områdena behandlade hur ipads kan stödja små barn mellan ett till tre år, hur 

ipads kan fungera som hjälp för barn i behov av särskilt stöd och på vilket sätt ipads kan stimulera 

språk- samt matematikutvecklingen. Studien kom fram till att barn i behov av särskilt stöd kunde få 

mycket stöd av ipaden och att den var ett sätt att få alla, trots olikheter hos barnen, delaktiga och 

intresserade. Ipaden hade dragningskraft och lockade till sig barnen som fungerade som stöd för 

varandra genom aktiv interaktion. Ipadens spel ger snabb respons och har lockande spel vilket 

studien också kom fram till kunde vara det som var svaret på den positiva responsen av just de barn 

som var i behov av särskilt stöd. 

 

Studien visade att språket kunde utvecklas på flera olika sätt. Pedagogerna som ingick i studien 

använde sig av olika appar tillsammans med barnen, ett exempel på detta är hur de tillsammans med 

barnen kunde söka efter ord på förskolan som börjar på S för att sedan fotografera dem och bilda 

memoryspel i appen Photo Memory Lite. Detta visade sig vara roligt för barnen och samtidigt 

språkutvecklande. Genom att låta barnen uttrycka sig och berätta vad de såg stärktes också 

självförtroendet hos barnen samtidigt som det var utvecklande för språket. Med de mindre barnen 

var ritappar viktiga då det upplevdes vara lättare för barnen att rita på ipaden än med papper och 

penna. Detta inspirerade även barnen att fortsätta rita på papper vid senare skeden. Musikappar var 

också något som användes med de minsta barnen där både barn och vuxna kunde lära sig enklare 

barnsånger med hjälp av ipadens appar. Det som genomgående visade sig i studien var att 

pedagogen var lika viktig vid ipaden som i den övriga verksamheten på förskolan. Pedagogens 

närvaro och utmanande frågor var de faktorer som fick stunderna kring ipaden att bli 

lärandesituationer. Även de andra barnen som befann sig runt ipaden var viktiga för att lärande 

skulle ske (Aglassinger, Kallin, Rudnik Norling & Strindholm, 2012). 

 

Gällhagen och Wahlström (2013) skriver också om hur surfplattan tillsammans med en aktiv 

pedagog kan bli ett mycket bra hjälpmedel i förskolan, men att den ska ses som ett komplement och 

inte som ersättning för någonting som i övrigt saknas i verksamheten. 

 

2.5 Datorer i förskolan 

 

I Sverige har skolan alltid speglat det som sker i samhället och som ett av de mest högteknologiska 

länderna gav den svenska regeringen Skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag redan år 1971 att göra en 

undersökning i hur datorn kunde användas i skolan (Riis, 1987 i Lindö, 2009). Datorerna var från 

början enbart ämnade att användas av de äldre barnen i högstadiet och gymnasieskolan och de var 

långt ifrån lika smidiga som dagens datorer. Successivt tågade datorer in i skolan som lärverktyg 

och mycket pengar satsades på 1980-talet för att införa datorer främst i gymnasiet. I samma veva 

bestämdes också att lärarutbildningarna skulle innehålla utbildning i hur datorn kunde användas i 

undervisningen. Det blev inte det genombrott som var önskvärt, men under 1990-talet gjordes fler 

satsningar för att öka IT-användningen i Sverige. Det gjordes också flera undersökningar om datorn 

som hjälpmedel i undervisningen vilka bland annat belyste vikten av pedagogens inställning och 

arbete i samspel med barn och datorer. Det kunde utan pedagogens närvaro bli en alltför isolerad 

aktivitet att arbeta vid datorn och att den viktiga dialogen mellan lärare och barn skulle gå förlorad 
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(Lindö, 2009). Enligt det sociokulturella perspektivet så är det just samspelet som är viktigt för att 

ett lärande ska kunna ske (Hundeide, 2006). 

 

Forskning har visat att det i dagens samhälle krävs en stor kommunikativ förmåga hos människan 

då kunskap till stor del är färskvara idag. Vi måste kunna använda oss av exempelvis tal, bilder och 

texter både separat och tillsammans för att klara oss inom många yrken men även privat. Vi behöver 

kunna använda oss av tekniken idag och detta ska även barnen få möjligheten till enligt 

läroplanerna (Svensson, 1998).  

 

En dator bör vara en del av barnens utbildning då den är mångsidig och är ett bra komplement i 

förskolan. De får möjligheter att kommunicera inte bara med hjälp av texter utan också med bild 

och ljud i kombination med detta, vilket gör att barnen får använda flera sinnen i arbetet med 

tekniska hjälpmedel. Barnen samarbetar och interagerar kring datorer samt hjälper varandra att lösa 

problem och pedagogen bör vara närvarande för att kunna motivera barnen att använda datorn som 

hjälpmedel. Pedagogernas inställning till datorer har stor inverkan på hur de används på förskolan 

och för att barn ska kunna lära sig av datorer behöver pedagoger ha en positiv inställning och se 

dem som ett viktigt dagligt inslag i verksamheten. Pedagoger behöver ha kunskap om datorer och 

ge barnen möjligheter att utforska datorer och motivera till lärande för att barnen på så sätt ska 

kunna bli tekniskt kunniga och utveckla sin kommunikationsförmåga. (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2003).  

 

Det har gjorts undersökningar av Vygoskij och Luria under 1920-1930-talen som visat att de 

förändringar som sker i samhället till viss grad påverkar människors språk (Cole, 1985; Crook, 

1994; Veer & Valsiner, 1994, i Svensson, 1998). Samma resultat har också forskning visat gällande 

hur datorer kan påverka barnens tänkande och språk då det visar sig att barn ställer annorlunda 

frågor vid datoranvändning och i samspelet med andra kring datorn. Vid kombinerad användning av 

bilder, text och ljud kan nya tankar uppstå och därmed påverkas också språket (Hyson & Morris, 

1985; Nastasi m.fl., 1990; Vaidya & McKeeby, 1984, i Svensson, 1998).  

 

Fatoures, Downes och Blackwell (1994, i Appelberg & Eriksson, 1999) har också visat på forskning 

om hur datorn kan fungera språkstimulerande i flera avseenden som exempelvis stöd för 

bokstavsinlärning och för utvecklingen av skriftspråket. Det fokuseras ofta på samtalen kring datorn 

och hur det i sin tur är språkutvecklande. Det har visat sig att den språkliga aktiviteten hos 

förskolebarn har varit dubbelt så stor kring datorn än vid andra aktiviteter på förskolan. Barnen 

hjälper varandra och löser problem vilket gör interagerandet aktivt kring datorn. Barn skriver också 

gärna på datorn och undersökningar visar att det bland yngre barn oftare skrivs på datorn än för 

hand, troligtvis på grund av att det är enklare att trycka på en tangent än att forma bokstäver med en 

penna (Appelberg & Eriksson, 1999). Också Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) beskriver 

hur barn tar hjälp av varandra och samarbetar mer kring en dator än om de skulle använda sig av 

papper och penna. 

 

En undersökning visar att datorer har stor inverkan i barns lärande gällande läs- och 

skrivutveckling. Vid läsinlärning kan bilder underlätta för barnen då de har något att koppla texten 

till. Det kan bli motsägande att lära sig att läsa med enbart text som barn då ska behöva visualisera 
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bilder kring. Det finns däremot också negativa erfarenheter som föräldrarna till de barn som följdes 

i undersökningen har upplevt. De menade att datorerna lätt kan bli för fängslande för barnen och det 

finns en rädsla för att kontakten med andra människor ska hämmas samt att barnen ska mista sin 

kreativitet för att istället bli passiva (Fast, 2008). Utifrån det sociokulturella perspektivet menar 

även Lindö (2009) att samspelet med andra i kombination med det som sker runt människan är de 

faktorer som allt lärande har koppling till. 

 

I ett projekt som Sara Hvit (2010) har bedrivit gällande barns språkmiljö framkom det att även de 

minsta barnen på 1-2 år har nytta av datorer. Hon har undersökt hur de på en förskola använde en 

interaktiv skrivtavla som är en typ av dator och hon såg att barnen använde den i flera avseenden. 

Barnen samspelade aktivt kring den och uttryckte sig språkligt på flera olika sätt med hjälp av 

aktiva pedagoger som ställde utmaningar till barnen. Barnen kunde också vid olika aktiviteter kring 

skrivtavlan diskutera kring turtagning och förhandla sig fram med hjälp av både talet och 

kroppsspråket. Det Hvit såg vid denna undersökning var att barnen använde sig av ett vidgat 

språkuttryck där flera former av språk samspelade och berikade situationerna som uppstod kring 

skrivtavlan.  

 

En studie har visat hur barn med hjälp av datorer kan göra egna berättelser och hur interaktionen 

med en pedagog gör att barnen kan utveckla sitt berättande till avancerade nivåer. Ett exempel visar 

hur en femårig flicka gör en berättelse på datorn och pedagogen stödjer henne genom att ställa 

utmanande frågor och ge henne stöd gällande de tekniska processerna på datorn. Flickan utvecklar 

med hjälp av pedagogen berättelsen till en animerad berättelse med både ljud och rörliga bilder. Då 

några yngre barn sedan kommer och ser på berättelsen kan den femåriga flickan återberätta för de 

andra barnen hur hon har gjort då pedagogen innan har visat henne hur man gör. Barnen kan också 

göra berättelser tillsammans på datorn och då samarbeta och komma fram till lösningar tillsammans 

(Klerfelt, 2004).  
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3 Metod 

 

3.1 Intervju som metod 

 

Vi valde intervjuer med pedagoger som metod då vi trodde att vi kunde få bästa möjliga underlag 

till vår undersökning genom detta. En intervju sker oftast personligen, men kan också utföras via 

telefon (Patel & Davidson, 2003). Vi valde att personligen möta varje pedagog eftersom vi från 

början hade en tanke om att mötena med pedagogerna skulle ge oss fler möjligheter att få utförliga 

intervjusvar.  

