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Förord

Förskolan tog sig an uppdraget med fullt engagemang. Planeringen blev att all 
personal skulle använda fredag förmiddag för att lära sig själva mer om tekniken och 
undersöka olika appar.  Logoped och förskollärare har varit på utbildningar och 
studiebesök för att på så sätt lära sig genom andras erfarenheter. Projektet har 
utmynnat i att personal idag använder surfplattan som ett dagligt verktyg som en 
lärplatta. De har lärt sig att anpassa program för varje individuellt barn och dess 
behov. Barnen har med sig lärplattan hem över helgen så att föräldrar också kan se 
vad barnen jobbar med och använda de specifika utvalda apparna tillsammans med 
sina barn. Det har varit spännande att följa projektet och se hur det vuxit fram. 
Sammanfattningsvis har det varit spännande att följa personalens arbete och se vad 
mycket de har lärt sig och hur de har implementerat arbetet ihop med barn och 
föräldrar. Att det fanns så många användningsområden blev nog en överraskning för 
flera av oss. 

Vänliga hälsningar, 
Carin Ekström, tf. förskolechef/AL
Resurscentrum, Barn- och ungdomsförvaltningen
Vallentuna kommun
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Författarpresentation

Lena Mattsson, logoped på Vallentuna språkförskola. 
”Mitt arbete är faktiskt oerhört stimulerande. Arbetet är 
fullt av utmaningar och jag uppskattar variationen av 
arbetsuppgifter. Jag har svårt att tänka mig en roligare 
plattform. Det gäller att snabbt hitta barnens motivation 
och nyfikenhet. Det svåra är tiden när man ska ”hinna i 
kapp språkutvecklingen”. Tid är något som barn med grav 
språkstörning inte har gott om, när man snart ska börja 
skolan. Vad skulle jag göra utan min iPad, den ger mig 
tid!”

Anna Rickberg Widén, förskollärare på Vallentuna 
språkförskola. ”Jag har arbetat på Språkförskolan i 20 år 
och tycker fortfarande, ovanligt nog, att det är spännande, 
lärorikt och tillfredsställande att gå till samma ställe varje 
dag. Nya utmaningar och belöningar sker hela tiden så jag 
hinner ”liksom” aldrig tröttna. Fantastiska framsteg hos 
våra barn och glädjen det ger både barn och föräldrar (och 
mig som pedagog) när barnen börjar att kommunicera är 
så härligt att få ta del av. År efter år kommer föräldrar och 
berättar lyckligt om att deras barn börjat kommunicera 
hemma på ett helt nytt sätt, och det bara veckor efter att de börjat hos oss! Det 
förundras jag över varje år. Alla sätt att underlätta och motivera sig att lära är 
vägar till utveckling och med lärplattan har vi funnit ytterligare ett sätt!”

Heléne Granberg, förskollärare på Vallentuna 
språkförskola. ”I mitt jobb som pedagog till barn med grav 
språkstörning tycker jag att iPaden är helt suverän då det 
gäller att anpassa och skräddarsy vad varje enskilt barn 
behöver träna på, ytterligare ett verktyg där de på ett 
lustfyllt sätt (utan att ens tänka på att de tränar) växer i 
självförtroende och kunskap. Då jag ska skriva 
tydliggöranden är appen PicCollage är en riktig favorit, det 
går snabbt och smidigt med utskrift direkt via air print.”
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Christina Deblén, förskollärare på Vallentuna 
språkförskola. 
”Jag älskar att trollbinda barnen så att de lär genom lust, 
glädje och nyfikenhet. Det är underbart att se barnens 
självkänsla växa, när de vågar mer och mer. När barnen 
ser och förstår hur de ska göra, då tänds det ”stjärnor” i 
barnens ögon och för mig är det viktigt att de får fortsätta 
att ”lysa”.”

Linda Pettersson, lärare i särskolan, tidigare förskollärare 
på Vallentuna språkförskola.
”Mitt mål i arbetet som lärare är att lyckas lära barn utifrån 
sina förutsättningar. Genom att använda flera ingångar, så 
lyckas jag ofta väcka nyfikenhet och kunskap. Det gäller att 
inte ge upp, utan att prova ytterligare sätt för att nå fram till 
barnet. Ny teknik är ett utmärkt hjälpmedel, då det skapar 
nyfikenhet hos barnet och det finns massor av möjligheter för 
mig som lärare.”

Mariann Karlsson, nybliven pensionär, tidigare 
förskollärare på Vallentuna språkförskola. 
”Mitt arbete på Språkförskolan med iPaden som ett 
läromedel har varit oerhört stimulerande. Vår miljö, vårt 
bemötande av barnen, vår möjlighet att låta barnen få ta tid 
och plats ger omedelbart resultat!”
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Intro

Vid ett flertal tillfällen har vi på språkförskolan diskuterat olika projekt i arbetslaget, 
men tiden, den räcker som vanligt inte till allt man vill göra, så är det bara. Vi visste att 
om vi fick tid så skulle vi kunna göra iPaden till en lärplatta, det kände vi på oss.

”Ni ”måste” ansöka om SIS-medel! Ni har ju så många idéer, förverkliga dem!” säger 
både vår närmaste chef Carin Ekström och vår förskolechef, tillika rektor på 
Resurscentrum Marianne Afzelius och på den vägen är vi…

Historiskt sätt har iPaden inte funnits så länge i Sverige, den första iPaden(iPad1) kom 
2010. Det är egentligen helt otroligt att det ”bara” har gått fem år sedan iPad 2 
lanserades. Vad har hänt i Sverige sedan dess?! Det är knappat man kommer ihåg hur 
det var innan. När du läser den här texten har den digitala utvecklingen utvecklats 
ännu mer. Detta är en helt ny framtid och vilket redskap det är för barn med språkliga 
svårigheter. Barnen, vi och verksamheten utvecklas varje dag, vi har sett redskapets 
möjligheter. Vi är ”på banan” och det känns så bra.

Logoped Johanna Kristensson som framgångsrikt driver bloggen ”Logopeden i skolan” 
har länge legat i framkanten gällande modern teknik och språkutveckling. Hon 
berättar att ”En iPad kan bli en lärplatta 
beroende på HUR man väljer att arbeta 
med den”.  Johanna säger att vi måste ha 
med oss att all forskning visar att det 
förebyggande arbetet och de tidiga 
insatserna har avgörande betydelse för 
en framgångsrik skolgång. Även den 
akademiska självkänslan behöver 
stärkas tidigt. Det vill säga innan barnen 
och eleverna hunnit misslyckas med sin 
läs- och skrivinlärning.

I texten som du har framför dig kommer 
vi att återkomma till samma områden flera gånger, för att få tillgång till olika 
synvinklar och synsätt. Vi har låtit upprepningarna vara kvar i sitt sammanhang och
vår ambition är att göra texten lättläst för de som inte läser alla delar i boken. 

 

All forskning visar att 

1. Tidiga insatser

2. Förebyggande arbete 

3. Stärkt självkänsla

- ger en framgångsrik 

skolgång 
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Sammanfattning 

Genom tydliga visuella strukturer och modern teknik, i det här fallet iPad, har barnen 
och vi lättare att navigera efter olika pedagogiska syften och mål. Vi har synliggjort 
barnens lärande och språkutveckling genom kontinuerlig dokumentation i olika 
former utifrån ett synsätt som förenar läroplanen och lärandet för barn med avvikande 
språkutveckling, grav språkstörning i språkförskola. 

Med ett individuellt skräddarsytt upplägg, har vi anpassat material och med en egen 
anpassad miljö på iPaden har vi kunnat ge varje barn möjlighet till en god 
språkutveckling och ett ökat ordförråd genom att vi har vävt ihop vanlig 
förskoleverksamhet med språkträning, habilitering och specialpedagogik, i samverkan 
mellan logoped och specialutbildade förskollärare. 

Vi har skapat individanpassat material och läromedel för varje barn. Vi har arbetat 
språkstimulerande och skapande med olika appar till iPaden som under året har blivit 
en lärplatta. Barnens ordförråd har även ökat inom temaområdena, genom att vi har 
ökat motivationen för att göra samma sak flera gånger, på ett roligt, varierande och 
stimulerande sätt. 

Med hjälp av surfplattan i det här fallet iPad har vi också anpassat barnens lärande 
genom att barnet har kunnat ta hem sin anpassade iPad under helger, lov, ledighet, 
och sjukdom. Föräldrarna har haft egna mappar på barnens iPad med utvalda länkar, 
tips och appar. 

Ökad delaktighet, stärkt språklig förmåga, både verbalt och ickeverbalt, ökad lust till 
kommunikation har skett med iPad som ett lärverktyg. Barnen har blivit mer delaktiga 
i sin egen dokumentation och utvecklingen synliggörs utifrån ett synsätt som gagnar 
barn med avvikande språkutveckling, i det här fallet barn med grav språkstörning.
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Inledning
Inleder med en del av intervjun med en av förskollärarna efter projekttiden. 
Utvärdering, intervju med en av förskollärarna - Vad du har lärt dig? 
Jag har lärt mig mer om hur iPaden fungerar rent praktiskt och förstått vikten av att 
arbetslaget får tid till detta. Jag kan verkligen förstå den risk som finns inom IKT när 
teknik bara delas ut till pedagogerna och ingen introduktion eller möjlighet till 
fortbildning finns för att komma igång. Det måste vara en mardröm, jag vet inte vad vi 
hade gjort utan vår logoped. Jag håller med när förskolläraren Erica Kyrk Seger säger 
”att då riskerar teknik bli liggandes i en låda eller något som barnen använder på sitt 
eget sätt så bra de kan utan pedagogernas inblandning”.

Jag har lärt mig att lättare hitta bland utbudet av appar och vet nu mer vad jag söker i 
apparna för att jag ska anse dem vara värda att använda. Jag har även blivit säkrare 
när jag letar efter någon funktion och behöver mindre förberedelsetid för att använda
iPaden i barngruppen. Eftersom alla våra barn snabbt tröttnar på att vänta på att du 
som vuxen ska hitta rätt eller få tekniken att fungera känns det som en viktig kunskap 
att vara väl insatt i grundfunktionerna. Sen lär man sig att till exempel kontrollera 
internet, WiFi-anslutningen precis innan aktiviteten börjar för att slippa oplanerade 
tidsavbrott som lätt kan orsaka att barnen tappar fokus.  

Andra tekniska lärdomar är att alltid ha batteriet nästintill fulladdat. Funktioner som 
Airdrop, göra filmer i appen ”iMovie” kan sluta fungera när batteriet går under 40 
procent. Felsökningar som 
batteritillgång, WiFi-kontakt och att 
ha rätt sladdar är dyra lärdomar när 
man jobbar med barn. Det är bra att 
ha med sig vetskap om att teknik tar 
tid, när det inte fungerar. Vi i 
arbetslaget har suttit i flera sammanlagda timmar för att klura ut hur saker fungerat 
eller varför det inte fungerat, ibland har vi behövt ta in hjälp. 

När det gäller att hitta appar som enligt mig har bra utgångsfunktion och som skulle 
kunna bli pedagogiska, där har tillvägagångssättet ändrats lite under projektets gång. 
Från början sökte vi fritt i App store på olika sökord. Vi tog hem en hel del appar som 
innehöll både reklam och ljud på engelska. I slutet av projektet blev vi mer kritiska. Vi 
har sett fler exempel på riktigt bra appar och har i efterhand plockat bort flera av de 
appar som vi valde i början. 
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Om en app bara är på engelska, är rörig eller har reklam som allt för lätt kan aktiveras,
den tar vi helt enkelt bort. De flesta nya appar som vi har införskaffat kommer från 
tips som Pappas appar eller från andra webbsiter med pedagogiska aspekter som iPad 
i Östersund, IKT i förskola och skola, IKT i särskolan, med flera. 

Vidare bland mina lärdomar finns kunskap om vilka typer av ”färdig-appar” som 
barnen gärna använder självmant och vilka som är mer kortlivade. Jag har lärt mig att 
göra förtydliganden, visuella manualer, för att motivera barnet att använda en del av 
en app som jag valt ut för lärandet.  

Jag har använt mig av appen Book Writer när vi har "bio" på projektorn. Stillbilder i 
form av en saga eller berättelse med antingen inläst text eller bara ljudfil. I det senare 
fallet läser jag "live" till bilden. Det jag har lärt mig är att barnen håller kvar intresset 
och koncentrationen längre när jag lagt in ljud till sagan. Men också att själva 
ljudsymbolen på bilden blir så intressant att det blir svårt att vänta på ljudet och höra 
"sagan" först. Därför kör jag nu alltid ljudet först, sedan läser jag texten.  
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Under föräldrasamtal har jag använt filmsekvenser där vi tillsammans sett barnet i 
olika situationer. Jag lärde mig att när föräldrarna ser sina barn på film pratar vi 
lättare om samma saker, exemplen blir tydliga. Dessutom uppskattade föräldrarna att 
se sina barn "in action", vilket man ofta inte gör som förälder när man bara hämtar 
eller lämnar. Att föräldrarna skulle se "fel saker" var något jag oroade mig för innan.  
Tänk om de tittade på något annat barn i närheten eller bara lyssnade på vad vi vuxna 
sa i filmen? Det visade sig att man faktiskt ”bara” ser sitt eget barn, det kanske inte är 
förvånande när man tänker efter. Denna lärdom kommer att göra att jag oftare kan ta 
med filmklipp till samtalen utan att de måste vara "perfekta" klipp.     

Nu ska du få läsa om vårt spännande arbete mer ingående om hur iPaden blev ett 
lärverktyg på vår språkförskola.

Vallentuna 2015                       

Lena Mattsson, leg. logoped
Anna Rickberg Widén, leg. förskollärare
Heléne Granberg, leg. förskollärare

Christina Deblén, leg. förskollärare
Linda Pettersson, leg. förskollärare 
Mariann Karlsson, leg. förskollärare 

Tre saker att tänka på när det gäller iPad och appar enligt 
logoped Johanna Kristensson

1. Ett digitalt verktyg är, och förblir, just ett verktyg 
bland alla andra. Målet får aldrig vara att ”arbeta med 
iPads”. En medvetenhet och ett syfte är avgörande.

2. En app är aldrig pedagogisk i sig själv. Det är den 
medvetna pedagogens arbete med appen som blir 
pedagogiskt.

3. Många program och appar har ett väldigt förutbestämt 
innehåll, likt traditionella ”fylla i övningar” som inte 
utmanar barnen att själva reflektera och tänka. 
Återigen, tänk ett syfte!
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Vår bakgrund var… 
Lena Mattsson 

Bakgrund
Vår bakgrund var att en iPad underlättar delaktighet, kommunikation och lärande för 
barn med grav språkstörning. Det kom vi till insikt om när två av språkförskolans 
pedagoger 2012/2013 deltog i Skoldatatekets lokala utvecklingsprojekt ”Lär med 
surfplattor i förskolan”. 

Skoldatatekets projekt väckte våra interna diskussioner då barnen som har grav 
språkstörning visade ett stort intresse och de lärde sig snabbt att hantera iPaden. Då 
upptäckte vi även hur viktigt det är att tänka på hur, på vilket sätt den används och i
vilka sammanhang. Vår analys blev att de erfarenheter och kunskaper som 
utvecklingsprojektet gett behövde fördjupas för att iPaden verkligen skulle kunna bli 
ett redskap, en lärplatta och framför allt hur den skulle kunna påverka den språkliga 
förmågan hos barn med språkliga svårigheter, i det här fallet barn med grav 
språkstörning.  

Eftersom vi använder iPad har vi till vardags valt att kalla den just det, då barnen på 
språkförskolan inte kan "säga" lärplatta, men iPad kan nästan alla uttala även om vi i 
texten ibland skriver både lärplatta och surfplatta.

Syftet med projektet
Följden av vår pedagogiska diskussion blev att vi nu ville prova ett nytt arbetssätt. Med 
hjälp av iPadens potential kom vi att väva ihop vanlig förskoleverksamhet med 
språkträning, specialpedagogik och logopedbehandling. För att kunna skapa dessa 
möjligheter måste vi få ökad kompetens och fördjupad kunskap om iPadens betydelse 
för barn med avvikande tal-, språk och kommunikationsutveckling, grav 
språkstörning.

Huvudsyftet har varit att med iPad som verktyg förbättra lärandemiljö och ge ökad 
delaktighet för barn med avvikande språkutveckling, grav språkstörning.  

För att uppfylla huvudsyftet hade vi följande sju delsyften: 

• Vi ville öka användningen av modern teknik, kopplat till läroplanen för 
förskolan och för specifik tal- och språkträning. 
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• Vi ville hitta enkla tydliga visuella strukturer för att lättare navigera efter olika 
pedagogiska syften och mål 

• Vi ville öka barnens ordförråd inom temaområdena, genom att öka 
motivationen för att göra samma sak flera gånger, på ett roligt varierande och 
stimulerande sätt 

• Vi ville kunna skapa individanpassat material, ett läromedel, för varje enskilt 
barn, kunna arbeta språkstimulerande och skapande med olika appar 

• Vi ville kunna synliggöra barnens lärande och språkutveckling genom 
kontinuerlig dokumentation i olika former utifrån ett synsätt som förenar 
läroplan, habiliterings mål som betyder ”göra skicklig”, konventioner och 
skollag för barn med avvikande språkutveckling, grav språkstörning 

• Vi ville öka arbetet med tema i samverkan mellan förskollärare, logoped, barn 
och förälder 

• Vi ville att barnet ska få ökad delaktighet, stärka den språkliga förmågan, både
verbalt och ickeverbalt, och deras lust till kommunikation med ytterligare ett 
medel, en iPad

Vår målgrupp 
Barn med avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling/grav språkstörning i 
språkförskola, Vallentuna kommun.

Vårt projekt 
När vi hade formulerat syfte och våra mål, ansökte vi om SIS-medel, Särskilda Insatser 
i Skolan och fick medel från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten för att 
utveckla våra idéer i vår verksamhet. Projektet skulle även utmynna i en skrift för att vi 
skulle kunna dela med oss av våra kunskaper. 
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Pedagogiska konsekvenser av 
funktionsnedsättning

Lena Mattsson

Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning kan föra med sig olika konsekvenser för barns lärmöjligheter 
(Ek m.fl.,2012). Det kan medföra hinder för att delta i den aktivitet och delaktighet 
som förskolan ska stödja barnet i till exempel samspel, kommunikation och förståelse. 
Vi kan inte kompensera för något vi inte förstår. Genom att vi kartlägger vilka 
funktionsförmågor som brister, kan vi avgöra vad vi behöver göra i verksamheten, för 
det enskilda barnet etcetera för att funktionsnedsättningen inte ska bli ett 
funktionshinder.

De olika konsekvenserna behöver beaktas när utbildning eller verksamhet ska 
organiseras och planeras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Flera delar som 
utvärdering av verksamheten, pedagogisk kartläggning, dokumentation eller 
beskrivning av konsekvenser bör ligga till grund för de pedagogiska strategier 
förskolan sedan väljer. 

Det är viktigt att förskolan har en gemensam pedagogik och en grundstruktur. Om det 
inte fungerar för det enskilda barnet ska man vara öppen för att prova flera tekniker, 
metoder och tillvägagångssätt, men fokus skall hela tiden ligga på det resultat 
förskolan vill uppnå (Steinberg 2004). 

Grav språkstörning 
Språkstörning är ett begrepp som innebär olika former av funktionsnedsättning, vad 
det gäller den språkliga förmågan. En språkstörning kan yttra sig på olika sätt. Det kan 
röra sig om allt från övergripande kommunikationssvårigheter till svårigheter att 
uttala vissa ord. Till skillnad från en språkförsening innebär ofta grav språkstörning en 
kvarstående funktionsnedsättning, även om tal- och språkförmågan utvecklas på olika 
sätt under hela livet. Generell språkstörning innebär att både språkförståelse och 

Mål ska vara:

• förståeliga, begripliga, konkreta
• genomförbara
• mätbara
• funktionella (livsperspektiv)
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språkproduktion är nedsatt. Språkstörning förekommer även i olika grader från mild 
till grav. Ju gravare språkstörning barnet har, desto fler språkliga områden är 
inblandade. Forskningen har visat att träning/lärande/behandling ger effekt. Man har 
sett stora skillnader i språkutvecklingen för de som har fått behandling och för de som 
inte har fått behandling (Law m.fl., 2000, Bernhardt & Major, 2005, Gillon, 2002. 
Hesketh m.fl. 2007. Enderby & Emerson, 1995, Leonard, 1998. Gallagher, 1998). 

Språk 
För att kunna förstå vad en språkstörning är måste man först veta vad som menas med 
språk. Språkförmågan brukar delas in i olika områden: 

• Form – Formen har med uttal och grammatik att göra. Det gäller för barnet 
att kunna böja orden rätt, att kunna sätta dem i rätt ordning och att bygga 
orden till meningar. Det innebär också att kunna höra skillnad på olika uttal 
och att uttala ljuden i orden rätt. 

• Innehåll – Språkligt innehåll omfattar begrepp och ordförråd. Barnet ska 
kunna dela in begreppen i färg, form, antal och kunna göra kategoriseringar 
som till exempel kläder, mat eller djur. Man behöver också ett ordförråd för 
att kunna uttrycka sig och förstå vad andra säger. 

• Användning – Hur vi använder vårt språk är själva grunden. Det innebär att 
det finns en mängd samtalsregler som gör att samspelet med andra 
underlättas. Barnet måste kunna turtagning, hålla ”en röd tråd” i samtalet, 
kunna ta den andres perspektiv och ställa frågor. Det innebär även förståelse 
för hur mycket information motparten behöver få för att förstå budskapet. Det 
handlar också om ögonkontakt, gester och mimik.
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Språkförskola
Språkförskola är en intervention för förskolebarn som har en grav språkstörning. De 
kommer till en språkförskola via remiss från logoped, barnet har ofta provat sig fram 
med olika behandlingsinsatser i och utanför förskolan.  Förskolan, logoped och 
föräldrarna har oftast arbetat parallellt med att försöka utveckla språket, men det har 
inte räckt till. De har alla sett att barnet behöver ha något mer omfattande för att 
språket ska utvecklas till att bli mer funktionellt. De barn som börjar på språkförskola 
får dagligt lärande och ett lärande i en SAK-miljö, en särskilt anpassad kommunikativ 
miljö. En viktig del i lärandet och behandlingen på språkförskolan är att den även 
involverar föräldrarna, vilket självklart påverkar resultatet i ett livsperspektiv.  

På flera orter i Sverige finns språkförskolor som drivs genom ett samarbete mellan
kommun och landsting. Det finns även språkförskolor där kommunerna själva 
bekostar logopedtjänsten. På språkförskolor går vanligen barn i åldrarna tre till sex år. 
Barngrupperna är mindre och personaltätheten är högre än på vanliga förskolor 
(www.sprakforskola.se). 

Språkförskolan i Vallentuna har samverkansavtal med Stockholms läns landsting och
är en segregerad verksamhet, integrerad på en vanlig förskola. Med det menas att 
barnen på en avdelning har grav språkstörning. Där arbetar förskollärare och logoped 
i team. Ibland medverkar även sjukgymnast eller psykolog. Vanliga förskoleaktiviteter
vävsamman med språkträning, språkbehandling och specialpedagogik. Barnen får tal-
och språkträning enskilt och i grupp. Hela verksamheten är utformad så att barnet får 
språklig stimulans och kommunikationsträning i alla situationer under dagen.

”Språkförskola som intervention 
påverkar barn med grav språkstörning i 
ett längre perspektiv, i ett livsperspektiv!”

Intervention betyder i det här fallet att man 
använder en speciell metod i en 

förskoleverksamhet.
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För varje barn görs en individuell plan inom områdena språk, tal, kommunikation, 
psykosocialt (till exempel självkänsla och relationer) och inom andra områden som till 
exempel motorik. Logopeden kartlägger och utreder, provar olika metoder och 
material, behandlar direkt och indirekt, intensiv tränar, ger råd och stöttning till 
föräldrar och personal, utbildar och handleder.

Ett av språkförskolans mål är att ge barnet bättre förutsättningar när det är dags att gå 
över till grundskolan. Varje barns behov styr verksamhetens planering på 
språkförskolan. ”Vad behöver barnet kunna för att utvecklas som sina jämnåriga 
kompisar, för att få samma förutsättningar?” Vad barnen behöver lära sig kan vara 
väldigt olika och måste anpassas individuellt till varje enskilt barn. De vanligaste 
svårigheterna är att kunna uttrycka sig, hinna uppfatta, processa och förstå språk.
Föräldrar och förskolepersonal har täta samtal om barnets utveckling och 
lärande. Förutom den grundläggande språkträningen, gällande form, innehåll och 
användning innehåller ofta behandlingen även perceptionsträning. Med det menas 
hur vi tolkar det vi hör, ser och känner. En annan del av behandlingen gäller även 
läppar-, tunga- och ansiktsmuskler, även tuggning och röst. Barnets förmåga till 
koncentration och uppmärksamhet är också central i interventionen.
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Vid lärandet används tecken, bilder och olika hjälpmedel som AKK, alternativ 
kompletterande kommunikation. Barnen använder tecken som förstärkning eller som 
alternativ kompletterande kommunikation(TAKK). Föräldrar och anhöriga får även 
utbildning i TAKK på förskolan under barnets första termin.

Förutom att arbeta med barnen på språkförskolan är teamarbetet extra roligt för att 
man är omgiven av arbetskamrater som tycker att det är spännande att jobba med 
barn som har särskilda behov. Det är oerhört stimulerande med praktiskt samarbete 
över yrkesgränserna i mötet med barnen, i diskussioner och falldragningar. Genom 
gemensam utbildning utvecklar arbetsgruppen sin kompetens. Man lär sig även 
mycket av föräldrarna som är experter på sina barn.

Kollegor med bred kompetens
Förskollärarna på språkförskolan har spetskompetens inom många olika områden 
förutom språk och språkstörning. De har utbildning bland annat inom alternativ 
kompletterande kommunikation (AKK) som innefattar tecken, bilder, hjälpmedel, 
tydliggörande pedagogik. Även utbildning i informations-och kommunikationsteknik 
(IKT), digitala verktyg och föräldrautbildning. Med en hög social kompetens 
kommunicerar och samverkar de med andra professioner vid behov. De har en bred 
NPF-kunskap och de är vana vid att samverka med föräldrar som själva kanske har 
haft det svårt i skolan. Förskollärarna är positiva och inspirerande kommunikatörer 
med mycket goda förmågor för att skapa en gynnsam särskild anpassad kommunikativ 
miljö. De har ett bemötande och förhållningssätt anpassat för barn som har grav 
språkstörning.
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Förskollärarna arbetar efter TINS, tidig intensiv naturlig språkträning, en metod för 
att framförallt utveckla ordförrådet. Förskollärarna har goda erfarenheter av vad 
undervisning och utbildning är för barn som har grav språkstörning. De driver hela 
tiden lärandet framåt och avsätter tid för pedagogiska och logopediska 
diskussioner. De är uppdaterade på senaste forskningsrön och verksamheten vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De ingår både i ett nationellt nätverk 
och ett nätverk i Stockholms län för förskollärare och logopeder som arbetar på
språkförskola.
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Hur genomförde vi projektet?
Lena Mattsson 

Genomförande
Vi började diskutera hur vi skulle arbeta med iPaden i vår verksamhet. Hur tänkte vi i
arbetslaget kring iPaden? Hur skulle den bli en lärplatta och det pedagogiska 
lärverktyg som vi faktiskt ville att den skulle bli. Det var många frågor och tankar om 
detta. Vi läste en hel del medielitteratur och artiklar. Vi började hitta en form som vi 
tyckte skulle passa oss. Vi var ganska eniga, jag hade många förslag som vi provade 
innan vi bestämde oss och vi hittade en form ganska snabbt. När väl barnen började 
använda iPaden, var det mycket som föll på plats automatiskt, men också nya frågor 
och tankar dök upp.

Avsatte tid för utvecklingsarbetet
Varje fredag förmiddag hade vi projekttid för att utvecklingsarbetet hela tiden skulle
fortgå. Det har varit viktigt att hela arbetslaget hade möjlighet att diskutera olika 
lösningar utifrån syftet. Detta har varit en ovärderlig tid för fortbildning och för att 
hela tiden driva projektet framåt. Vi har regelbundet uppdaterat oss på hemsidor, 
bloggar inom IKT, mediepedagogik och läst igenom svenska och engelska rapporter
och böcker som handlar om surfplattor och iPads i förskola. Vi har avsatt tid för att 
förmedla, delge varandra information och nyheter från olika föreläsningar. Tiden har 
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gått fort och teknik har en tendens att inte göra som man vill ibland. Felsökningar och
åtgärder har ”ätit upp” mycket mer av tiden än vi kunde ana. Vi har deltagit på SETT-
mässan där föreläsare och utställare har bidragit till vår utveckling. Vid behov har 
även Skoldatateket gett oss utbildning kring olika frågor. Vi har haft logopedagogiska 
samtal för att säkerställa kvalitén och att syftet med det vi gör är kopplat till läroplan, 
habiliteringsplaner, handlingsplaner och konventioner utifrån ett forskningsbaserat 
synsätt gällande barn som har grav språkstörning.  

Vi har hela tiden försökt att reflektera över vad som händer, varför en situation går bra 
eller när det inte fungerar. Vad har vi glömt, vad har vi inte tydliggjort, vad är det vi 
inte ser etcetera. Detta är viktiga frågor för pedagoger och logopeder som arbetar med 
barn som har grav språkstörning.  

Tillsammans har vi gått igenom iPadens grundfunktioner 
Det tog lång tid att komma igång, det var trots allt flera iPads som skulle installeras 
och startas upp. Vi stötte på en hel del problem, dels med anslutningen till nätet, men 
också problem med inställningar och att vi helt enkelt inte kom in i vissa system i 
början. Det var många beslut i början som vi senare har fått ändra.

Vi gjorde allting tillsammans, steg för steg, både för att lära oss och för att det skulle 
bli lika på alla iPads. Det skulle vara lätt att hitta på iPaden och den skulle vara 
funktionell. Jag hade kunskap om iPadens funktioner och då framför allt som ett 
hjälpmedel, men det här som vi gjorde nu, var något annat något nytt. Det här hade 
ingen annan gjort tidigare. Det har känts skönt med positiv stämning när vi har gått 
igenom olika grundläggande funktioner och appar, om och om igen. Vi la även ned 
mycket tid på att alla skulle ha en likvärdig grund och införde mentorskap, den som 
hade lite mer kunskap blev mentor. Det har gjort att vi också har kunnat ligga på 
någorlunda likvärdig nivå och att alla verkligen hänger med. Detta tar tid men det 
förefaller också vara en läroperiod som måste ta tid. 

”Vi behöver påminna oss 
själva att ständigt tänka på 
att en del barn behöver mer 

för att få lika mycket!”
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Säkerhet och inställningar till molnfunktioner 
Detta med säkerheten har varit lite svårt. Sekretessen har varit en viktig bit för oss att 
lösa. Vad kan vi lägga för material i ”molnen” och vad kan vi inte lägga dit, vilka 
funktioner på iPaden måste vara avstängda. Vi har ofta använt Airdrop-funktionen på 
iPaden och med den har vi kunnat droppa över bilder, filmer och annat material 
mellan plattorna, utan att det ska ha påverkat säkerheten. Dropfunktionen har också 
gjort att vi har kunnat tanka över det som barnen har gjort under en aktivitet och då
har de kunnat titta på bilden eller filmen på sin egen iPad redan samma dag eller 
under helgen tillsammans med familjen. 