 

Intervjuer används som metod inom flera yrkeskategorier; exempelvis har läkare, psykologer, 

chefer och forskare god nytta av intervjuer i sina dagliga arbeten. Det som skiljer en intervju från ett 

vanligt samtal är att intervjuaren har ett syfte med sina frågor och att en intervju genomförs för att 

samla information. I ett vanligt samtal är båda parter mer jämställda och ämne samt inriktning i det 

som sägs bestäms av båda. Det blir ett mer ojämnställt förhållande i samtalet vid en intervju 

eftersom den intervjuade förväntas svara och intervjuaren styr samtalets riktning. Det som 

vetenskapligt kännetecknas som en väl genomförd intervju är att kravet finns att det kritiskt går att 

granska resultatet, att validiteten är god och att reliabiliteten ger resultat som känns tillförlitliga 

(Lantz, 2007).  

 

Trost (2003) beskriver hur den som intervjuar bör ha intresse av att finna svar på frågan hur istället 

för frågan varför. Han menar också att det är något djupare som ska förstås, som hur den som 

intervjuas tänker och att intresset inte bara vara att endast komma åt själva berättelsen. Vidare 

menar han även att den intervjuade bör uppfatta intervjun som ett samtal, men att den som 

intervjuar inte ska det. Som intervjuare bör man försöka föreställa sig det som den intervjuade 

berättar samt visa nyfikenhet gällande vad denne säger samtidigt som man ska vara en aktiv 

lyssnare.  

 

3.2 Kvalitativ forskningsintervju 

 

För att vi ska kunna uppnå vårt syfte har vi valt en intervjumetod som vi tror kan ge det bästa 

resultatet för vår undersökning. Den metod som vi har valt att rikta in oss i vårt arbete är den 

kvalitativa forskningsintervjun som har koppling till fenomenologin som syftar till att ta reda på hur 

människor uppfattar relationen mellan sig själv och det som sker i omvärlden. Till skillnad från den 

positivistiska synen, som vill få syn på mängden lärande som lärs in, riktas fokuset till vad som lärs 

i form av uppfattningar hos människor (Patel & Davidson, 2003).  

 

Den metod som ofta används inom fenomenologin är intervjuer med öppna frågor och 

analysprocessen som sker efter intervjuerna går i fyra olika steg. Till en början försöker forskaren få 

ett helhetsintryck av intervjusvaren för att sedan försöka finna likheter och skillnader. Det 

underlättar arbetet som sedan kan vidareutvecklas i kategoriseringar och så småningom kan man 

försöka analysera och se ifall det finns någon struktur. Detta är en induktiv process som innebär att 
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man genom noggrann och stegvis analys av arbetet får syn på mönster (Patel & Davidson, 2003).  

 

Vi ställde, under våra intervjuer, frågor som hade en låg standardisering vilket betyder att våra 

frågor var öppna för att få så breda och utförliga svar som möjligt. Det är en av de viktiga 

aspekterna då man utför en kvalitativ forskningsintervju (Patel & Davidson, 2003). Då vi planerade 

och utformade våra frågor valde vi också att ställa frågorna i en viss ordning. Detta innebär att vi 

hade en hög strukturering i våra intervjuer (Patel & Davidson, 2003).  

 

Vid utförandet av en kvalitativ intervju är det viktigt att den som intervjuar försöker föra ett samtal 

och hjälpa den som blir intervjuad att skapa ett meningsfullt samtal som har koppling till det studien 

handlar om. Det kan innebära ett medvetet och avslappnat intryck med exempelvis kroppsgester 

som passar i rätt sammanhang för att inte störa den intervjuade så att denne eventuellt hämmas 

(Patel & Davidson, 2003). Vi var medvetna om detta då vi intervjuade och försökte föra 

avslappnade samtal för intervjupersonerna skulle känna att de hade något att tillföra vår studie. 

 

Det är också en fördel att ha kunskap om det aktuella ämnet vid utförandet av kvalitativa intervjuer 

och då kan man till exempel förbereda sig genom att studera forskning eller delar som är centrala i 

ämnet samt viktiga för studien (Patel & Davidson, 2003). Vi studerade forskning innan intervjuerna 

för att samla så mycket förkunskap som möjligt och detta tror vi också underlättade våra intervjuer 

när vi behövde ställa spontana följdfrågor. 

 

3.3 Urval  
 

För att uppnå syftet valde vi att fördjupa oss i vårt ämne genom fem intervjuer med utvalda 

pedagoger som arbetade i barngrupper där barnen var i åldrarna ett till fem år. Kontakten med 

pedagogerna skedde personligen eller via e-mail och vi valde först att kontakta pedagoger som vi 

kände till sedan innan och som vi visste arbetade med surfplattor eller datorer. De första 

pedagogerna som vi intervjuade gav oss även tips gällande andra pedagoger som hade stor 

erfarenhet av surfplattor och datorer som komplement i förskolan och vi valde därefter att kontakta 

även dem. Att pedagogerna hade kunskap om surfplattor och datorer som språkverktyg sedan innan 

kände vi var viktigt för att få så bra information om ämnet som möjligt. Vårt urval av pedagoger var 

alltså riktat och det var ett medvetet val av oss att enbart intervjua pedagoger med erfarenhet av 

antingen datorer eller surfplattor som en hjälp för att utveckla barns tal- och skriftspråk.  

 

Få intervjuer är att föredra vid utförandet av kvalitativa intervjuer eftersom risken finns att det blir 

för mycket material att hantera vid den senare analysen och att det blir svårt att avgränsa arbetet. 

Dock bör intervjuerna vara av god kvalitet (Trost, 2010) vilket vi försökte sträva efter under hela 

processen. Trost menar också att fördelen med kvalitativa intervjuer är att det går att utföra fler 

intervjuer efterhand om det känns som att det krävs mer information till studien. Vår tanke var från 

början att utföra fem till sex intervjuer med pedagoger och när vi hade utfört fem stycken tyckte vi 

att vi hade tillräckligt med information för att kunna slutföra vår studie. Om vi inte hade känt att vi 

haft nog mycket information hade vi gjort fler intervjuer. 
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3.4 Etiska riktlinjer 

 

Etiken är mycket viktig i vår undersökning och vi vill särskilt betona detta. Vi valde innan varje 

intervju att ha ett kort informationssamtal med den som skulle bli intervjuad och tydliggöra att 

denne skulle förbli helt anonym och att all information som skulle framkomma under intervjun 

skulle hanteras så att ingen ska kunna veta vem den intervjuade är. Enligt Trost (2010) bör den som 

intervjuar informera personen som blir intervjuad om intervjuns syfte och kort berätta vad den 

kommer att handla om. Det är också viktigt att vara öppen för att svara på frågor som den 

intervjuade vill ställa. Vi fick några spontana frågor om vårt arbete vilka vi även svarade på. 

 

Under skrivprocessen kan man välja att undvika detaljer som exakt ålder och ort där personen bor. 

Det är endast de uppgifter som är relevanta och som är viktiga i analysen av arbetet som ska finnas 

med. På så sätt ökar anonymiteten och det blir svårare för andra att identifiera vem som har blivit 

intervjuad (Trost, 2010). I vissa fall brukar också namn fingeras, men Trost avråder från detta då det 

kan råka finnas någon person som stämmer överens med de uppgifter som redovisas. Det kan även 

vara bra att informera den som blir intervjuad om hur materialet kommer att användas och ifall det 

kommer att hanteras konfidentiellt eller inte (Patel & Davidson, 2003). Vi vet naturligtvis vem det 

var vi intervjuade, men kommer inte att föra informationen vidare utan det är endast vi som 

kommer att veta vem personen är, detta innebär enligt Patel och Davidson att våra intervjuer var 

konfidentiella.  

 

Intervjuerna skedde med stor respekt för intervjupersonerna och vi tänkte hela tiden på hur vi 

ställde frågorna och att vi skulle ta god tid på oss för att ge personerna ett genuint intryck av att just 

deras svar var viktiga för vår undersökning. Det är även viktigt att tänka på mimik och kroppsspråk 

hos den som intervjuar för att undvika att den som blir intervjuad får fel intryck och känner sig 

kränkt eller kritiserad (Patel & Davidson, 2003).  

 

3.5 Genomförande 

 

Vi valde först att ta kontakt med de utvalda förskolorna och pedagogerna för att fråga om de ville 

ingå i studien. Efter att vi hade fått bekräftat att de utvalda pedagogerna ville ingå i vår studie valde 

vi att börja utforma intervjufrågorna. Frågorna formulerade vi utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar och vi ville att frågorna skulle vara väl uttänkta och tydliga för att underlätta för 

intervjupersonerna och för oss själva i det fortsatta arbetet. Frågorna var ostrukturerade, det vill 

säga inte inriktade på ett ja eller nej till svar, utan istället var de öppna för att kunna samla in så 

mycket information som möjligt (Patel & Davidson, 2003). De öppna frågorna valde vi också för att 

den som skulle bli intervjuad skulle få fritt spelrum att svara utifrån vad denne ansåg var den mest 

betydelsefulla informationen (Lantz, 2007). 

 

Innan vi började intervjua de utvalda pedagogerna valde vi att göra några provintervjuer med 

varandra och med närstående personer för att vi skulle få en möjlighet att prova hur våra frågor 

fungerade och vad vårt kroppsspråk signalerade. Att ta hjälp av någon utomstående är bra för att få 

möjlighet till att kritiskt granska sina intervjufrågor samtidigt som det ges en möjlighet att träna sin 
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intervjuteknik (Patel & Davidson, 2003). Därefter diskuterade vi med varandra gällande hur vi 

skulle kunna förbättra våra brister inför de intervjuer som vi sedan skulle genomföra. Då frågorna 

var helt klara var vårt nästa steg att kontakta pedagogerna och boka tider för våra intervjuer med 

dem. Vid intervjuerna valde vi att vara med båda två där den ena av oss ställde frågorna och den 

andra spelade in samtalet samt förde anteckningar. 

  

Då vi sedan mötte varje pedagog informerade vi de utvalda pedagogerna om syftet med studien och 

att de skulle förbli anonyma genom hela vår arbetsprocess. Det kan vara svårt för personer som blir 

intervjuade att se det meningsfulla i deras svar och det är därför viktigt att klargöra vad intervjun 

har för syfte för att motivera till tydliga svar. Det är också viktigt att berätta hur bidragen kommer 

att användas i arbetet och om personen kommer att förbli anonym eller inte (Patel & Davidson, 

2003).  

 

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer och vi försökte skapa samtal där vi strävade efter att den av 

oss som intervjuade och den som blev intervjuad skulle vara lika aktiva i samtalet (Patel & 

Davidson, 2003). Vid utförandet av kvalitativa intervjuer blir svaren ofta väldigt innehållrika och 

därför blir också materialet väldigt omfattande att arbeta med efteråt (Trost, 2010). Som tidigare 

nämnts blev intervjusvaren innehållsrika och utförliga vilket medförde att vi hade ett väldigt rikt 

material att fortsätta att analysera. Vi tyckte också att vi lyckades med att skapa aktiva samtal. 

 

Trost (2010) menar att man under tiden då man forskar kring ämnet kan notera tankar om 

analysarbetet direkt då man kommer på dem istället för att samla allt till efter forskningsarbetet. En 

av oss antecknade under varje intervju vilket gjorde att vi kunde samla tankar som uppstod samt 

skriva stödord gällande intervjuerna. 

 

Vi fick utförliga svar av de flesta som vi intervjuade och alla pedagoger tillförde något viktigt till 

vår undersökning. Intervjuernas längd blev mellan tjugo och fyrtio minuter beroende på hur 

utförliga deras svar var. Då vi undrade något mer eller om svaren vi fick inte blev så långa, försökte 

vi ställa följdfrågor som vi spontant kom på under intervjuprocessen. Vi vill också förtydliga att det 

enbart var en av oss som ställde dessa frågor under intervjuerna och att den andra satt tyst och 

enbart antecknade. Varför vi valde att både spela in samtalen och att anteckna var för att kunna ha 

anteckningarna som stöd samtidigt som vi inte helt litade på att tekniken skulle fungera då vi 

spelade in samtalen. En av pedagogerna ville dock inte att vi skulle spela in samtalet och i det fallet 

antecknade vi enbart. 

 

3.6 Dataanalys 

 

Efter att vi genomfört alla våra intervjuer valde vi att börja sammanställa och analysera våra 

intervjusvar. Den analysmetod som vi valde att arbeta med var den kvalitativa bearbetningsmetoden 

som vi valde för att få en djupare förståelse för ämnet vi har valt att arbeta med. Denna 

bearbetningsmetod har ingen speciell struktur på hur den bör utföras utan varje forskningsprocess 

brukar med hjälp av denna metod bli unik. Metoden används ofta då man har ett omfattande 

textmaterial att arbeta med, som exempelvis efter intervjuer med öppna frågor (Patel & Davidson, 

2003). Trost (2010) beskriver processen i tre steg som är insamlande av material, analys och 
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tolkning. Dessa menar han också går in i varandra och att det inte finns några rätt eller fel. En 

kvalitativ process kräver att det går att använda sig av sin kreativitet som hjälpmedel. 

 

Vi läste varje intervju flera gånger och förde även anteckningar som stöd under tiden. Det var en 

tidskrävande process, men för att underlätta arbetet kan löpande analyser ske direkt efter 

intervjuerna för att på så sätt hitta eventuella brister i intervjuerna som därmed kan berika 

undersökningen ytterligare (Patel & Davidson, 2003). Vi diskuterade med varandra direkt efter att 

vi hade utfört våra intervjuer för att försöka få en bild av om vi uppfattat saker på samma sätt och på 

vilket sätt den intervjuades svar skulle kunna hjälpa oss vidare i vårt fortsatta arbete. 

 

Den kvalitativa metoden kan även användas då intervjuerna spelats in med ljudinspelning eller 

videofilm, men då skrivs oftast texten ut för att sedan kunna analyseras (Patel & Davidson, 2003). 

Eftersom våra intervjuer var inspelade som ljudfiler lyssnade vi först på dem och sedan skrev vi ner 

intervjuerna ordagrant till textformat med hjälp av ett skrivprogram på datorn. Detta gjorde vi 

eftersom vi trodde att detta skulle underlätta vår sammanställning och den vidare analysprocessen. 

Vi skrev ut intervjuerna från datorn med en skrivare för att kunna ha dokumenten framför oss på 

papper då vi fortsatte att sammanställa dem. Vi gick sedan igenom varje pedagogs svar och varje 

fråga för att på så sätt försöka finna likheter och skillnader mellan svaren. Slutligen sammanställde 

vi intervjuerna till ett dokument på datorn som vi valde att fortsätta vår analysprocess utifrån. 

 

Efter ett tag började vi urskilja mönster och kunde börja kategorisera intervjusvaren för att på ett 

enklare sätt kunna bearbeta materialet. Patel och Davidson (2003) menar också att det inom den 

kvalitativa analysprocessen är bra att kunna problematisera arbetet genom att även visa på olikheter 

och motpoler till de svar som redan finns för att på så sätt kunna komma fram till en helhet. Vi 

kunde se skillnader och likheter i pedagogernas intervjusvar som vi sedan började sammanställa 

som ett resultat till vår uppsats.   
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4 Resultat 
 

Vi har sammanfattat vårt resultat i några centrala rubriker som vi anser har koppling till våra 

frågeställningar och vårt syfte. Pedagogerna som vi har intervjuat har vi valt att kalla för pedagog A, 

pedagog B, pedagog C, pedagog D och pedagog E. Alla som vi har intervjuat är kvinnor. 

 

4.1 Pedagog A 

 

Pedagog A är förskollärare sedan ungefär tjugo år tillbaka och har arbetat inom förskolan sedan 80-

talet. Hon arbetar med barn som är mellan ett till fem år. Personligen har Pedagog A inte fått någon 

utbildning gällande surfplattan som verktyg i förskolan, men hon har träffat Arne Trageton som 

föreläser om att skriva sig till läsning med hjälp av datorn. Trageton anser att det är lättare för barn 

att skriva än att läsa och menar även att informations- och kommunikationsteknologi (IKT) blivit 

allt vanligare som läromedel i grundskolan och lärarutbildningen. Detta tycker han gör att läs- och 

skrivundervisning samt IKT borde samverka i undervisningen. Datorn ska alltid vara tillgänglig på 

förskolan och att skriva på datorn ska vara lekfullt för att barnen ska lockas till att lära sig bokstäver 

och ord (Trageton, 2005). Pedagog A har också fått en utbildning gällande användning av Macbook 

i förskolan.  

 

Pedagog A beskriver hur surfplattan, på den avdelning där hon arbetar, alltid ska vara framme och 

tillgänglig för barnen. Tidigare har de provat att ha en tidsgräns för hur länge barnen får använda 

surfplattan, men det har de inte längre då de tycker att barnen själv klarar av att hålla reda på om de 

har suttit för länge. Om de märker att någon ändå blir kvar för länge vid surfplattan kan de försöka 

starta någon aktivitet någon annanstans på förskolan som lockar barnet mer.  

 

Det är ett allmänt synsätt hos de vuxna på avdelningen att surfplattorna är till för barnen och inte för 

det vuxna. Surfplattan ses som ett verktyg för barns lärande och inte bara som ett spel. Det är dock 

regler satta för barnen var de får sitta med surfplattorna och de får inte bära omkring med dem på 

avdelningen. De har också en dator på avdelningen som är tillgänglig för barnen, men den används 

inte lika mycket som surfplattorna. 

 

Då de väljer appar till surfplattorna ser de till barnens intressen och väljer också att tänka på 

surfplattan som ett komplement till de olika projekt som pågår i förskolan, berättar pedagog A. Som 

exempel kanske ett barn tycker om att göra pussel och då kan pedagogerna på förskolan ladda ner 

appar med olika pussel. Vidare berättar pedagog A om hur de har haft sopsortering som projekt och 

att de då kompletterade detta med en sopsorterings-app på surfplattorna. Att utgå från barnens 

intresse betonas av Lpfö 98 (2010), likaså att förskolan ska ha ett lärande som är varierat. Gällhagen 

och Wahlström (2013) menar att surfplattan ska komplettera den övriga verksamheten och inte 

ersätta den mot något som inte finns. De vuxna på förskolan där pedagog A arbetar provar också 

apparna innan barnen får börja använda dem. Surfplattorna används även för att dokumentera 

tillsammans med barnen som själva kan fotografera med den.  

 

4.1.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg 
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Då barnen vill skriva brukar pedagogerna på förskolan där pedagog A arbetar erbjuda penna eller 

dator som hjälpmedel. Om ett barn börjar skriva på datorn brukar ofta fler bli intresserade och vilja 

göra detsamma. Då det gäller datorn som språkverktyg har pedagog A fått utbildning i Arne 

Tragetons metod Att skriva sig till läsning, men de arbetar inte riktigt på det sätt han lär ut då hon 

upplever att barnen vill skriva så att man förstår och inte bara trycka på bokstäver. Trageton (2005) 

kallar den första fasen av barnens skrivinlärning på datorn för bokstavsräckor då barnen endast 

trycker på bokstäver på tangentbordet utan att egentligen förstå innebörden av dem.  

 

Pedagog A poängterar att alla appar är bra språkappar beroende på vilka ögon man ser dem med. 

Surfplattan används aktivt på förskolan och hon tycker att den är ett väldigt bra komplement till 

verksamheten, speciellt för de barn som är i behov av extra stöd. Den lockar barnen till att lära och 

barnen tycker att det är roligt. Då barnen sitter tillsammans kring surfplattan upplever hon att de lär 

sig av varandra och kan stödja varandra för att komma vidare i olika spel. Studien Hur kan iPads 

stödja lärandet i förskolan? stödjer pedagog A:s tanke då den kommit fram till att barn i behov av 

särskilt stöd kan få mycket hjälp av surfplattan och att den lockar till samspel mellan barnen som 

diskuterar och hjälper varandra. Samspelet mellan barnen är det som lärandet ska grundas på 

betonar även Lpfö 98 (2010) eftersom barn vid samspel lär av varandra.  

 

På förskolan där pedagog A arbetar finns barn som har språksvårigheter och för dessa barn används 

surfplattan för att kunna uttala vissa bokstäver rätt. Surfplattan upplevs vara mer lockande och mer 

neutral som hjälp istället för att som vuxen sitta och arbeta med detta vilket blir mer utpekande och 

jobbigt för många barn. Barn med annat modersmål får hjälp av surfplattan och de lär sig nya 

svenska ord. Det finns många bra bokstavsspel som också är bra för att lära sig att skriva och 

barnen på pedagog A:s förskola är väldigt intresserade av bokstäver. Surfplattan inspirerar barnen 

till att läsa och skriva då det är lättare att använda sitt finger än en penna. Hon tycker också att det 

är lättare för barnen att lära sig på en surfplatta än på en dator.  