När det har gällt avtal till föräldrar angående hemlån, har vi letat bland andra 
användares avtal för att få till rätt formuleringar. I projektets inledningsskede hade vi 
ett extra föräldramöte, där vi talade om hur vi skulle använda oss av iPaden i vardagen 
och våra förväntningar. Vi har även haft föräldrautbildning där föräldrarna har fått 
prova på att anpassa olika appar, vilket har varit mycket uppskattat. Vårt avtal ligger 
med som bilaga.
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Visuell tydliggjord miljö 
Lena Mattsson

Tydliggjort miljön på iPaden
Vi har tydliggjort miljön på iPaden visuellt för att den ska bli enklare att hantera och 
lättare att navigera för både barn och personal. Förskollärarna har ansvarsbarn och i
samverkan med mig som logoped ser de till att sidorna på iPaden är individuellt 
anpassade för varje barn och att apparna är sorterade på tema och på funktion. 
Tillsammans bestämde vi oss i början för en struktur som vi sedan reviderade efter att 
vi hade provat oss fram. Det var viktigt att iPaden skulle vara lätt att låsa upp och ha 
en tydlig struktur på varje sida med appar och mappar. 

Vi försökte bestämma oss för vilka olika sökord vi skulle ha på mapparna för att det 
ska bli lättare att hitta det man söker efter. Vi bestämde oss för att på första sidan som 
barnen får upp, när de låser upp iPaden, där ska endast de appar som barnen jobbar
individuellt med vara, enligt deras egen individuella handlingsplan. På den andra 
sidan ska de olika apparna som passar till det aktuella temat finnas. På tredje sidan 
ska de övriga apparna finnas i olika tema mappar. På fjärde sidan ska det finnas 
uppmärkta mappar som är sorterade efter funktion. Vi har också kommit överens om
vad som ska finnas med i underkanten, så att det ser likadant ut på alla plattorna. 
Dock heter den undre delen. Tydliggörandet gör att barnen lätt kan hitta på sin iPad 
och att de viktigaste funktionerna för barnet finns först och blir visuellt synliggjorda.  

Den tydliggjorda miljön gör även att det är lätt för oss vuxna att hjälpa varandra. Vi 
hittar lätt det vi söker och ser direkt vilka appar barnen ska jobba med, alla vuxna kan 
lätt hjälpa alla barn om det är något som blir fel.  

Den stora banken av appar försökte vi gömma långt bak bland sidorna i olika mappar. 
Vi ville att de valda apparna skulle vara motiverande och dra till sig uppmärksamhet i
första hand. Vissa av barnen förstod att det fanns ytterligare ett system efter en tid. De
letade upp andra appar som såg spännande ut längre bak och kunde komma med egna 
förslag på appar. Vi samlade då dessa appar i en namngiven mapp så att det blev 
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tydligt vilka appar barnet kunde välja att jobba med. När barnet själv valde att jobba 
med en app som inte var tydliggjord, då uppstod ofta problem. Barnet behövde mycket 
hjälp, det blev för svårt eller för lätt. Apparna gav då inte barnet utmaningar som 
exempelvis analys och reflektion, de bara tryckte på skärmen, om och om igen. 
Uppmärksamheten och koncentrationen påverkades också. Barnet upplevdes ibland 
som tröttare, även om det för något barn kunde vara en typ av vila att använda en app 
där det varken krävdes arbetsminne eller problemlösningsförmåga.
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Vi såg att flera av barnen ofta hastade över appar där vi inte har gjort visuella 
instruktioner och särskilt de appar som barnet inte visste hur de fungerade. Några av 
barnen ville i början bara använda en känd app, hela tiden. Anpassningar av 
sidlayouten och de visuella instruktionerna hjälpte till att hålla fokus och då klarade de 
lättare av att hushålla med sin energi.

I början kunde vi även se att flera av barnen gick från den ena appen till den andra 
utan att orka lyssna klart på instruktionerna när de använde iPaden fritt.  När vi sedan 
började använda guidad åtkomst, där man med en kod låser appen, blev det lättare för 
barnet att vara kvar i appen och göra klart. Barnen kom ganska snabbt in i att de gör 
klart innan de går vidare, vilket är positivt för lärandet och för att hitta strategier 
angående energi och impulser. Vi skulle önska att det snart kommer en funktion för 
att låsa en mapp eller en hel sida.  
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Från analogt till digitalt testbatteri
Inför och efter varje tema har jag som logoped testat barnen på ord och begrepp inom 
det aktuella temat som jag sedan har följt upp efter avslutat tema. På så sätt har vi 
också kunnat matcha barnen i olika språkgrupper gällande ordförråd och 
ordförståelse. Detta har även varit bra för att barnen ska orka mer, ha kvar och 
hushålla med sin energi under en längre stund. Barnet får ökad motivation till 
aktivitet och lärande på en anpassad begriplig nivå. 

Tillgängligheten av iPaden enskilt och i gruppaktiviteter 
I slutet av 2013 hade barnen ”bara” tillgång till en iPad och då var de ibland helt 
fixerade vid den. De kunde knappt tänka på något annat och låg den framme så slogs 
de om vem som skulle vara först, vems tur det var etcetera. De ville använda iPaden
hela tiden. De hade svårt att göra aktiviteter i grupp med iPaden, de var helt 
uppslukade av att tänka på att de skulle ”spela på iPaden”.  

När vi sedan fick tillgång till fler lärplattor, tillgängligheten ökade, då blev barnen 
överlyckliga och stolta, det var en stor händelse i deras liv. Vi som har erfarenhet av 
barn som har grav språkstörning vet att det här är oftast barn som aldrig har fått vara
först eller fått styra olika aktiviteter, andra har fört deras talan. För dem blev det här 
med lärplattorna en ”revolution” att själv kunna bestämma om man ville vara själv 
eller med en kompis. Vi såg även hur snabbt de hanterade iPaden, trots att flera av 
barnen även hade lättare finmotoriska svårigheter.  

Barnen blev ”lugnare”, energin gick åt till annat när de fick ett anpassat 
förhållningssätt och anpassad miljö på iPaden. De fick egen tid där de kunde ”jobba” 
med sin egen individuellt utformade första sida på iPaden. De har även själva kunnat 
utvärdera sina appar tillsammans med pedagogen och logopeden. Lärandet i grupp 
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med iPaden som ett kompletterande pedagogiskt redskap, verktyg, sker dagligen i
många olika situationer. 

Vi har arbetat med iPaden individuellt, i smågrupper, i halvgrupp och i helgrupp. 
iPaden har även använts som filmkamera, stillbildskamera, pedagogisk 
dokumentation, barndokumentation, dokumenterat lärandet, bild och filmmaterial till 
föräldrasamtal. Analyserat lärandeprocesser och skapat underlag för observation av 
social interaktion mellan barn och barn-vuxen etcetera. Den har helt enkelt blivit 
oumbärlig genom att den alltid är tillgänglig. Fast att vi har ökat tillgängligheten 
tycker jag att det är sällan något barn som frågar efter iPaden utöver den tid de jobbar 
med den i aktivitetslådan, med mig som logoped eller när de använder den i sina 
temagrupper.

Ibland kan något barn säga att han eller hon vill använda iPaden när han eller hon 
behöver vila, sköta magen, vara lite själv eller när barnet helt enkelt saknar energi för 
att orka kommunicera med andra.

iPaden har inte tagit över eller tagit bort något annat utan blivit 
ett verktyg, ett komplement och ytterligare ett sätt att lära sig 

olika saker.  
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Barn som har grav språkstörning får ofta på grund av sin språkstörning svårt att hänga 
med i vanliga skolan gällande miljö, tempot ställer mycket höga krav, utav olika 
anledningar och taltempot med kompisarna i skolan går för fort. Därför är det bra att 
vi kan lyfta andra områden där de kan känna att de kan och är duktiga på lika villkor 
eller till och med bättre, vilket är positivt för att bygga upp och stärka deras 
självkänsla. Även här känns lärplattan som en stor tillgång för barn som har grav 
språkstörning.

Anpassat miljön på iPaden för tydliggörande och ökad motivation  
Miljön på iPaden är anpassad så att den ska bli högmotiverande för det enskilda 
barnet och för hjälp till att visuellt tydliggöra olika aktiviteter. För att rikta det 
individuella lärandet till de appar eller delar av appar, använde vi beskrivningar, 
visuella instruktioner i pappersform till barnet. Med hjälp av de visuella 
instruktionerna ska barnet kunna navigera till och i appen. Varje barn har en egen 
personlig färg som visuell färgkodning i verksamheten och i iPaden har vi använt 
barnets färg som bakgrundsfärg. Vilket ger visuellt stöd till både barn och vuxna, när 
man snabbt ska hitta rätt iPad.

Även den visuella beskrivningen är färgkodad med barns färg. Hur den visuella 
beskrivningen ser ut ändras hela tiden efter barnets behov och från barn till barn. 

När barn som har grav språkstörning får möjlighet att jobba 
med en iPad och lära sig hantera den i förskolan känns det 

mycket betydelsefullt inför deras framtid.
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Vi går igenom både app och beskrivning med barnet innan han eller hon sätter igång 
och jobbar själv. Efter att vi har provat ut appen kanske man behöver göra ytterligare 
förtydliganden och individuella anpassningar.

Barnet får efter att det har provat appen utvärdera om den ska finnas kvar på iPaden
eller inte. Apparna måste vara motiverande och det är vårt jobb att hitta ”rätt” appar 
eller anpassa en app till barnet för att de ska tycka att appen är rolig. Barnens 
individuella appar är anpassade utifrån de mål som logoped, pedagog och föräldrar 
har satt upp tillsammans. Vi har även utgått från observationer av barnets kunskaper 
och intressen. 

Anpassning av bra appar  
I starten av projektet letade vi efter olika appar som skulle passa till just oss. Vi 
förkovrade oss i olika hemsidor som hade bra apptips som Pappas appar, Skolappar, 
IKTsidan och olika Facebook grupper som ”iPad i förskolan” och ”iPad i skola och 
förskola”. Några av dessa hemsidor har hjälpt oss, vi har inte behövt ta reda på allt 
själva. Pappas appar och Skolappar ger också betyg i sina recensioner, vilket gör att 
det också blir lättare att hitta rätt app. Vi har även sökt på ”App Store” för att hitta de 
appar som vi vill ha under varje tema och har hela tiden delat med oss till varandra om 
vi har hittat något intressant. Jag tycker att vi hittade ett bra basutbud som passade
oss. 
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I början av projektet introducerade jag hur en app skulle kunna anpassas inte bara på 
ett sätt utan på flera olika sätt till ett specifikt barn då tyckte några av pedagogerna att 
det var svårt att göra anpassningar kring varje app, men det löste sig snabbt när vi 
kom igång med de visuella instruktionerna. Vi kunde hela tiden förändra och anpassa 
instruktionerna till det specifika barnet. Energin skulle inte gå till att fundera över vad 
har logopeden eller pedagogen tänkt, utan det skulle vara så tydligt att barnet skulle 
kunna förklara för en annan pedagog, förälder eller en kompis, vad han eller hon 
skulle göra. Under projektet har vi provat oss fram och hittat flera olika lösningar som 
vi tycker passar vår verksamhet. Eftersom barnen är på olika nivåer, blir det också 
flera olika anpassningar. Målet är att barnen snabbt och lätt ska kunna se vad han eller 
hon ska göra, att iPaden hela tiden ska vara så pass lagom utmanande att den är och 
förblir högmotiverade. Jag vill att en app ska vara lärande, lustfylld, meningsfull, 
tydlig och begriplig.

När vi började förstå en apps möjligheter då fick vi många idéer och tankar på hur vi 
skulle kunna motivera barnen till att göra samma sak flera gånger men på flera olika 
sätt. Det visade sig att det fanns ”oändliga” möjligheter, vilket har varit spännande i de 
olika processerna. Ibland använder barnet bara vissa delar i en app, en liten del av 
appen som innehåller det där viktiga som vi vill komma åt i lärandet för just det här 
barnet. I och med att vi har gjort ett visuellt tydliggörande så blir en liten del av appen 
hanterbar för barnet.
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I appen Bitsboard finns det fantastiska möjligheter att göra individanpassade arbeten 
både vad gäller tema och begrepp. Exponeringen har ökat, vilket har påverkat både 
ordförståelsen och det aktiva ordförrådet positivt. 

När vi anpassar appar med barnets egna bilder ökar motivationsnivån hos barnet. Det 
blev mycket roligare och det blev extra roligt när de såg sitt eget ansikte dyka upp på 
ett pussel, eller att få pussla sitt eget namn eller se sin egen fot i ett memoryspel under 
tema Kroppen. Vi upplever att de lär sig mer när lärandet blir personligt!  

Idag vet vi oftast vad vi letar efter när vi väljer appar till barnen. Jag som logoped har 
ett mycket nära samarbete med förskollärarna, vi samverkar hela tiden och diskuterar
angående vilka språkliga behov deras ansvarsbarn eller deras språkgrupp har just nu. 
Vi diskuterar angående vad vi ska prioritera, framför allt efter ett föräldrasamtal, i och 
med att vi oftast har tiden emot oss när vi har ett barn som snart ska börja i skolan.
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Idag väljer vi noggrant ut barnens appar. I början var det mycket ”färdiga” appar men 
med mer kunskap började vi utveckla barnens appar. För det första är det viktigt att 
appen är på rätt nivå, barnet ska känna att det lyckas. Det är viktigt att spara på 
energi, barnet ska veta vad han eller hon ska göra, det ska vara tydligt. Det ska vara 
lätt att hålla kvar koncentrationen och uppmärksamheten. Vi har alltid gått igenom 
apparna med barnen, de ska vara trygga med vad de ska göra. Energin ska gå åt till 
lärandet, barnet ska inte behöva fundera på hur det ska göra eller vad vi vuxna har 
tänkt, det ska vara begripligt och lätt att se hur man ska göra. Hur många appar som
ligger på första sidan beror på orken, appen och på svårighetgraden. Det har varit bra 
att lägga en lättare app sist och en app som man vet att barnet tycker är extra rolig och 
motiverande i slutet.  

Alla barn har fått en visuell instruktion angående hur de ska ”jobba” med apparna. Till 
flera av barnen har förskollärarna gjort ett så kallat ”iPadhäfte” som är en visuell 
instruktion. Där följer barnet en så kallad aktivitetsordning. De vet då alltid vad de ska 
göra och i vilken ordning. De ser vilken app de ska börja med, ordningen är från 
vänster till höger. När barnet bläddrar till nästa sida i häftet, finns det nya bilder där 
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det står vilka appar som ska göras härnäst. Barnet kan ha ett häfte, där det är en 
instruktion på varje sida som en lite bok. De kan även ha en visuell instruktion 
uppifrån och ned, oftast markerat med siffror, angående vilken app som är först. En 
del barn har ett stoppmärke där de ska sluta. Efter den första appen går barnet sedan 
vidare tills de har jobbat igenom häftet. Ibland finns det inget naturligt slut i apparna 
då har vi satt en bild på ett timglas, med olika tider som givetvis också finns i barnets 
låda eller pennskrin. Barnet använder iPaden helt självständigt med hjälp av den 
visuella instruktionen. 

Att kunna själv, inte vara beroende av vuxna är viktigt för 
barn, det är särskilt viktigt för barn med grav 

språkstörning och bra för självkänslan.
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Anpassningar i grupp och i olika aktiviteter 
Vid anpassningar i till exempel temaarbetet och de appar som vi arbetar med där, blir 
det mer anpassningar till temat. Pedagogen anpassar apparna på sin planering till de 
barn som är i hennes grupp. I en grupp har kanske barnen kommit lite längre språkligt 
och socialt, där kan pedagogen vara mer spontan och låta barnen styra en del i 
aktiviteten, utifrån barnens perspektiv. För en annan grupp behöver pedagogen hålla 
en fastare struktur för att aktiviteten ska bli så tydlig som möjligt. 

Vi har fotat och filmat mycket under alla aktiviteter, både som kommunikation, 
dokumentation och pedagogisk reflektion. Bilderna från exempelvis utflykterna har 
pedagogerna satt upp i hallen som ett stöd för barnen att minnas och för att de ska 
kunna berätta för föräldrarna vad de har gjort under dagen.

Vi kan ta ett gymnastiktillfälle som exempel för att visa på hur vi kan öka mängden
upprepningar, öka exponeringen för olika begrepp i ett tema. Barnen filmades då de 
hade hinderbana som aktivitet, under hinderbanan benämnde pedagogen begreppen i 
temat och begreppen fanns även visuellt utplacerade i form av bilder. Barnen tittade 
på dokumentationen direkt efter aktiviteten och fick då ytterligare ett tillfälle att tala
om begreppen med en direkt återkoppling till det som de nyss hade gjort. De fick ännu 
en chans att lära in begreppen med flera olika sinnen. De fick många tillfällen att själv 
höra och säga orden, mängden ord ökade betydligt mot tidigare tillfällen utan 

”Barn med grav språkstörning kan behöva 
göra, säga och höra ett ord upp till 300 
gånger kanske ända upp till 500 gånger 
för att ordet ska automatiseras, jämfört 

med ”typiska” barn, där räcker det med tre 
eller upp till tjugo gånger... sen sitter det!”

Det tar tid för barn som har grav 
språkstörning att lära sig språk och få ett 

stort ordförråd! 
Tid har de ofta ont om!
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lärverktyg. Vilket är mycket positivt för barn med grav språkstörning. Vi satt även ihop 
olika filmsnuttar till kortare filmer som vi la in på barnens iPads. I tema-arbetet
använde vi appar där vi kunde göra egna sagor, egna spel, interaktiva böcker etcetera. 

Ibland har vi plockat fram en bild eller någon information som har varit aktuell när vi 
har suttit i ett samtal, exempelvis under lunch eller mellanmål. Dessa spontana 
stunder har oftast byggts på ett intresse och har fått hela gruppen vid bordet att delta 
engagerat i ett samtal. Barnen hittar då oftast lättare bland sina inre bilder och 
förefaller känna sig mer delaktiga. Bilden hjälper till att förstå sammanhanget.

En av förskollärarna kom in lite senare i projektet. Hon hade inte arbetat temainriktat 
på samma sätt tidigare och inte alls funderat på appar kopplade till ett visst tema. 
Pedagogen hade inte heller arbetat med att individanpassa enskilda appar. Hon tyckte 
det kändes spännande att utveckla individanpassningen av appar för att på så sätt 
hitta just det där lilla extra som barnen behöver träna på. Barnen får på så sätt 
ytterligare ett sätt att lära, de blir extra motiverade och känner att de kan, vilket är 
extra viktigt för barn som har en grav språkstörning.  

Barnen har även 
använt iPad som 
hjälpmedel för 

att kunna 
presentera 

”maten” för sina 
kompisar.  
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Fortbildning till föräldrar  
På föräldrasamtalen har vi gått igenom varje barns lärandemiljö på iPaden
tillsammans med föräldrarna och vi har erbjudit fortbildning till de föräldrar som har 
önskat det. Vi har även anpassat iPaden till föräldrarna, längst ner på sidan, i dock har 
föräldrarna en egen mapp med olika appar, hemsidor, men också filmer som kan vara 
utav intresse. Barnen lånar hem iPaden under ledighet, sjukdom och under längre 
ledigheter kompletterar vi anpassningen med en visuell instruktion angående vilka 
appar barnet behöver öva lite extra på. Föräldrarna har även fått hem filmer med 
tecken som vi har gjort själva till några av de aktuella temana. Genom ett omvänt 
lärande kunde föräldrarna öva tecken själva eller med sina barn inför ett tema. Barnen 
kunde då öva ord, begrepp och tecken i många olika sammanhang och situationer med 
hjälp av filmerna.

De föräldrar vars barn började hösten 2014 fick utbildning i hur de kunde använda 
olika appar för skapande och för dokumentation i hemmet. För övriga föräldrar har 
utbildning skett löpande på föräldrasamtal för de som har varit intresserade. Barnen
hade även gjort filmer och tagit bilder hemma som de sedan har kunnat visa och 
berätta om på förskolan. Flera av föräldrarna har varit mycket aktiva i barnens 
dokumentation och anpassning av appar. Det har varit roligt att ta del av deras bilder 
och filmer för att utveckla berättandet hos barnet. Det har varit otroligt stimulerande 
att se hur stolta barnen är när de berättar och visar sina filmer hemifrån. 
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När barnen skulle sluta på språkförskolan då kom flera av föräldrarna med egna iPads 
som de ville att vi skulle anpassa till deras barn, det fungerade bra, förutom att 
tekniken ”strulade” med olika verifieringskoder och det tog lite tid innan vi fick 
ordning på det.

Utvärdering sommarledighet  
Under sommarledighet har barnen haft lärplattorna med sig hem. Vi hade valt ut ett 
antal appar som det var tänkt att barnen skulle leka eller ”jobba” med under 
långledigheten, rekommendationen var 10–15 minuter, två-tre gånger i veckan.  
Apparna valdes ut efter vad barnet behövde träna extra på enligt habiliteringsplanen 
samt att de skulle vara extra lustfyllda. Vi gjorde en "lathund" och lade de aktuella 
apparna på barnets första sida på iPaden. I de flesta fall förtydligades övningarna med 
en visuell instruktion. Det var ganska hektiskt att hinna få ut alla lathundar och sätta 
ihop ”rätt” appar till varje barn men alla barn fick med sig anpassade lärplattor hem 
över sommaren. 

En förälder som hade kvar sitt barn lite längre på förskolan under sommaren hann 
återkomma med frågor kring iPaden och apparna. Föräldern berättade att barnet 
använde sin iPad väldigt flitigt, cirka en timme om dagen, men att apparna barnet 
använde verkade vara för svåra. När föräldern förklarade vilken app det gällde förstod 
pedagogen att det var en app som inte var tänkt för barnet, utan en app i app-banken 
som vi försökt ”gömma” i mappar lite längre bak på sidorna i iPaden. Förskolläraren
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försökte förklara att det var appar från första sidan som var anpassade för just deras 
barn, men att de kunde använda vilka de ville, men då var de inte anpassade.  

När sommaren 2014 var över utvärderade vi hur sommarträningen upplevdes och hur 
det hade gått. Alla hade arbetat med lärplattorna, olika mycket förstås. Vi förstod dock 
att vi hade haft för många appar att välja på för några av barnen. Det blev även för 
mycket information på ”lathunden” för några av föräldrarna som hade läs-och 
skrivsvårigheter. 

Utvärderingen visade också att några barn som inledningsvis hade fått leka, ”jobba”
med iPaden i över en timme hemma, valde att helt avstå från att leka med den efter ett
par veckor. Barnen var inte längre intresserade av de utvalda anpassade apparna, 
nyhetsvärdet försvann, när de senare lekte med iPaden bestämde de själva över 
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”bankutbudet” och föräldrarna var inte delaktiga. Sammanfattningsvis kan vi säga att 
den riktade delen inte blev som vi hade tänkt oss, den var inte tillräckligt tydlig.  

Vi kände också att vi inte hann introducera alla apparna för barnen ordentligt vilket 
förstås hade varit mycket bättre. Lärdomar som vi tog med oss till nästa ledighet var
att vi måste ha tydligare visuella instruktioner, framför allt om tid och funktion till 
föräldrarna. Färre appar att välja på. Gömma ”bankappar” bättre eller helt enkelt 
tömma iPaden på appar som inte ska användas. Vi behövde introducera varje appdel
för barnen så att det inte blev en okänd app för barnet, kanske till och med en 
föräldraintroduktion av apparna på sista föräldrasamtalet inför ledighet. 
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Sommaren 2015 fungerade mycket bättre, då hade vi lagt in färre appar, med visuella 
instruktioner i och omkring varje app. Efter ledigheten fick både barn och föräldrar 
utvärdera hur det hade gått. Barnen fick utvärdera apparna, välja sina favoriter och 
vilka appar man ville tipsa sina kompisar om och vi fick helt andra resultat.

Fortbildning anpassad till personalens förkunskaper  
Det var viktigt att alla i arbetslaget skulle kunna göra alla delar när det gällde iPaden, 
alla skulle vara självständiga och självgående. Det var även viktigt att alla var 
intresserade och att man aktivt ville vara med i projektet. De som kunde lite mindre 
tilldelades en mentor.  Fortbildning hade vi varje fredag, vi följde strikt en dagordning 
och använde timer för att inte fastna i vissa punkter. Det var viktigt att vi verkligen 
hann gå igenom så mycket som möjligt under förmiddagen och att vi verkligen kände 
att vi fick med oss något nytt varje gång. 
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SETT, Scandinavian Educational Technology Transformation är både en mässa och 
konferens angående det innovativa lärandet och under SETT2014 i början av 
projektet, upplevde pedagogerna som hade mindre kunskap att det var för mycket 
information på en gång, de var helt slut efter två dagar. Däremot hade SETT-dagarna 
varit mycket givande och gav inspiration till många idéer för de i personalgruppen som 
hade förkunskaper.  För mig personligen var det mycket stimulerande att se att hela 
personalgruppens kunskap hade ökat betydligt till SETT2015. Då var alla aktiva på ett 
helt annat sätt. Vi har även gjort egna filmer som vi har lagt upp på en egen Youtube-
kanal, i utbildningssyfte för barn, anhöriga och andra intresserade. Vi har både en 
inofficiell kanal och en officiell Youtube-kanal som heter TINSsfsk. 
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Vi har haft olika fortbildningar via olika hemsidor och på Youtube. Vi har även fått tips 
av Skoldatateket angående appar, viss teknik, och specifika tekniska frågor. Vi har 
också varit på föreläsningar genom ”Förskolearenan” och vi har tittat på flera 
föreläsningar via olika Webb-kanaler.

Studiebesök 
Under våren 2014 var det mycket att sätta sig in i så vi hann ”bara” åka på ett 
studiebesök i närområdet. Det var svårt att hitta förskolor som hade kommit igång 
ordentligt med surfplattor och som vi skulle kunna ha utbyte utav. Vi försökte boka in 
fem studiebesök under hösten, tre blev av. Ett blev ett långväga besök till Blekinge, 
Karlshamn, Tornets förskola och två till närområdet Sollentuna, Vildmarkens förskola 
och Linnés förskola. Vi fick träffa engagerade och duktiga pedagoger som verkligen 
inspirerade oss som gav oss påfyllning. Vi kunde plocka tankar och idéer från deras 
verksamhet som vi sedan kunde anpassa till vår verksamhet.
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Dokumentation och en skrift 
Vi har löpande skrivit och dokumenterat det som vi har gjort. Vi har sammanställt 
olika texter och föreläst om vårt projekt. Det har varit viktigt för oss att visa hur man
kan använda iPaden som ett verktyg, ytterligare ett redskap för att öka motivation och 
lärande hos barn med grav språkstörning. Därför har vi skrivit den här skriften, för att 
andra ska kunna ta lärdom av våra kunskaper och för att vi ska kunna delge det som 
har varit utmanande.
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Tydliggörande gällande barnets egna appar
Det första vi gjorde var att bestämma vad vi skulle ha längst ner på sidan i ”dock”. Där 
samlade vi de appar och mappar som vi ville komma åt fort eller som skulle vara 
lättillgängliga för alla, man skulle inte behöva leta efter apparna. 

Första steget
I dock hade vi kameran längst till höger, så att man snabbt kunde ta en bild, de andra 
apparna i dock var Bilder, iBooks och en föräldramapp med tips på bra sidor och 
länkar till föräldrarna. I dock fanns också en mapp med skapande appar som 
exempelvis iMovie, Book Writer och en mapp med ”Teckenappar” som 
SpreadTheSign, TSP Lex etcetera.

Andra steget 
Vi skapade eget material i de appar som vi kunde förändra som BitsBoard, Fotospelet, 
BookWriter etcetera och anpassade appen till barnets intresse, behov och nivå utifrån 
deras individuella handlingsplan. På första sidan som kommer upp när man öppnar 
iPaden, där la vi apparna som barnet arbetade med individuellt.

Tredje steget
Vi gjorde en visuell instruktion till barnens appar på första sidan, för att barnet på ett 
enkelt sätt skulle kunna se vilken app de skulle börja med, vilken del i appen de skulle 
göra och hur länge de skulle hålla på. Med ett visuellt stöd kunde alla apparna 
individanpassas på olika nivåer och i olika steg. Tydliggörandet såg olika ut för alla 
barnen, några hade ett häfte, med en appinstruktion på varje sida. Andra hade flera 
olika anpassningar på varje sida beroende på vad det var för app. Några hade bara ett 
A4 papper med instruktioner angående turordning. Instruktionerna förändrades och 
ändrades efter barnets utveckling och förmåga att läsa av de visuella instruktionerna.

Fjärde steget
Barnet provade apparna och den visuella instruktionen och tillsammans med barnet 
utvärderade vi om barnet skulle ha kvar appen, om den skulle anpassas på ett annat 
sätt eller om den visuella instruktionen behövde förändras. Barnet skulle klara av att 
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jobba självständigt med apparna genom att se hur det skulle göra och kunna följa 
instruktionerna utan stöd.
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Analys och tolkning 
Lena Mattsson

Observerat barnets användning 
När barnen har lekt, ”jobbat” med sina iPads har vi kunnat se hur de har använt 
apparna. På så sätt har vi kunnat ta med oss den kunskapen inför planering av nytt 
material eller så har vi kunnat anpassa appen bättre på plats. Vi har även filmat eller 
fotat barnen, vilket är ett bra sätt att observera på. Förskollärarna och jag har också 
regelbunden dialog angående olika anpassningar. Detta gäller även om det är något 
som skall förändras efter observationer och reflektioner då samverkar vi kring det.

Det visade sig att barnen som skulle börja i skolan hade stora svårigheter med att 
skriva sitt namn. Detta var något som de hade kämpat länge med och som de verkligen 
ville lära sig. I appen ”Skrivstil” övade de även på att höra varje fonem, bokstavsljud. 
Barnen lärde sig snabbt att komma ihåg bokstäverna och placera dem i rätt ordning.
Det fantastiska med iPaden och olika appar är att barnen kan göra samma sak på 
många olika sätt och att det då aldrig förefaller att bli tråkigt. 



IPAD SOM REDSKAP I FÖRSKOLA

54
52

Barnen har egna anpassade pedagogiska ”aktivitetslådor” enligt deras individuella 
handlingsplan och för ökad motivation ligger oftast iPaden sist i turordning. Ibland 
blir barnen nyfikna på varandras appar, då kan de använda dubbelhörlurar om de 
efteråt vill fortsätta jobba/leka med en app tillsammans med en kompis. Med hjälp av
ett timglas kan de även öva turtagning självständigt och för att lära sig att spela 
tillsammans med andra.

Vi har filmat mycket i alla sammanhang bland annat så har vi filmat våra 
dramatiseringar av olika sagor och barnen har kunnat visa filmen för sina föräldrar 
när de hämtar eller så har de kunnat låna hem iPaden för att titta i lugn och ro. Vi har 
även gjort filmer när vi har varit på utflykt eller när vi har åkt skridskor. Vilket även 
har varit bra tillfällen för ökad kommunikation.

Berättandet, den narrativa förmågan är en språklig domän som barn med grav 
språkstörning ofta får kämpa mycket med. iPaden bidrar till många bra tillfällen där 
barnen med filmens hjälp kan berätta för föräldrar och syskon vad man har gjort på 
förskolan, vilket tidigare inte har fungerat. När barnen blev sjuka under projekttiden 
då kom oftast en förälder och hämtade iPaden för att barnet skulle kunna ”jobba” lite 
hemma när det blev piggare.
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När barnen hade filmat hemma, då kunde jag och barnet tillsammans göra en film om 
det i iMovie. Då övade vi särskilt på det som barnet behöver träna på rent språkligt, 
det blev naturligt med många upprepningar innan vi båda blev nöjda med 
inspelningarna av ljudet. Barnet bestämde vilka bilder och vilka delar i filmen som det 
skulle prata till och fick lägga på en berättarröst, sedan kunde de visa filmen för en 
kompis. Jag tycker att en film bör vara max 4 minuter och varje bild bör ligga kvar i 
högst 4 sekunder. Det är min personliga erfarenhet under den här projekttiden 
eftersom jag är ute efter att de ska orka hålla kvar fokus och spara på energin.

Dokumentation inom flera områden
Vi har filmat och fotograferat flera olika delar av verksamheten, i ett syfte för att ha i 
egen dokumentation och i pedagogisk dokumentation. Det har även varit för att se 
olika processer, framsteg, utveckling, reflektioner och för utvärdera verksamheten. Vi
har även dokumenterat för att vi ska komma ihåg hur vi gjorde för att nå ett visst mål 
och för att vi också behöver dokumentera alla anpassningar, hjälpmedel och allt 
material som vi har gjort i ordning och använt till olika barnen under året. Jag som 
logoped skriver även journal och där skriver jag om hur olika anpassningar och 
hjälpmedel fungerar för varje barn. 

Barnen dokumenterar mycket själva med sina iPads. De har använt flera olika appar. 
I appen Book Writer kan man lägga in bilder, film, text, ljud etcetera och göra egna 
böcker. Barnen har gjort egna böcker, jag har gjort behandlingsmaterial i bokform

”Film - max 4 min, 
bild max 4 sek.”
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som jag sedan har sparat i appen iBooks. Ofta har jag lagt över en eller två böcker på 
barnets iPad för vidare träning. Förskollärarna har bland annat gjort egna temaböcker 
som de har visat för barnen via projektorn och barnen är delaktiga på olika nivåer. 
Förskollärarna har även använt appen iBooks som dokumentation för barnens visuella 
appinstruktioner, det blir även lättare för att komma ihåg, vilka appar man har använt 
under en period och hur vi har anpassar instruktionerna idag och hur vi gjorde för en 
månad sedan. Det är viktigt för att kunna gå tillbaka och vid behov kunna förändra sitt 
upplägg, inför nästa steg. Jag dokumenterar allt material, appar, anpassning som varje 
barn använder, det används även som underlag på föräldrasamtalet, föräldrarna är 
oftast mycket delaktiga i barnens processer.

Barnen fotograferar också själva och ett av våra mål är att barnen ska kunna 
dokumentera mycket mer på egen hand. När ett barn är ”dukvärd” då får han eller hon 
fotografera maten, för att sedan gå in till sina kompisar och presentera vad det blir för 
mat. Då finns det hela tiden ett bildstöd till minnet och barnet blir på så sätt också 
självständig i sitt uppdrag. Detta leder till bättre självkänsla, vilket är positivt för 
utvecklingen och även bra för att öva sig att tala inför grupp.  Jag är bra, jag kan, jag 
kommer ihåg vad jag ska säga, jag kan visa bilden om jag inte kommer ihåg. Det leder 
oftast till att självförtroendet ökar. Vilket är viktigt för många barn men särskilt viktigt 
för barn som har grav språkstörning.
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Förskollärarnas olika 
synsätt och utvärdering
Anna Rickberg Widén
Anna Rickberg Widén är legitimerad förskollärare och har arbetat som 
språkpedagog på Vallentuna språkförskola sedan starten 1995.

Vad har du gjort?
Under året har jag arbetat med iPaden i barngruppen, i smågrupper, i halvgrupp, och i 
helgrupp. Jag har även använt iPaden som filmkamera, stillbildskamera och kunnat 
dokumentera barnens lärande. Jag har haft bild eller film-material till föräldrasamtal, 
haft underlag för observation av social interaktion mellan barn och barn-vuxen. Jag 
har även använt iPaden för att skriva, fota anteckningar i vid föreläsningar och 
studiebesök. Via iPaden har jag följt bloggar på nätet som tipsat om hur man kan 
använda iPaden pedagogiskt som till exempel iPad i Östersund, Pappas appar och 
olika FB-grupper. Jag har provat mängder av olika appar. Även valt ut och anpassat 
appar, eller delar utav en app till två barns individuella lärande-stunder som sker vid 
fyra tillfällen i veckan. 
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Vad har du lärt dig?
Jag har lärt mig mer om hur iPaden fungerar och jag har förstått vikten av att 
arbetslaget fått tid till detta. Kan verkligen förstå den risk som fler inom IT-
pedagogbranschen pratar om när teknik bara delas ut och ingen introduktion eller 
möjlighet att komma igång ges. Jag håller med när Erica Kyrk Seger säger att det då 
riskerar att bli teknik liggandes i en låda eller nått som barnen använder på sitt eget 
sätt så bra de kan utan pedagogernas inblandning. 

Jag har lärt mig att lättare hitta bland apputbudet och vet nu mer vad jag söker efter i 
appar för att jag ska anse dem vara värda att använda. Jag har blivit säkrare när jag 
letar efter någon funktion och behöver mindre förberedelsetid för att använda något i 
iPaden i barngruppen. Eftersom barn snabbt tröttnar på att vänta på att du som vuxen 
ska hitta rätt eller få tekniken att fungera, känns det som en viktig kunskap att du är 
väl insatt i grundfunktionerna. Sen lär man sig att till exempel att kontrollera WIFI-
anslutningen precis innan aktiviteten börjar för att slippa oplanerade tidsavbrott som 
lätt kan orsaka att barnen tappar fokus. 

Andra tekniska lärdomar är att alltid ha iPadens batteri nästintill fulladdat. 
Funktioner som airdrop, använda iPaden till Apple-TV eller projektor och göra film i 
iMovie kan sluta fungera när batteriet går under 40%. Felsökningar som 
batteritillgång, WIFI-kontakt och att ha rätt sladdar är dyra lärdomar när man jobbar 
med barn. Det är bra att ha med sig vetskap om att teknik tar tid när det inte fungerar. 
Vi har i arbetslaget suttit flera sammanlagda timmar för att klura ut hur saker fungerat 
eller varför det inte fungerat. Som tur är har vi haft våra fredagsmöten och fått hjälp av 
både IT-kunnig på Skoldatateket och våra egna familjer, ungdomar är ju som bekant 
uppvuxna med iPad och iPhone på ett helt annat sätt.
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Jag har lärt mig hantera och arbeta med appar där jag själv kan göra eget material som 
Bits Board, BookWriter, Puppet Pals, Eraser, iMovie, iMotion och även i en del av de 
så kallade "barnapparna" där kan du byta ut bildmaterial som till exempel appen 
Bokstavsljud, Memoria, Fotospelet och Ribbit. Det är i dessa "program" jag känner att 
möjligheterna är oändliga när det gäller att arbeta med barnens lärande. Apparna är 
sånär som pedagogiska i sig själv, utan att det krävs en pedagog som fyller i 
"ljudfunktion" som många gånger är fallen med de "färdiga apparna". Man får som 
pedagog ut det som man spetsat in sig på och sökte för det speciella lärandetillfället. 
Vid nästa tillfälle kan man byta ut materialet och appen har förändrats till något nytt i 
leken, i lärandet. 
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Vidare bland mina lärdomar finns en kunskap om vilka typer av färdig-appar som 
barnen gärna använder självmant och vilka som är mer kortlivade. Bland de långlivade 
apparna finns Dr Pandas, Toca Bocas och Pepi. De ”kortare” som också kan vara bra, 
finns i bland annat Pekboken. 
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Jag har lärt mig att göra förtydliganden, visuella manualer, för att få barnet att 
använda den del av en app jag valt ut för lärandet. 

Jag har lärt mig att vi ska göra förändringar i nya ”lov-läxor”. Barnen måste vara mer 
förberedda på de appar som ingår och ett förtydligande visuellt schema för barnen
borde alltid ingå. När vi hade ”sommarläxa” 2014 blev det för många appar att välja på 
och vi hade inte introducerat alla apparna för barnet. Informationen var mer riktad till 
föräldrarna och den blev för odetaljerad i vissa fall blev det då för svårt. Vi borde haft 
en fysisk visning för föräldrarna av apparna innan vi lämnade ut iPaden.
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Under föräldrasamtal har jag använt filmsekvenser där vi tillsammans sett barnet i 
olika situationer. Jag lärde mig att när föräldrarna ser sina barn på film pratar vi 
lättare om samma saker, exemplen blir tydliga. Dessutom uppskattade föräldrarna att 
se sina barn "in action", vilket man inte ofta gör som förälder när man bara hämtar 
och lämnar. Att föräldrarna ser "fel" saker var något jag oroade mig för innan ”Tänk 
om de tittade på något annat barn i närheten eller bara lyssnade på vad vi vuxna sa 
i filmen?” Det visade sig att man faktiskt ”bara” ser sitt eget barn, kanske inte så 
förvånande när man tänker efter. Denna lärdom kommer att göra att jag oftare kan ta 
med filmklipp till samtalen utan att de måste vara "perfekta" klipp.

Vad vill du utveckla?
Nu när själva projektdelen är klar finns det ändå en hel del kvar att utveckla och lära 

sig mer om. Alla i arbetslaget är överens om att trots att projektet avslutas, påbörjas en 
ny tid där vårt arbete med iPaden går in ett nytt skede. Vi kommer att arbeta med 

iPaden som ett ordinarie redskap. Fortsätta lära oss och hålla arbetsredskapet 
uppdaterat med nya appar, förändra i apparna, använda kreativa appar som Bits 
Board och hålla igång dokumenterandet som underlag för föräldrasamtal och för 

barnets dokumentation av sitt lärande.



IPAD SOM REDSKAP I FÖRSKOLA

66
64

Jag tänker att jag framöver behöver mer kunskap om molntjänster för att säkert kunna 
använda dessa. Jag kommer också behöva mer träning och kunskap om hur vi 
säkerhetskopierar och förvarar alla våra bilder och andra dokument säkert och 
lätthanterligt från alla datorerna. Att skriva ut på en anpassad skrivare direkt från en
iPad är ytterligare en kunskap som vi kommer att behöva. Vårt arbete med QR-koder 
har precis bara börjat och jag vet inte än om det kommer att gå att använda tillräckligt 
enkelt för att det ska passa oss. Är övertygad om att vi kommer att hitta allt fler delar i 
temaarbetet där iPaden blir en tillgång. Jag tror att arbetet med Puppet Pals och 
BookWriter kommer att utvecklas ännu mer framöver och användas ofta. 
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Hur valde du dina appar?
När det gäller att hitta appar som enligt mig har bra utgångsfunktion som skulle 
kunna bli pedagogiska, där har tillvägagångssättet ändrats lite under projektets gång. 
Från början sökte vi fritt i App-store på ord om det vi sökte. Vi tog hem en del appar 
som innehöll både reklam och ljud på engelska. I slutet av projektet blev vi mer 
kritiska, vi har sett fler exempel på riktigt bra appar och har i efterhand plockat bort 
en del av de appar vi valde i början. Att en app bara är på engelska, är rörig eller har
reklam som allt för lätt kan aktiveras får oss att lägga appen i papperskorgen numera. 
De flesta nya apparna som vi skaffar kommer från tips som Pappas appar eller från 
andra siter med pedagogiska aspekter.

Vi har tänkt tematiskt kring apparna. I språkförskolans vanliga arbete finns åtta 
temaområden, plus tema Jul och Sommar. Vi har fyllt 10 mappar med temaappar i 
iPaden. Temabegreppen som är aktuella för temat ska finnas representerat i mappen 
på olika sätt. 
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När det gäller tema Kroppen och Jaget har vi valt några doktorsappar som Dr Panda 
och Toca Doktor som barnen leker i och lär sig om hur det går till på sjukhus, vilka 
kroppsdelar kan man ha ont i, vilka saker har doktorn. Trots att apparna i sig inte har 
tal lockar de till lek kring begrepp vi använder mycket i temat. För att få till den 
språkliga inlärningen får vi som pedagoger sätta ord på sakerna i leken. 

Andra appar i mappen är pekböcker som talar om vad olika kroppsdelar heter och var 
de sitter på kroppen. Dessa är ofta inte så långlivade, utan används kortare stunder. 
De ger däremot lärande i tal och skriftspråk. 

Vidare finns olika kreativa ”bygga kroppar” eller delar av kroppen representerat i 
temamappen som till exempel Toca mini, Face 4 fun och Toca Hair saloon. I dessa kan 
barnen spara sina byggen som sen kan bli utskrivna eller som lärandedokumentation i 
bildrullen. Appen Line Up lär mönster och temabegreppen 1–2, över/under, blå/röd 
övas. I viss mån får vi även in begreppet lång-kort här. Även denna app blir mer 
pedagogisk när vi som pedagoger sätter talat språk till den. Sist men inte minst en av 
våra favoriter Bits Board Pro som kan lära ut det du väljer att lägga in. Där finns 
memory, bingo, ”välj rätt” och pekbok i samma app. Vi har valt ut bilder på de 
kroppsdelar som behöver nötas på lite extra. De föränderliga apparna som Bitsboard 
Pro används till flera mappar. Vi flyttar över de aktuella apparna till rätt mapp 
eftersom man, tyvärr, inte kan göra kopior och lägga samma app i flera mappar.

Vi vill att en ultimat app ska ha svenskt tal, text i versaler, vara reklamfri, vara lätt-
navigerad, kunna förändra svårighetsgrad efter önskemål och inte automatiskt, ge 
rolig belöning som något animerat eller ett hurrarop och att vi som pedagoger kan 
byta ut bilder eller text till det vi behöver för ett specifikt barn. Appen ska då också 
kunna uppfylla ett eller fler lärande i områden som finns i förskolans läroplan.

När det gäller pedagogens iPad-utbud behöver våra appar inte vara desamma som 
barnens. Mina viktigaste appar är: iMovie (göra film), BookWriter (göra böcker med 
ljud och text), Pages/Words (skriva), Bits Board (göra en uppsjö av spel av egna eller 
valda bilder), Kameran, Eraser (sudda program) och Safari(internet). Flera av dessa 
finns i iPaden från början. Med dessa appar kan jag göra massor med material och 
dokumentera lärande. Bli vän med dessa appar och lär dig uppdateringarna som 
kommer frekvent, så får du som pedagog massor med möjligheter att få hjälp i det 
pedagogiska arbetet med barnen.
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Min ”Tio i topp” lista på appar.
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Först har vi mina arbetsappar, program där jag skapar material eller bilder. Här skulle 
Puppet Pals ingå men jag har inte använt appen tillräckligt för att känna att den riktigt 
kan komma med. Jag tror dock att den kommer att finnas med framöver i min lista 
som komplement till BookWriter i berättandet. Det är svårt att välja vilka ”färdiga 
appar” som skulle platsa på listan. Plats 7–10 har fler kandidater som skulle kunna 
platsa. 

Hur gick du tillväga med anpassningar?
För att rikta det individuella lärandet i iPaden till de appar eller delar av appar jag 
planerat använde vi beskrivningar, manualer till barnet. Dessa låg i pappersform 

Fler appar till favoritgruppen:

Puppet Pals
Bokstavspussel
Handyman dr Panda
Pepi Tree
Jakten på kottarna
Pet Café
Färgspelet
Toca tea Party
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bredvid iPaden. Med hjälp av instruktionerna ska barnet kunna navigera rätt till och i 
appen.

Hur beskrivningen ser ut förändras från barn till barn. Beskrivningarna har även sett 
olika ut genom året. Självklart går vi igenom både app och beskrivning innan barnet 
får sätta igång själv.

Vi anpassade själva skrivborden på iPaden. På 1: a sidan där har vi endast de appar 
som barnet skulle använda för den individuella stunden. 

På andra sidan lade vi alla övriga tema-appar. Den stora banken av appar försökte vi 
gömma långt bak bland sidorna. Detta för att de valda apparna skulle dra till sig
uppmärksamheten i första hand. Vissa av barnen räknade förstås ut det hela efter en 
tid och letade upp någon känd app eller något som såg spännande ut längst bak. Vi 
kom överens med barnen att vissa tider var det endast tid för de individanpassade 
apparna, en annan tid för de aktuella temaapparna och en tid där det kunde vara mer 
fritt att välja bland apparna. Syftet med apparna var ju ett specifikt lärande och att de 
skulle orka sitta en stund och ”jobba” med sina appar. Att leka eller spela på 
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iPad/mobiler ”fritt” brukar många barn klara av bra ändå utan övning. Men 
anpassningar av sidlayouten och instruktionerna på pappret hjälpte barnet att hålla 
fokus på vad som var planen för tillfället.

Många av våra barn hastar över appar, särskilt de appar som barnet inte vet hur de ska 
göra eller hur aktiviteten går till. Eftersom det går åt mer än vanligt av energi för barn 
med språkstörning att lyssna och tolka språket kan en app kräva mycket energi i 
instruktioner och tänkande. Funktioner som barn med vanlig språkutveckling inte 
behöver lägga ned nämnvärd energi på. I början kunde vi se att flera barn gick från 
den ena appen till den andra utan att de orkade lyssna klart på instruktionerna.
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Några av barnen ville helst använda en och samma kända app hela tiden. Förmodligen 
av samma anledning. Den app som barnet valde där visste han eller hon vad den gick 
ut på och att energin skulle räcka till. Vissa appar kan till och med vara energipåfyllare 
när barnet gör något det redan är skicklig på. Kanske en språklös app där man styr ett 
rymdskepp med fingret genom rymden. En sådan app kan vara bra om man har tänkt 
att barnet med god fingerskicklighet behöver vila, återhämta sig, men den är inte ett 
lärande i någon nämnvärd bemärkelse i våra ögon. Så tänk igenom vad syftet med 
appen, i förskolan, är.

Att använda guidad åtkomst, där man låser appen, var bra för att hålla barnet kvar och 
göra klart. Nu i slutet av projektet känns det inte som om vi använder funktionen lika 
mycket. Barnen har kommit in i att de gör klart innan de går vidare. Däremot saknar 
vi en liknande funktion för att låsa en mapp eller en hel sida. 

Hur observerade du barnets användning?
De pedagoger som satt vid bordet när barnen använde sina individuella appar hjälpte 
till att guida barnen de gånger som det var svårigheter i beskrivning eller i tekniken. 
Ibland behövde de hjälp att sänka volymen i hörlurarna. Volymknapparna sitter på 
kanten och kan vara lite luriga ibland. Vi upptäckte också att en kilkudde, en kil blev 
ett bra iPadsstöd på bordet så att barnen inte behövde balansera iPaden med en hand 
medan den andra handen tryckte på skärmen.

Vid rätt många tillfällen gick barnen vidare från individuellt lärande till att fortsätta 
spela parvis eller med flera barn, de kunde då använda en temaapp som någon av 
barnen använde individuellt. Då hade vi antingen förgrening till hörlurar eller inga alls 
så att alla runt iPaden kunde höra. Vissa gånger behövdes en timer, sandklocka, när 
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barnen skulle turas om att trycka och styra iPaden. Mot slutet av projektet kunde flera 
av barnen göra varannan omgång i appen och turas om utan timer. Det är inte heller 
samma ”tryck” efter iPaden eftersom alla känner att de haft dem och kan använda dem 
i princip när som helst. När nya temaområden introduceras och nya appar dyker upp 
som val ökar användningen. Under projektets gång har alla barn lärt sig hantera 
iPaden väl och de flesta kan ta kort själva. 

Vad planerar du att göra framöver?
I temaarbetet: Jag kommer att fortsätta använda iPaden som en del i temaarbete. Att 
göra på olika sätt, där iPaden är ett verktyg för att öka antalet gånger vi nöter begrepp
och ord.

Mer lek i Puppet Pal: Utveckla arbetet med appen Puppet Pals, använda karaktärer 
och miljöbakgrunder utifrån temat och arrangera lek för barnen. Både med manus och 
fritt med temakaraktärer. 

QR-koder: Vi såg bra exempel under studiebesöken på hur man kan använda QR-
koder för att länka till ett experiment, vetenskapskort som finns på UR eller länka till 
inlästa sagor på sagokort. Det vore kul och intressant att prova på detta och se om det 
är tillräckligt enkelt för att kunna användas hos oss. 

Bildbankstrategier för datorn: Arbeta fram ett hållbart system för en bildbank. Vi tar 
många fler bilder och filmer. Vi måste hinna dela bilderna till de pedagoger och barn 
som kommer att ha nytta av bilderna eller samla i en lätthanterlig bank vore önskvärt. 

Fortsatt arbete framöver: Hur vi ska fortsätta utveckla arbetet med lärplattorna när vi
inte längre har fredagstiden, projekttid, det blir en ”nöt att knäcka”. Jag tänker att vi 
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ska avsätta en del avdelningsmöten, där vi ska ha tid att delge våra arbeten med 
iPaden för varandra, hitta och byta ut appar för temana.

iPaden i skapandeaktivitet: Är nyfiken på appen Colormix där teckningar blir rörliga 
3D-bilder i iPaden. Jag tänker att det borde bli en hög motivation att fylla i sin bild 
mycket när man kan se den bli ”levande” i iPaden.

Jag vill också hitta fler skapande appar, eller delar utav appar som jag kan använda på 
liknande sätt som i temaarbetesgruppen. Ett sätt till att öva temabegreppen i 
målarrummet digitalt, bredvid staffliet och flaskfärger. 

Göra fler Bitsbords-boards: Skapa flera boards, spelbrickor med egna eller bilder från 
andras befintliga boards. Göra brickor för alla våra teman och begrepp.



IPAD SOM REDSKAP I FÖRSKOLA

76
74

Koppla skrivaren till lärplattan: Få hjälp med trådlös koppling till skrivare så vi får 
tillgång till att skriva ut direkt från surfplattorna, på ett snyggt sätt. Nu måste bilderna 
överföras till dator för att sen kunna skrivas ut. Det skulle spara mycket tid om vi 
lyckas få till en skrivarkoppling som fungerar som vi vill.

Bygga vidare på iBooksbiblioteket: Jag vill ha fler egna digitala böcker på iBooks-
biblioteket. Dessa används som lyssna-sagor individuellt eller i ”bio”-aktiviteten. Jag 
vill bygga upp biblioteket så det finns fler berättelser och sagor till varje tema.

Våga delta aktivt i nätgrupper: Än så länge är jag mest en ”tittare” på alla nätgrupper 
vi följer. Jag läser och lär. Framöver hoppas jag att jag vågar dela med mig av vad jag 
tror eller tipsa om något. Inte tänka att det nog inte är bra nog för att delas…

Molntjänster: Bli bättre på att hämta filer från Box-tjänsten. Lära mig om iCloud och 
funktioner som Dropbox, även om vi aldrig sparar bilder på barn som kan identifieras 
i sådana tjänster. Det verkar vara ett smart sätt att komma åt filer och spara plats i 
egna servrar och surfplattor.
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Din egen utveckling i projektet?
Jag vill börja med att berätta att jag deltog tidigare i ett projekt om IKT under läsår 
2012/13. Det var Skoldatatekets projekt om "iPad i förskola", www.vallentuna.se. Där 
träffades fem pedagoger från kommuns förskolor och en IKT-pedagog vid flera 
tillfällen under läsåret. Språkförskolan fick då sin första iPad. I Skoldatatekets projekt
användes mycket tid till själva "grundapparaten”. Hur fungerade en surfplatta? Vi fick 
grundläggande utbildning eftersom alla i princip var helt nya på området och 
surfplatta var något nytt i Sverige. Det fanns instruktionsfilmer på Youtube som vi 
visade för arbetslagen angående hur iPaden fungerade. Några var nybörjare som jag
och mycket tid gick åt till att lära sig själva tekniken. Grundfunktioner gällande 
kamera, mikrofon och hur inställningarna fungerade. I Skoldatatekets projektgrupp
gick det även åt mycket tid till diskussioner angående hur vi pedagoger såg på 
tekniken. Även gällande olika synsätt som att barnen lär varandra och får själva 
bläddra runt bland apparna i obegränsad tid, till att vara ett verktyg för pedagogledd 
och pedagogplanerade aktiviteter.

När vi startade vårt projekt 2014 då skulle det bara vara att sätta igång med våra nya 
iPads. Det skulle väl vara enkelt och självinstruerande tänkte jag men fick lära mig att 
den här delen var krångligare än vad jag trodde. Jag kan önska i efterhand att alla 
plattor skulle ha varit öppnade, igångsatta och skyddsplastade för allt tog så lång tid. 
Å andra sidan fick jag en erfarenhet av detta. Eftersom man inte gör 
grundinställningen mer än en gång, så glömmer man ganska snabbt bort den 

Språkförskolans projekt 2014 gav mig möjligheten att 

lära mig mer om iPadens förvandling till lärplatta. Vi 

hade en gemensam syn på att appar och lärplattor 

skulle användas i ett planerat pedagogiskt syfte. 

Vi fick möjligheter till att arbeta med barnen utifrån 

vårt synsätt genom att skräddarsy lärandet utifrån 

varje barns behov. Dessutom kunde vi utveckla de 

pedagogledda gruppaktiviteterna med ännu ett 

"instrument" och slapp dela på en kamera när vi ville 

dokumentera.
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erfarenheten. Vilket jag märkte när jag skulle försöka hjälpa mina egna föräldrar att 
grundinstallera deras iPad. 

En massa kontoinställningar hit och lösenord som ska skapas dit. Vilka funktioner 
måste vara avslagna? Vilka måste vara påslagna? Jag är glad för att vi skrev ner alla 
olika lösenord, ”lathundar” och konton i ett anteckningsblock. 

För mig krävs det att när jag har fått tips på funktion eller app att jag sätter mig ned 
och gör själv i iPaden. Jag lärde mig då ganska fort och upptäckte själv finesser i en del 
appar när man blir bekant med dem. Denna färdighet är något jag känner att jag 
utvecklat mycket under projektet. 

Jag kan mina grundappar nästan utan och innan… så länge inte någon uppdatering 
förändrar förutsättningarna. Ibland ser en app annorlunda ut efter uppdateringar och 
då får jag lära om lite igen. Ibland med lite hjälp av andra i arbetslaget, ibland utanför 
arbetslaget. Det finns bra nätsidor på Facebook och andra bloggar där man kan få 
hjälp. Tyvärr är jag ännu för feg att våga fråga eller svara där. Dumt och lite märkligt 
då dessa sidor är till för detta. Ser här en utmaning framöver att ta klivet till att få 
hjälp och hjälpa andra i sådana forum. Än så länge är jag i kategorin ”smygläsare”. 
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Min utveckling i projektet fick också en skjuts av att vara på SETT-mässan i två dagar. 
Idéer och ny kunskap fyllde mig och känslan var att de var genomförbara idéer som 
mötte oss precis i rätt tid. Vi hade utrustningen och grundkunskapen, där fick jag 
”nya” influenser att gå vidare. 

IPaden har utvecklats till ett i princip dagligt använt redskap. I och med att alla i
arbetslaget fick en personlig iPad som vi kunde ta med hem varje dag, kunde jag 
lättare pröva funktioner på fritiden. Både använda den till att söka egna recept till den 
privata middagen som att läsa uppdateringar på bloggar och Facebook grupper i
arbetssyfte. Arbetstid och privatanvändande flöt ihop på gott och ont. Det var lätt att 
jobba med förskolesaker på fritiden utan att jag märkte hur mycket tid som gick. 
Vilket gör det svårt att uppskatta hur många extratimmar man lagt utanför arbetstid. 

Nu har iPaden blivit mitt arbetsredskap och jag är glad för att vi fick chansen att 
utveckla iPaden till en lärplatta. Jag använder plattan till så många olika saker i det 
dagliga arbetet med barnen. Säkerheten att navigera runt bland grundfunktionerna 
och även kunskap om många appar har ökat för mig. Jag har utvecklat min förmåga 
att felsöka när något inte fungerar. Kan därmed snabbare åtgärda ett fel kanske innan 
barnen hinner tröttna...
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Barnens utveckling och delaktighet
Alla mina ansvarsbarn har ökat sin kunskap om teknik i iPaden. Ett barn har gått från 
att inte kunnat hantera iPaden alls, inte kunnat träffa rätt på skärmen med fingret. Till 
att idag kunna plocka fram appar gömda i banken och plocka fram bilder ur bildrullen 
på eget bevåg. 

Många barn har från att vara inställda på att iPaden är till för ”spel” som används i 
vila-syfte till att själva vilja göra uppgifter som kräver mer tankeverksamhet. Barnen 
verkar förstå att de lär sig och leker samtidigt på något sätt. Oviljan att prova nya 
appar är inte kvar. En anledning är nog att vi har presenterat lagom svåra appar så 
barnen har en positiv och nyfiken syn på en ny app/uppgift. 

En del av ansvarsbarnen hoppade till en början mellan appar som var tilldragande, 
gärna något ”spel” som inte krävde så mycket tänkande. De väntade inte klart på 
instruktioner från appen utan bytte om det blev jobbigt att lyssna. I början använde 
jag ibland ”guidad åtkomst”, en funktion som låser appen och man kan inte ta sig ur 
den utan kod, för att hindra att barnen bytte utan att lyssna eller göra klart 
uppgifterna i den befintliga appen. 
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Barnen har nu lärt sig att göra efter de visuella beskrivningarna och hoppar inte i och 
ur apparna som förr. Jag önskar att man kunde låsa sidor istället så att de tema-appar 
som ligger på sidan kan användas men att barnen inte har tillgång till ”appbanks-
sidorna” där övriga appar ligger. Barnen uppskattar och stannar kvar i nya 
presenterade appar numera.

I början fanns det barn som undvek att prova nya appar. De gick till appar de kände 
och kunde, gärna en ”språklös” app där man styrde genom en bana. En del barn valde 
aldrig spontant att sätta sig med iPaden men tittade lite över axeln på andra. När 
dessa barn fick en genomgång av pedagog och en instruktion att följa började de ta för 
sig av iPaden och nu sitter de gärna och använder iPaden.  

Instruktionerna på pappret bredvid iPaden har hjälpt barnen att hitta en planerad app 
och rätt del inuti den. Med hjälp av tydliggjort räknesystem eller tidshjälpmedel i 
instruktionen har lärstundens längd blivit lagom lång. 

Barn som har en grav språkstörning kommer att ha svårigheter med språket länge. 
Oftast hela livet i någon form. Barnets energi kommer att behövas till de språkliga 
svårigheterna. I skolans värld går mycket av kunskapsinhämtningen in genom att 
lyssna/höra eller läsa information, precis inom de områden där barnen har 
svårigheter. För att kunna lägga så mycket som möjligt av energin på detta vill vi att 
barnen på språkförskolan ska kunna andra färdigheter innan som att ha kontroll på 
sin kropp, kunna klä på sig etc. Vi har gett barn med grav språkstörning ett försprång 
(?) gällande tekniska hjälpmedel vilket är ytterligare ett sätt att få dem att vara mer 
delaktiga, kunna fler saker för att lägga sin energi där det verkligen behövs. 

Barnen på språkförskolan har lärt sig grunderna, de är väl bekanta med iPaden och 
olika tekniker runt den. iPaden ger dem möjlighet att kunna hämta information via 
bild, film och sedan i förlängningen kunna leverera skoluppgifter på andra sätt än 
genom skrift. Man skulle därför kunna påstå att barn som har grav språkstörning 

Barnen har övat många gånger på uppgifter i sin iPad som 

utvecklat deras matematiska förmåga, skrift, 

bokstavskunnande, övriga språkliga förmåga, finmotoriska 

förmåga och sitt tekniska kunnande. 

Motivationen har varit hög att försöka sig på och repetera 

uppgifterna på rätt svårighetsnivå.
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skulle kunna bli mer delaktiga med lärplattans hjälp. De kan ta in sin omvärld och 
skapa information på alternativa sätt, vara mera delaktig i kommunikation och 
lärandet.
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Christina Deblén
Christina Deblén är legitimerad förskollärare och har arbetat som språkpedagog 
sedan 2001 på Vallentuna språkförskola.

Vad vill du utveckla?
Jag var ganska ”grön”, en riktig nybörjare och måste verkligen börja från början för att 
sedan utvecklas framåt. Jag ville veta hur en iPad fungerar och vad man kan göra med 
den. Jag var nyfiken på flera av apparna och undrade hur vi kunde använda dem till 
barnen så att appen kunde anpassas till ”våra” barn. Jag tyckte att det skulle bli 
jätteroligt att filma och lära mig att ta kort på ett enkelt sätt. Jag var också nyfiken på 
vad en iPad mer kunde användas till. Jag ville lära mig hur jag på ett lustfyllt sätt 
kunde jobba med iPaden och med mina ansvarsbarn på ett sätt som de behöver för 
fortsatt utveckling som till exempel för att lära sig färger.