 

På surfplattan har barnen bland annat fått göra berättelser själva och tillsammans två och två, 

berättar pedagog A. De har gjort böcker som de har fått spela in ljud till och därefter fått berätta och 

samtala kring dem. Det finns också en app på surfplattan där barnen kan göra en form av dockteater 

där bland annat kulisser och figurer finns tillgängliga. Barnen kan också skriva texter till dem. En 

studie som Klerfelt (2004) gjort kring skapandet av berättelser med hjälp av datorer visar hur barn 

med stöd av en aktiv pedagog kan göra avancerade animerade berättelser på datorn. Det är med 

hjälp av den vuxne, som kan finnas som stöd och ge barnet utmanande frågor, som berättelserna kan 

ta form och bli en del av lärprocessen. 

 

4.1.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer 

 

Pedagog A berättar hur det är viktigt att som pedagog utgå från barnens intressen och att det är 

barnen som styr hur arbetet ska fortgå. Hon försöker alltid att sitta med barnen eller vara i närheten 

för att kunna lyssna på vad barnen samtalar kring då de använder surfplattan. Möjligheterna kring 
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surfplattor och datorer är många enligt pedagog A som menar att de blir fler ju mer man själv lär 

sig. 

 

4.2 Pedagog B 

 

Pedagog B är barnskötare och har arbetat som detta i ungefär 30 år. Som vidareutbildning har hon 

gått förskolelyftet för barnskötare som var en fem veckor lång utbildning. Pedagog B arbetar i en 

förskola där barnen är mellan ett till fyra år. Då det gäller utbildning gällande datorer och surfplattor 

berättar pedagog B om hur hon inte gått någon utbildning gällande dessa verktyg riktat mot 

förskolebarnen, men dock har hon gått en utbildning som heter Släpp skapandet loss. Det, har vi fått 

förklarat, är en kurs som är inriktad på att pedagogerna ska lära sig att använda datorer i förskolan 

och de olika program som finns till den. Privat använder pedagog B Macbook väldigt mycket och 

hon har även en surfplatta hemma, men den används inte lika mycket som datorn, berättar hon. 

 

Pedagog B säger att de arbetar mest med surfplattan på den avdelning där hon arbetar. De låter alla 

barn använda surfplattan, även de minsta som pedagog B menar är mer kompetenta än man kan tro. 

Sara Hvit (2010) menar i en undersökning gällande barns språkmiljö att också de minsta barnen 

som är mellan ett till två år har nytta av datorer och att barnen då de samspelar kring datorn 

använder flera språkuttryck som exempelvis kroppsspråk och tal. Vid valet av appar till förskolan 

brukar pedagog B läsa olika bloggar och sidor på internet där man tipsar om olika appar kopplade 

till läroplanen.  

 

Surfplattan används nästan dagligen i förskolan där pedagog B arbetar. De har ingen exakt tidsgräns 

på förskolan gällande hur länge barnen får använda surfplattan, men ungefär en kvart till upp till en 

halvtimme. De försöker se till att det inte är samma barn som sitter vid surfplattan utan att alla barn 

ska få prova. Datorn finns också tillgänglig och förut har den använts för att skriva sig till läsning 

med hjälp av Tragetons metod, men det menar pedagog B har fallit bort något och surfplattan har 

tagit över mer.  

 

Pedagog B tycker att vi behöver komma framåt i utvecklingen och att förskolorna ska våga använda 

surfplattor och datorer mer. Det finns mycket som går att göra med hjälp av surfplattan och hon 

tycker att verktyget är roligt att använda. Enligt Lindö (2009) har pedagogers inställning påverkan 

på barnen och Svensson (1998) anser också att vi människor måste kunna använda oss av tekniken 

då det är mer krav på oss i dagens samhälle än tidigare. Vidare menar Svensson att även barnen ska 

få möjlighet att använda tekniska hjälpmedel.   

 

4.2.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg 

 

På förskolan där pedagog B arbetar finns det barn som har språksvårigheter och de använder bland 

annat appar med teckenspråk där pedagogen stödjer barnet genom att prata till bilderna. Det 

upplever pedagog B som väldigt bra för dessa barn. Ett av barnen som har språksvårigheter har 

också med hjälp av en app lärt sig att säga 1-2-3 vilket barnet inte har kunnat förut. Dock menar hon 
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att det inte är säkert att det är med hjälp av surfplattan som barnet lär sig utan att allt de gör 

påverkar inlärningen. Surfplattan verkar ändå locka barnen till att lättare börja säga ord då den 

fångar och intresserar barnen väldigt mycket, menar pedagog B. Hon jämför med de svartvita bilder 

som logopeden har gett för att kunna använda som hjälpmedel för barnen med språksvårigheter som 

kanske inte upplevs lika lockande. Surfplattor ger snabb respons och har tilldragande spel vilka är 

några av de faktorer som gjort att surfplattor visat sig kunna vara bra som hjälpmedel för barn som 

är i behov av särskilt stöd i förskolan (Aglassinger m.fl., 2012).   

 

Pedagog B har sett att barn med annat modersmål har lärt sig att räkna samt använda svenska ord 

och bokstäver med hjälp av surfplattan vilket även bekräftats av föräldrar som berättat hur barnen 

har börjat prata svenska hemma. Alla barn på förskolan där hon arbetar är intresserade av 

surfplattan och det märks att de är vana vid dessa hjälpmedel hemifrån. Pedagog B berättar också 

hur de använder en app på surfplattan där barnen kan dra bokstäver till en tavla och den använder de 

för att bland annat skriva sina namn på. Då kan barnen gå till sin hylla för att kunna se hur namnet 

ser ut och därefter skriva det med hjälp av surfplattan.  

 

Datorn används inte lika aktivt som språkverktyg, men pedagog B kopplar ibland sin Macbook till 

en projektor som finns på förskolan för att bland annat se på film och lyssna på sånger med barnen. 

Som exempel har de tränat luciasånger med hjälp av datorn. 

 

4.2.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer 

 

Pedagog B berättar att hon ofta sitter med barnen vid surfplattan för att se vad de gör. Hon beskriver 

att hennes roll är att försöka hitta roliga appar som intresserar barnen och menar att det kan vara bra 

att utbyta erfarenheter med andra förskolor. Beroende på vilka appar som finns sker olika mycket 

lärande, berättar pedagog B, som försöker att välja appar med bokstäver eller där det finns bilder 

som det går att samtala kring. Fördelen med datorer och surfplattor som hjälpmedel är att det finns 

möjligheter att kommunicera kring bild, text och ljud enskilt eller i kombination med varandra 

vilket gör att barnen får använda flera sinnen i sitt utforskande (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2003).  

 

4.3 Pedagog C 

 

Pedagog C utbildade sig först till barnskötare för 26 år sedan och utbildade sig sedan vidare till 

förskollärare som hon har varit i 21 år. Barnen på förskolan där pedagog C arbetar är tre till fem år. 

Gällande utbildningar om datorer och surfplattor i förskolan berättar hon om att hon inte gått någon 

utbildning om surfplattor, men att hon har varit på Tragetons föreläsning Att skriva sig till läsning. 

Kursen Släpp skapandet loss har hon också gått och lärde sig då att hantera datorn för att bland 

annat kunna göra presentationer och använda iMovie inom arbetet. Privat använder hon både dator 

och surfplatta för att exempelvis besöka sociala medier och söka information via olika sökmotorer 

på internet. 

 

Pedagog C vill gärna kunna erbjuda surfplattan för barnen på förskolan då det finns en pedagog 
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tillgänglig som kan utmana barnen i deras lärande. Det finns annars en risk att den enbart blir ett 

tidsfördriv, menar hon. Enligt Gällhagen och Wahlström (2013) kan surfplattan, tillsammans med en 

aktiv pedagog, bli ett bra hjälpmedel i förskoleverksamheten. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2003) beskriver hur datorn blir ett hjälpmedel om pedagogen finns nära för att kunna motivera 

barnen att lära.  

 

Flera varianter gällande tidsbegränsning har testats på förskolan med exempelvis ett eller två spel 

per barn eller en kvart per person, men det har också varierat beroende på hur många barn som 

väntar på sin tur. Om de märker att barnen blir kvar för länge vid surfplattan vill pedagogerna gärna 

gå igenom apparna så att de kan säkerställa att de fyller en funktion. När det gäller val av appar 

berättar pedagog C hur förskolan försöker höra sig för med andra förskolor gällande vilka appar de 

använder och som de tycker har varit bra för barnen. Hon menar att det är viktigt att fundera kring 

vad som ska erbjudas till barnen. Sedan finns även förskoletidningar där det finns tips på appar till 

surfplattor, berättar pedagog C.  

 

Datorn används till att skriva sig till läsning med Tragetons metod och de brukar även använda 

internet och sökmotorer för att ta reda på olika saker som barnen undrar över. De vill att barnen står 

vid datorn för att inte bli kvar så lång stund, det blir då naturligt att de byter med varandra, berättar 

pedagog C. Tidigare har även datorn haft spel, men det märkte pedagogerna gjorde att skriften fick 

stå åt sidan och att barnen hellre spelade än skrev på datorn. De bestämde då att datorn skulle vara 

till för att enbart skriva på. Skrivaren menar också pedagog C är viktig för att barnen ska intressera 

sig för att skriva på datorn. Det blir meningsfullt för barnen då de får skriva ut det de har skrivit och 

barnen får se hur hela processen går till vid utskrift från datorn. Då de inte hade skrivaren kopplad 

blev det tydligt att det inte blev lika intressant för barnen att använda datorn för att skriva.  

4.3.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg 

 

Pedagog C berättar hur man till exempel kan gå på bokstavsspaning med barnen för att söka 

bokstäver som de känner igen. På så vis kan barnen börja urskilja bokstäver och sedan börja sätta 

samman dem till ord och till sist kunna göra berättelser. Då barnen ritar bilder försöker pedagogerna 

fråga dem om de vill skriva till sina bilder vilket brukar göra att fler barn lockas till datorn och 

skrivandet. Barnen kodar snabbt av hur det fungerar med bokstäver och kan sedan se 

sammanhanget med ljudning. Flera av barnen på förskolan är på väg att börja läsa och har med 

hjälp av datorn fått syn på bokstäverna. Det första steget som barn tar för att bli medvetna om 

skriftspråket kan vara att lägga märke till och börja känna igen olika texter genom att gissa vad som 

står i texterna. Om någon som finns nära barnet kan vara med som stöd kan den fortsatta 

utvecklingen innebära exempelvis att barnet börjar jämföra ord och bokstäver med varandra. Den 

grundläggande fonologiska medvetenheten startar på detta sätt och ger barnet en förståelse i hur 

språkljud och bokstäver har ett samband (Fast, 2008).  