När vi började var det ett kaos i mitt huvud, det var många nya ord och begrepp som 
för mig var okända. Sladdar med olika namn som skulle vara en här och en där. Alla 
skulle vi ha olika inloggningar till olika saker. Jag tyckte det var svårt men tänkte det 
där löser sig nog när jag får 
mer grepp om det här.  Jag 
tyckte att alla andra i gruppen 
hängde med medan jag hade 
många frågor och behövde 
mycket repetition. 

Vår logoped Lena är utbildare 
och har stor kunskap om det 
mesta och som tur är har hon 
ett stort tålamod. Från början 
fick jag en mentor, Anna som 
jag alltid kunde ta hjälp av när 
det körde ihop sig. Hon har 
varit ett stort stöd för min 
utveckling i projektet.

När vi började var det flera
tekniska problem och det tog 
mycket av vår tid att få alla 
paddor att fungera. Ibland hade vi inte tillgång till nätverket så då fick planeringen 
läggas om helt. Så här i efterhand tycker jag ändå att processen hade ett visst syfte för 
mig. Det blev mycket repetition och det behövde jag.

Hur tänker du kring din egen utveckling?
För mig har iPadprojektet varit en blandning av ångest och euforisk lycka när jag fått 
allt på plats och förstått hur mycket jag faktiskt kan göra. Jag är glad för all stöttning 
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och för mina kollegors stora tålamod.
Jag tycker att min egen utveckling har tagit ett stort steg framåt och att jag nu har fått 
mer självförtroende, när det gäller iPaden. Jag tycker om att se hur barnen utvecklas 
med hjälp av det material jag har tagit fram. Jag tycker mycket om att göra om och 
anpassa appar så kallade ”spjutspets appar”, vilket innebär att man tar fram en del i en 
app som man vet att barnet behöver öva lite extra på. Jag känner en stor nyfikenhet att 
lära mig mer och tycker det är viktigt att vi tar in teknik i form av lärplattor i förskolan 
så det blir ett naturligt arbetsredskap, ett lärverktyg för framtiden. För mig är det här 
början på en fortsatt resa.

Vad har du lärt dig?
Jag har lärt mig massor. Vi började med att läsa litteratur, rapporter, ny forskning, 
bloggar och vi har tittat på film, Youtube etcetera. Vi letade också efter hur andra 
jobbade med surfplattor eller iPads i förskolan. I början gick vi igenom iPadens 
funktioner och otroliga möjligheter. Jag har lärt mig att hämta ner appar, gå igenom 
dem och fundera på vad som var bra med just den här appen. Till vilket tema kunde 
den här appen passa? Vi jobbar nu med tema Kroppen och här finns det en hel del 
appar som passar in. Det finns många olika appar, en del är helt klara, färdiga vilket 
menas att du inte kan gå in i appen och påverka innehållet i andra kreativa appar kan 
du skapa det du vill.

I början tog jag ner många appar men insåg snabbt att det var viktigt att sålla kritiskt. 
Reklamen var ett elände i apparna och det är bra om det går att välja språk också. Jag 
har funderade mycket hur jag skulle tydliggöra appen för att barnen skulle förstå hur 
de börjar, vad aktiviteten går ut på, hur långt ska jag göra och när spelet/aktiviteten är 
slut.

Jag är glad att jag har lärt mig göra material i apparna som är ”spetsade”, riktade till 
mina ansvarsbarn. En del appar kan bygga på barnets specialintressen, apparna blir då 
ännu mer lustfyllda och träningen, lärandet blir ännu roligare.
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Vi har filmat när vi till exempel har åkt skridskor i ishallen och att sedan kunnat tittat 
på den tillsammans med barnen samma dag eller så har vi kunnat visa filmen för 
föräldrarna för ibland är det svårt att beskriva, då är film jättebra. Barnen blir så stolta 
när de får visa upp vad dem gjort, framför allt när orden inte räcker till. Vi ser tydligt 
att barnen tar stor hjälp av bilder och filmer för att utveckla sitt språk. Barnen har 
också själva filmat, även att ta med sig film till föräldrasamtalet har varit lyckat. 
Föräldrarna förstår vad vi pratar om när de får se sitt barn i verksamheten.

Hur valde du dina appar?
Jag har letat efter många appar på App store. Pappas appar har varit mycket bra som 
hjälp för att hitta bra appar. Där kan jag gå in och titta på liten bit av appen och då kan 
jag genast se om det är något för oss. På App store måste man gå igenom apparna för 
att se vad det är, på Pappas appar finns det recensioner, ålder och betygssättning. Det 
underlättar mycket men man måste fortfarande noggrant gå igenom apparna så att de
har det man söker. ”iPad i Östersund” är en hemsida och också en blogg som kommer 
med många bra tips på appar och tankar. IKTsidan är också en bra sida som är värd 
att titta. På föreläsningar och mässor hittade vi också bra appar som vi delgav 
varandra. Lena, vår logoped hade många idéer och förslag på bra appar.

När vi hjälper barnen med sina ”aktivitetslådor”, en aktivitet som är anpassad efter
barnets handlingsplan. Då har jag fått uppslag på appar som jag inte tänkt på till mina 
ansvarsbarn, när jag ser hur en annan pedagog har anpassat materialet till ”sina” barn. 
Jag får också mail med tips på nya appar från Pappas appar med flera. Här kan jag 
genast sortera ut vilka appar som skulle kunna vara något för oss. Jag använde ibland 
vissa delar i en app, där jag fick fram precis den där ”spetsen” som jag ville komma åt 
för lärandet hos ett specifikt barn.

Appar som vi själva kan jobba i och göra riktade, ”spetsövningar” med är till exempel 
Puppet Pals, Book Writer, Bitsboard. När jag lärt mig och förstått en apps möjligheter 
får jag många idéer och tankar på hur jag ska kunna roa, ”träna” mina ansvarsbarn. 
Det visar sig att det finns ”oändliga” möjligheter. 

Appar som passar till tema Kroppen:

Färdiga appar kan vara Toca Doctor, Toca Mini, Big Baby, 

Kroppen Peekaboo

Appar som det går att göra eget jobb i kan vara iBooks, Book 

Writer, Fotospelet, iMovie, med flera.
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Hur gick du tillväga med anpassningar?
Jag tycker att en app ska vara lärande, lustfylld och tydlig. Appen ska bygga på barnets 
intressen. Apparna ska vara temabundna och/eller träna individuella ”spetsövningar”. 
När jag valde appar till mina ansvarsbarn visste jag vad jag letade efter. Vår logoped 
som har ett nära samarbete med oss pedagoger, delger oss vilka behov våra
ansvarsbarn har. Då har jag det som utgångsläge när jag gör mina anpassningar, sedan 
brukar jag visa henne hur jag har tänkt och sedan ”bollar” vi vidare tills vi har hittat 
rätt.

Jag valde noggrant ut barnens appar. I början var det många ”färdiga” appar men med 
mer kunskap har jag börjat utveckla barnens appar. För det första är det viktigt att 
appen är på rätt nivå så barnet känner att det lyckas. Det är viktigt att barnet vet vad 
det ska göra. Jag ville ganska snart göra ett häfte, ett ”iPadhäfte” i barnets färg. Alla 
barn på språkförskolan har en egen personlig färg och det gäller även på iPaden. I 
häftet ska barnet alltid veta vad det ska göra idag, det ska vara lätt att se visuellt för att 
slippa misslyckanden.

Första sidan i häftet är den första appen på första sidan på iPaden. I häftet ser barnet 
vad de ska börja med, från vänster till höger är det markerat med siffror vilken del som 
är först. När barnet tryckt på appen så bläddrar de till nästa sida i häftet och där finns 
bilder som tydliggör vilka appar och vilka delar i appen som ska göras. Jag har satt ett 
stoppmärke där barnet ska sluta. Sedan går barnet vidare tills de har jobbat genom 
häftet. Ibland finns det inget naturligt slut i apparna då har jag satt en bild på en 
”sandklocka” som givetvis också finns i barnets låda/pennskrin, ett riktigt timglas.
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Jag har alltid gått igenom apparna med barnet innan de börjar jobba. De ska vara 
trygga med vad de ska göra och jag har kunnat anpassa om jag ser att det är något som
de inte förstår. Energin ska gå till jobbet inte att försöka klura ut vad jag har tänkt. 
Hur många appar som ligger i aktivitetslådan beror på storleken på appen och 
svårighetgraden. Jag tycker det har varit bra att lägga en lättare app sist och en app 
som man vet att barnet suktar efter.

Jag har använt appen iBooks till att träna ordförråd gällande tema Möbler. I en del 
appar har jag bara varit intresserad av en del i appen och har då tydliggjort i barnets
iPad vad som ska göras. För ett barn som redan hade en iPad hemma för honom var 
det bara att presentera appar som jag ville att han skulle jobba med. Ett annat barn 
ville så gärna lära sig att skriva sitt namn. Han hade stora svårigheter med att skriva 
sitt långa namn men med hjälp av appen Skolstil tyckte han det var roligt att träna.

I appen Bokstavspussel kunde barnet se en bild på sig själv och plocka ner bokstäverna 
till sitt namn. Varje bokstavsljud kunde barnen höra och när barnet skrivit sitt namn, 
lästes namnet upp. Detta var för en del barn ett magiskt tillfälle. Barnen tränade gång 
efter gång, för att det var så roligt.

En del barn har blivit hjälpt av att ha en kil eller en kilkudde under iPaden så att den 
lutar mot barnet när de jobbar, då ser de bättre och lampan speglas inte heller i glaset.
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Varje vecka har vi ett barn som dukar och som berättar för kompisarna vilken mat det 
är idag. Våra barn som alla har en grav språkstörning har svårt att komma ihåg all mat 
som stod på bordet. Barnen tar själv kort på maten med iPaden och kan sedan med 
stolthet komma ihåg allt, genom att titta på bilderna. Detta får barn att växa.

Hur observerade du barnets användning?
Det tog ett tag innan barnen fick sina iPads. Vi ville själva ”kunna” innan barnen fick 
börja. En del föräldrar tyckte att vi kunde lämna ut iPaden samtidigt som vi fick dem.
Barnen blev jublande glada när de äntligen fick börja jobba med iPaden. Barnen som 
skulle börja i skolan hade stora svårigheter att skriva sitt namn. Detta var något som 
de hade kämpat med länge och ville lära sig. I appen Skrivstil tränade de en längre 
period att skriva sitt namn och även höra varje bokstavsljud. 
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Innan barnen börjar med att jobba med apparna hade jag tydliggjort instruktionerna 
med hjälp av ett iPadhäfte. Vad skulle han börja med, vad skulle han ska göra, hur 
skulle han gå vidare och var slutar aktiviteten. Barnet och jag går igenom barnets 
appar och jag visar tydligt i iPadhäftet vad jag har menat med uppgiften. Häftet ska
vara en hjälp till att förstå som stöd för språkförståelsen.

Jag tycker barnen utvecklar sig snabbt med sina pedagogiska appar. De tränar samma 
sak på många olika sätt så att det aldrig blir tråkigt. Barnen lär sig fort vad en app går 
ut på. De är fokuserade, nyfikna, inga låsningar där inte. De har ett öppet sinne. 
Barnen har flera uppgifter i sina aktivitetslådor och som morot ligger iPaden sist. 
Barnen jobbar med olika appar i sina iPads ibland blir barnen nyfikna på varandras 
appar och kan då använda dubbelhörlurar så båda kan höra och ”spela” tillsammans 
eller få appen hämtad till sin egen iPad. När iPaden var ny då var nyhetsvärdet stort 
och barnen frågade ofta om de kunde få ”spela”. Nu när vi har haft iPads under en 
längre tid och då frågas det inte lika ofta efter dem. De används på ett naturligt sätt 
under hela dagen inte bara under ”jobbarstunden”. Barnen tar ofta hem en iPad när de 
är sjuka då kommer oftast en förälder och hämtar iPaden så att barnet kan fortsätta 
träna hemma. Föräldrarna vet att iPaden måste vara tillbaka på morgonen. Detta har 
fungerat bra, tycker jag. 
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Barnen är så stolta över sina iPads och ser dem verkligen som ett hjälpmedel. Familjen
och barn filmar eller fotar vad de har gjort på helgen, en del gör även egna filmer i 
iMovie. På språkförskolan tar barnen ofta fram iPaden och berättar stolt över vad de
har gjort under helgen. Vi ser hur mycket iPaden hjälper barnen att komma ihåg och 
hur mycket lättare de hittar sina ord till berättandet. Vilket verkligen är utvecklande 
för barnet.
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Hur har du jobbat med iPaden?
Här har min tid till på ett personligt plan trasslat till det för mig i och med att jag har 
byggt ett hus samtidigt som vi har jobbat med projektet. Jag skulle behövt sitta en
stund i lugn och ro hemma för att fundera och tänka på hur jag skulle göra mer 
material i apparna. I början hade jag lite mer tid och kunde jobba korta stunder 
hemma. Det var utvecklande och jätteroligt.  Jag har försökt att jobba tillsammans 
med barnen som till exempel fota och filma och göra en receptbok om vad vi bakar på 
språkförskolan. I tema-arbetet har jag och barnen filmat. Jag har haft en tanke om att 
det ska läggas till i deras ”Jag-böcker” i appen Book Writer som jag för över till appen 
iBooks på barnens plattor. Jag har tagit många bilder som jag har använt till speciella 
appar. Jag har även gjort sagor i appen Puppet Pals. Det fantastiska med iPads och 
appar är att barnen kan träna samma sak på många olika sätt och att det aldrig blir 
tråkigt. 

Vi har filmat våra dramatiseringar som till exempel Bockarna Bruse. Barnen kan visa 
filmen för sina föräldrar när dem hämtar eller på sin egen ”padda” hemma i lugn och 
ro. Detta bidrar till många bra tillfällen där barnen med filmens hjälp kan berätta för
sina föräldrar. iPaden hjälper barnen att använda språket till det yttersta. Lusten och 
ivern att berätta vad de gjort är stor. Vi dokumenterar mycket med film och foto, även 
till pedagogisk dokumentation.
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Vad planerar du att göra framöver?
Jag vill fortsätta utforska och lära mig mer om iPaden. Jag vill också kunna få mer tid 
så att jag i lugn och ro kan koncentrera mig på att ge barnen en fortsatt rolig och 
utvecklande tid med sin iPad. Jag vill repetera och fördjupa mig i några appar som jag 
inte hunnit med, jag vill hålla mig uppdaterad på nya appar genom hemsidan Pappas 
appar. Jag vill också hinna med att läsa alla mail om iPad, fördjupa mig i vissa delar. 
Jag vill ta med mig iPaden i fler situationer på förskolan och även lära barnen använda 
iPaden mer i vardagen. Jag skulle så gärna vilja göra mera, flera personliga
”jobbappar” där barnen kan träna precis det som de behöver.  

Barnens utveckling?
Jag hade ett barn i barngruppen som var mycket intresserad av matematik. 
”Matteapparna” låg alltid sist som en extra ”morot”. Barnet utvecklade sitt 
”matematiska tänk” mycket snabbt. Det var bra för honom att han fick känna sig 
duktig och självkänslan ökade ganska snabbt. Det stora problemet var att han inte 
kunde skriva sitt långa förnamn. Han ville så gärna skriva namnet men det var svårt 
att förstå och komma ihåg bokstävernas ordning och form. Barnet hade tränat på 
många olika sätt i aktivitetslådan, med viss framgång.
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Han fick appen Skolstil och kunde där träna genom att skriva sitt namn efter en mall 
och även höra varje bokstavsljud. Jag hade hittat ”nyckeln, detta var det som barnet
behövde för att få ihop bokstavljuden och kunna
skriva sitt namn. Efter att han kämpat med att skriva 
sitt namn fick han en app med matematik som till 
exempel Lolas Mattetåg. Glädjen var stor när han 
skrev sitt namn rätt för första gången. Det här barnet 
behövde även minnesträning och fick appen Anns 
Flashcards vilken han tyckte var spännande att göra. 
Barnet har tagit till sig allt som jag lagt på hans iPad. 
Han var alltid högmotiverad till att jobba med 
iPaden.

Barnen har även utvecklat och tränat turordning, 
pragmatik genom att spela spel på iPaden tillsammans med delade hörlurar. De
ordnade en egen turordning med ett timglas. Barnen förklarade och diskuterade med
varandra. På detta sätt kunde kompisarna som inte kände sig säkra titta på spelet för 
att senare våga spela. Barnen bad varandra om hjälp. När projektet varit igång under 
en längre tid kunde vi se att en del av barnen klarade av turtagningen utan hjälpmedel.

Mina ansvarsbarn har varit väldigt olika och hade kommit olika långt i sin utveckling, 
ett barn var snabbtänkt, jobbade snabbt och systematiskt. Ett annat hade i slutet av 
projektet mycket mer ork till att jobba mer, men låg fortfarande på en tidig nivå och 
hade mycket att ta igen inför skolan. Barnet jobbade med appar där man tränar 
lägesprepositioner, minnesträning, färger, namn på kompisar med mera. Barnet har 
även varit sjuk ofta. När han var frisk i en längre period då lekte han och ”jobbade”
med stor glädje och mycket energi. Eftersom barnet även hade problem med 
arbetsminnet så tappade han en del i inlärningen när det han lärt sig inte hann
befästas, innan han blev sjuk igen. Apparna byttes därför inte ut så ofta. Jag såg att 
han behöver mer tid men att han var säker på hur han ska använda sin iPad. Han 
tittade ofta i sitt iPadhäfte som han hade stor hjälp av och jobbade systematiskt vidare. 
I en app lade jag in ett kort på hans egen katt. Det tyckte han var jätteroligt och på så 
sätt blev det extra motiverande att göra en specifik app. Motivation är så viktigt!

Det har varit bra att alla barn har egna hörlurar till sina iPads. Barnen sitter vid 
samma bord när de jobbar med sina aktivitetslådor och då använder de oftast lurar så 
att de inte stör varandra. De flesta barnen kan själva fixa med sina lurar. Lurarna
ligger alltid i aktivitetslådan så att barnen blir självständiga, de kan välja om de vill ha
lurarna eller inte. De kan även uppmärksamma om kompisen blir störd eller inte.
Vilket är en bra förmåga att kunna, att kunna anpassa sig till situationen.
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Linda Pettersson 
Linda Pettersson har arbetat som förskollärare på Språkförskolan Penseln i
Österåker och som språkpedagog på Vallentuna språkförskola, i flera år. Idag 
arbetar Linda som lärare i särskolan.

Hur började vi?
När vi startade vårt projekt i slutet av januari 2014, började vi diskutera hur vi skulle 
arbeta med iPaden i vår verksamhet. Hur tänker vi kring iPaden, så att den inte skulle 
bli en spelplatta, utan det pedagogiska verktyg som vi faktiskt vill att den skulle bli? 
Hur gör vi om barnen bara vill sitta med sin iPad och inte göra andra saker i vår 
verksamhet? Hur avgränsar vi användandet? Ska vi avgränsa? Hur tänker vi kring 
vilka appar som barnen ska få använda? Vi hade många frågor och tankar om detta. Vi 
läste en hel del kurslitteratur och artiklar om just detta. Vi började hitta en form som 
vi tyckte skulle passa oss. Tack och lov var vi ganska eniga, vilket innebar att vi inte 
lade ned så mycket tid till att diskutera olika lösningar, utan vi hittade en bra form 
ganska snabbt. När barnen sedan började använda iPaden, var det mycket som föll på 
plats automatiskt, men också nya frågor och tankar dök upp.

Tillsammans har vi gått igenom iPadens grundfunktioner
När vi startade projektet tog det tid att få allting att fungera. Allting tog mycket tid, 
alla skulle ha olika inloggningar och vi kom inte in i vissa system i början. Vi försökte 
organisera i färger på barnens skydd till iPaden, väskor och sladdar efter lite olika 
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tankar, vilket stötte på patrull när vi fick in nya barn i verksamheten. Det var många 
beslut som vi fick fatta i början när vi installerade iPaden som vi senare har fått ändra. 
Trots detta så lyckades vi bra med mycket som till exempel att inte skriva in barnens 
namn på respektive iPad, utan vi har istället använt deras personliga färg som de 
också annars har i verksamheten.

Vi lade ned mycket tid i början på själva inställningarna och vi gjorde det tillsammans, 
så att det blev lika i alla iPadsen. Vi som pedagoger hade också olika 
kunskapsbakgrund vad gäller iPad, de första månaderna gick vi igenom olika 
grundläggande appar och grundläggande funktioner på iPaden. Vi tittade på olika 
hemsidor, bloggar och startade upp Facebook, tittade på olika molnfunktioner. Vi gick 
igenom Appels egna funktioner som Anteckningar, Pages, Keynote och annat som 
Book Writer, iBook, iMovie. Vi har vid varje arbetstillfälle tittat på nya funktioner och 
under hösten 2014 gick vi igenom QR-koder, Word och andra appar som vi kan ha 
glädje av i verksamheten. Vi lade även ned mycket tid till att lägga en grund för oss 
pedagoger, vilket har gjort att vi också har kunnat ligga på samma nivå och ser att alla 
verkligen hänger med
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Vi har tittat på säkerheten och inställningar till molnfunktioner
Detta med säkerheten har varit ett litet huvudbry. Sekretessen har varit viktig. Vi har 
verkligen fått lära oss vad vi kan maila till varandra och inte, vad vi kan lägga upp för 
material i ”molnen” och vad vi inte kan lägga dit. Vi har nyttjat ”dropfunktionen” till 
max och med den funktionen har vi kunnat droppa över bilder, filmer och annat 
material mellan ”paddorna", utan att det ska ha påverkat säkerheten för barnen. 
Dropfunktionen har också gjort att vi har kunnat ”tanka över” det som barnen har 
gjort under en aktivitet. De har kunnat titta på film eller bilder på sin egen iPad redan 
samma dag eller till helgen med familjen.

När det har gällt avtal till föräldrar om iPaden, så har Lena, vår logoped tittat och letat 
bland andra användares avtal för att även vi skulle få rätt formuleringar. Vi hade 
också, i projektets början ett extra föräldramöte, där vi pratade om hur vi skulle 
använda oss av iPaden och vad vi förväntade oss av föräldrarna. Lena har även haft 
utbildningar om iPaden till föräldrarna, så att vi har kunnat få med dem ”på tåget” i 
projektet.
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Vi har letat upp bra appar till barnens iPads
I starten av projektet tittade vi mycket på var vi skulle hitta appar som passar just till 
oss. Vi har dels tittat på Pappas appar, Skolappar, IKTsidan och Facebookgrupper som 
”iPad i förskolan” och ”iPads i skola och förskola”. Några av dessa har hjälpt oss, så att 
vi inte har behövt ta reda på allt själva. Pappas appar och Skolappar ger också betyg, 
vilket gör att det också blir lättare att sålla bland alla dessa appar. Självklart har vi 
också tittat mycket själva på ”App store” för att hitta de appar som vi vill ha under 
varje tema. Vi har också delat med oss till varandra om vi hittade något intressant.

Strukturerat upp barnens iPad
Vi har också hittat en struktur som vi vill att varje barns iPad ska ha. iPaden ska vara 
lätt att öppna för barnet och ha en tydlig struktur på varje sida med appar. Vi 
bestämde oss för att första sidan som barnen får upp när de öppnar, endast ska visa de 
appar som barnen ska arbeta med i sin ”aktivitetslåda”. På sidan två ska de olika 
apparna som passar till det aktuella temat finnas. På tredje sidan ska tema mapparna 
finnas. Vilket betyder att det finns tio mappar med olika temabundna appar i varje 
mapp som Fordon, Husdjur, Kroppen/Jaget, Jul, Familj/Kläder, Boende/Möbler, Mat, 
Bondgårdsdjur, Natur/Insekter och Sommar. På fjärde sidan ska övrigt finnas som till 
exempel APP store, Klocka, Inställningar etc. I fönstrets underkant har vi lagt 
kameran, mapp med material till föräldrarna, skapande appar som iMovie, Book 
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Writer och iBooks. Vi har gjort likadant på alla IPadsen för då är det lätt att hitta fort 
och rätt. Strukturen gör att barnen lätt kan hitta på sin iPad och att de viktigaste
funktionerna för barnen finns först och blir synliga.

Gjort enskilt material kontinuerligt till barnen
Efter att vi hade strukturerat upp hur vi skulle arbeta och kommit igång med barnens 
iPad började vi välja ut och individanpassa appar till våra ansvarsbarn. I dialog med 
logoped och föräldrar på föräldrasamtalen och efter de mål som vi då hade satt upp, 
letade vi upp lämpliga appar. Jag har valt mellan två till fyra appar åt gången som 
barnen får arbeta med dagligen. Jag har försökt välja ut lite olika typer av appar, så att 
”arbetet” blir varierat. Det kan vara en matematikapp, en språklig, en minnesapp och 
kanske en app som är extra rolig och bygger på barnets intressen. Ibland har jag insett 
att en app är för svår, för lätt eller också helt ointressant, då måste jag snabbt byta ut 
appen, så att iPaden förblir högmotiverade och begriplig. Våra barn har även en 
individanpassad ”aktivitetslåda” med material som ska vara utmanande, spännande 
och roliga att göra utifrån deras individuella handlingsplaner. ”Lådan” som vi till 
vardags kallar den, jobbar barnen med efter att de har vilat. Sist i lådan har iPaden 
tillkommit. Allt som finns i lådan finns en tanke med, vilket även gäller iPaden.
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Visuellt tydliggörande till barnets aktuella appar
Till barnens iPad och dess appar, har vi visuellt tydliggjort till barnen, så att de kan 
arbeta på ett självständigt sätt. Detta tydliggörande har sett lite olika ut för alla 
pedagoger under året, några har gjort en bok, där det finns bild på appen och 
turordningen angående hur man går till väga för att öppna upp och arbeta med appen. 
En annan pedagog har gjort inplastade arbetsblad med beskrivning och bildstöd till 
apparna. Jag har provat mig fram och har hittat en struktur som passar mig och 
framför allt som gör det tydligt för mina ansvarsbarn. Här har vi gjort olika 
anpassningar till barnen, strukturen ska ju vara ett individuellt hjälpmedel, där målet 
är att barnet ska förstå och vara självgående med appen.

Filmat och fotograferat i alla delar av vår verksamhet
Vi har filmat och fotograferat i olika delar av verksamheten, dels i ett direkt 
pedagogiskt syfte för att ha i dokumentation för oss pedagoger för att diskutera 
förhållningssätt och tillvägagångssätt gällande anpassningar i verksamheten. Jag har 
också filmat och fotograferat en del när vi har haft temagrupper, där barnen har 
kunnat få in material i respektive lärplatta. Då har barnen dels kunnat titta på det vi 
gjort för att få ett minnesstöd men också för att barnet ska kunna visa upp för familjen 
och få känna sig stolt och glad över vad han eller hon gjorde på exempelvis temaleken 
när vi lekte doktor. Detta påverkar berättandet positivt.

En del filmer eller bilder har jag också använt i till exempel iBook och låtit göra en bok 
i Book Writer till respektive barn och där vi har arbetat med boken i flera veckor som 
ett projekt. Vi har arbetat med en egen ”Kroppen-bok”. Barnen har också kunnat vara 
delaktig i sin bok och har kunnat tala in i mikrofonen till bilderna som vi har arbetat 
med och de har valt ut bilderna. Detta har också gjort att barnen har blivit väldigt 
delaktiga och i slutändan mycket stolta och glada över resultatet.

Ett av våra mål är att barnen ska kunna 
dokumentera mycket mer på egen hand.
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Satt ihop filmsnuttar och bilder till film i 
iMovie
Vi har också filmat och fotat för att visa på 
utveckling som skridskoåkning till exempel där det 
lätt går att se en skillnad i utvecklingen hos varje 
barn. Många gånger har vi också snabbt klippt 
ihop en film i iMovie, då har vi kunnat titta på 
filmen på TV eller bildskärm redan samma dag 
som vi har gjort just den aktiviteten. Vilket har 
gjort att barnen fått ett stöd för minnet, men också 
ökat känslan av att ”kunna” och att få vara stolt 
över sig själv inför sina kompisar. Ibland har vi 
arbetat lite längre tid med filmen i iMovie för att vi till exempel skulle kunna visa upp 
filmen för barn, föräldrar och familj på någon festlighet i verksamheten eller på ett 
föräldramöte. Huvudsyftet har då varit att alla barn skall vara med och att den ska visa
på positiva situationer. 

Använt appar i temaarbetet 
och gjort sagor, spelat spel, 
interaktiva böcker 

Jag har provat flera olika appar 
tillsammans med barnen. Vi 
gjorde bland annat ”Bilarna 
Bruzzo” med Puppet pals HD där 
fick barnen en karaktär som de
fick flytta när det var dags och så 
fick de repliker. Vi hade sedan 
tidigare haft sagan om ”Bilarna 
Bruzzo” på flanosaga i en vecka, så 
förkunskapen om sagan fanns 
sedan tidigare och det fanns också ett starkt intresse för sagan. Vilket påverkar 
språkutvecklingen positivt. I appen Puppet pals har vi gjort många egna sagor 
tillsammans med barnen.

Vi har också spelat memoryspelet, ”Fotospelet” där vi hade spelkort som var 
temabaserat och i detta sammanhang var det ”Husdjur”. Vi har också arbetat med 
Book Writer där barnen har fått spela in ljud till bilderna. Där har vi samlat in 
material och bilder på det som barnen har gjort under ett visst tema och då har boken 
blivit som en slags digitalportfolio.
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Planerat in appar som passar för blåsgymnastiken, munmotorik
Jag har hittat en del appar som jag tänkte använda mig av på ”Blåsgymnastiken”
tillsammans med Lena, vår logoped. Blow your candles och Blow ballons for iPads har 
fungerat ganska bra och det har varit mycket skratt.

Plockat fram information som har hjälpt till i ett vardagligt samtal
Ibland har jag kunnat plocka fram en bild eller någon information som har varit 
aktuellt när vi har suttit i ett samtal, exempelvis under lunch eller mellanmål. En bild 
på det som ett barn börjat prata om har många gånger kunnat få flera eller till och med 
alla barn vid bordet att engagera sig i samtalet. Bilden har också kunnat skapa 
nyfikenhet och fler frågor har många gånger skapats. Dessa spontana stunder har 
oftast byggts på ett intresse och har fått hela gruppen att delta i ett samtal. Vilket 
självklart även har påverkat språkutvecklingen positivt.
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Följt olika nätsidor som ger ökad kunskap om lärplattor
Genom det här projektet har jag fått inblick i olika hemsidor och bloggare som har 
”brunnit” för IKT och som med glädje har delat med sig av sina kunskaper, alltifrån 
olika projekt som man kan göra tillsammans, men också olika appar som har 
utvärderats och betygsatts. Vi har på så sätt ibland kunnat anpassa det som redan 
finns till vår verksamhet. Min kunskap som pedagog har också ökat genom detta och 
jag har dagligen eller veckovis fått ny påfyllning, ny input.

Egna mappar till föräldrarna 
Vi har även valt ut olika appar, filmer, hemsidor och artiklar som vi tror kan 
intressera, ge föräldrarna mer kunskap om olika saker. Vi har på så sett gett dem en 
egen mapp på barnens iPad. Där har vi och kommer att lägga ut sådant som vi tror att 
föräldrarna kan dra nytta av.

Sommar- och jullovsappar med visuella förtydliganden 
Detta var något som vi med ”nöd och näppe” hann hitta ett system för, innan 
sommarlovet, var just ”sommarappar”. Nu har vi en struktur för hur vi ska göra för att 
kunna ge barnen sommar- och jullovsappar med visuellt tydliggörande till både barn 
och föräldrar. Detta bidrar även till att föräldrarna blir mer delaktiga i sitt barns 
användande och lärande.
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Hur gick du tillväga med dina anpassningar?
I början tyckte jag att det var svårt att göra anpassningar kring varje app, så att appen 
skulle passa till ett specifikt barn. Jag har lärt mig att göra olika anpassningar för de 
barn som jag gör pedagogiskt material till i iPaden. Mitt mål är att barnen snabbt ska 
kunna se hur han eller hon ska göra och att iPaden hela tiden ska vara så pass lagom 
utmanande att den är och förblir högmotiverade. Nu är det främst barnens eget 
pedagogiska material som jag menar. Vad gäller anpassningar i verksamheten, i till 
exempel tema-arbetet och de appar som vi arbetar med där, då blir det mer 
anpassningar till temat. 