 

Pedagog C tycker att det känns viktigt att lyfta det faktum att det som barnen skriver faktiskt går att 

läsa av andra människor. Sedan får barnen också skriva på en whiteboardtavla för att göra val på 

förskolan vilket ger barnen meningsfulla sammanhang och de får skriva i olika former.  
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På förskolan har de bokstäverna synligt vid datorn, både versaler och gemener så att barnen kan få 

stöd då de ska urskilja och hitta någon bokstav. Pedagogen finns nära och kan peka på bokstäverna 

och barnen får söka upp bokstäverna på tangentbordet. Det är många barn som har berättat hur de 

har lärt sig bokstäver på datorn då pedagog C har ställt frågan. Barnen får också stå med kompisar 

bredvid vid datorn för att de på så sätt ska kunna hjälpa varandra och här menar pedagog C att det är 

bra att barnen står vid datorn så att de inte blir så passiva. 

 

Pedagog C har inte så stor erfarenhet av surfplattan som språkverktyg och de har mest haft fokus på 

matematik och appar kring det. De har nyligen börjat arbeta med surfplattor i förskolan och därför 

är det fortfarande väldigt nytt. Hon berättar att de vid surfplattan vill att barnen inte sitter själva utan 

fler så att det blir en dialog mellan barnen för att de ska kunna utmanas i tänkandet och att det ska 

bli meningsfullt för dem. Barnen lär sig också nya ord och begrepp genom att sitta tillsammans, 

menar pedagog C. Genom att barnen interagerar med varandra har det även visat sig att den 

enskilda individen får möjlighet att finna samband med egna upplevelser och få en utökad förståelse 

för tal och skrift. Interaktionen är den viktigaste faktorn för att skrift- och talutveckling ska kunna 

ske (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Då det gäller datorer finns undersökningar som visar 

hur den språkliga aktiviteten är dubbelt så stor vid datorn än vid de övriga aktiviteterna på förskolan 

vilket är språkstimulerande för barnen (Fatoures, Downes & Blackwell, 1994, i Appelberg & 

Eriksson, 1999). Pedagog C berättar att barnen lätt blir passiva och fastnar i spel då de inte sitter 

tillsammans så det är viktigt att hitta appar som ger ett samspel mellan barnen och vara tydliga med 

vad apparna ska användas till.  

 

Pedagog C använder både datorer och surfplattor till att söka information tillsammans med barnen 

och det blir då en språkutmaning eftersom barnen får lära sig nya ord och diskutera kring dem. Hon 

ser flera möjligheter med hjälpmedlen för att utveckla språket och beskriver hur barnen med hjälp 

av bokstäver får lättare att kommunicera med andra och att det finns flera program som kan 

stimulera språket. Ett av barnen i förskolegruppen berättade hur denne lärt sig att räkna med hjälp 

av surfplattan och pedagog C tror att det kan ske en liknande utveckling även då det gäller språk när 

de väl kommit igång med fler språkappar.  

 

4.3.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer 

 

Pedagog C tycker att det är bra att det finns olika hjälpmedel som surfplattor och datorer för att 

barnen ska kunna se att det finns flera olika sätt att lära sig. Att vara en nyfiken, medforskande och 

utforskande vuxen som finns nära barnen, tycker pedagog C är viktigt. Hon tycker också att det 

känns viktigt att ha en positiv inställning till datorer och surfplattor samt se hur de vuxna kan lära av 

barnen och vice versa. De vuxna ska finnas där som frågeställare och vara aktivt nyfikna på vad 

barnen har att berätta. 

 

Så länge det finns en medvetenhet hos pedagogen och att det finns ett syfte med appar och program, 

menar pedagog C att det finns möjligheter att utveckla språket. Att program i datorer och surfplattor 

ska vara av god kvalitet är viktigt för att barnens språkutveckling ska kunna främjas och detta är en 
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förutsättning för att datorer ska bli ett bra hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

Pedagog C menar också att pedagogerna samtidigt behöver vara medvetna om hur viktigt språket är 

som arbetsverktyg i förskolan då det behövs kommunikation för att barnen ska kunna undersöka 

och utforska. Det gäller att som pedagog bli förtrogen med surfplattorna och datorerna samt ha ett 

gemensamt förhållningssätt gentemot dessa hjälpmedel i arbetslaget för att barnen ska få ut det 

bästa av dem. Det går att få med alla delar av läroplanen med hjälp av dessa verktyg så länge de 

vuxna är medvetna om varför de finns och vad de ska användas till. 

 

4.4 Pedagog D 

 

Pedagog D är förskollärare sedan 22 år tillbaka och har bland annat erfarenhet av att arbeta med 

barn i andra länder. Hon har även kompetensutvecklats inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

och arbetar nu på en förskola där barnen är mellan ett till fem år, dock ansvarar hon för barnen som 

är två till tre år gamla. Pedagog D har också varit på en föreläsning gällande Arne Tragetons sätt att 

skriva sig till läsning med datorers hjälp. Privat används Macbooken mycket, exempelvis för att 

göra presentationer, använda sökmotorer för att hitta information och för att handla kläder samt 

lyssna på musik.  

 

Pedagog D säger att de inte har fördjupat sig så mycket då det gäller surfplattan på förskolan där 

hon arbetar och barnen spelar mest spel på den som det ser ut nu. Datorerna används mer sällan då 

de numera använder surfplattan mer där det enkelt går att installera olika spel. Det finns ingen 

kamera på surfplattan och då väljer pedagog D att använda datorn som verktyg för att kunna föra 

över bilder från kameran. Hon väljer också att involvera barnen så att de kan se hur processen går 

till. 

 

4.4.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg 

 

Pedagog D berättar hur datorn kan hjälpa de yngre barnen att börja ljuda bokstäver för att senare 

börja skriva. Deras språk är väldigt abstrakt och till en början kan barnen ljuda bokstäver och 

försöka hitta bokstäverna på tangentbordet. De kan börja med sitt eget namn och sedan kanske de 

som hör till familjen. Här har pedagog D sett att barn har börjat kombinera ljudade bokstäver och 

bokstäver på tangentbordet och att ett lärande skett. Att tal och skrift har en koppling till varandra 

kan Myndigheten för skolutveckling (2007) bekräfta. Vi lär oss att läsa och skriva tack vare båda 

processerna som samverkar med varandra. Meek (1982, i Fast, 2008) beskriver hur barn i början av 

deras läs- och skriftutveckling börjar känna igen olika texter och att det då är viktigt med stöd från 

exempelvis en pedagog som kan finnas med och bekräfta barnet. Senare fortsätter utvecklingen med 

att jämföra ord och bokstäver för att sedan förstå sambandet mellan symboler och språkljud.   

 

Pedagogerna reflekterar också mycket tillsammans med barnen på förskolan där pedagog D arbetar 

med hjälp av filmsnuttar som filmas med kamera och sedan visas på datorn. Då tycker hon att det 

sker en form av språkutveckling eftersom barnen själva får höra hur de berättar och beskriver saker. 
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Detta utmanar säkert barnen att tänka till kring hur de berättar och vad, tror pedagog D. Att 

reflektera kring det som de säger eller skriver ger möjligheter för barnen att skapa mening och är 

egentligen en förutsättning för att barn ska kunna lära sig av det som sker (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). Pedagog D menar att också pedagogerna har möjligheter att stötta och 

utmana med många nya ord under reflektionerna. Då utvecklar datorn säkert språket på fler sätt än 

man tror bara genom att använda den, säger hon. 

 

Då nya appar laddas ner till surfplattan brukar Pedagog D först prova dem själv för att se hur de 

fungerar och fundera kring om de är lämpliga för de barn som går på förskolan. De ska utmana 

barnen och inte vara för enkla eller för komplicerade. Pedagog D tror att det kan finnas stor nytta av 

datorer för människor som har olika svårigheter som exempelvis dyslexi och att de som har svårt att 

skriva med penna kan få stor hjälp av en dator. Små barn som har svårt att höra ord rätt kan också få 

stöd med hjälp av datorn för där uttalas orden ofta väldigt tydligt i de olika program som finns. 

Sedan tror också pedagog D att barn med annat modersmål kan få stöd av datorn med att till 

exempel översätta ord.  

 

4.4.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer 

 

Pedagog D berättar att eftersom datorn och surfplattan är, som hon uttrycker det, döda material så är 

det viktigt att pedagogen är närvarande då barnen använder dem. För att de ska bli hjälpmedel så 

behöver en vuxen vara med så att det blir någon nytta av användandet och ingen barnvakt som det 

tyvärr ibland kan bli i vissa situationer, säger hon. Med en pedagog närvarande kan en surfplatta bli 

ett bra komplement i förskolan, men de ska inte ersätta andra områden i förskolan där det finns 

brister (Gällhagen & Wahlström, 2013). En studie av Aglassinger mfl. (2012) visade att 

pedagogerna var lika viktiga vid barnens användande vid surfplattan som i den övriga 

förskoleverksamheten. Vidare kom studien fram till att det var genom den pedagogiska närvaron 

och ställandet av utmanande frågor som gjorde att stunderna kring surfplattan blev 

lärandesituationer.  

 

Pedagog D tycker också att man inte ska vara rädd för datorer och att våga prova dem för att inte 

sända ut en rädsla för datorer till barnen. Pedagog D skulle önska att de som arbetar i förskolan 

skulle få mer utbildning gällande datorer och surfplattor för att komma ikapp barnens kunskaper 

eller gärna kunna ligga ett steg före. 

 

4.5 Pedagog E 
 

Pedagog E är förskollärare sedan 11 år tillbaka och arbetar med barn som är mellan ett till tre år. 

Hon har inte gått någon utbildning gällande datorer och surfplattor som verktyg i förskolan. 