På min planering anpassar jag den app som vi ska ha till de barn som jag har en grupp 
med. En del barn kan jag vara mer spontan med och låta barnen styra en del i 
aktiviteten, men med en del barn behöver jag hålla en fastare struktur för att arbetet 
ska vara så tydligt som möjligt och för att de ska orka hålla kvar uppmärksamheten. 
Under det här året med projektet, har jag provat mig fram lite och genom resultatet
har jag kunnat ta lärdom om hur jag ska göra till nästa gång.
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Hur observerade du barnens användning?
När barnen har arbetat i sina aktivitetslådor, har jag kunnat se hur de har arbetat med 
apparna. På så sätt har jag kunnat ta med mig det inför min planering av nytt material 
eller så har jag kunnat anpassa appen bättre på plats. Vid flera tillfällen har jag även 
filmat eller fotat barnen när de har arbetat med sin iPad och det är ett bra sätt att 
observera på. Jag har även en dialog med logopeden och mina övriga kollegor som 
också gör observationer. Är det något som jag skall förändra i verksamheten för mina 
ansvarsbarn så delger mina kollegor mig det.

Vad planerar du att göra framöver?
Det som är helt säkert är att vi nu har fått in iPaden i verksamheten som en naturlig 
del av allt pedagogiskt arbete som vi bedriver. Jag kommer fortsätta att lägga in appar 

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig:

• Hur vi ska få in iPaden som ytterligare ett 
pedagogiskt verktyg i verksamheten

• Hur en iPad fungerar och dess funktioner
• Säkerhet och tystnadsplikt kring iPaden
• Hur tekniken fungerar på gott och ont
• Hur man kan navigera kring olika appar
• Hur olika hemsidor och bloggar kan ge tips på 

appar, idéer och olika verktyg
• Hur vi kan arbeta individuellt med appar kring 

varje enskilt barn
• Att göra den enskilda appen till ett pedagogiskt 

verktyg
• Hur vi tydliggör appen för barnet
• Film och fotografering med iPaden
• Dokumentation
• Hur vi kan använda oss av iPaden med föräldrarna
• Hur vi kan använda iPaden i många olika 

situationer i verksamheten 
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på mina ansvarsbarns iPad som är anpassade till just det barnets behov och intressen. 

Dokumentationen är fortfarande ett viktigt verktyg som kommer att kvarstå. Jag utgår 
ifrån att jag kommer att fortsätta med det vi gör nu även framöver, trots att vi inte har
själva projektet i gång. Men nu har jag så pass mycket verktyg som gör att det går att 
driva vidare på egen hand och tillsammans med kollegorna på avdelningen.

Hur tänker du angående din egen utveckling?
Jag har verkligen utvecklats massor med detta projekt. Jag hade från början en del 
kunskaper om hur man kan arbeta med en iPad, vilket gjorde att jag inte behövde 
börja helt från början. Jag hade däremot inte så mycket förväntningar eller tankar om 
vad detta projekt skulle leda till. Men jag måste verkligen säga att det har varit en 

”Mitt mål är att 
använda mig mer av 
vissa appar i tema-

arbete och 
munmotorik.”
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positiv resa för mig och tillsammans med mina kollegor. Jag har varit relativt positiv 
till iPads och förstått att de kan ge en hel del kunskaper i ett barns utveckling, Frågan 
har bara varit hur man ska använda dessa kunskaper på ett pedagogiskt sätt.

Det krävs att jag som person lägger ned en hel del tid för att lära mig, för att sedan 
presentera iPaden och appen på ett pedagogiskt sätt till barnen. Genom detta projekt 
har vi gått framåt stegvis, vilket har gjort att vi har kunnat prova en sak i taget, allt 
ifrån olika appar till funktioner på iPaden. Jag har under det här året insett att jag har 
kunnat väldigt lite och att det finns hur många möjligheter som helst. Det jag känner 
att jag har fått ut mest av det här projektet är att vi tillsammans har hittat en struktur 
för hur vi vill arbeta med iPaden med barnen. 

”Jag känner mig mycket säkrare i mitt arbete med 

iPaden. 

Jag vet att jag har massor att lära och att 

teknikutvecklingen går framåt i ett rasande tempo. Det 

finns ett intresse att lära sig mer och det finns många bra 

verktyg som jag kan använda mig av framöver.”
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Barnens utveckling?
Mina nya ansvarsbarn under projektet fick för första gången använda en iPad. De 
lärde sig grundfunktionerna snabbt. Jag försökte hitta appar som kunde intressera 
dem och som är lagom utmanande, för att de lättare skulle förstå. Det som jag har 
saknat var att jag inte alltid är på plats när mina ansvarsbarn arbetar med apparna. 
Jag har fått förlita mig till att det har gått bra och att mina kollegor meddelar mig om 
det verkar vara för lätt, svårt, ointressant eller om det dyker upp några konstigheter 
med appen i sig. 

När vi startade projektet med barnen trodde vi nog att de skulle ha svårt att släppa 
iPaden, men så blev det inte. Vi märkte stor skillnad på barnen utveckling tack vare 
våra visuella tydliggöranden, med en tydlig början och ett tydligt slut, sen kunde de 
även sitta längre med iPaden och arbeta mer koncentrerat. Även det sociala kring en 
särskild app, fungerade bra med särskilda turordningar och de orkade hålla kvar 
uppmärksamheten bättre och i längre stunder.

Alla barnen har kommit in i användandet av iPaden med olika grunder och alla
behärskar användandet av en iPad. Några har också lärt sig göra fler olika saker på 
iPaden. Barnen är stolta och glada över att få bli sedda och bekräftade genom film. De 
är även trygga med att spela in sin röst genom olika appar och de ser att resultatet blir 
bra. Vilket höjer självkänslan.
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Heléne Granberg
Heléne Granberg är legitimerad förskollärare och har tidigare arbetat på Brage
språkförskola i Sollentuna, arbetar idag som språkpedagog på Vallentuna 
språkförskola.

Vad vill du utveckla?
När jag kom in i iPad projektet i september 2014 var arbetet redan i full gång. 
Arbetsgruppen hade redan utarbetat klara mål och delsyften med projektet, och det 
fanns även planerade insatser för att nå målen. 

Jag själv hade med mig en del erfarenhet av att arbeta med iPad från min tidigare 
arbetsplats, där var det vi pedagoger som hade varsin iPad och barnen fick låna våra 
om de skulle arbeta. Att jag själv använder iPhone och hade haft en iPad på min 
tidigare arbetsplats underlättade förstås, det var ingenting som var främmande. Jag 
kunde alla basfunktioner, hittade bland inställningarna om det var något jag behövde 
ändra på. Jag hade arbetat med en del appar, visste hur man söker efter och laddar ner 
en app och hur man skapar mappar för att sortera, samla ihop appar. Jag hade fotat 
och filmat en del, skrivit ut bilder, gjort små böcker med barnen och surfat för att till 
exempel få fram bilder om barnen undrade över vad en giraff är så är det lätt att söka 
på Google och visa en bild.

Att lära mig göra små filmer, inte bara filma, är något som jag inte har fått grepp om 
ännu och som jag gärna skulle vilja lära mig mer om.    

Jag hade inte arbetat temainriktat på samma sätt tidigare, inte alls funderat på appar 
kopplade till ett visst tema. Jag hade inte heller arbetat med 
att individanpassa enskilda appar utan mer valt ut appar 
efter vad barnet behövde träna på, till exempel valt ut en 
app som tränar addition utan att anpassa den ytterligare. 
Det som kändes mest spännande som jag gärna vill utveckla 
är just individanpassningen av appar, att hitta just det som 
barnen behöver träna på och skräddarsy appar till just ett 
speciellt barn. Barnen ska få ytterligare ett sätt att träna, få 
motivation och få känna att de kan! I appen Bitsboard finns 
det fantastiska möjligheter att göra individanpassade 
arbeten både vad gäller tema och begrepp. 
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Vad har du gjort?
Jag har tydliggjort miljön både på barnens och på min iPad för att det ska bli lättare 
att hitta det man söker efter. På barnens iPads ligger till exempel allt de ska arbeta 
med under temat på första sidan för att underlätta och göra det lättillgängligt.  Tema 
apparna på barnens iPads har jag i den mån det går individanpassat för att var och en 
ska få så mycket skapande och eller språkstimulerande träning på just det han eller 
hon behöver. I samarbete med logopeden har vi kommit fram till vad det aktuella 
barnet behöver träna på och försökt anpassa apparna efter det.

Jag har varit med och letat appar som passar till temat, utvärderat dessa och skrivit 
recensioner. Det finns många appar men långt ifrån alla är något som vi vill, kan 
använda. Det kan vara allt från att de innehåller massa reklam till att de är alldeles för 
svåra. Jag har börjat titta på appar som Book Writer och olika appar för att göra och 
läsa QR koder.
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Sedan har jag fotat och filmat lite med 
iPaden under utflykter, temalekstunder. 
Bilderna från utflykterna har vi satt upp i 
hallen som ett stöd för barnen att minnas 
och kunna berätta vad de har varit med 
om. Vid ett gymnastiktillfälle filmade jag 
barnen då de hade hinderbana, under 
hinderbanan fanns flera av begreppen 
som hör till vårt tema med: 
över/under/lång osv. Vi och barnen 
tittade på dokumentationen direkt efteråt 
och fick då ytterligare ett tillfälle till att 
återigen prata om begreppen med en 
direkt återkoppling till det barnen nyss 
gjort. De fick en chans till att träna in 
begreppen med flera sinnen. 

Vad har du lärt dig?
Jag kan använda ännu fler appar än jag kunde från start och hur man kan göra för att 
anpassa, skräddarsy appar efter barnens behov. Rent praktiskt är det viktigt att se till 
att iPaden är välladdad annars går det inte att jobba med vissa saker som till exempel 
att föra över bilder. Att tekniken strular mer än man tror som att sitta med flera iPads 
i ett och samma rum var många gånger mer än vad nätet klarade av. 

Hur valde du dina appar till din iPad?
På min pedagog padda fanns redan ett utbud när jag började, hade någon av oss fått 
tips om en app eller hittat någon app som var bra så laddade vi ner den också. Till 
barnen diskuterade vi; logoped och pedagoger olika appar på våra möten, ”kollade av”
några var, för att se om de var bra och om de passade temat och på så sätt valde vi 

”Allting tar längre tid än vad 
man förväntar sig och man 

tänker att man ska hinna med 
så mycket mer än vad tiden 

räcker till!”
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vilka appar vi skulle ha. Vi har kopplat apparbetet till ett Lotusprotkoll för att 
tydliggöra det pedagogiska och för att se vad en app har gett aktiviteten utifrån 
läroplanens mål.

När jag tog över mina ansvarsbarn från föregående pedagog hade hon anpassat deras 
iPads efter deras behov. Dels var det appar kopplade till temat och sedan sådant som 
just det speciella barnet behövde träna extra på som till exempel räkneappar som 
Siffermix 1 och 2. Även sortering och kategorisering som i till exempel Nalle Mix 2.

Då vi började med tema Kroppen och barnen blivit testade av logopeden fick jag veta 
vad just mina ansvarsbarn behövde träna på. Det ena barnet behövde träna på vissa 
kroppsdelar för att befästa vad de heter och då valde jag dels appen Pekbok kroppen
och Bitsboard med egna utvalda bilder på kroppsdelar som passade för vad barnet 
behövde träna på, och även en spelplan med lägesord. Sedan hade pojken fortfarande 
räkneappar och som ”morot”, motivation på slutet Toca Robot Lab som också är 
kopplad till temat men mer lustfyllt. Flickan kunde flera av de kroppsdelar som 
logopeden testade henne på men hade svårt med känslor så till henne valde jag appen 
Empatico där barnet utvecklade ordförrådet för olika känslor. Hon fick också jobba 
med Bitsboard och olika kroppsdelar där. Bägge barnen hade även appen
Bokstavspussel där de övade på att pussla ihop sina namn och lyssna på 
bokstavsljuden.
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Jag har också lyssnat på önskemål från barnen om de sett något spännande hos 
kompisen inom temat som de gärna vill jobba vidare med så har de fått göra det. Jag 
frågade även på föräldrasamtal om det var något föräldrarna önskade som de såg att 
deras barn behöver träna på och ville att vi skulle tänka på vid val av appar.

Hur gick du tillväga med anpassningar?
De aktuella apparna som barnet ska jobba med har varit lättillgängliga på iPadens 
första sida. Under tema Kroppen har jag valt ut appar efter vad barnet behöver träna
på och förtydligat i barnets ”Appbok” hur man hittar rätt till den del av appen barnet 
ska jobba med. 
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Jag anpassade och tydliggjorde hur många gånger, med hjälp av färgprickar, barnet 
skulle jobba med just ”den” appen, ibland hur lång tid (timglas) och berättat för barnet 
att han eller hon ska säga efter, upprepa orden i till exempel Pekbok kroppen så
upprepar man till exempel ordet axel då rösten i programmet sagt det. I appen 
Bitsboard har jag använt egna utvalda bilder på kroppsdelar som passade för det 
barnet behövde träna på, och även en spelplan med prepositioner som också var något 
barnet behövde befästa. 

Varje vecka har jag bytt ut en app i barnets aktivitetslåda och jag har sedan gått 
igenom hur den fungerar med barnet. Det har jag även gjort utanför temat på saker 
som barnet behöver träna på som till exempel att barnet ska skriva sitt namn i appen 
Skolstil, tre gånger. Träna på att pussla ihop sitt namn i Bokstavspussel, välja 
svårighetsgrad i Siffermix 1 och välja ut de sidor som har temaanknytning i Askunge 
apparna. Jag har också tänkt på arbetsordningen på barnets appar och sparat 
”moroten” till sist för att det ska vara lustfyllt och barnen ska hålla motivationen uppe.

”Det ska vara lustfyllt för att barnen ska hålla kvar 
motivationen!”
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Hur observerade du barnets användning?
Under barnets jobbstunder har jag ibland varit med just mina ansvarsbarn och sett 
hur de arbetar med apparna jag valt ut. Då jag bytt ut en app i barnets aktivitetslåda 
och gått igenom den med barnet har jag fått en bra bild om appen var anpassad till 
barnet eller om den var för lätt eller svår då har jag fått tänka om.  

Hur har du jobbat med iPaden?
På förskolan har jag fotat vid till exempel tema-lek, fotat av dokument för att ha allt 
samlat i paddan då det inte har funnits möjlighet att maila eller ”air droppa” dem. Jag 
har tagit fram bilder till barnens iPad-böcker för att göra dem tydliga. Jag har ”air 
droppat” bilder mellan ”paddor”. Använt Word för att skriva i, surfat en del för att 
hitta idéer osv.   
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Ett av mina ansvarsbarn fotar och filmar ofta vad hon gjort under helgen, då har det 
blivit som en kommunikation mellan förskolan och hemmet. Det blir även ett bra 
underlag för att samtala med barnet om vad det hade gjort i helgen. Ibland har barnet
svårt att få till en röd tråd i sitt berättande, bilderna ger mig som pedagog en 
förförståelse för vad det hade gjort och vi kunde tillsammans samtala om bilderna. 
Vilket har varit mycket bra för att utveckla berättandet och kommunikationen. Jag har 
även gjort filmer inför skolan tillsammans med mina ansvarsbarn. När vi var och 
hälsade på i skolan då filmade vi de olika miljöerna och sedan gjorde vi en film i 
iMovie. Barnen kunde titta på filmen många, många gånger och förbereda sig inför 
skolan på ett helt annat sätt.

Vad planerar du att göra framöver?
Projektet är ju egentligen bara början på någonting som ska bli ett arbetssätt hos oss. 
Jag hoppas att vi; pedagoger, logoped och föräldrar, även i fortsättningen då vi inte 
har våra fredagsförmiddagar har tid att samarbeta för att hitta nya användbara appar, 
tipsa varandra och anpassa appar till barnet och dess behov.  Jag hoppas att iPaden 
blir en alltmer naturlig del för att dokumentera vardagen på förskolan.
Själv vill jag lära mig, ta mig tid till att göra enklare filmer då vi till exempel har varit 
på utflykt eller som förberedelse inför en utflykt. Att få till enkla sociala berättelser på 
plattan och en ännu tydligare arbetsbok för barnen är något att utveckla framöver.
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Din egen utveckling?
Jag har blivit ännu mer bekväm med iPaden som arbetsredskap. Utmaningen med att 
hitta och skapa unika, individanpassade appar har jag påbörjat och tycker att det är 
väldigt roligt när man ofta får tänka ”utanför appen” för att göra den pedagogisk och 
kunna använda den i flera olika sammanhang.

Barnens utveckling? 
Jag har inte följt projektet från början, men jag kan se att barnen är bekväma med 
tekniken, de vågar prova sig fram, är inte rädda för att trycka fel och vet hur iPaden 
fungerar. Jag upplever att de anpassade apparna är motiverande att jobba med för 
barnen, det ser lustfyllt ut då de jobbar med iPaden. De känner sig stolta och uttrycker 
att jag vet hur man gör, jag kan det här!

”Barnen känner sig stolta och 
uttrycker att – Jag vet hur 
man gör, jag kan det här!”
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Mariann Karlsson

Mariann Karlsson utbildade sig till lärare mot lägre åldrar i ”mogen ålder”.  
Mariann har under många år arbetat som språkpedagog på Vallentuna 
språkförskola. Idag är Mariann pensionär men arbetar på språkförskolan som 
välmeriterad vikarie.

Vad vill du utveckla?
Mina kunskaper innan projektet började var att jag hade deltagit i ett 
utvecklingsprojekt i kommunen ”Lär med surfplattan i förskolan” som Skoldatateket 
anordnade. I det projektet fick vi tips om appar, diskuterade hur vi använde iPaden på 
de olika förskolorna. Hur barnen fick använda iPaden och vad pedagogerna hade för 
syn på barn och iPads. Jag kunde i princip ingenting om iPaden när vi började med 
projektet. Jag kunde sätta på den och ta fram de appar som redan fanns i iPaden.

I det här projektet ville vi få kunskap om iPadens alla funktioner. Jag skulle kunna 
hitta och köpa appar som passade till mina ansvarsbarn, filma, plocka ut bilder ur 
iPaden. Jag hade hoppats att jag skulle kunna göra egen film men så långt hann jag
inte innan jag gick i pension.

Vad har du lärt dig?
Jag har lärt mig många av iPadens funktioner som att ta foton, filma, köpa och 
installera appar.

Hur valde du dina appar?
Till barnens iPads har jag fått tips av logoped och kolleger om appar som är bra men 
jag har även hittat appar själv som jag tycker passar till mina barns behov av träning 
enligt deras handlingsplan. Till ett av barnen har jag använt mig av olika räkneappar 
för det var det som barnet behövde mest. Siffermix 1 och 2, Memory, Fairy Tale Neals

Jag valde även ut olika appar som har passat till tema som Kroppen, Boende/Möbler, 
Mat, Bondgårdsdjur, Insekter. Till ett annat barn har jag använt apparna Nalle Mix, 
Butterfly och jag har använt olika temaappar för att öva ordförråd och begrepp. 

Hur gick du tillväga med anpassningarna?
Jag anpassade apparna efter våra teman men även efter vad ett specifikt barn behövde 
träna på. Det var mycket räkneuppgifter och memory av olika slag som Memoryspelet
och Memo spelet. Förskoleväskan, Daily Tasks, Mitt hus - möblera ett vardagsrum, 
Bakery, Toca Kitchen, Bamba ice, Toca store, Toca Tea party har varit bra appar som 
jag har gjort olika anpassningar till.
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Hur observerade du barnets användning?
När jag introducerade apparna till barnens aktivitetslådor. Då har barnet innan 
tillsammans med mig fått pröva appen. Jag har då kunnat se om appen var anpassad 
till barnet eller om jag behövde förtydliga, anpassa appen.

Hur har du jobbat med iPaden?
Under fredagsförmiddagarna har jag letat efter appar som har passat mina barn. 
Testat apparna på mina barn om de fungerade. Jag har endast jobbat med iPaden när 
jag har varit på förskolan eftersom jag inte har något trådlöst bredband hemma. Det 
har varit en nackdel för mig eftersom jag inte har kunnat prova och testat vad som jag 
har lärt mig under fredagspasset.
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Vad planerar du att göra framöver?
Tyvärr kommer jag inte att vara med i projektet i fortsättningen för att jag går i 
pension. Jag hade gärna fortsatt för det har varit väldigt lärorikt och roligt.

Hur tänker du angående din egen utveckling i projektet?
Detta projekt har givit mig mycket eftersom jag inte kunde så mycket innan. Det är 
alltid roligt att lära sig ny teknik.

Hur tänker du angående barnens utveckling?
IPaden har varit ett komplement till barnens lärande eftersom iPaden har varit 
högmotiverande att arbeta med. I dag ser jag att barnen tidigare har knäckt
antalsuppfattning ända upp till 10, men med hjälp av iPaden har inlärningen gått 
fortare. Barnen har blivit mer intresserade och säkrare på att använde ny teknik.
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Uppnådda mål 

• Stärkt språklig förmåga och lust till kommunikation, 
barnens ordförråd och berättande har ökat framför 
allt inom temaområdena 

• Fler lärande situationer där barnen övar att 
kommunicera både verbalt och ickeverbalt 

• Ökad motivation och ökad självkänsla, barnet vågar 
öva många gånger och vill klara av ”uppgiften” 

• Ytterligare ett redskap för att kunna påverka 
lärandet för barn med avvikande tal- och språk- och 
kommunikationsutveckling i det här fallet 
förskolebarn med grav språkstörning 

• Samverkan mellan förskollärare, logoped, barn och 
förälder har ökat. Föräldrarna har fått verktyg att 
stötta barnen även utanför förskolans öppettider 

• Barnet provar sig fram själv eller vänder sig mer till 
kompisarna för att be om hjälp istället för till en 
vuxen och använder iPaden mer självständigt, de 
litar mer på sin egen förmåga 

• Ökad delaktighet i gruppaktiviteter och ökat intresse 
för användning av ny teknik som används dagligen, 
kopplat till läroplanen för förskolan och specifik tal-
och språkträning samt behandling 

• Varje enskilt barn har fått ett individanpassat 
material på ”rätt” nivå och barnets lärande och 
språkutveckling synliggörs genom kontinuerlig 
dokumentation 
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Arbetsredskap för 
individuellt lärande
Anna Rickberg Widén

Hur jag jobbade med iPaden
I en av mina favoritappar ”Lär med Nisse” kan barnet lära sig grunderna i matematik. 
Varje sekvens uppgifter är tre och sedan blir det ”Ballongbonus!” En form av belöning 
där barnet får smälla ballonger som kommer. Hela sekvensen från instruktion till 
ballongbonus tar max 30 sekunder. Under 3 minuter hinner barnet öva matematik sex 
gånger. Fyra gånger i veckan ger 24 gånger/veckan. Många tillfällen, många 
repetitioner, roliga repetitioner med Nisse.
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I apparna Spökbus och Färger & Fordon ges barnet tillfälle att nöta in prepositioner 
och färger. Grundläggande språkliga och matematiska begrepp. I Spökbus kan man 
som pedagog också välja vilka prepositioner som ska vara med. 

Utprovning, anpassning och introduktion gjordes på pedagogernas individuella 
planeringstid. Ibland hann jag inte introducera hela det visuella manuset eller appdel 
innan barnet skulle använda dem. Då fick de andra pedagogerna sköta introduktionen 
och utvärdera med barnet. Det märks tydligt att barnen blir stolta över sina 
”lärplatteuppgifter”, de visar gärna upp sin nya färdighet för andra barn, pedagoger 
eller för föräldrarna. 

Bok tillsammans med barngrupp - Vad finns i korgen?
Detta var bland det första arbetet med Book Writer som jag gav mig på. Det var i tema 
Kläder/Familj och jag hade en tanke om att tillsammans i realtid göra en ”Klädbok” 
tillsammans med en liten grupp barn, 4–5 år. Jag presenterade en stor korg med 
kläder för barnen. Givetvis hade jag lagt i de plagg som var ”svårare” varvat med lite 
enklare plagg. Varje barn fick i tur och ordning ta upp ett plagg ur korgen och fundera 
ut vad det var för något. Jag tog ett kort och lade det i vår bok i paddan. Barnet lade 
direkt på ett ljudspår innan nästa barn fick ta ett plagg ur korgen. Efter två 
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klädesplagg var tog energin slut. Vi samlades i en soffa för att lyssna och titta i boken. 
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Fördelen med uppgiften kan vara att barnen var delaktiga i varje steg i produktionen. 
Nackdelen att jag var ovan vid tekniken och fick ta om ljudspår och gjorde 
bildanpassningar i boken som gjorde barnen passivt väntande. Onödig energi gick till 
väntan och själva ”göra-stunden” blev kortare. Även repetitionsdelen att lyssna i 
soffan efteråt blev lidande av att energin då i realiteten var slut även om jag försökte 
genomföra den ändå. I efterhand skulle vi ha ”läst” boken senare. 

Senare bokproduktioner med barnen lade jag upp annorlunda. Syftet att höra och säga 
orden kändes viktigare än att barnen skulle vara med i skapandeprocessen. Energin är 
begränsad så vi får liksom välja. 

Min kroppsbok. 
I slutet av projektet gjorde jag kroppen-böcker för en liten grupp barn, 3–4 år. Jag 
använde appen Book Writer. Barnen låg på en tidig språklignivå och jag visste att 
energin skulle vara begränsad. Boken gjordes i omgångar under sju veckor av temat 
Kroppen och Jaget. Under gruppstunderna lade jag upp tiden så att de andra i 
barngruppen hade en annan uppgift under tiden jag gjorde något med varje barn 
individuellt. Jag hade gjort en förlaga av min egen bok som jag visade för barnen 
första gången för att de skulle få en uppfattning om vad vi skulle göra och för att få 
dem intresserade att också vilja ha en egen bok. Själva skapandet av boken gjorde jag 
mellan gångerna. Barnen lade på ljudspår gången efter vanligtvis. En del gånger 
orkade de lägga på ljudspår direkt efter, men det var inte ofta. Jag dokumenterade 
med bild och film. Detta klippte jag ihop i iMovie och satte in som filmsekvenser i 
boken. Klippning av vissa bilder gjordes i appen Eraser.

”Syftet att höra och säga orden 
kändes viktigare än att barnen 

skulle vara med i 
skapandeprocessen. Energin är 

begränsad så vi får liksom 
välja.”
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Syftet med boken var att barnen skulle få visa och säga de aktuella temabegreppen
flera gånger, särskilt de som logopeden sett att de behövde extra utav. Vidare var syftet
att i och med att de fick ”läsa”, visa boken, få höra och om igen berätta för andra om 
sin bok. Repetition av orden skedde många gånger.

I ”Kroppenbokens” produktion var alla barnen roade av att se sina böcker, särskilt 
filmerna som också låg på vissa boksidor. En förälder berättade att barnet visat alla 
därhemma sin bok flera gånger och på så vis repeterades orden även utanför 
förskoletid.

”Det är mycket uppskattat av 
barnen att se och höra sig själv i 
iPaden. Det ger den repetition vi 
önskar och barnet har ett driv att 

vilja göra och se flera gånger = fler 
repetitioner.”
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Berättelser och sagor
I Book Writer har jag även producerat olika typer av berättelser och böcker. Dessa har 
jag använt som ”bio”, en aktivitet vi har varje vecka. En form av de gamla ”diabilderna” 
men i ny tekniktappning. 
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Stillbilder på saga eller berättelse med antingen inläst text eller bara ljudfil. I det 
senare fallet läser jag "live" till bilden. Det jag har lärt mig av detta är att barnen håller 
kvar intresset och koncentrationen längre när jag lagt in ljud till sagan. Men också att 
själva ljudsymbolen på bilden blir så intressant att det blir svårt att vänta på ljudet och 
höra "sagan" först. Därför; kör ljudet först när du kan. När det även ligger en läsfil till 
passar bion som egen bok i barnens iBooksbibliotek, men på bion har det fungerat 
bättre att läsa högt som pedagog.

Jag har tagit bilder med kameran, redigerat dem i BookWriter och skrivit text eller lagt 
ljudspår i appen. Jag hade problem med att hitta funktionen som gjorde att boken blev 
enkelsidig, grundinställning är dubbelsidig. Det är svårt att inte gå händelserna i 
förväg när barnen får två sidor på en gång. Med hjälp fann jag funktionen ”Single 
pages” i verktygsfältet och kunde trycka på skiftnyckeln.

Jag har också lagt in små filmklipp ibland i berättelserna och en gång en länk till ett 
Youtubeklipp. Svårigheten med länkar är att komma tillbaka till boken efter klippet. 
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Ljudspåren har ibland varit ord på vad bilden föreställer men oftast har det varit 
någon typ av ljudeffekt till berättelsen. Det kan vara ljud av någon som rotar i lådor 
när figuren letar efter något i berättelsen eller kräksljud när huvudpersonen kräks 
älskas av barnen. Berättelsen blir mer levande och barnen får energi att orka lite till. 
Många barn kommer på när de själva hört till exempel Glassbilen eller när de själva 
var sjuka och kräktes. Samtal kring boken och ljuden är en viktig del av bion med den 
stilla bilden. När berättelsen är färdig i Book Writer sparar man den genom att lägga 
den i iBooks. Där kan boken inte redigeras och kan läsas utan att något ändras av 
misstag. Tycker du att något måste göras om i boken? Gå tillbaka till Book Writer och 
ändra i din bok och spara på nytt i iBook. Du kan kasta den gamla kopian i 
iBooksbiblioteket. Ännu ett tips: Den första sidan i Book Writers bok du skapar är 
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första bladet, bokomslaget och den kan inte bytas ut till några av de andra sidorna. 
Däremot kan du skifta ordning på dina andra sidor i boken efter behov.

Filmskapande – iMovie
I iMovie har vi skapat mängder med film. Där redigerar du filmklipp så att de blir
lagom långa för barn att se på. Vår regel har varit att ett klipp inte bör vara längre än 3 
sekunder innan något bör hända i bilden. Händelsen kan vara ljudpålägg, en händelse 
i själva filmen eller en panorering. För långa klipp får barnen att tappa fokus.

Vi har filmat barnens skridskoåkning för att efter en snabbredigering visat 
barngruppen samma eftermiddag. Att se sig själv och få berätta hur det var ger barnen 
tydligare och bättre minne om vad som hände. När föräldrarna kommer och hämtar 
kan barnet visa filmen igen och visa/berätta om händelsen igen. 

Jag filmade ”Språkförskolans larv till fjäril”-process under våren. Efter att fjärilarna 
flugit ut gjorde jag en film som visade vad som hade skett. Barnen fick se och komma 
ihåg processen. Filmen lades till som en fil i barnens hemläxa över sommaren och 
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flera barn tittade på den hemma. Filmen lades också ut på vår officiella YouTube 
kanal, TINSsfsk. 

Där har även logopeden lagt ut andra temafilmer för att barnen lätt hemifrån ska 
kunna se filmerna innan vi hade lärplattor till alla.

Barnen fotar och filmar
Barnen har tagit kort på maten i samband med att ”dukvärden” ska presentera maten 
för de andra. Ett bra hjälpmedel för att komma ihåg vad det faktiskt var på bordet. De 
flesta vet var bilderna hamnar i bildrullen. Flera av barnen går även gärna in i
bildrullen och tittar på bilder som de eller familjen tagit hemma och på förskolans 
bilder. En del familjer använder iPaden flitigt hemma som ”dokumenterare” och 
lägger in filmklipp och egenproducerade böcker om händelser barnet varit med om 
hemma. En del av barnen sätter sig gärna och tittar på gamla filmer. De berättar för 
den som vill höra om vad de varit med om. Precis som de berättar med hjälp av iPaden 
hemma om förskolans bilder och filmer.