Pedagog E har ingen surfplatta, men använder datorn till att bland annat surfa, för att söka 

information, besöka sociala medier och tillverka hemsidor med hjälp av den. Hon använder inte 

datorer så aktivt på förskolan, då det har varit en del teknikproblem kring dem. Datorn har nyligen 

blivit reparerad och det finns planer på att fortsätta arbetet med Tragetons metod Att skriva sig till 

läsning som förskoleavdelningen arbetat med tidigare.  
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Surfplattan har mest varit ett tidsfördriv förut, men pedagog E berättar att apparna nyligen har gåtts 

igenom och album har gjorts för att kategorisera dem och tydliggöra vad apparna har för 

lärandefokus. Ett exempel är hur alla teknikinriktade appar har samlats i en mapp och språkapparna 

i en annan. Surfplattan används dagligen och ungefär en halvtimme är det maximala som barnen får 

använda den och då med en pedagog närvarande alternativt att barnen sitter två och två för att 

barnen ska kunna lära av en vuxen eller av varandra. Det sociokulturella perspektivet kan kopplas 

till detta då perspektivet betonar att lärandet sker tillsammans med andra individer och i en dialog 

med varandra (Hundeide, 2006).  

 

4.5.1 Surfplattan och datorn som språkverktyg 

 

Pedagog E menar att det finns mycket bra appar som kan främja språkutvecklingen. Hon har själv 

sett att barn som använder olika pekboksappar börjar härma orden som sägs på surfplattan. Vidare 

berättar pedagog E hur intresset för bokstäver många gånger verkar ha startat tack vare surfplattan 

och de använder bland annat en app där det går att forma bokstäver med hjälp av fingret på 

surfplattan. Det här upplever pedagog E är enklare för barnen än att skriva med en penna. Detta 

bekräftar också en studie som visar hur det upplevs att barn jämfört med penna och papper tycker  

att det är enklare att använda fingret i olika ritappar (Aglassinger m.fl., 2012). Detsamma visar även 

fler undersökningar kopplat till datorn där det visat sig att yngre barn gärna väljer att använda 

datorn till att skriva istället för att använda en penna, troligtvis då det är enklare att trycka på 

tangenterna än att forma bokstäverna med pennan (Appelberg & Eriksson, 1999).  

 

Pedagog E har sett hur barnen lär sig att känna igen bokstäver på surfplattan och sedan se dem i 

andra sammanhang som i böcker. Vi människor är lättlärda och kan använda våra kunskaper i flera 

olika situationer och sammanhang (Säljö, 2000). Ett barn på förskolan där pedagog E arbetar kan 

hela alfabetet och visar intresse för bokstäver i surfplattan, i böcker och har börjat lockas till att 

skriva på datorn. Barnen lär sig lättare då barnen är intresserade av något och då barnen är fler och 

ett samspel sker ökar även förståelsen (Fast, 2008). 

 

Pedagog E menar att surfplattan är ett bra komplement till den övriga verksamheten och när barnen 

diskuterar runt datorn och surfplattan sker det i sig en språkutveckling. Surfplattorna fångar barnen, 

menar pedagog E, men det kan också bli en nackdel då barnen kan fastna vid dem och skulle lätt 

kunna sitta i flera timmar om de fick tillåtelse. Då det gäller datorer har denna oro bekräftats i 

undersökningar som visat hur barn lätt blir för fängslade av dessa och det finns en rädsla för att 

barnen ska bli för passiva och hämmas i sin kontakt med andra människor (Lindö, 2009).  

 

Möjligheterna är stora med speciellt surfplattan, berättar pedagog E, som gärna skulle ha en 

surfplatta med kamera för att kunna använda till dokumentation då barnen skulle kunna samtala 

kring bilder och filmer på den. Då barnen får berätta kring bilder och uttrycka sig kring dessa stärks 

barnens självförtroende samtidigt som det är språkutvecklande (Aglassinger, m.fl., 2012).  
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4.5.2 Pedagogens roll i arbetet med surfplattor och datorer 

 

Pedagog E vill gärna vara en medforskande pedagog och sitta ner tillsammans vid datorn och 

surfplattan med barnen för att kunna utmana dem i deras lärande. Det finns risk för att det blir en 

passiv och isolerad aktivitet för barnen om ett samspel med en pedagog saknas, vilket betonar 

vikten av pedagogernas inställning till datorn som hjälpmedel (Lindö, 2009). Pedagog E vill vara 

nyfiken och ställa frågor samt sätta ord på det de gör som hon menar är viktigt för de minsta barnen. 

För att barn ska kunna förstå och utveckla talspråket är det viktigt att barn och vuxna kommunicerar 

eftersom det då sker en språklig utveckling hos barnen (Svensson, 1998).  

 

Pedagog E menar även att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom forskning och aktuella studier 

som handlar om datorer och surfplattor i förskolan. Detta för att kunna utveckla arbetet ännu mer. 

Hon säger också att en annan viktig uppgift är att ordna bra program och appar som barnen kan lära 

sig något av. Slutligen berättar också pedagog E hur de känns viktigt att arbeta med de tekniska 

hjälpmedlen på förskolan eftersom barnen möter dessa dagligen. 
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5 Diskussion 

 

I detta avsnitt kommer vi först att diskutera vår metod och därefter diskuterar vi resultatet som vi 

har valt att dela upp i två rubriker. Vi kommer att diskutera huruvida vi har uppnått vårt syfte och 

om vi har besvarat våra frågeställningar. Under rubriken vidare forskning kommer vi slutligen att 

föreslå intressanta ämnen att forska vidare på utifrån vad vår undersökning kommer fram till. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Patel och Davidson (2003) menar att det är bra att ha förkunskaper om det ämne man forskar kring 

och vi valde att studera litteratur innan våra intervjuer för att på så sätt vara förberedda inför 

intervjuerna. Vi tycker i efterhand att det var bra med en vetenskaplig grund att stå på även om vi 

fick lära oss mycket av de pedagoger som vi intervjuade som inte stod i den forskning vi gick 

igenom i förväg. Vi har använt oss av en del andrahandskällor i vår bakgrundstext eftersom vi inte 

kunde få tag på förstahandskällorna, men vi ansåg ändå att dessa källor var så pass viktiga för vår 

undersökning att vi valde att ta med dem trots detta. Om det hade varit möjligt hade vi valt att 

använda enbart förstahandskällor, men vi tror inte att vår undersökning har påverkats av detta. 

 

De pedagoger som vi valde att intervjua hade alla erfarenhet av att arbeta med datorer eller 

surfplattor som verktyg i förskolan, men i olika grad. Detta gjorde att våra intervjusvar blev väldigt 

varierade. Det var flera som inte hade arbetat med hjälpmedlen så länge med koppling till språket 

och vi hade kanske behövt hitta pedagoger som hade mer erfarenhet. Detta kan ha påverkat vårt 

resultat och vi hade eventuellt kommit fram till en annan slutsats om pedagogerna hade haft mer 

erfarenhet av datorer och surfplattor som språkverktyg i förskolan. Det faktum att pedagogerna 

arbetade med olika åldersgrupper i förskolan kan också ha påverkat vårt resultat då de arbetade på 

olika sätt med datorer och surfplattor i förskolan. Det kan också vara en fördel då vi fick varierade 

svar som gav mycket information om olika sätt att arbeta med surfplattor och datorer. 

 

Intervju som metod tyckte vi fungerade över förväntan även fast vi aldrig har genomfört intervjuer 

med vuxna innan. Vi försökte vara aktiva lyssnare och verkligen vara nyfikna på det personerna vi 

intervjuade berättade. Detta är också något som Trost (2003) menar är viktigt att tänka på för den 

som ska intervjua. Vi valde att möta varje pedagog personligen med förhoppningen om att få 

avslappnade samtal och det tyckte vi att vi också fick. Att det fanns viss nervositet hos oss och 

några som blev intervjuade kunde vi känna i nästan varje samtal, men vi tyckte att det blev bättre 

desto längre vi kom i samtalen. Vid telefonintervjuer tror vi inte att det hade blivit lika bra samtal 

eftersom vi under våra personliga möten kunde ha ögonkontakt med de vi intervjuade och känna av 

kroppsspråket vilket inte hade gått via telefon. Dessa aspekter kändes viktiga för oss då vi utförde 

våra intervjuer. 

 

Om vi hade utfört observationer hade vi kunnat se hur pedagogerna arbetade med surfplattor och 

datorer från ett annat perspektiv. Det kan hända att vi hade fått syn på hur de arbetar på ett annat sätt 

eftersom det de gör kanske inte alltid stämmer överens med det som de berättar i en intervju. 

Observationer är bra ifall man vill få en naturlig inblick och synliggöra människors beteenden (Patel 
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& Davidson, 2007). Vi ville analysera hur pedagoger använder datorer och surfplattor som 

hjälpmedel för skrift- och talutvecklingen vilket gör att vi tror att intervjuer som metod var bättre 

för att nå vårt syfte. Det hade säkert varit möjligt att utföra observationer för vår undersökning för 

att se hur pedagogerna använder datorer och surfplattor i verksamheterna, men detta hade krävt mer 

tid och eftersom vår tid var begränsad gällande denna studie valde vi att avstå observation som 

metod. Om vi istället hade valt att göra enkäter hade vi kanske inte fått så utförliga svar och heller 

inte så personliga. Med enkäter hade vi kunnat få fler pedagogers synpunkter och kanske ett mer 

generellt resultat för hur det kan se ut i ett större perspektiv, men det är tveksamt om svaren hade 

blivit lika utförliga och detaljerade som de vi fick då vi mötte varje pedagog. Vi anser att vårt val att 

välja intervju som metod fungerade bra för vår undersökning. 