Jag har haft en kort filmaktivitet för en grupp barn. Jag hade gjort en egen film som 
jag visade barnen först så de hade en bild av vad de skulle göra. Barnen fick under 
tema Fordon välja ett av fordonen vi lärde oss om från vår temahylla. Barnen fick en 
stor och en liten variant av fordonet. Barnen fick sedan filma sina fordon och berätta 
samtidigt vad de filmade. Efter filmning satte vi oss direkt vid projektorn och tittade 
på barnens fordonsfilmer. Begreppen som vi övade var fordonsnamn och stor eller 
liten sades och hördes flera, flera gånger.

Olika arbetssätt i Puppet Pals
Puppet Pals är en slags digital teater med klippdockor. Där teaterföreställningen, leken 
spelas in. Karaktärer och bakgrund kan väljas från kameran.

”Tänk på! 
Gör lagom långa filmer - för att barnen 

ska orka se dem. 
Det är bättre att klippa klippet och 

förkorta det så inte filmen far iväg i tid. 
Energin är begränsad.”
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Lammleken
När vi hade tema lärande om 
lammet och fåret använde jag 
inspelade klipp från en fårfarm i 
min lilla grupp, för två barn i 3-
årsåldern. 

Sedan lekte vi får och lamm i 
"Puppet Pals". Slutligen använde vi 
leksaksfår och lamm i sandlådan ute 
och lekte en gång till. Det krävdes 
att jag klippt ut karaktärerna i 
Puppet Pals och gjort bakgrunderna 
innan lärande-passet började.

I gruppen märktes att det var "roligast" 
att leka med figurerna i Puppet Pals. 
Att titta på Puppet- "filmen" efteråt, var 
inte lika intressant. Däremot var det 
roligt att titta på korta klippet från 
fårfarmen. Det såg vi på flera gånger. 
Vid ett annat tillfälle använde vi den 
färdiga appen "Animal feeder" och 
matade bondgårdsdjuren. 

Barnen benämnde djuren flera gånger 
vilket var ett huvudsyfte vid 
lärandetillfällena.

Jag har skapat egna sagor i Puppet Pals för att kunna visa som ”bio” eller sagor. Ett 
exempel är ”Lilla gumman” under tema Husdjur. 

Lek i Puppet Pals tror jag passar bäst för några få barn i taget. Två som samsas kring 
den lilla skärmen på iPaden känns lagom. Med fler deltagare måste våra barn ha ett 
tydligt manus så tydligheten är klar över vems tur det är att agera och vad den 
”väntande” förväntas göra under tiden. Det är relativt lätt att ”tappa bort” 
karaktärerna när de springer snabbt över rutan eller att råka öppna annan app när 
man kommer åt kanter. Det kan vara så att äldre barn lättare kan använda appen. Det 
kan även vara så att jag helt enkelt måste träna mer för att veta hur jag förhindrar att 
det blir ”fel”. 
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iMotion, eller ett försök…
Jag försökte göra sagan om de tre bockarna Bruse i iMotion. Jag använde våra 
bondgårdsdjur i plast och en bro av lego. I iMotion tar man kort och flyttar figurerna 
lite innan man tar nästa kort, vilket gör att det blir som en film när bilderna sätts ihop. 
Man kan lägga till ett ljud, i det här fallet, uppläsning av sagan till filmen efteråt. 
Problemet är att jag inte vet hur lång filmen blir när jag gör den. Hur lång tid och hur 
många bilder krävs för att jag skulle hinna berätta i ljudfilen om trollet under bron 
innan nästa bock börjar gå till exempel. Mitt försök blev således en rätt avhuggen 
berättelse för filmsekvensen blev väldigt kort. Men antar att jag med lite träning kan få 
till det hela bättre. Jag gillar själva idén med att göra rörlig film av leksakerna vi 
använder i förskolan. Tanken var att barnen skulle kunna inspireras att själva leka 
sagan med befintligt material efter att ha sett filmen. På sikt ska de själva fota och göra 
egna sagor efter intresse för att öka motivationen till lärandet. 

Uppslagsboken som alltid finns till hand
IPaden har också en funktion som ett mobilt uppslagsverk och bildbank. I samtal med 
barnet kommer ord och begrepp upp som inte alla barn har kunskap om. Hur ser en 
skata ut nu igen? Med iPadens hjälp kan jag snabbt visa en bild för barnen så att vi 
försäkrar oss om att vi pratar om samma sak. Ibland behövs även uppslag för oss 
vuxna när vi snabbt ska greppa barnens värld. ”Hur såg den där Transformen 
Optimus Prime ut? Är det den här figuren du menar?”
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iPaden som mediaspelare
Jag har även använt iPaden som mediaspelare. Jag har enkelt kunna plocka fram lugn 
musik för en vilostund när den vanliga CD-spelaren strejkar eller en trailer av en 
biofilm som något barn sett och vill prata om och visa för en kompis.

Klipp från filmer eller barnprogram blir snabbt tillgängliga när det behövs 
förtydliganden. Jag har haft klipp från YouTube om till exempel vad olika husdjur äter 
med mig på gruppstunder i temat Husdjur. Barnen får erfarenhet och upplevelse av 
begreppen genom klippen. Hur leker fåglar, kan de leka? Frågorna är många och 
iPaden kan vara perfekt att få snabb visuell lättförståelig information.

Ett tillfälle i veckan har vi film istället för bokstund efter lunchen. Vi dessa tillfällen 
har jag allt mer använt iPaden. Det har varit smidigt att ha iPaden i knät, kopplad till 
projektorn och det är lätt att byta från Barnkanalens utvalda filmsnutt till URs 
barnprogram. Jag slipper avbrottet när en ny DVD eller videofilm ska tas ut eller 
sättas in och sedan hitta till ”rätt” avsnitt. Jag har kunnat lägga upp alla valda delar i 
olika flikar i Safari/internet, bytt flik och tryckt på play. Byte på bara ett par sekunder. 
Barnen slipper tråkig och jobbig väntan där koncentrationen bryts.

Vi har skaffat Apple TV till förskolan och kan då kombinera DVD-film med utbud på 
internet. Alla filmklipp finns inte på nätet. ”Appleteven” är också mobil och kan flyttas 
till annat rum. Projektorn är fast installerad i ett rum. Det tråkiga är att vi måste ha 
sladd mellan teven och iPaden för vi har inte fått koder från IT-avdelningen för att 
kunna använda trådlös funktion. Men en vacker dag har vi nog möjlighet till det med. 

Pedagogens hjälpminne och enkelt dokumenterande
Då jag som oftast haft iPaden nära till hands blir det enklare att kunna plocka fram 
den och ta ett kort eller en filmsekvens på barnens lärande. Dessa hjälper mig senare i 
dokumenterandet av barnets lärande. När minnet sviker finns hjälpbilder och filmer 
kvar. Vem var det som gjorde vad i gruppen jag hade? Det finns också en större bank 
att ha till föräldrasamtalen.

Det har hänt att vi har kunnat använda filmsekvenser till att förstå vad som hände i 
efterhand. Varför tappade hen koncentrationen? När vi sedan tittat på sekvensen i 
efterhand har vi kunnat se om det var något som hände innan den situationen. Med 

”Ha koll på WiFi uppkopplingen 
och batteritillgång annars blir det 

en lång felsökningsväntan 
istället.”
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våra tangentbordsskal kan iPaden ställas upp på bord och filma utan att någon håller i 
den. Vi har även ett stativ men skalen har varit tillräckligt bra stativ för mig hittills.

Jag har också använt iPaden på föreläsningar och studiebesök för att enklare kunna 
dokumentera med både bild och text direkt. Appen Pages använde jag mest under året. 
Nu har vi också skaffat Words som lättare kan användas ihop med våra PC miljöer. 
Tjänster som molnfunktioner där dokument kan delas med flera är praktiska men lite 
svårt att veta hur säkra dessa är. Bilder på barn och texter med namn kan inte förvaras 
på detta sätt. Att lära sig hur dessa molntjänster fungerar och vilka nycklar man ska ha 
i till exempel Box eller iFiles är hittills rätt krångliga, anser jag. Men träning ger 
färdighet, säger de som vet.

Lek och lärande i grupp med ”färdigappar”
Jag har haft appar som en del av en gruppaktivitet. När jag arbetade med Kroppen-
böckerna med ett barn fick de andra göra uppgifter i appar eller skapa fysiskt. De 
appar jag valde hade med just det lärande vi hade för aktivitetsomgången. När vi 
arbetade med ”ansiktet” fick barnen göra ansikte i appen ”Face 4 kids” och sen i 
flanomaterial eller magnettavla. 
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När vi arbetade med begreppen lång och kort fanns appen Canvas att göra tavlor i. Där 
finns garn att göra långa och korta bitar av. Detta samtidigt som vi gjorde ett riktigt 
långt snöre av ihop knutna snören i rummet.
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I tema Bondgård turades min grupp om att 
mata olika bondgårdsdjur i appen ”Animal 
feeder”. En app där barnet får välja mellan tre 
”saker” att mata djuret med. Fel mat spottar 
djuret förstås ut med ett roligt ljud. Den rätta 
maten mumsar djuret glatt upp. 

I appen Ribbit som är ett formspel, där lade jag bilder på barnens klädesplagg i tema 
Kläder. När barnen matchade rätt form kommer bilden fram. 

Till dessa ”färdigappar” ställde jag som pedagog frågor till barnen för att nå syftet 
benämning enligt barnets habiliteringsplan. I appen Canvas frågade jag: Vilken färg 
har du valt? Blev det en lång eller kort tråd? I appen Animal feeder:  Vilket djur är 
det här? I appen Ribbit: Oj, men vilket klädesplagg blev det?
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Jag har använt en del memory appar i grupperna. Flera av barnen har svårt att minnas 
varandras namn. I temat Kroppen tog jag kort på alla barnen och så blev det ett 
”Vem? -memory”. Jag valde att sätta namnljud till bilderna för att barnen skulle få 
många repetitioner av namnen. Barnen spelade memoryt flera gånger. 

I tema Mat använde jag appen Toca Boca Tea Party att leka tillsammans i. Det passar 
för upp till 4 barn i taget. Jag hjälpte barnen med turtagningen i början. Den som är 
”värd” sköter dukningen i appen och väljer vilka kakor som kan väljas i omgången. 
Kompisarna, max tre, får sedan be om vilken kaka de vill ha. ”Kan jag få en rund 
kaka?”. Värden får fullt jobb med att servera kakor och dryck till sina gäster. Som gäst 
äter du, dricker du och ber om mer. När omgången var klar bytte vi ”värd”. Det blev 
många benämningar av former, färger, drycker och kaksorter. Barnen behövde lyssna 
på varandra och kommunicera. Det var en populär lek, men utan pedagogisk hjälp kan 
leken bli en tyst lek där barnen tar vad de vill ha, ingen språkutveckling och 
kommunikation. 
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Det har funnits tillfällen då barnen spontant har lyckats få till samspel med språk 
kring apparna. Jag observerade ett av tillfällena då ett av våra stora barn, då 5 ½ år, 
lekte med appen ”Pet café” under perioden tema Mat. I appen finns delar då man kan 
styra flera olika djurkaraktärer. Två kompisar tittade på bredvid ”iPad-skötaren” i 
väntan på att det blev deras ”tur”. Barnet ber sina kompisar välja ett djur som de kan 
styra och väljer själv ett djur sedan dricker de milkshake tillsammans. De väntar in 
varandra och räknar unisont till tre innan de börjar dricka. 

Barnen skrattar tillsammans åt när vissa djur blir ”is” när man dricker för fort. 
Samarbetet fortsätter i nästa del av appen då djuren ska få kakor, men här kan bara en 
i taget göra så då får jag som pedagog hjälpa till med turordningen för att det ska bli 
tillräckligt med plats att dra rätt kaka till rätt djur. 

Många barn med språkstörning tar inte alltid spontant plats och kommer inte alltid till 
skott. Att hjälpa till med turordningen är viktigt så att det inte blir ”störst går först” 
och turen aldrig kommer till barnet som har en språkstörning. Samarbeta kräver
kommunikation och det kan vara svårt för våra barn att alltid förstå signalerna 
sinsemellan. Pedagogen hjälper till och förtydligar alla inblandade ska känna sig 
delaktiga på ett positivt sätt.
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Hur valde vi appar till tema 
Kroppen?

Heléne Granberg

Betygsättning
I starten av projektet letade vi mycket efter appar som skulle passa just oss. Vi läste 
olika hemsidor med bra apptips och då framförallt Pappasappar, Skolappar och 
IKTsidan. Det fanns också olika Facebook grupper där vi kunde hitta bra information. 
Förutom detta letade vi själva i App Store för att hitta de appar vi ville ha till varje 
tema.

Då vi arbetade med tema Kroppen hittade vi cirka 25 appar som vi tyckte verkade 
intressanta och som vi trodde skulle passa till temat. Vi skrev ner en lista på vad 
allihopa hette och delade upp apparna mellan oss som vi kunde undersöka närmare. 
Vi tog 15–20 minuter på oss att titta närmare på apparna och sedan redogjorde vi för 
varandra vad vi tyckte om apparna för att på så sätt snabbt sålla bland det vi hittat. 

Gratis appar laddade vi ner och granskade för att se om de var något för oss. Vi läste 
också på hemsidan Pappas appar som ger apparna betyg, vilket är en bra vägledning 
då det gäller betalapparna som man vid den här tiden inte kunde ”lämna tillbaka” om 
man ångrade köpet. Ofta fanns det också en trailer länkad från Pappas appar till 
Youtube där man kunde se mer och få en bra uppfattning om appens innehåll. 

Vi gav apparna betyg 1–5 där de som fick 3–5 var sådana som motsvarade våra krav 
och som vi ville använda i barnens iPads, 3-bra 4-jättebra 5-super. Appar som 
hamnade under betyg 3 jobbade vi inte vidare med. De med betyg 3–5 laddade vi ner 
på samtliga barns iPads och samlade i en mapp för det aktuella temat. På så sätt fick vi 
ihop ett bra basutbud av appar till samtliga.

• Tydliga bilder, lätt att förstå vad man 
ska göra 

• Ingen reklam från tredjepartsföretag 
• Inga köp inuti programmet

Toca Robot Lab får 
betyget 

3 runstenar av 5 möjliga

• Ganska kortlivat spel i vårt tema 
Kroppen, även om utbudet av 
robotdelar och banor är stort så går det 
inte att utveckla vidare som till exempel 
att välja andra kroppsdelar
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Det som vi grundade våra betyg på var om appen var följande. Är miljön tydlig? Är det 
mycket som stör, ljud eller andra effekter? Går effekterna att stänga av? Är appen 
lättnavigerad? Är det en långvarig app? Utan eller med reklam? Går appen att 
anpassa? Är den på rätt nivå? En app som inte var så ”bred” kunde i vår betygssättning 
ändå vara värd en 3: a och fungera bra som ”morot” i slutet av arbetspasset. Vi gjorde 
ett undantag och tog med en app som vi bara kunde ge en 2: a i betyg en app där man 
bara kunde måla naglarna. Det var den enda vi hittade där vi kunde arbeta med 
begreppen händer/fingrar/naglar.

Generellt har appar som går att individanpassa som till exempel Bitsboard och 
Fotospelet samt appar där man gör helt eget material som till exempel Book Writer 
fått de högsta betygen, dessa appar är användbara oavsett vilket tema vi jobbar med. 
Vi har kopplat apparbetet till ett Lotusdiagram för att tydliggöra det pedagogiska och 
för att se vad en app har gett aktiviteten utifrån läroplanens mål.
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Toca Robot Lab
I appen Toca Robot Lab får barnen sätta ihop sina egna 
robotar, de väljer själva bland olika ben, magar, armar 
och huvuden och skapar på så sätt en egen unik robot.

När roboten är färdigbyggd är det dags att flyga, barnet 
styr vart roboten ska flyga med sitt finger. Antingen så 
kan man följa utmarkerade pilar eller bara flyga fritt. På 
varje bana finns det tre stjärnor utplacerade som barnet 
ska försöka hitta genom att flyga runt med sin 
robotskapelse och då banan är slut fastnar roboten i en 
magnet och förs ut ur spelet. Nu kan barnet skapa en ny 
robot, för varje nytt bygge finns det olika delar att välja 
på, robotkombinationerna är oändliga, så vid varje 
tillfälle gör barnet en ny unik robot.  

Toca Robot Lab innehåller ingen reklam från 
tredjepartsföretag och inga köp inuti programmet. På 
Pappas appar finns följande recension av Toca Robot 
Lab: www.pappasappar.se/toca-robot-lab/ Se 
kopplingen till läroplanen i Lotusmallen vid en första 
bekantskap med appen, det finns säkert fler.

I vårt arbete med tema Kroppen var min tanke med att 
välja Toca Robot Lab att barnet på ett lustfyllt sätt skulle 
få nöta in och träna på att benämna de mest 
grundläggande kroppsdelarna. Genom att styra roboten 
med sitt finger då den ska flyga ger det också bra 
finmotorisk träning.

Roboten flyger uppåt, den 
flyger 

över den blå klossen

Välj huvud

För att göra appen pedagogisk benämner pedagogen eller barnet, beroende på hur 
mycket hjälp barnet behöver, kroppsdelen som barnet väljer, till exempel huvud 
då barnet ska välja huvud till roboten. I Toca Robot Lab finns även matematiska 
begrepp att träna på som över/under, uppåt/nedåt genom att pedagogen/barnet 
berättar vart roboten flyger som till exempel Roboten flyger uppåt. 

Den flyger över den blå klossen.
Då barnet samlar tre stjärnor tränar vi också antalsuppfattning 
1-3 genom att benämna antalet och prata om hur många stjärnor till som behövs 
innan alla är hittade.

• Tydliga bilder, lätt att förstå vad man 
ska göra 

• Ingen reklam från tredjepartsföretag 
• Inga köp inuti programmet

Toca Robot Lab får 
betyget 

3 runstenar av 5 möjliga

• Ganska kortlivat spel i vårt tema 
Kroppen, även om utbudet av 
robotdelar och banor är stort så går det 
inte att utveckla vidare som till exempel 
att välja andra kroppsdelar
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Empatico

Appen Empatico fungerar som ett vanligt 
memoryspel. Spelaren ska alltså hitta par genom att 
vända på memorybrickorna. Appens syfte är att 
utveckla barns ordförråd av känslor, öka barnets 
förmåga att känna igen, sätta ord på och uttrycka 
känslor. Utvecklarna av appen säger att ”kan man 
berätta för andra vad man tänker, känner och hur 
man vill – eller inte vill – blir behandlad, hävdar man 
sig själv på ett positivt sätt och självkänslan ökar”. Ett 
tecknat ansikte med ett tydligt ansiktsuttryck dyker 
upp när 

barnet vänder på brickan. I appen kan man välja att 
ha en text under brickan som förklarar känslan och 
samtidigt höra en barnröst som säger t ex rädd och 
låter rädd då han/hon säger det.
Då barnet får ett par får det ett exempel på en situation då man kan bli 
glad/ledsen/rädd osv. beroende på vilket ansiktsuttryck barnet har fått par i.    

Empatico innehåller köp inuti appen. På skolappar finns följande recension av 
Empatico; www.skolappar.nu/empatico 

Koppling till läroplanen i vid en första bekantskap med appen, det finns säkert 
fler, se Lotusmallen, bilaga.

I vårt arbete med tema Kroppen var min tanke med att välja appen Empatico att 
barnet som jobbar med appen skulle få bilder för hur olika känslor tar sig uttryck. 
Jag valde att ha med barnrösten som berättar vilken känsla ansiktsuttrycket på 
memorybrickan visar men valde att inte ha text till bilden. Vid par så talar en röst 
om exempel på situationer då denna känsla kan infinna sig. 

För att göra appen pedagogisk får barnet benämna känslan som visas på brickan, 
sedan pratar pedagogen om känslorna, ansiktsuttrycken som dyker upp på 
spelbrickorna med barnet. Barnet får även försöka hitta egna exempel då hon eller 
han känner sig arg/glad/rädd och så vidare. Vilket kan vara bra träning för att 
utveckla språket så att barnet lättare kan formulera sig, kommunicera och tala om 
hur hon eller han känner eller tänker. Man kan också sätta fram en spegel till 
barnet så hon eller han själv kan prova på de olika ansiktsuttrycken. Vilket även är 
bra träning för ansiktsmotoriken!

• Tydliga bilder
• Tydliga röster Empatico får betyget 

3 runstenar av 5
möjliga

• Att det inte går att välja ut vilka 
ansiktsuttryck man vill jobba med för att på 
så sätt skräddarsy appen för det barn som 
ska jobba med Empatico

• Att man inte kan välja antal spelbrickor
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Siffermix 1

Appen Siffermix 1 har fyra olika delar som på 
olika sätt lär ut siffrorna 1-9. Det går att ställa in 
om man vill arbeta med siffrorna 1 – 3, 1 – 6 eller 
1 – 9, vilket gör att du som pedagog kan anpassa 
appen efter barnets behov. 

Allt tal i appen är på svenska, då barnet räknar 
föremålen som visas får de indirekt lära sig 
singular och plural på nästan 120 ord och barnet 
får även lära sig när det skall vara ”en” eller ”ett”,
De olika delarna i appen lär ut sifferföljd, 
mängdträning och barnet får även träna på att 
följa en instruktion.
Appen har varken reklam eller i-app-köp 
funktion.

Koppling till läroplanen vid en första bekantskap 
med appen, det finns säkert fler, se bilaga.

I vårt arbete med tema Kroppen tänkte jag först 
och främst på att använda delen i appen där 
barnet får bygga en tusenfoting. Från början ser 
barnet kroppen av en tusenfoting och får sedan 
instruktioner om vilken siffra han eller hon ska 
välja och vilket föremål som till exempel 
ögon/öron/ben osv. På så sätt byggs 
tusenfotingen upp och när den är klar 
promenerar den ut ur skärmen till musik. Att 
barnet benämner och upprepar kroppsdelarna 
efter rösten som pratar i appen gör arbetet med 
appen ännu mer undervisande. Detta tydliggörs 
med en pratbubbla i barnets arbetsbok.

Appen är väldigt pedagogiskt upplagd så anpassningarna som är gjorda för barnet 
handlar om att välja vilka siffror han ska jobba med – i det här fallet valde jag 
siffrorna 1-9 då barnet har bra koll upp till 6 och behöver utmanas vidare.

• Rena bilder
• Lätt att förstå vad som ska göras för 

att komma igång med uppgifterna Siffermix 1 får betyget 
4 runstenar av 5 möjliga

• Trycker barnet fel på en siffra eller 
kroppsdel i delen med tusenfotingen 
får han eller hon inga fler 
instruktioner eller någon upprepning 
av vad som ska göras
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Dr. Panda´s sjukhus 

I appen Dr. Panda´s sjukhus får barnet hjälpa Dr 
Panda att ta hand om djuren vid Dr Panda 
sjukhus. Barnet hälsar olika djur välkomna till 
väntrummet, hjälper dem till sina 
sjukhussängar, får upptäcka vart djuren har ont 
och behandla deras krämpor. På så sätt får barnet 
ta hand om en patient från det att den går in 
genom sjukhusdörren till att den blivit frisk. 

Barnet kan förändra en del saker i sjukhussalarna 
genom att trycka på olika föremål, till exempel 
kan man sätta på radion i ett rum och välja mellan 
fyra olika sängar för att göra sjukhuset så trivsamt 
som möjligt. Det finns också ett sorteringsspel där 
man ska lägga alla saker på rätt plats i Dr Pandas 
doktorsväska.

Appen innehåller inte in-app köp eller tredje parts 
reklam.
På Pappas appar finns denna recension av 
fullversionen av Dr Pandas sjukhus;
http://www.pappasappar.se/dr-pandas-sjukhus/

Koppling till läroplanen vid en första bekantskap 
med appen. Det finns säkert fler, se bilaga.

I vårt arbete med tema Kroppen är det här en app 
som visar hur det kan gå till när någon blir sjuk 
och måste åka till sjukhus. För att göra appen 
pedagogisk pratar pedagogen med barnet så att 
barnet t ex får räkna hur många patienter som 
väntar i väntrummet, berätta vilket djur som satt 
där först och vilket djur som kom in i väntrummet 
sist, vilket djur som är störst/minst, benämna 
vilken kroppsdel djuret har ont i osv.

• Enkel att förstå/komma igång med 
• Symboler som talar om vad barnet 

ska göra Dr.Panda´s sjukhus får 
betyget 

3 runstenar av 5 möjliga
• Det finns inga inställningar där det 

går att stänga av de ganska störande 
ljudeffekterna, man får då stänga av 
ljudet på iPaden
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Fairy Tale Nagelsalong 

I appen Fairy Tale Nagelsalong får man 
prova på att måla handens naglar i olika 
färger och mönster, med eller utan
glitter, top coats, och andra 
utsmyckningar. 

Det finns fyra hudtoner att välja mellan 
på handen och du får också välja 
bakgrund.

Appen innehåller in-app köp.

Koppling till läroplanen vid en första 
bekantskap med appen, det finns säkert 
fler, Lotusmall, bilaga.

I vårt arbete med tema Kroppen letade 
vi efter en app med fokus på fingrar och 
fingernaglar, Fairy Tale Nagelsalong var 
den vi hittade. 

För att göra appen pedagogisk 
benämner barnet tillsammans med 
pedagogen vilken färg på nagellacket 
han eller hon ska välja, vilket finger som 
målas, lillfinger/tumme osv. Räknar 
antalet fingrar det finns på handen.

• Enkel att förstå/komma 
igång med

• Olika hudfärger att välja på Fairy Tale Nagelsalong 
får betyget 

2 runstenar av 5 möjliga
• Kortlivat 
• Reklam
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Logopedens 10 i topp appar

 
 

 
 

1. Book Writer
Vad gör appen? 

I appen Book Writer kan du göra böcker 
med foto, film, musik, ljud och text. Du kan 
förstora eller förminska dina foton, flytta 
och rotera dem genom att dutta på dem.  Via 
iTunes eller mail kan du dela dina böcker 
och vill du läsa dem lägger du dem i iBooks 
som är en gratis app som du behöver för att 
läsa dina alster. Vill du så kan du registrera 
din bok i iTunes.  

Hur kan appen användas?

• Skapa en e-bok med bilder, film, ljud, musik och text 

• Använda bilder/filmer från kamerarullen för att göra en bok

• Skicka boken via mail eller iTunes för att dela den med andra

• Öppna boken i iBooks på iPaden

• Skriva och läsa in texten till boken

2. iMovie
Vad gör appen? 

I iMovie kan du skapa filmer av 
bilder/filmklipp från kamerarullen eller spela 
in/fotografera direkt i appen. Det går att 
redigera och lägga på text, berättarröst, ljud, 
ljudeffekter och sedan spara detta i 
kamerarullen.

Hur kan appen användas?

• Till att göra filmer från verksamheten för att synliggöra barnet i 
verksamheten, 
i flera olika  sammanhang och aktiviteter, för att sedan kunna visa film på 
exempelvis ett föräldrasamtal

• Göra filmer om och med barnen på språkförskolan

• Använda som tydliggörande vid nya situationer till exempel som en 
förberedelse vid en utflykt

• Dokumentation 

• Skicka filmerna via mail, meddelanden eller dela iMovie projekt via 
AirDrop.
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3. Bitsboard PRO
Vad gör appen? 

I Bitsboard Pro kan du skapa egna bildkort med 
ljud. Vill du lägga till bilder kan du fotografera 
direkt i appen eller hämta bilder direkt från 
iPadens album, det finns också många färdiga 
bildkort i appen. Med bildkorten kan man 
sedan bygga meningar, trycka på den bild som 
benämns med ljud, para ihop ljud, bild och text.  

Hur kan appen användas?

• Skapa egna bildkort med foton du tagit själv laddat ner till din iPad

• Lägga till ljud till bildkorten

• Använda redan färdiga ”spelbrickor” som någon annan redan skapat och 
delat med sig av

• Skapa unika spel till varje tema du arbetar med och själv välja ut ord och 
begrepp individuellt till varje barn efter vad just han eller hon behöver öva 
på

4. Memoria
Vad gör appen? 

I appen Memoria kan du skapa memoryspel 
med egna bilder från din kamerarulle. Du 
skriver även en rubrik till kortet och kan också 
tala in vad bilden föreställer. Ljudet spelas upp 
i samband med att man lyckas få ett par.

Hur kan appen användas?
• Du kan använda bilderna i din kamerarulle för att skapa egna spel. Bilderna 

kan du beskära, rotera, ge en text och spela in 5 sekunders ljud 

• Individanpassa genom att välja bilder efter ord och begrepp som barnet 
behöver träna på

• Det går att skapa mappar med egna bilder

• Den kan användas som minnesträning

• Har du talat in namnet på föremålet så läses det upp då man får par. Barnet 
får se bild och text och höra namnet, vilket gör att barnet lär med fler sinnen 
samtidigt   

• Du kan dela memory spelen genom mail eller Facebook
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5. Make Dice
Vad gör appen? 

I appen Make Dice kan du skapa egna tärningar. 
Du kan göra bildtärningar, siffertärningar eller 
skriva ord eller meningar. Tärningen rullar när 
iPaden skakas, det finns sex färger att välja på och 
du kan ha upp till sex tärningar.

Hur kan appen användas

• Du kan använda tärningarna för att spela spel, turtagning, göra rörelser

• En siffertärning för att exempelvis plocka upp eller hämta ett visst antal saker

• En bildtärning med barnens fotografier, upp till sex stycken, för att till exempel 
ge barnet olika uppgifter och du väljer bilder från din fotorulle

• Språkbehandling i många olika former, språkljud, ordförråd, grammatik etc.

• Som hjälpmedel då det ibland kan vara svårt att besluta vad man ska leka med, 
då kan man använda bilder på till exempel lego/pärlor/bilar/kuddrummet osv.  

6. Fotospelet
Vad gör appen? 

Fotospelet är en app där du kan skapa egna 
memoryspel med ljud och bild eller använda de 
bilder som finns i spelet. 

Hur kan appen användas?

• Du väljer antalet spelkort – 6,8,12 eller 20 kort.

• Du kan använda egna foton och spela in eget tal för att göra unika 
individanpassade spel med just det som detta barn behöver träna på.
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7. Bokstavspussel
Vad gör appen? 

Bokstavspussel är en app för barn som håller 
på att lära sig läsa och skriva. Den innehåller 
36 färdiga bokstavspussel och du kan skapa 
egna pussel som du även kan dela med dig av.

Hur kan appen användas?

• Färdiga pussel kan ändras. Du kan till exempel låta barnen spela in ljudet så 
att de hör sin egen röst

• Skapa unika pussel med bild på till exempel barnets favorit bok för att öka 
motivationen eller för att öva ett specifikt språkljud, bokstavsljud eller 
grafem

• Du kan dela med dig av pussel via mail

• Du kan välja om du vill ha orden skrivna med gemener eller versaler, stora 
eller små bokstäver

• Orden är uppdelade i kategorier: ljudenliga/icke ljudenliga och ljudstridiga 
ord så du lätt kan välja svårighetsgrad

8. Jigzo HD
Vad gör appen? 

Jigzo HD är en app där du kan skapa 
pussel med egna bilder från 
kamerarullen eller direkt med 
iPadkameran.

Hur kan appen användas?

• I Jigzo HD kan du välja egna bilder till dina pussel för att 
individanpassa

• Du kan välja antal pusselbitar 2x3/3x4/4x5/4x6 eller ”ultra” 
många och därmed välja svårighetsgrad på pusslet

• När du är klar kan du dela med dig genom att skicka fotot via mail
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9. Ribbit
Vad gör appen? 

Ribbit är en app där barnen lär sig känna igen
former; kvadrat, triangel, cirkel och benämna 
förutbestämda ord och begrepp. Man markerar 
de bilder som barnet behöver träna lite extra 
på, bilderna kommer upp slumpvis under en 
spelbricka.

Hur kan appen användas?

• Du kan själv välja bild ”under spelbrickan”. När barnet dragit in formerna 
på rätt plats avslöjas det vilken bild som ligger under, detta gör att det går 
att individanpassa för att öka motivationen

• Du kan spela spel som till exempel att benämna bilden så fort man tror att 
man vet vad det är på bilden. Räkna antal former som är kvar på brickan 
och sedan se  om man hade rätt, tävla mot varandra och räkna formerna

10. Skolstil
Vad gör appen? 

Skolstil är en app som fungerar som stöd vid 
läs- och skrivinlärningen. Det är en enkel 
ordbehandlare som kan användas när man 
vill skriva ord, texter och samtidigt få 
bokstavsljuden, orden och meningarna 
upplästa.

Hur kan appen användas?

• Som ett ordbehandlingsprogram med 
teckensnittet ”Skolstil”

• Du kan välja tre storlekar på texten, tre färgnyanser och har möjlighet att 
använda hjälplinjer

• Läshastigheten går att justera

• Öva bokstavsljud och bokstäver/grafem, göra och höra. Ljudet på varje 
bokstav som man skriver går att välja eller välja bort 

• Talsyntes som läser upp texten, ord och hela meningar, går att välja/välja 
bort

• Du kan trycka på en knapp för att få texten i dokumentet uppläst

• Rättstavningshjälp kan väljas eller väljas bort

• Vill du exportera dina texter till andra appar kan du maila, eller använda 
Dropbox

• Det går att skriva ut skrivanvisningar och övningsblad
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Barnens 10 i topp appar 2014

Efter sommaruppehållet, när barnen kom tillbaka till språkförskolan, utvärderade 
logopeden hemträningen med apparna tillsammans med barnen och då såg deras 
apptopplista ut så här:  

1. Spökbus
Vad gör appen?

Spökbus är en app där barnen får träna på de 
vanligaste lägesorden som i, på, under, framför, 
bakom, mellan, bredvid och ovanför. Spökbus är 
framtaget av logopeder och vänder sig till barn i 
början av sin språkutveckling.  

Hur kan appen användas?

Det finns tre spel i olika miljöer, en skog, ett 
tornrum och en labyrint att välja mellan.

I skogen får barnen leta efter spöken som gömt sig. Nyckelpigan frågar efter till 
exempel ”Spöket i tunnan”, när du hittat spöket ska du dra det till nyckelpigan. I 
tornrummet ber nyckelpigan dig att gömma nyckeln på olika ställen 
framför/bakom/på osv. i olika saker. 

Det sista spelet är slottets labyrint här gäller det att dra ett spöke genom 
labyrinten till nyckelpigan, här tränar man även rumsuppfattning.  

Om man glömmer vad man ska göra och behöver höra instruktionen på nytt 
klickar man på nyckelpigorna i spelen.     

Det finns två svårighetsnivåer på spelen; lätt och svår. I skogen och tornrummet 
kan man också välja vilka lägesord man vill träna på; i, på, under, framför, bakom, 
mellan, bredvid, ovanför, eller alla lägesord. Det är via kugghjulet man gör dessa 
inställningar. 

Tempot i övningarna är lugnt.
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2. Hanna & Henri
Vad gör appen?

Hanna & Henri – Kalaset är en interaktiv barnbok 
där spelaren får träffa Hanna & Henri som är 
bästa vänner. Henri ska gå på Hannas kalas och 
innan han går dit får du följa med honom och 
hjälpa honom med hans aktiviteter under en dag.    

Hur kan appen användas?

Det finns 14 scener i boken med olika uppdrag. 
Innan Henri kommer iväg på Hannas kalas får du hjälpa honom att välja 
kläder, städa sitt rum och handla en present i leksaksbutiken till Hanna.
Spelmomenten är både lekfulla och pedagogiska och förutom ”uppdragen” 
finns det interaktiva delar som föremål och figurer som interagerar vid 
beröring. Figurerna och sakerna som reagerar och interagerar vid beröring gör 
att barnet kan upptäcka nya saker varje gång han eller hon läser boken. 
En berättarröst talar om vad som ska göras i appen så barnet kan arbeta 
individuellt med den genom att lyssna, följa instruktionerna som att till 
exempel välja present i leksaksaffären.
Illustrationerna är detaljrika och tränar detaljseende då spelaren ska välja 
kläder och sortera leksaker osv. Det finns också moment där man ska sortera 
olika former på rätt plats och räkna upp till tio. 
Berättarrösten läser i ett ganska högt tempo, det går inte att reglera 
läshastigheten. Vill man läsa själv kan man stänga av uppläsningen. Ljud, text, 
musik och språkval (svenska/engelska) kan justeras under fliken ”options” på 
förstasidan.

3. Busdjurens färgspel
Vad gör appen?

Busdjurens färgspel är en app där barnen får öva på 
färger, färglägga bilder, välja rätt färg på vardagliga 
föremål, till exempel ett grönt päron och höra en 
svensk röst ställa frågor som barnet själv får svara på. 

Hur kan appen användas?

Appen innehåller tre minispel med färger:
Färgfrågorna - rösten frågar ”Vilken färg har jordgubben?” Barnet får lyssna 
på den svenska rösten, titta på bilden och välja rätt färg genom att trycka på 
den av de tre färgcirklarna under bilden som visar rätt färg. Trycker man fel 
uppmanas du att försöka igen, trycker du rätt ropar rösten yippie! Det finns 
över 80 olika bilder i spelet. 
Fånga mössen – mössen springer omkring i en låda. Här ska du fånga musen 
med rätt färg och sätta den på hyllan. Om du fångar fel mus uppmuntras du att 
försöka igen.  
Målarboken – här finns 26 bilder att färglägga. Bilderna är stora och enkla att 
fylla i. Barnet väljer färg och markerar området som hon eller han vill måla, 
området fylls då med färg.
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4. Line Up – Busythings Ltd
Vad gör appen?

Appen Line Up är en app där barnen får träna på att 
välja rätt färg och form på figurer utifrån mönster 
vilket tränar barnens logiska tänkande och förmågan 
att uppfatta mönster. 

Hur kan appen användas?

Då barnet startar appen får hon eller han tydliga visuella instruktioner över hur 
spelet går till. Längst ner i huset står en rad med figurer, det man ska klura ut 
är hur figurerna som ska fylla de tomma platserna i ledet ska se ut. I huset 
finns en maskin där det gäller att duscha nästa figur med rätt färg och se till att 
den får rätt form i en omformningsmaskin. 

I appen finns det tre olika svårighetsnivåer, man bestämmer själv i vilken 
ordning man vill göra dessa. Den lättaste nivån innehåller enkla mönster där 
man bara behöver tänka på färger och/eller längd på figuren som ska placeras 
sist i raden. Sedan stiger svårighetsgraden – mönstren blir mer komplexa, det 
kan vara upp till tre olika färger och former och det är inte alltid sista figuren i 
raden som ska placeras ut. Det kan vara någon i början eller mitt i ledet vilket 
gör uppgiften betydligt svårare.   

Då man lyckas med mönstret gör figurerna en rolig dans till glad musik och går 
ut tillsammans, om det blir fel får figuren gå ut själv och barnet får ett nytt 
försök. Det finns ingen tidspress och man får göra om figurerna tills mönstret i 
raden blir rätt. Appen innehåller inget tal och är mycket lättanvänd.

5. Radioapan - minispel i Sagoskogen
Vad gör appen?

Radioapan är Sveriges Radios app. Barnradions 
maskot som bor i en trädkoja i Sagoskogen. 
Radioapan älskar radio och ljud, nu ska apan och 
hans kompisar ha kalas och behöver spelarens hjälp 
med att förbereda kalaset.  

Hur kan appen användas?

Appen innehåller åtta minispel; Baka tårta och 
dekorera den som du vill, Mata Radioapan och hans kompisar, Blåsa upp 
ballonger med Blåsfisken, Måla vimplar med Emmot och dekorera, Tända 
lampor i en labyrint med Eldflugan, Laga Radioapans radio så att det blir 
musik på kalaset, Ge ljudpaket till Radioapan och kompisarna, och Leka 
kurragömma med Tassa och hitta skogens djur. Radioapan och hans kompisar 
berättar vad man ska göra där det behövs instruktioner, minispelen är 
välgjorda och har roliga ljudeffekter. Svårighetsnivån på spelen varierar, några 
är väldigt enkla, i en del skapar man fritt och en del är kluriga. Spelaren väljer 
själv vilken ordning man vill spela dem i. Minispelen är tydliga och enkla att 
hitta i. Det finns också en lyssningshörna med Radioapans orkesters två låtar, 
en saga och två korta radioreportage om olika ljud.  Appen är tydlig och 
lättanvänd.
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6. Toca store
Vad gör appen?

Toca Store utspelar sig i en affär där barnen kan 
handla många olika saker, alltifrån leksaker till frukt 
och betalar med mynt i en kassaapparat. Man kan 
vara 1-2, eller flera spelare och turas om att vara 
kund eller stå i kassan. Då pengarna tagit slut får 
man ett kvitto på det man handlat och kan börja om 
på nytt igen. 

Hur kan appen användas?

Varje omgång man ska handla får man 10 mynt att handla för, det gäller att 
hushålla med mynten för att få pengarna att räcka.  

Det är många moment att gå igenom då man handlar i en affär och allt ska ske i 
en viss ordning. På ett lekfullt sätt får barnen lära sig och får en förståelse för 
hur det går till. Det finns olika roller att träna på som kassör eller kund och då 
man spelar två stycken tillsammans blir det även en övning i att lösa konflikter, 
kommunicera, förhandla och turas om. I affärsleken får man också in 
matematik på grundläggande nivå. 

Appen innehåller reklam för Toca Bocas egna appar men länkarna skyddas av 
ett bra barnlås. Vill man kan man ta bort länkarna helt under appens 
inställningar.   

7. Monster Hunt
Vad gör appen?

I Monster Hunt tränar barnen sitt visuella 
arbetsminne. Spelet går ut på att minnas vart 
monstren gömmer sig bland ett antal kort i ett 
rutmönster. 

Hur kan appen användas?
Man kan ställa in hur många kort man vill börja med i sitt rutmönster, väljer 
man till exempel 3x3så har man fyra monster som man ska komma ihåg vart de 
har gömt sig. Det går också att välja hur länge monstrerna ska visas, till 
exempel 2 sekunder. Då detta är gjort vänds alla kort och man ska trycka på de 
platser där monstrerna gömmer sig. Om man hittar alla monster utan att 
trycka fel ökar svårighetsgraden och man får ett monster till att leta efter. 
Dessutom ökar antalet kort varannan gång till exempel till 3x4, detta för att 
spelet ganska snabbt blir svårare.     

Om man inte hittar alla monster och trycker fel så halkar man ner en nivå och 
förlorar ett hjärta/liv. Att man hamnar på nivån under gör att man inte måste 
börja om helt från början om man gör fel en gång. Ibland dyker även en 
ficklampa upp så man kan se monstren igen och då och då finns det extra 
hjärtan/liv utplacerade. 

Vid spelets början har men fem hjärtan/liv och då alla är slut räknas 
spelpoängen ihop.
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8. Baby Learns Simple Objects
Vad gör appen?

I Baby Learns Simple Objects tränar man på vad 
olika föremål heter och hur de låter.  

Hur kan appen användas?

Man kan spela in sin egen röst för att få appen 
med svenskt tal. För att ändra språk till svenska 
går man till appens första sida under 
inställningar, det finns en ”Download”- knapp där 
kan man välja språk. När man valt svenska måste 
man gå in på språket och välja ”Apply to levels”
för att ändringen ska verkställas.

Det finns fyra olika miljöer i appen: köket, lekplatsen, naturen och ett rum, i 
samtliga miljöer finns det en mängd saker att trycka på. 
Appen har två delar: Play och Learn. I Learn trycker man på föremålen för att 
höra vad de heter och hur de låter. Att sakernas ljud spelas upp samtidigt som 
man får höra namnet gör att det kan vara lite svårt att höra vad som sägs. I Play 
delen benämns först föremålet och sedan ska man hitta den. Man kan prova sig 
fram om man inte känner till namnet på föremålet. I Play läget finns också en 
målarbok där man kan färglägga saker i miljön där man befinner sig.

9. Hokus pokus Alfons Åberg
Vad gör appen?

Spelet utspelar sig i Alfons lägenhet och i naturen 
runtom, i spelet får man spela minispel, lösa 
gåtor, samla brädor och bygga en trädkoja med 
Alfons Åberg och hans vänner.

Hur kan appen användas?

I Alfons appen får man lösa olika problem och blir 
belönad med brädor och andra saker som behövs 
då man ska bygga vidare på, och inreda,
trädkojan i parken. För att styra Alfons trycker man dit man vill att han ska gå och 
trycker på den sak man vill att han ska ta upp eller trycker på den person man vill 
att han ska prata med. Via en meny i högra hörnet kommer man åt sakerna som 
man hittat.   
Det finns elva minispel, några är låsta från spelstart och går att låsa upp efterhand 
samtidigt som man bygger trädkojan. I appen får man göra många olika saker som 
laga mat, sjunga, källsortera, dansa, skattjakt, dammsuga, diska, piratkanon, 
piratduell, kasta boll, och hundträning. Inuti minispelen kan man påverka 
svårighetsgraden på det aktuella spelet. Spelen är fristående och det är lätt för 
barnet själv att förstå vad som ska göras genom de instruktioner som Alfons eller
hans pappa ger. 
När man har klarat av alla minispel, samlat alla plankor och prylar och fått sin 
present i toppen av trädet, kan man fortsätta att bygga på kojan ännu högre,  upp 
till 50 våningar högt kan man bygga. Minispelen kan spelas om hur många gånger 
som helst, det går även att återställa spelet och börja om från början. 
Via inställningarna kan man välja att stänga av musiken och byta språk.
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10. SpeakApp 1 lite
Vad gör appen?

SpeakApp 1 Lite är ett av tre spel i serien. Appen 
är utvecklad av en logoped som är specialiserad på 
barns språkutveckling. SpeakApp är en samling 
språkspel, där barnet bygger meningar i olika 
svårighetsgrad.

Hur kan appen användas?
SpeakApp 1 Lite är en gratisversion av SpeakApp1 
och innehåller ett spel. I Matcha bilder 
får spelaren matcha bilder för att skapa ett par som tillsammans bygger på 
begreppen om...så, i betalversionen SpeakApp 1 finns även memory och ett spel 
där spelaren själv får spela in en mening till bilder som bygger på begreppen 
om...så. Då rätt bildpar är matchat läser berättarrösten upp en mening till 
bilderna, till exempel ”Om katten river ballongen så går den sönder”.

Appen utvecklar kognitiv flexibilitet via frågan ”Vad skulle hända om...?” Spelet är 
tänkt för barn i åldrarna 2:5-6 år. Man kan välja språk som engelska, svenska, 
franska, hebreiska, kinesiska, ryska och spanska.
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Våra favoritappar 2015

Bitsboard Pro
Bitsboard Pro. är fortfarande en storfavorit 
hos logopeden och hos oss pedagoger!  

Vi använder appen i alla våra teman och 
skapar unika spel till varje enskilt barn. Det 
är enkelt att välja ut ord/begrepp efter vad 
varje enskilt barn behöver träna på.

Book Writer
Book Writer håller sig också kvar som en 
riktig favorit app hos oss! Möjligheten att 
enkelt göra e-böcker med filmer/bilder/ljud 
och sedan dela med sig av dem via mail eller 
iTunes så att mottagaren kan öppna det vi 
skapat i iBooks gör appen väldigt lättanvänd!

Bee-Bot
Barnens favorit är appen Bee-Bot! Bee-Bot, 
en app för de yngsta barnen där de får träna 
på att programmera för att få biet att gå en 
bana. 

Till detta har vi också en Bee-Bot robot, med 
den jobbar barnen med att i verkligheten 
programmera roboten genom att trycka på 
knapparna på robotens rygg och på så sätt få 
roboten att gå en bana. Mycket uppskattat 
och ett enkelt, roligt sätt att träna på 
programmering redan som liten!
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Utvärdering och slutsatser
Lena Mattsson 

Reflektion över verksamhetens utveckling
Jag tycker att allas medverkan i projektet har varit bra för vår verksamhet.  Vi har sett 
att den digitala tekniken har påverkat verksamheten positivt, allt som vi tidigare 
gjorde kan vi nu göra på ett smidigare och enklare sätt. iPaden har som arbetsredskap 
tagit sin givna plats som en lärplatta och den är uppskattad både bland barnen och hos 
oss vuxna.  Alla har varit positiva och förstått att iPaden kan bidra med en hel del 
kunskaper. Det har varit många bra diskussioner angående samverkan, hur vi ska 
använda dessa kunskaper utifrån ett logopediskt och pedagogiskt bra synsätt. 

Vi har hittat en struktur för hur vi vill arbeta med iPaden som en lärplatta. Vi har 
tillsammans arbetat fram en ”röd tråd” i verksamheten. Alla medarbetare har hela 
tiden haft fokus på hur vi kan få in iPaden i vår verksamhet, individuellt, i grupp, i 
skapade och i naturliga situationer. Vi har fått en större medvetenhet om hela vår 
verksamhet. Det var viktigt och bra att alla på avdelningen var med i projektet för nu 
utvecklar vi tekniken i verksamheten tillsammans. 
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I början var det en del förväntansfulla föräldrar som tyckte att vi drog ut på starten
med iPaden för barnen. Men jag ville att vi tillsammans skulle hitta en form som vi 
kunde arbeta efter, så att det blev rätt från början och att alla skulle känna sig nöjda 
med upplägget. Barnen skulle till exempel inte behöva ödsla tid och energi på om det 
var en dålig app som vi hade tagit hem. Detta gjorde att vi slapp en del misstag på 
vägen, alla appar valdes ut efter att först ha provats ut och utvärderats. En app är 
aldrig pedagogisk i sig själv, det är arbetet med appen som gör att den blir 
pedagogiskt. Vi har under hela projekttiden även regelbundet reflekterat över vår egen 
kompetensutveckling, barnens språkutveckling, diskuterat artiklar, litteratur, 
webbsidor, inköp av material och appar till varje nytt tema. Detta har varit ovärderligt 
arbete för verksamhetens utveckling. 

Idag finns det kunskap på olika nivåer i arbetslaget och inom flera olika områden, 
precis som det gjorde då projektet startade men allas grundnivå har höjts markant. 
Det finns ingen prestige i personalgruppen om att kunna mest utan alla delar med sig 
av sina erfarenheter, tipsar varandra och är glada för varandras framsteg vilket gynnar 
hela verksamheten. 
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När min kollega Anna Rickberg Widén talar om verksamhetens utveckling så tycker 
hon att iPaden har gett verksamheten utveckling på flera olika sätt och att vi har fått 
ännu ett redskap att använda i verksamheten. Hon beskriver den som ett bärbart, litet 
redskap som kan användas på många olika sätt. Lite likt en ”schweizisk fickkniv” och 
det finns säkert ännu flera funktioner som vi inte har hittat i ”knivfacken”.

Hon tycker att barnens ”palett” har blivit större och att iPaden har gjort att barnen har 
fler sätt att tillägna sig språket än tidigare. Den är en naturlig del numera för barnen. 
De använder iPaden en stund, de leker med ”vanliga” saker från våra anpassade 
temahyllor. De plockar med pennor i temafärgerna och ritar eller skriver på papper. 
Det är inget konstigt med att tekniken är tillgänglig. Barnen är nyfikna på material
som presenteras digitalt som analogt. iPaden har blivit ett bra komplement till 
verksamhetens övriga utbud. Anna tror att barnen på språkförskolan troligtvis 
kommer att få ett okomplicerat förhållningssätt till lärplattor framöver i deras 
skolgång.

Anna berättar vidare att när vi använt utvalda delar av appar eller gjort digitala böcker 
har verksamheten fått ännu ett sätt till att nöta, upprepa och belysa våra ord och 
begrepp i temat. Med iPaden har vi kunnat söka upp film och foton på saker utanför 
förskolan som vi kunnat använda i språkgrupperna. Appar som vi har kunnat göra 
egna böcker, filmer och berättelser i har utökat verksamhetens utbud av anpassade 
”sagor” för barn med språkstörning.  Sagor har kunnat göras om och anpassats till 
temat, där vi kunnat lägga tonvikten på temats ord och begrepp.

iPaden har gett oss tillgång till ”bilden” och snabb tillgång till kamerafunktionen har 
gjort att vi har filmat och dokumenterat ännu mer. Filmklipp som kunnat sättas ihop 
relativt enkelt i samma redskap och filmerna har lätt kunnat ”airdroppats” över till 
barnens iPad. Sedan har barnet kunnat se filmen och dokumentationen hemma. 
Barnen har även kunnat använda apparna hemma som böcker och berättelser i 
iBooks. Barnen har vid behov ”arbetat” hemma med våra temaord och då har de även 
använt iPaden. De har också använt bilder och filmer hemifrån för att visa och berätta 
om händelser hemma för oss på förskolan som ett omvänt lärande.

iPaden har gett oss ett till sätt att lära in ord och begrepp!
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En annan av kollegorna Linda Pettersson tycker att vi tillsammans har kunnat få till en
röd tråd i verksamheten. Där har vi kunnat ge våra barn olika arbetsredskap i 
vardagen och tekniken med iPad skapar ett stort intresse hos flera av barnen. Genom 
att vi har kunnat individanpassa appar och genom ett tydliggörande har vi kunnat 
bidra till att barnen blivit självgående i sina ”arbetsuppgifter”. 

Hon tycker att under det här året har vi verkligen fått chans att kunna tillägna vår tid 
till att hitta en struktur för hur vi vill arbeta med iPad i vår verksamhet. Detta likväl 
som all annan pedagogisk aktivitet, så har detta arbetsredskap tagit sin plats och det är 
välkommet bland både barnen och hos oss som arbetslag. 

Christina Deblén som även hon är förskollärare på språkförskolan hon tycker att hela 
verksamheten har fått ett lyft och att alla medarbetarna hela tiden har fokuserat på 
hur vi ska få in iPaden i vår verksamhet. Hon tycker att vi har fått en större 
medvetenhet om hela vår verksamhet och att det var viktigt att vi alla fick vara med i 
projektet samtidigt för nu utvecklar vi verksamheten tillsammans.

Christina talar även om vår samverkan med föräldrarna och att vi hade ett 
föräldramöte där vi informerade föräldrarna vad projektet skulle innebära för dem och 
deras barn. Föräldrarna var mycket positiva till projektet. Hon hade även märkt att
föräldrarnas kunskaper skiljde sig åt, ganska mycket. Det var därför viktigt att vi 
kunde stötta de föräldrar som inte tycker att de kan hjälpa sina barn tillräckligt, därför 
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har vi även haft föräldrautbildning angående hur man kan jobba med olika appar. 
Hennes upplevelse var att föräldragruppen blev mer sammansvetsad genom projektet. 
Christina uttrycker att projektet har varit jätteviktigt för verksamheten och det kändes 
fantastiskt att vi tillsammans kunde få den här chansen att jobba mot samma mål.

En annan av förskollärarna Heléne Granberg berättar att när hon kom in i projektet så 
hade hon inte någon kunskap om hur bekväm personalen var med den nya tekniken 
från början. Idag kan hon se att det finns kunskap på olika nivåer och inom olika 
områden i personalgruppen precis som hon antog att det gjorde då projektet startade 
och vad hon hade förstått så har allas lägstanivå höjts markant. Hon såg också att det 
fanns ingen prestige i personalgruppen om att kunna mest utan alla delade med sig av 
sina erfarenheter, tipsar varandra och är glada för varandras framsteg vilket gynnar 
hela verksamheten. 

Mariann Karlsson som både utbildade sig till lärare mot lägre åldrar i ”mogen ålder” 
och som deltog i projektet innan hon gick i pension tycker att det har varit en stor 
förmån att barn och pedagoger har haft tillgång till iPads för att kunna utveckla 
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verksamheten. Hon har kunnat anpassa apparna till barnens och till verksamhetens 
behov och hon tycker att iPaden har varit ett komplement till övrig verksamhet. 
Mariann tycker att pedagogerna har lärt sig att hantera iPaden på olika sätt och det 
har varit bra att kunna göra individuella ”jobb” till sina ansvarsbarn, vilket hon tycker 
har påverkar hela verksamheten positivt.
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Analys och reflektion
Lena Mattsson

Vad har varit bra? 
Våra fredagsförmiddagar under projekttiden var mycket givande och utvecklande, 
fredag som projektdag har även känts som en bra dag både för hjärnan och 
verksamheten. Vi har kunnat jobba tillsammans utanför barngruppen och på så sätt 
har vi hela tiden kunnat föra projektet framåt. Det var bra för vår grupp att vi hade en 
struktur när vi träffades, samma tid, plats och vi hade en dagordning, Vi är ganska 
”pratiga” och då är det lätt att tiden drar iväg när det är intressanta ämnen. Vi följde 
dagordningen strikt och avsatte tid för varje del, annars var det lätt att fastna i olika 
pedagogiska diskussioner, på så sätt kändes det som vi hann med många olika saker. 
De punkter vi inte hann göra eller diskutera klart om fortsatte vi med veckan efter.

iPaden har varit ett jättebra redskap till våra barn som har grav språkstörning. Vi har 
kunnat ge dem kunskap och erfarenhet angående hur en iPad kan användas och det 
känns verkligen som vi har ”byggt för framtiden”.  Det som även har varit bra är att 
barnets iPad har varit individanpassad och att de har kunnat använda den hemma vid 
ledighet och sjukdom. Föräldrarna har lätt kunnat följa de visuella instruktionerna och 
hjälpa barnet vid behov. En annan fin utveckling är att samspelet mellan 
barn/barn/vuxen har utvecklats, i början när iPaden var ny och inte lika vanlig som 
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idag, då var flera av barnen helt frustrerade och skulle spela hela tiden. Nu samverkar 
de i olika lekar och samsas om en iPad i leken vilket betyder att de har ett ytterligare 
sätt att träna samspel och turtagning.  

Foto och film som dokumentation är ett bra hjälpmedel och att sedan göra något med 
filmen i olika appar är fantastiskt bra och roligt. Det har även varit bra att kunna se 
filmen tillsammans samma dag eller visa filmen för föräldrar på sådant som är svårt 
att beskriva är otroligt bra för alla men särskilt bra för barn med grav språkstörning. 
Barnen är oerhört stolta när de får visa upp vad de gjort, framför allt när orden inte 
räcker till. Det har de aldrig kunnat göra tidigare men med hjälp av iPaden kan de 
faktiskt berätta och visa med filmens hjälp. Både barn och vuxna filmar, även 
föräldrarna och barnet, fotar och filmar under ledighet. Vilket har bidragit till samtal
där barnet har fått visa eller berätta vad de har gjort.

Det bästa är självklart barnens språkutveckling, men även den ökade självkänslan är 
enormt viktig och då framför allt i ett framtida perspektiv. Vi har hittat en bra 
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struktur, gjort en begriplig miljö för varje barn och iPaden har blivit en lärplatta för 
barn med grav språkstörning. 

Det näst bästa är att vi tillsammans, logoped och förskollärare, har hittat en struktur 
för hur vi vill arbeta med iPaden på språkförskolan för att utveckla vår verksamhet. Vi 
har nu fått så pass mycket kunskap att vi kan driva arbetet vidare. Vi kan förändra och 
anpassa appar till varje barn utifrån barnens behov.  iPaden har blivit en viktig del av 
vårt arbetssätt och barnens lärande, den har blivit en lärplatta och det verktyg som vi 
ville att den skulle vara.  
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Vad har varit svårt? 
Det svåra har varit att få tiden att räcka till. Vi har många gånger känt frustration över 
att tiden inte räcker till allt som man vill göra. Det tar verkligen tid att titta på appar, 
hitta anpassningar, göra förtydliganden till barnen som ska 
skrivas ut och att sedan presentera appen för barnet. Det 
som också har tagit tid är att verkligen titta på appen, att 
den har det som behövs och att vi har koll på appens 
svårighetsgrad vart eftersom barnet använder appen. Vi har 
även lärt oss att det är viktigt att alltid stänga alla appar som 
barnet har använt för att inte svårighetsgraden ska öka 
automatisk, vilket har lett till misslyckanden som inte har 
varit positivt för barnet. Tidsbristen har också påverkats av 
att regelbundet byta appar alternativt kunna förändra 
appen. Det har varit viktigt att barnet hela tiden känner 
stimulans, nyfikenhet och utmaning i sitt lärande. Ibland har också tekniken gjort att 
vi har svettats en hel del, vilket har både varit utmanande, frustrerande och spännande 
även att få dokumentation till en naturlig del i vardagen är något som vi ständigt 
försöker lösa.

Har jag 
stängt alla 

appar?
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Det som också har varit svårt var hur vi ska förhålla oss kring utlämnandet av iPaden 
till barn och föräldrar, så att det som kommer med hem med barnet är bra och håller 
hög pedagogisk nivå. I och med att vi har filmat en hel del, har vi haft en pedagogisk 
tanke med det, men vi vet inte alltid hur föräldrarna ser på det. Även hemlåning har 
gett oss en del att tänka på, då det handlar om säkerhet. Vi har bland annat sett till att 
föräldrarna lämnar tillbaka iPaden till en pedagog och inte bara ställer iPaden på 
barnets hylla. Vi gjorde ett in- och utcheckningssystem för iPaden. Vi fick även göra
egna utlåningsblanketter (bilaga) för det fanns inga blanketter som vi kunde använda 
oss av på nätet som passade för vår verksamhet.  

Det som är svårt för barn som har grav språkstörning är att hushålla med sin energi. Vi 
vill att energin ska gå till att lära sig nya saker inte behöva vänta på att vi vuxna ska 
förstå eller att något blir fel, då har energin tagit slut hos barnet innan leken har 
börjat.  

Vad har varit roligt? 
Det som har varit roligast är självklart barnens utveckling men att vi har gjort detta 
tillsammans i ett gemensamt projekt, logoped och pedagoger och jag såg verkligen 
framemot fredagarna då vi skulle arbeta tillsammans. Jag tycker att det har varit roligt 
att se att vi alla har utvecklats mycket. Det har varit många skratt framför allt när man 
inte förstår och uttrycker högt ”Vad gör jag för fel!”. Det är stimulerande och roligt att 
känna hur en ökad självkänsla i användandet av teknik påverkade oss, barnen, 
föräldrarna och verksamheten positivt. Det har också varit roligt när kollegorna visar 
hur de tänkt kring en speciell app och att det leder vidare till nya idéer om hur man 
själv kan anpassa till appar ett annat barn.  

Det har varit roligt att se när barnen får nya arbeten på iPaden, framför allt när man 
ser hur deras ögon strålar. Deras nyfikenhet är otroligt stimulerande. Både deras 
självkänsla och motivation till kommunikation ökar när de delger varandra något 
roligt eller spännande som de har i sin app. Det är en belöning för allt arbete som man 
har lagt ner för att försöka hitta rätt. De kan sedan själv välja att visa sina appar, 
bilder, filmer, hemma för föräldrarna. 

Vad har varit jobbigt? 
För egen del var det att hinna med allt som jag måste göra samtidigt som jag var med i 
projektet. Jag tycker alltid att det är det svårt att prioritera, för att det var så roligt och 
jag tycker att allt som jag gör på språkförskolan är viktigt. Jag behöver nog 
handledning. Det blir gärna att man gärna lägger till uppgifter på sig själv, i stället för 
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att prioritera vad som faktiskt är viktigt att fokusera på just nu, men det tror jag är 
vanligt i min yrkeskår.

I början var det jobbigt när vi hade gjort en bra planering och så klarade nätverket inte 
av om vi var för många uppkopplade samtidigt. När tekniken och nätverket inte 
fungerade då gick tiden åt till att göra en ny planering.

Det var roligt men också jobbigt att läsa rapporter, böcker, hemsidor, bloggar etc. för 
vi kunde bara använda en liten del av det som fanns, det är svårt att tänka sig idag, när 
det finns så mycket att välja på.