 

Att utforma våra frågor tyckte vi var enklare än vi trodde och vi kunde finna en röd tråd genom alla 

frågor och se kopplingen till vårt syfte och våra frågeställningar. Våra frågor tyckte vi fungerade bra 

då vi intervjuade och vi fick de svar vi behövde. Frågorna var öppna och vi strävade efter att få 

utförliga svar vilket gjorde att våra frågor hade låg standardisering (Patel & Davidson, 2003). Vi 

tror inte att det hade fungerat att utforma frågorna på något annat sätt, då exempelvis ja och nej 

frågor inte hade gett oss samma breda och unika svar, som öppna frågor enligt Patel och Davidson 

ger möjlighet till. Några personer som vi intervjuade upplevde vi dock ha bråttom eller vara något 

nervösa och då blev det också svårt att få de svar vi behövde. Ibland blev svaren ganska korta och 

då försökte vi ställa följdfrågor för att på så sätt få mer utförliga svar. Efteråt, under vår analys, har 

vi märkt att vi kanske hade behövt fråga ännu fler följdfrågor på plats eftersom det var svårt att 

avgöra vad som var viktigt i svaren under de pågående intervjuprocesserna. Det kändes ändå som 

att de flesta personer som vi intervjuade verkligen ville berätta så mycket de kunde om hur de 

arbetade för oss och därför fick vi oftast utförliga svar. 

 

Antalet pedagoger som vi intervjuade kändes lagom. Om det hade varit fler hade det blivit för 

mycket att analysera vilket också Trost (2010) menar kan vara ett problem om man utför för många 

kvalitativa intervjuer. Vi var från början inställda på att flera pedagoger inte skulle vilja att samtalen 

skulle spelas in, men det förvånade oss att endast en av de vi intervjuade inte ville att inspelning 

skulle ske. Inför varje intervju berättade vi kort om att det endast var vi som skulle ta del av det som 

sades i de inspelade samtalen och att de skulle förbli anonyma. Våra intervjuer var alltså 

konfidentiella (Patel & Davidson, 2003). Det kändes bra att göra det här för att tydliggöra för dem 

vi intervjuade att vi respekterade dem och detta tror vi också medförde att våra samtal blev mer 

avslappnade. I vårt resultat valde vi sedan att inte fingera några namn då Trost (2010) menar att 

fingerade namn kan vara negativt då det kan finnas någon riktig person som stämmer överens med 

beskrivningen. Vi valde istället att kalla de vi intervjuat för pedagog A-E. Vi skrev ändå att alla 

pedagogerna är kvinnor och vi tror inte att det går att avslöja vilka personerna är på grund av detta. 

97 % av alla som arbetar inom förskolan är kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2009) och därför 

valde vi att nämna detta i vårt resultat då det underlättade våra formuleringar och gjorde att 

pedagogerna framställdes mer som verkliga personer. 

 

Då vi ställde frågorna kunde det ibland bli lite stelt och det kändes ibland inte så naturligt, men ju 

fler intervjuer vi gjorde desto bättre blev vi på att kunna ställa frågorna mer avslappnat. Trots att vi 

gjorde några provintervjuer kändes det svårt att sedan utföra de riktiga intervjuerna. Detta kanske 
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beror på att våra provintervjuer gjordes tillsammans med närstående vilket inte krävde lika mycket 

av oss. Att vi var med båda två vid intervjuerna tycker vi var en fördel då den som intervjuade 

kunde koncentrera sig på att ställa frågor och den andra kunde anteckna det som sades. Då den 

pedagog som valde att avstå att få samtalet inspelat var det än mer viktigt att vi var närvarande båda 

två. Vi tror inte att det hade gått alls lika bra att utföra våra intervjuer om vi hade varit ensamma och 

behövt både intervjua och anteckna då det hade blivit för många faktorer att hålla reda på. Vi tror att 

vi hade kunnat missa viktig information om vi inte hade kunnat lyssna och koncentrera oss på det 

den intervjuade berättade. Valet att spela in samtalen var också något som vi tycker förenklade vårt 

arbete avsevärt då vi fick med varje ord som den intervjuade sa. Den som antecknade kunde 

koncentrera sig på att skriva ner de allra viktigaste synpunkterna som den intervjuade hade istället 

för att behöva anteckna allt. Enligt Trost (2010) kan det vara bra att direkt notera tankar som 

uppkommer gällande analysarbetet istället för att allt samlas till efter forskningsarbetet vilket vi i 

vårt arbete tog fasta vid. 

 

Den kvalitativa ansatsen som vi utgick från i vårt arbete kändes bra då den som blev intervjuad fick 

mycket utrymme att svara på frågorna. Det kändes ändå som att de flesta personer som vi 

intervjuade verkligen ville berätta så mycket de kunde om hur de arbetade för oss och därför fick vi 

oftast utförliga svar. Patel och Davidson (2003) beskriver analysen efter genomförda intervjuer i 

fyra steg som är; att finna ett helhetsintryck av intervjusvaren, hitta likheter och skillnader, 

kategorisera och analysera så att en struktur kan urskiljas. Vi följde denna process och tyckte att den 

fungerade väldigt bra för vårt arbete då vi fick struktur och en överblick över vårt arbete. Vi tror att 

det utan denna process hade blivit väldigt svårt då vi inte hade kunnat fokusera på det som var 

viktigt i varje process.  

 

Vi började vår analys med att lyssna på intervjuerna och sedan skriva ner allt ordagrant på en dator 

så att vi skulle ha det nerskrivet i textformat. Det var en tidskrävande process, men vi tyckte att det 

var nödvändigt för att vi enklare skulle kunna jämföra intervjuerna och försöka finna mönster. Om 

vi inte hade skrivit ner svaren i textformat tror vi att det hade varit mycket svårare att hitta en röd 

tråd i intervjusvaren. Till slut sammanställde vi svaren och utformade några rubriker som vi tyckte 

representerade de största fokusområdena i pedagogernas svar kopplat till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Efter att vi hade gjort detta tyckte vi att det gick mycket lättare att fortsätta 

analysen då vi slutligen bearbetade texten med stöd av forskningen som vi har behandlat i 

bakgrundsavsnittet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 
Dialogen och samspelet mellan barn eller med en aktiv pedagog är de faktorer som vi med denna 

studie har kommit fram till är de delar som främst påverkar barns tal- och skriftspråksutveckling vid 

användning av datorer och surfplattor. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) beskriver hur 

samspelet kring en dator är större än då barn använder penna och papper vilket också Fatoures, 

Downes och Blackwell (1994, i Appelberg & Eriksson, 1999) bekräftar är ett faktum då barns 

språkliga aktivitet är dubbelt så stor kring datorer som vid andra aktiviteter på förskolan. 
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Pedagogerna som vi har intervjuat kan alla se att barn i interaktion och samspel med andra vid 

datorer och surfplattor utvecklar sitt tal- och skriftspråk.  

 

Vi kan se att resultatet av vår studie har en tydlig koppling till det sociokulturella perspektivet som 

är den teoretiska utgångspunkten i vår studie. Lärandet sker i en dialog med andra människor och då 

samspelet sker tillsammans med någon som är mer kompetent kan kunskapen utvecklas (Hundeide, 

2006). Vår tolkning av resultatet är att samspelet kring datorer och surfplattor är det viktigaste för 

att skrift- och talspråksutveckling ska kunna ske. Att inte samspela med andra hävdar Hundeide till 

och med kan göra att barns utveckling blir begränsat då barn inte kan lära sig på egen hand. Samtal 

av god kvalitet kring läsning och skrivande är viktigt för att en utveckling inom dessa områden ska 

kunna ske och då en interaktion uppstår kan barn hitta samband med egna upplevelser samt få en ny 

förståelse för det som sker (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Alla pedagoger som intervjuats 

vill att barnen sitter tillsammans med andra barn eller med en vuxen vid surfplattor och datorer för 

att inte bli passiva och sakna stödet av någon annan. 

 

Alla pedagoger använder datorer eller surfplattor privat och har, som vi tolkar det, ganska 

omfattande kunskaper om hur man använder dem i vardagen och de visar också ett intresse av att 

använda datorer och surfplattor som språkverktyg i förskolorna. De flesta av pedagogerna har fått 

någon form av utbildning i datoranvändandet, men ingen av pedagogerna har utbildats inom 

surfplatteanvändandet. Detta tycker vi är förvånande då vår undersökning visar att datorerna verkar 

falla bort mer i förskolan och att surfplattorna tar över mer i verksamheterna. Det finns många olika 

sätt att lära sig på (Hundeide, 2006) och vi kan se att pedagogerna i vår undersökning använder 

datorer och surfplattor som ett komplement till den dagliga verksamheten på förskolorna vilket vi 

tycker är intressant. De använder dem medvetet som lärverktyg och inte bara för att spela med som 

vi innan denna studie trodde var det som var vanligast. Läroplan för förskolan (rev. 2010) beskriver 

hur förskolan kan använda multimedia som ett dagligt inslag i verksamheterna vilket vi också anser 

är bra då vår studie visat att barn lockas av att använda surfplattor och datorer. 

 

Surfplattor och datorer används av barn i alla åldrar på förskolorna som ingått i vår undersökning 

och pedagogerna anser att dessa hjälpmedel ska vara tillgängliga för barnen i förskolan. Datorer bör 

vara tillgängliga för barnen i förskolan då de ger möjligheter för barnen att använda flera sinnen i 

sitt lärande då datorer kan kombinera bild, text och ljud i olika konstellationer (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2007). Ett medierat meningsskapande gör att barnen via olika 

kommunikationssätt som exempelvis bild, skrift och musik kan använda fler sinnen för att kunna 

skapa mening (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Vi ser en problematik i pedagogernas 

inställning till främst surfplattans tillgänglighet för barnen på förskolan då flera har tidsgräns på hur 

länge surfplattan får användas. Vi ställer oss frågan om hur barnen uppfattar surfplattans 

tillgänglighet då vi uppfattar att de till största del är undanstoppade och otillgängliga för barnen. 

Alla utom en pedagog har tidsgräns på hur länge barnen får använda surfplattan, men det intressanta 

är att det verkar som att detta inte gäller datorn på samma sätt. Detta tror vi kan bero på att 

datorerna på de för undersökningen aktuella förskolorna främst används till att skriva med, medan 

surfplattorna har mer spel-appar. Vi upplever att pedagogernas största oro är att barnen ska fastna 

och bli passiva i spelen och att inget lärande därmed ska ske. 
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Alla förskolor i vår undersökning använder surfplattor, men vi ser dock skillnader i hur de använder 

dem för att främja språkutvecklingen. Pedagogernas kunskaper och inställning till surfplattan, kan 

vi utifrån vad resultatet visar, se spelar stor roll i hur de används. Då det gäller datorer behöver 

pedagogerna ha kunskap kring användandet och en positiv inställning till datorer för att barnen på 

så sätt ska kunna motiveras till att utveckla sin kommunikationsförmåga och för att ett lärande ska 

kunna ske. Datorer bör vara en viktig del av förskoleverksamheterna då de är mångsidiga och ger 

möjligheter till interaktion vilket gör datorer till ett bra komplement för den övriga verksamheten 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). De pedagoger som vi upplever ha störst intresse och 

kunskap gällande surfplattan som språkverktyg är inte lika oroliga för att barnen ska bli passiva och 

använda surfplattan för mycket. De har inte lika tydliga tidsgränser och kan tydligare redogöra för 

att barnen verkligen lär sig något av att använda surfplattan. Pedagogerna med minst erfarenhet av 

surfplattan som språkverktyg väljer att använda datorer mer i sina verksamheter vilket vi tycker är 

en intressant aspekt som vi vill belysa. Dessa pedagoger visar en oro för att barn ska bli 

stillasittande för mycket, speciellt vid surfplattorna. Vi tror att det skulle behövas mer utbildning 

gällande främst surfplattan och hur de går att använda i förskolan. Det finns också väldigt lite 

forskning kring surfplattan som språkverktyg och för att förskolor ska kunna se fler möjligheter till 

att utveckla surfplatteanvändandet tror vi att ny forskning och nya upptäckter inom området krävs. 

 

De flesta pedagoger som vi har intervjuat använder datorer främst till att skriva med och har inga 

spel installerade. Vi kan dock se att datorer till viss del används på fler sätt som till att söka 

information med, visa film och spela upp musik. Någon använder även datorer till att reflektera 

kring olika filmer tillsammans med barnen och processen beskrivs av pedagogen som 

språkutvecklande då barnen får lyssna till sig själva och hur de berättar saker. Att reflektera med 

hjälp av datorn tror vi kan vara ett bra sätt att locka barnen till berättande och att utveckla sitt eget 

tänkande. Denna tanke stödjer Myndigheten för skolutveckling (2007) som menar att för att barn ska 

kunna skapa mening och lära sig något nytt är reflektioner kring det som sägs eller skrivs en 

förutsättning. Tack vare andras tankar kring något som händer kan vi själva reproducera detta och 

skapa nya lärdomar genom att sätta in detta i egna sammanhang. 

 

Vi valde att involvera både surfplattor och datorer i vår undersökning då vi anser att de är väldigt 

lika hjälpmedel då de gäller att utveckla tal- och skriftspråket. Dock använder pedagogerna datorer 

och surfplattor på skilda sätt, men vi undrar varför det är på det sättet. Med surfplattor går det att 

använda internet, visa filmer samt lyssna på musik och enligt våra egna erfarenheter finns det 

många språkutvecklande spel även till datorer. Vi funderar kring varför pedagogerna inte har några 

spel på datorerna då vi anser att datorer har samma möjligheter som surfplattor och vice versa. Vi 

tror att det kan bero på okunskap inom användningsområdena gällande surfplattor och datorer och 

anser att pedagoger behöver få mer kunskap för att kunna använda de tekniska hjälpmedlen på ett 

mer medvetet sätt. 

 

Att talspråket kan utvecklas med hjälp av datorer och surfplattor kan i vår undersökning tydligast 

ses hos de barn med annat modersmål och de minsta barnen som med hjälp av appar i surfplattan 

har börjat härma ord och därefter lärt sig att uttala dem. Utifrån våra egna erfarenheter tror vi att 

surfplattor kan fungera som pekböcker för att stödja barnen i deras språkinlärning. Fördelen med 

surfplattor kan vi utifrån vårt resultat se är att de är väldigt lockande och mångsidiga verktyg som 
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går att använda inom många områden. Aglassinger m.fl. (2012) kom även fram till att då surfplattor 

lockar barnen blir också interaktionen och delaktigheten bland barnen mer framträdande vid den. 

 

De pedagoger som arbetar med barn som har språksvårigheter har berättat att surfplattan kan vara 

till god hjälp för dessa barn. Enligt dessa pedagoger lockas barnen med språksvårigheter att lära mer 

vid en surfplatta än då de sitter enbart tillsammans med en pedagog eller då de arbetar med de blad 

som logopeden erbjuder som hjälp. En faktor som Aglassinger m.fl. (2012) menar kan vara en orsak 

till att barn med språksvårigheter kan få hjälp av surfplattor är att de ger snabb respons och har 

lockande spel. Pedagogerna i vår studie berättar hur barnen som har fått arbeta med surfplattan har 

visat att de har fått hjälp med att uttala vissa ljud som har varit svåra för dem. Andra barn som har 

haft talsvårigheter har tack vare surfplattan blivit lockade att säga nya ord, men detta kan dock inte 

bekräftas enbart bero på surfplattan men den är en bidragande orsak till att barnen börjat tala mer.   

 

Lpfö 98 (rev. 2010) menar att förskolans ansvar är att ge barnen möjligheter för 

skriftspråksutveckling genom att barnen bland annat ska lära sig att förstå symboler och dess 

funktioner. De äldsta barnen i vår undersökning har tydligt kunnat redogöra för att de har lärt sig 

nya bokstäver och grunden till att läsa tack vare datorn. Resultatet visar hur datorn kan stödja 

barnen i att först lära sig hur bokstäverna ser ut och sedan börja ljuda dem. Utifrån detta kan barnen 

sedan börja forma enklare ord, som deras egna namn, för att sedan utveckla detta och påbörja 

läsinlärningen. De olika stegen för att bli medveten om hur skriften fungerar är att från början lägga 

märke till texter i både bild och skrift för att sedan fortsätta med att jämföra ord och bokstäver med 

varandra och koppla samman språkljud och bokstavssymboler (Meek, 1982 i Fast, 2008). Det 

räcker dock inte att enbart stimulera språket utan för att utveckling ska kunna ske behöver också 

barnen utmanande aktiviteter samt att deras sociala erfarenheter måste stimuleras (Svensson, 1998).  

 

Att pedagogens roll är viktig för att kunna utveckla tal- och skriftspråket kan vi tydligt se i vår 

undersökning. Pedagogerna utgår ifrån barnens intressen och är aktivt medforskande tillsammans 

med barnen. Deras roll är också att ställa utmanande frågor och sätta ord på det barnen gör vid 

datorn och surfplattan. En studie av Aglassinger m.fl. (2012) visar hur viktig pedagogens närvaro 

var för att barnen skulle lära sig något vid surfplattan. Det var de utmanande frågorna som 

pedagogerna ställde som gjorde att stunderna kring surfplattan blev lärandesituationer. Valet av 

appar till surfplattorna är också något som pedagogerna i vår undersökning tycker är viktigt och de 

väljer aktivt appar utifrån barnens intressen och sådant som de tror kan vara lagom svårt för att 

utmana barnen i deras lärande. Några pedagoger poängterar också vikten av att ha ett syfte med 

apparna och fundera kring vad de ska användas till. Förutsatt att spelen är av god kvalitet kan 

datorer vara ett mycket bra hjälpmedel för att främja språkutvecklingen i förskolan (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007). 

 

Syftet med vår studie var att med utgångspunkt i några pedagogers arbete analysera hur datorer och 

surfplattor kan användas som hjälpmedel för att främja barns tal- och skriftspråksutveckling. Vi 

anser att vi har uppnått vårt syfte med denna studie och genom vår avslutande analys. De två 

frågeställningarna har vi i denna process besvarat i vårt resultat och i det avslutande 

diskussionsavsnittet.  
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Den viktigaste slutsatsen som vår studie visar är att för att en tal- och skriftspråksutveckling ska 

kunna ske med hjälp av datorer och surfplattor är det en förutsättning att ett samspel och en dialog 

mellan barn-barn eller barn-vuxen ska förekomma.  

 

5.3 Yrkesrelevans 
 

Vi är glada över att ha fått genomföra denna intressanta studie om surfplattor och datorer i 

förskolan. Eftersom dessa hjälpmedel är väldigt aktuella i förskolan idag och barnen behöver få 

möjligheter att använda dem, tror vi att kunskapen som vi har fått erövra genom denna studie 

kommer till stor nytta för oss i vårt framtida yrkesliv. Vi har fått nya insikter om hur viktig vår 

pedagogroll är för att barn ska få möjligheten att utveckla språket med hjälp av datorer och 

surfplattor, samtidigt som vi även har fått ta del av många olika metoder som går att använda för att 

främja språket med stöd av datorer och surfplattor. Exempel på detta är Att skriva sig till läsning 

med Trageton, reflektioner kring filmer på datorer och bokstavinlärning med hjälp av surfplattor. 

Möjligheterna är flera med de tekniska hjälpmedlen och vi ser fram emot att få komma ut och 

arbeta samt utforska vad som finns att erbjuda tillsammans med barnen. 

 

5.4 Vidare forskning  

 

Surfplattorna är relativt nya som hjälpmedel i förskolorna samtidigt som dokumentationen blir allt 

viktigare. Detta gör att ett intressant forskningsområde kunde vara att se hur möjligheterna ser ut 

gällande att använda surfplattan för att dokumentera i förskolan. Att forska vidare kring andra 

områden i läroplanen, exempelvis matematik med hjälp av surfplattor och datorer, vore enligt oss 

också mycket intressant. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
Inledande frågor 

 
1. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

2. Vad har du för utbildning? 

3. Har du fått någon utbildning gällande barns språkutveckling med hjälp av datorer eller 

surfplattor? 

4. Hur använder du datorer/surfplattor privat? 

 

Datorer och surfplattor i förskolan 

 

5. Vilken ålder har barnen på avdelningen där du arbetar? 

6. Hur arbetar ni på förskolan med datorer och surfplattor? 

7. Vad är dina erfarenheter av datorer och surfplattor som språkverktyg? 

8. Vad ser du för möjligheter med datorer och surfplattor som språkverktyg? 

9. Vad är din roll som pedagog i arbetet med datorer och surfplattor som språkverktyg? 

10. Hur ofta använder ni er av surfplattor och datorer som hjälpmedel i språkutvecklingen? 

11. Ser du några effekter i tal-eller skriftspråket hos barn som använder datorer eller surfplattor 

regelbundet på förskolan? 

12. Finns det något som du skulle vilja utveckla i ert arbete med surfplattor och datorer? 

13. Om ja; Vad? 

 

Avslutande fråga 

 

14. Är det något mer du vill tillägga? 

 