Det kunde också vara stressande när vi visste att det började komma bra bloggar och 
IKT-sidor och så hann inte alla läsa igenom allting till nästkommande möte, då kunde 
vi inte diskutera det som vi hade planerat. Vi avsatte då även extra tid för läsning och 
då fungerade de bättre. En av pedagogerna uttryckte i början av projektet att hon 
tyckte att vi gick för fort fram och ändå hade vi då bara hunnit ”nosa på ytan” vad 
gällde olika verktyg. I projektets slutskede uttryckte pedagogen att hon var glad över 
att vi hade fullföljt vår plan. 

Projektet har var mycket viktigt för oss, även om det har tagit mycket energi, stundtals 
varit jobbigt, så har det gett oerhört mycket glädje, kamratskap, självkänsla och 
kompetens.
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Anna Rickberg Widén
Vad har varit bra?

• Vi fick möjlighet att fördjupa oss och få mer kunskap om både verktyg och 
appar

• Alla fick ”varsin” iPad så arbetslaget tillsammans kunde utvecklas
• Vi hade projekttid på fredagarna, det gamla hann provas innan nytt skulle 

läras
• Vi hade tillgång till proffshjälp i olika former både från Skoldatateket, 

hemifrån och i arbetslaget i form av vår logoped

Vad har varit svårt?
• Teknik kräver tålamod ibland, barn är inte utrustade med det. Snopna 

misslyckanden med WIFI eller slut på batteri
• Övning ger färdighet, gäller även oss vuxna och just det är jobbigt ibland. Tänk 

om man bara fattade på en gång!?!
• Veta vilka sladdar och överföringskablar som var vilka. Vilka gick till 

projektorn, vilka gick till TV? HDMI-begrepp…
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• ”Airdrop”-funktionen mellan mig och mina kollegor fick ”spunk” och det blev 
”Kickie”-bild av alla kontakter. En ”surdeg” som jag inte försöker låtsas om 
men det stör mig att det ska vara så svårt att bara ”få till det”

• Utcheckning och incheckningssystem för iPaden mellan hem och förskola. 
Vilka iPads har kommit ”in” idag? Ligger de här på förskolan eller är några 
hemma? Vi måste få till ett bättre system för att ha koll på lärplattorna

Vad har varit roligt?
• Göra iMovie-klipp och visa för barn och föräldrar
• När tekniken fungerar
• Nya bra appar eller funktioner som är supersmarta
• Barnens iver och träningstålamod med hjälp av iPaden

Vad har varit intressant?
• Lära sig olika appar som filmappar, bokappar samt egen tillverkade boards 

med hjälp av Bitsboard
Vad har varit jobbigt?

• Teknikstrulet
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• När inte den riktiga proffshjälpen gick att få direkt, man skulle ha en ”egen IT-
service i fickan”. Det blev istället att ”lägga ned” för dagen och vänta på 
proffsutlåtandet senare

• Slutförande i december. Det är ingen bra månad i ”förskolebranschen” då det 
är mycket julförberedelser, luciaträningar, semestrar och jullov. Tror att 
februari hade varit en bättre slutmånad

Linda Pettersson

Vad har varit bra?
Alla i arbetslaget hade ju olika bakgrund vad gäller användandet av iPad och vi blev 
uppdelade att arbeta två och två, utifrån tidigare kunskap. Det blev som ett slags 
mentorskap, där vi kunde hjälpa varandra en hel del. Den som hade mindre kunskap 
kunde på så sätt få mer hjälp. Detta var vi helt öppna med och det blev heller inga 
konstigheter. Vi lade ned många tillfällen på att bara få lära oss de mest 
grundläggande apparna och funktionerna, vilket också gjorde att vi fick samma grund. 
Det var bra att det tog sin tid innan vi presenterade iPaden för barnen, att vi tog oss tid 
till att hitta ”vår form”, kändes bra. 

Vad har varit svårt?
Det svåra har varit att få tiden till att räcka till. Det tar verkligen tid att titta på appar, 
hitta anpassningar, göra förtydliganden till barnen som ska skrivas ut och att sedan 
presentera appen för barnet. Det som också har tagit tid är att verkligen titta på appen, 
så att den har det som behövs. Tidsbristen har också påverkats av att vi regelbundet 
byter appar alternativt förändra kring apparna, så att barnet hela tiden känner 
stimulans och utmaning i sitt lärande. Som pedagog vill jag så mycket, men 
planeringstiden försvinner iväg snabbt. Den ska räcka till mycket. Ibland har också 
tekniken satt ”käppar i hjulet”, alltifrån dålig internetuppkoppling till att iPaden hade 
för lite batteri. 

Det som också har varit svårt var att vi pedagoger inte hann delge varandra så mycket 
som jag skulle ha velat att vi hade gjort. Jag hade önskat att vi kunde diskutera vissa 
frågor lite mer. En del missförstånd uppstod och jag insåg att vi ibland tänkte på olika 
sätt kring arbetet med apparna. Vi har filmat en del med iPaden och då har vi haft en 
pedagogisk tanke med det, men vi vet inte hur föräldrar kan se på det. Vi är ute efter 
dokumentation och att se barnens och verksamhetens utveckling i en film eller bild 
och vi vill ha föräldrarna ”med på tåget”. 
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Vad har varit roligt?
Det som har varit allra roligast är att vi nu får ”knyta ihop säcken” och ”titta i 
backspegeln” angående hur mycket vi faktiskt har gjort och vad vi har lärt oss. Trots 
att jag många gånger kunde känna frustration över att tiden inte räcker till allt som jag 
ville göra. Grundstrukturen är klar och har satt sig och nu är det bara det löpande 
arbetet som skall fortskrida. Jag tycker också att detta projekt har gett mig så mycket 
mersmak och en ökad självkänsla i användandet av den här typen av teknik. Det har 
också varit roligt att få ge barnen nya arbeten på iPaden och att få se dem längta efter 
att få sätta igång. Det har också varit väldigt roligt att se hur mycket av det som barnen 
gör går att använda till dokumentation och pedagogisk dokumenten där deras 
utveckling speglas.
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Vad har varit intressant?
Vi har under det här året varit på SETT-mässan 2014 i Kista, vilket var otroligt 
intressant. Då insåg jag att vi har en hel del att lära och mycket spännande saker att ta 
tag i. På mässan kunde vi ”plocka godbitarna” som skulle passa in i vår verksamhet. 
När vi sedan samlades och redovisade våra skatter för varandra, så kunde vi fastna för 
vissa saker och gå vidare till att tillämpa detta i vår egen verksamhet.
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Vad har varit jobbigt?
Jobbigast har nog varit jakten på klockan och tiden. Hur strukturerade vi än var, så 
hann vi aldrig med det som var tänkt, både i grupp och när vi har planerat enskilt. Har 
tekniken strulat, så har det försvunnit massor av tid. Arbetet med apparna och 
anpassningarna har också tagit mycket tid, likaså att vara insatt i olika bloggar, 
Facebookgrupper och ha koll på hemsidor. Jag har också kunnat bli frustrerad när jag 
hittat en app som verkat riktigt bra och så har den avancerat för snabbt eller så går det 
inte att ändra i appens inställningar. 

Började vi rätt? 
Jag tycker att vi startade upp riktigt bra, trots strulet med tekniken i början. Vi fick 
ihop vår struktur och vi pedagoger fick chans till samma grundkunskap vad gäller våra 
iPads. Vi tog god tid på oss i början, innan barnen blev introducerade, men det gjorde 
att vi alla hade samma ramar. Det blev en tydlig struktur för både barnen och oss 
pedagoger.
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Christina Deblén

Vad har varit bra?
Det har varit bra att vi alla i arbetslaget har gjort detta tillsammans och 
fredagsförmiddagarna har varit mycket givande och utvecklande.  Tiden har bara 
”sprungit iväg”. Det har varit mycket bra att vi har fått ett bra redskap till att träna 
barn som har grav språkstörning. Det är oerhört positivt för deras språkliga 
utveckling. Jag känner att det har varit bra att kunna ge barnen en erfarenhet om hur 
en iPad kan användas på många olika sätt - det är att bygga för framtiden. Jag som 
pedagog har tillsammans med logopeden diskuterat och valt ut appar som ska träna 
specifika saker för just det här barnet. Därför är det bra att varje barn har tillgång till 
en iPad. Det är bra att föräldrarna har blivit mer delaktiga och kan se hur iPaden 
hjälper deras barn. För mig personligen har det varit bra för jag tvingades lära mig.

Vad har varit svårt?
För mig har det mesta varit svårt redan från början. Det är tur att jag har så goda 
kollegor som har stöttat mig. Det var mycket krångel i början rent tekniskt och det tog 
tid att komma vidare.

Vad har varit roligt?
Det har varit jätteroligt att hitta appar som jag kan se hur barnet tar till sig och 
utvecklas i. Det är lycka när man hittar bra appar som man kan förändra, göra om till 
barnets ”spetsträning”, exakt det som de behöver träna lite extra på. Det har verkligen 
varit stimulerande att se barnens glädje när det förstår och kan gå vidare. När barnen 
själva delger varandra något kul eller spännande som de har i sin app. Jag tycker även 
att det är roligt när kollegor visar hur de har tänkt. Jag får då egna idéer om hur jag 
kan göra om materialet eller appen och anpassa till mina ansvarsbarn. Jag tycker att 
det här projektet har varit lustfyllt och bra för mig som behöver lite mer tid till att 
fundera på det tekniska. Det har varit roligt för mig personligen att jag har fått den här 
möjligheten.

Det är viktigt för barn som inte har datorer eller 
surfplattor hemma att de får kunskap och erfarenhet 

på förskolan.
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Vad har varit intressant?
Allt har varit intressant eftersom jag verkligen var en riktig nybörjare från första 
början. Jag tycker att det är spännande att hitta en app som kan utvecklas till det jag 
vill. Jag vet idag att med iPaden har jag många olika möjligheter att variera lärandet 
för varje enskilt barn.

Vad har varit jobbigt?
Stundom har det har varit jobbigt och stressande. Jag har slitits mellan att få tiden och 
hjärnan att räcka till.

Började vi rätt? 
Ja det tycker jag att vi gjorde, även om vi var tvungna att lösa alla ”teknikstruls 
problem” för att komma igång med projektet. Jag tror att ”strulet” också till viss del 
var positivt för min egen utveckling. Jag behövde höra samma sak många gånger. Jag 
tycker absolut att vi började rätt. Alla var med att starta upp och ”programmera” med 
olika koder för att iPaden skulle fungera. Då när vi höll på som mest i början var det 
ett stort kaos för mig men nu efteråt kan jag mer förstå vad vi gjorde och varför vi 
gjorde på ett visst sätt. Vår logoped som har stor kunskap om det mesta, hon har även 
ett bra driv och det har varit bra för mig. Ett tips är att ha ett bra nätverk som man kan 
be om hjälp när man har ”kört fast”.



IPAD SOM REDSKAP I FÖRSKOLA

182
180

Var det rätt metod som vi använde?
För mig var det rätt att blanda praktik och teori. Det passar mig utmärkt. Det var även 
bra att vi kunde prova allt vi hade anpassat och gjort till barnen, ändra eller ta bort 
direkt det som inte fungerade. V kunde också se resultat ganska snabbt. 

Fungerade projektet som du hade tänkt dig?
Jag är glad och faktiskt lite överraskad över att vi har hunnit med så mycket. 
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Heléne Granberg

Vad har varit bra?
Våra fredagsförmiddagar där vi kunnat jobba tillsammans utanför barngruppen och 
föra projektet framåt. Samarbete mellan barn, att samsas om en iPad ibland är 
ytterligare ett sätt att träna samspel och turtagning. De får jobba med modern teknik 
vilket kommer att bli en naturlig del i barnens framtid.

Vad har varit svårt?
Det har varit svårt rent praktiskt att hinna med att byta appar tillräckligt ofta och få till 
ett bra förtydligande i barnens ”appböcker”. Det var svårt att få till dokumentation och 
pedagogisk dokumentation som en naturlig del i vardagen under arbetets gång.  

Vad har varit roligt?

• Att få jobba med ett gemensamt projekt och lära av 

varandra

• Att få ännu ett verktyg att jobba med

• Att få till individanpassning av olika appar till barnen

• Att hitta appar passande till temat

Vad har varit jobbigt?

• När tekniken inte är med oss
• WIFI som inte fungerar
• Då det var för många uppkopplade samtidigt för att 

nätverket skulle orka med
• Inte veta vilken pedagogpadda man airdroppar till då 

alla i början kom upp med ”samma” namn
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Vad har varit intressant?
Det hade varit intressant att se hela utvecklingen från hur barnen bekantar sig med 
iPaden som verktyg och hur pedagogerna växer i sin kunskap under projekttiden, 
hittar nya användningsområden osv. När jag kom in i slutet av projektet låg fokus 
mycket på att hitta utmanande appar och anpassa dem till respektive barn vilket har 
varit väldigt roligt!

Började vi rätt?
Svårt för mig att svara på eftersom jag inte var med förrän sista månaderna av 
projekttiden. Då jag läser Språkförskolans dokument ”Integrera surfplatta som ett 
pedagogiskt redskap för barn med avvikande tal-, språk och 
kommunikationsutveckling/grav språkstörning i språkförskola” känns det som 
projektet varit väldigt väl genomtänkt redan från början, det var även min uppfattning 
då jag kom in i projektet. Det fanns ett tydligt syfte med vad personalen ville 
åstadkomma med projektet men också en öppenhet för att vidareutveckla, tänka nytt 
under projektets gång för att gå vidare.            
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Skulle vi ha gjort på ett annat sätt? 
Jag kan inte komma på hur det skulle vara i så fall, i stort känns allt väldigt bra. 
Kanske med att hjälpa de föräldrar som känner att de inte hänger med i tekniken mer i 
ett tidigare skede så de känner att de kan stötta sina barn vid till exempel 
sommarledigheten. Flera av barnen ligger redan långt framme i sitt teknikanvändande 
så behovet är väldigt individuellt.

Var det rätt metod som vi använde? 
Det känns som om arbetet har flutit på hela tiden så jag tänker att det var en bra 
metod. 

Fungerade projektet som du hade tänkt?
Jag gick in i projektet helt förutsättningslöst, det var mycket som var nytt ändå med en 
ny arbetsplats så jag hoppade bara med där projektet befann sig. Fantastiskt med 
fredagsförmiddagarna, en riktig förmån där vi fick tid att diskutera, hjälpa, tipsa 
varandra om appar, funktioner, anpassningar till barnen.
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Mariann Karlsson

Vad har varit bra?
Vi har fått möjlighet, barn och pedagoger, att ha tillgång till ny modern teknik, iPad. 
Jag som pedagog har utvecklats mycket. Ny teknik är roligt och nödvändigt att ta till 
sig. Det har varit bra att vi alla har suttit tillsammans fredagsförmiddagarna.

Vad har varit svårt?
Det som har varit svårt är att tekniken inte alltid har fungerat.

Vad har varit roligt?
Det är alltid roligt och nyttigt att lära sig ny teknik!

Vad har varit intressant?
Det har varit ett intressant att fördjupa sig i hur man kunde använda iPaden som en 
lärplatta men också mycket att lära sig. Projektet med iPaden har varit väldigt 
intressant och stimulerande när man ser hur fort barnen lär sig nya saker efter att man 
har anpassat apparna.

Vad har varit jobbigt?
Allt strul i början. Inget fungerade när vi började.

Började vi rätt? 
Jag tycker att vi började rätt, vi tog allting stegvis, vilket var bra för alla. Det var tur att 
Lena vår logoped hade så mycket kunskap om iPads, hon såg till att vi inte fastnade i 
olika diskussioner, utan att vi hela tiden kom vidare.

Skulle vi ha gjort på ett annat sätt?
Nej, inte vad jag kan se.

Var det rätt metod som vi använde? 
Eftersom jag inte hade någon erfarenhet så tycker jag att vi använde rätt metod.

Fungerade projektet som du hade tänkt?
Eftersom jag inte hade någon kunskap om iPad så jag visste inte vad jag kunde 
förvänta mig.
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Lärdomar och
rekommendationer 
Lena Mattsson

Vad har vi lärt oss? 
Vi har lärt oss ”hur mycket som helst” och det är en av anledningarna till varför vi 
skrev den här texten, vi ville att flera skulle kunna ta del av vår nyvunna kunskap även 
om delar av texten redan har hunnit blivit för gammal, för fort går det. 

Vi har faktiskt blivit bra på teknik. I början var det många nya ord och begrepp som 
var okända för oss. Sladdar med olika namn som skulle vara en här och en där. Alla 
skulle ha olika inloggningar och lösenord till olika delar. Det var många frågor och 
flera repetitioner. I början var det många frågor, nätverket fungerade inte och jag hade 
inte svar på allt, men till projektdagen var de flesta frågorna lösta. 

Alla i arbetslaget hade olika bakgrund vad gäller användandet av iPad och 
pedagogerna blev uppdelade att arbeta två och två, utifrån tidigare kunskap. Det blev 
som ett mentorskap, de hjälpte varandra en hel del och den som hade mindre kunskap 
kunde på så sätt få mer hjälp. Vi använde många tillfällen till att bara få lära oss de 
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mest grundläggande apparna och funktionerna, vilket även gjorde att alla fick samma 
grund.  

Barnens utveckling och delaktighet
Barnen har lärt sig flera olika saker. De lärde sig låsa upp iPaden, stoppa i sladden till 
sina hörlurar, sänka och höja volymen, ta foton, göra ”screenshot”, navigera sig till och 
i appar genom visuella instruktioner som visade hur de skulle börja, sluta och vilka 
delar de skulle göra. Deras inflytande ökade vartefter som projektet fortgick och deras 
kunskap om iPaden har medfört ett aktivt inflytande. 

Barnen har lärt sig att vi, barn och vuxna filmar och fotograferar mycket, de är vana 
vid det. De vet att vi ibland visar upp dem på bildskärm och vi upplever att alla barn 
tycker att det bara är positivt. De blir stolta och glada över att få bli sedda och 
bekräftade genom film och bild. Alla barnen är delaktiga efter sin förmåga, de vet att 
deras tur kommer även om de inte alltid hinner med att svara eller utrycka en tanke. 
Barnen är även trygga med att spela in sin egen röst i olika appar och att sedan titta på 
det som man har gjort gör att självkänslan ökar. 

En av förskollärarna berättade i utvärderingen om ett barn som hade mycket att ta 
igen inför skolan, barnet var ofta sjuk i perioder. När barnet hade varit frisk under en 
längre period då ”jobbade” det med stor glädje, mycket energi och lärandet gick framåt 
i rasande fart. Barnet älskade ”sin” iPad, den var högmotiverande. Barnet ville lära sig 
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allt och eftersom det även hade svårigheter med arbetsminnet så tappade barnet en 
hel del kunskap när lärandet inte hann befästas. Barnet behövde även extra tid och 
därför byttes apparna inte ut så ofta. Vi observerade att barnet blev mer och mer säker 
på hur det skulle använda iPaden. Barnet tog verkligen hjälp av de visuella 
instruktionerna genom att titta noga i sitt ”iPadhäfte” och jobbade systematiskt med 
de olika apparna. I en app använde pedagogen barnets egen katt som extra motivation. 
Det tyckte barnet var jätteroligt, blev lite mer vaken och fick mer energi, vilket var 
positivt för lärandet. 

Det har varit viktigt för oss att teknik ska vara ett naturligt arbetsredskap för barn med 
grav språkstörning framför allt inför framtiden och i ett livsperspektiv. Det har varit 
extra viktigt för de barn som inte har datorer eller ”plattor” hemma att de får kunskap 
och erfarenhet på språkförskolan. Visst gäller det alla barn men det är framför allt 
viktigt för barn som har svårigheter. Barnen utvecklades snabbt med ”sina” 
pedagogiska appar och de lärde sig ofta snabbt hur en specifik app fungerade. 

När barnen började använda iPaden, trodde vi nog att de skulle ha svårt att ”släppa 
taget” efter att de lekt, ”jobbat” med sina individuella appar, men så blev det inte. Vi 
märkte även skillnad mellan barnen, några kunde sitta längre stunder och mer 
koncentrerat i början av projektet än andra. Men tack vare att vi hade visuellt 
tydliggjort iPaden blev också stunden med iPaden tydlig. Med en tydlig början och ett 
tydligt slut, då fungerade lärandet bra för alla barn. Några barn valde även att sitta en 
stund tillsammans med en kompis efter aktiviteten och då kring en särskild app. 
Många gånger hittade de själva ett system för hur de skulle turas om i spelet, om inte 
så kunde de använda sig av timglas för att dela upp tiden mellan sig på ett 
självständigt sätt. 
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Barnen har blivit mer bekväma med tekniken, de vågar prova sig fram, är inte rädda 
för att trycka fel, de vet hur den fungerar. Vi upplever att de anpassade apparna är 
motiverande att jobba med för barnen, det ser lustfyllt ut då de jobbar med iPad. De 
känner sig stolta och deras ansiktsuttryck uttrycker ”Jag vet hur man gör, jag kan det 
här!” De är mycket stolta över sina ”egna” anpassade appar, de känner sig utvalda och 
speciella. Vilket är en positiv känsla för alla barn men framför allt för barn med grav 
språkstörning. 

Den kontinuerliga dokumentationen utvärderas efter varje tema och på föräldrasamtal 
för att se hur lärandet och språkutveckling har synliggjorts. Barnen visar stolt upp sina 
individuellt anpassade appar och filmer på föräldrasamtalen. De visar även vilket 
material som de använder för stunden. Föräldrarna brukar uppskatta att få se när jag 
som logoped jobbar individuellt med deras barn, både på film och rent praktiskt på 
föräldrasamtalet, vilket även kan ses som en del i föräldrautbildningen. Utvärdering 
sker även genom intervju och via enkäter av föräldrar, förskollärare, logoped och barn. 

Vi har gett barnen olika arbetsredskap i vardagen, där tekniken med iPaden har skapat 
ett stort intresse, vilket har påverkat deras språkutveckling inom flera olika språkliga 
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domäner. Genom att vi har kunnat individanpassa appar och genom att visuellt 
tydliggöra har vi även kunna bidra till att barnen blir självständiga i sina individuella 
aktiviteter med iPaden. Vilket påverkar självkänslan enormt mycket för barn med grav 
språkstörning som tidigare kanske har varit extra beroende av vuxna. 

Egen utveckling  
En del av oss hade redan från början en del kunskaper om hur man kan arbeta med en 
iPad och två av förskollärarna hade även tidigare deltagit i ett projekt genom 
Skoldatateket. Dessutom hade jag som logoped lite mer kunskap om iPaden som ett 
verktyg, vilket gjorde att vi inte behövde börja helt från början. Jag visste inte vad 
projekt skulle leda fram till men jag hade höga krav på mig själv och även på mina 
kollegor för jag kände på mig att det här skulle bli något bra. Jag måste verkligen säga 
att det har varit en positiv resa både för oss tillsammans och för vår enskilda 
kompetensutveckling. Jag har gjort ”allt” på min iPad, förutom att skriva journaler och 
utlåtanden, bara det skulle kunna bli en egen bok. 

Det som har varit min stora drivkraft i det här projektet var att pedagogerna skulle 
vara en del i habiliteringsprocessen, habilitering betyder ”att göra skicklig” och det är 
en passande term gällande hur fort barnen lärde sig att behärska tekniken. Jag visste 
att vi måste få upp ordförrådet genom exponering, antal gånger som barnet får höra 
och ”göra” orden för att utveckla ordförrådet och för att de snabbare skulle kunna 
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börja ”bygga” ett språk. Jag fick verkligen en inre belöning när jag såg att barnen 
hittade orden snabbare med hjälp av iPaden och när de sedan lämnade mitt rum 
kunde jag sitta ensam och jubla.

Vi har lärt oss att anpassa och skräddarsy appar efter barnens behov och försökt tänka 
på att apparna ska bygga på barnets intressen för att bli ännu mer lustfyllda och 
motiverande. Det krävs en del tid för att lära sig själv först, för att sedan presentera 
appen på ett pedagogiskt sätt till barnen. Det är bra att alltid vara förberedd, så att 
man inte blir stressad. Med en bra planering blir det oftast bra. Barn med grav 
språkstörning har ofta svårigheter med att hushålla med sin energi så det gäller att 
tekniken inte strular, annars är det bara att lägga ner aktiviteten och göra något annat, 
för barnen orkar inte vänta.  
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Om jag till exempel jobbar med lägesprepositioner med ett barn enligt barnets 
individuella handlingsplan då kan jag göra det på många olika sätt genom att anpassa 
och göra i ordning olika appar som tränar just de begreppen som barnet behöver öva 
på. Det har varit mycket stimulerande framför allt när man ser att man enkelt kan få 
upp mängden, antalet gånger som barnet benämner, lyssnar eller hur många gånger 
de övar på ordförståelsen av ett begrepp.
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Genom projekt har vi gått stegvis framåt, vilket har gjort att vi har kunnat prova en sak 
i taget, allt ifrån olika appar till olika funktioner på iPaden. Vi har även tagit del av 
hemsidor, bloggar, artiklar och böcker som har gett oss en del saker att fundera över 
som till exempel hur vi ska kunna anpassa det vi läst så att det passar vår verksamhet 
och för barn som har grav språkstörning. Det har varit utmanande och spännande. 
Sammanfattningsvis kan jag väl säga att det har funnits väldigt lite mediepedagogik 
som har passat oss och otroligt få forskningsrapporter, men det kommer snart att 
förändras och när den här texten trycks då är den redan gammal. 

Vi har plockat delar här och där ur olika rapporter, man jag kan inte säga att det fanns 
”ett smörgåsbord” för oss. I början hade vi väldigt lite kunskap om olika appar och vi 
vet nu att det finns hur många möjligheter som helst. Den tekniska utvecklingen går 
framåt i ett rasande tempo. Det finns ett intresse i hela arbetslaget att lära mer och det 
gäller att ”hänga med” i utvecklingen, för det går fort. 
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Min kollega förskolläraren Christina Deblén delar gärna med sig av sina lärdomar och 
rekommendationer när man ska gå in i ett projekt.

Christinas rekommendationer!

• Innan du tar fram iPaden är det bra att läsa så 
mycket du kan gällande böcker, rapporter, 
forskning, bloggar, leta efter andra som jobbar med 
iPad i förskola.

• Förbered dig på att tekniken kan krångla och ha 
alltid en andra plan i bakfickan.

• Tiden, tiden är jätteviktig att alla får egen tid och ni 
i arbetslaget får tid tillsammans. Bra om tiden är 
inplanerad för en längre tid framöver så alla kan 
planera, se framåt.  

• Det är alltid bra att gå igenom iPadens 
grundstruktur så alla i arbetslaget står på samma 
grund.

• Säkerhetsfrågorna måste tänkas igenom och lösas. 
Tänka på var det ska sparas.

• Önskvärt men inte helt enkelt är att hitta - En 
iPadutbildare med mycket kunskap, tålamod, 
energi och med ett stort driv. 

• Läs så mycket du kan om appar i till exempel 
Pappas Appar, iPad i Östersund och IKTsidan.

• Jag tror att gå igenom ”appträsket” är viktigt för att 
senare kunna se och välja med en medvetenhet 
angående vad man själv tycker är bra.

• Att ha en mentor känns alltid tryggt, till henne eller 
honom kan man fråga alla de där korkade frågorna 
och älta det man inte fattar.
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Fortsatt utveckling och 
planering 

Vad vill vi fortsätta utveckla? 
Det som är helt säkert är att vi nu har fått in iPaden i verksamheten som en naturlig 
del i verksamheten. Den har blivit ett verktyg, en lärplatta. Alla i arbetslaget är överens 
om att när projektet avslutas påbörjas en ny tid där vårt arbete med lärplattan går in 
ett nytt skede. Vi kommer att arbeta med iPaden som en självklar del i vårt dagliga 
arbete, hitta bra rutiner för att använda ett urval appar i temaarbeten och andra 
aktiviteter där barnen arbetar i olika gruppkonstellationer. Vi har även planerat in 
tider för vårt fortsatta utvecklingsarbete när projekttiden är slut. Ett mål framöver är 
att använda iPaden i flera olika aktiviteter och att utveckla vår dokumentation ännu 
mer. 
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Vi ska fortsätta lära oss och hålla vårt nya arbetsredskap uppdaterat med nya appar. Vi 
vill kunna förändra i exempelvis appar som BitsBoard till det individuella barnets 
behov, intressen och hålla igång dokumenterandet som underlag inför föräldrasamtal 
och för barnets dokumentation av sitt lärande. Även sammanställa en pärm över 
recenserade appar till olika teman, med tips på olika anpassningar och förändringar i 
apparna. Vi ska försöka utveckla nya former anpassningar för olika typer av 
tydliggörande till varje enskilt barn gällande iPaden och apparna. Det är alltid roligt
att delge varandra kunskap angående vad man gjort individuellt, i sina grupper och 
hur barnen har varit delaktiga på olika sätt. Även att kunna visa för sina kolleger hur 
man har anpassat barnens iPad på olika sätt och att det finns tid till att ta upp problem 
som uppstår. I verksamheten måste det också finnas tid att hitta och prova ut nya 
appar. 



IPAD SOM REDSKAP I FÖRSKOLA

198
196

Vi behöver lära oss att ta tid i verksamheten tillsammans med barnen på ett naturligt 
sätt för att göra enklare filmer till exempel då vi varit på utflykt eller som förberedelse 
inför en utflykt. Utmaningen är hur vi ska hushålla med barnens energi så att det ena 
inte blir på bekostnad av det andra. Enkla sociala berättelser på iPaden som kan 
anpassas individuellt till ett enskilt barn och en ännu tydligare arbetsbok för barnen är 
något att utveckla framöver.  

Vi kommer även att behöva mer träning och kunskap om hur vi säkerhetskopierar 
vissa appar, förvarar våra bilder, och dokument på ett säkert och lätthanterligt sätt 
från iPaden till datorerna. Vi behöver även se över vilka delar i molntjänsterna som vi 
kan använda till dokumentation. Hittills har vi använt oss av appen Box, där kommer 
vi åt material, utan bilder på barn som vi alla kan använda direkt. Vi tror att arbetet 
med kreativa appar kommer att utvecklas ännu mer framöver och användas oftare. 
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Vissa saker har vi bara börjat på som till exempel QR-koder och hur en app gör att bild 
blir till film, appen som vi använder till det idag heter Quiver-3D Coloring App, detta 
började vi med i slutet av projektet. Till tema Jul filmade vi själva eller använde klipp 
från Youtube och gjorde QR-koder till alla nya ord och begrepp i temat. Vi använde 
bilder, teckenbilder och korta filmer som vi hade gjort om till QR-koder i appen 
Capture. Allt material skickade vi även med hem under julledigheten, för att barnen 
skulle kunna visa för släktningar, öva på begreppen och QR-koderna hemma. Vi måste 
bli lite säkrare på hur vi ska göra med koderna, för att sedan lära och visa barnen hur 
de ska göra. 

Även här måste man tänka på säkerhet och var koderna ska ligga på nätverket. Vi har 
ännu inte filmat barnen, men där är vi snart och då måste vi ha löst dilemmat
angående sekretess etcetera.

Föräldrautbildning efterfrågades av föräldrarna på föräldrasamtal då några av 
föräldrarna kände att de inte kunde hjälpa sina barn med iPaden, vilket vi genomförde 
både under och efter projekttiden. Vi behöver även gå igenom formerna och 
anpassningarna på iPad under ledigheten, detta gällde både barn och föräldrar. Vi har 
hittat ett system men är inte helt nöjda och detta behöver vi kunna utveckla vidare. 

Fortbildning för att hela tiden hålla sig uppdaterad om vad som händer inom IKT-
området, mediepedagogik och inom olika media är mycket viktigt och nödvändigt. Vi 
ser framemot nästkommande SETT-mässa i Kista, framför allt dagen som är anpassad 
för förskolan. 

Började vi rätt?  
”När vi återigen läser igenom vår projektansökan till SPSM, Integrera iPad som ett 
pedagogiskt redskap för barn med avvikande tal-, språk och 
kommunikationsutveckling, grav språkstörning i språkförskola känns det som 
projektet var väl genomtänkt redan från början” skrev en av förskollärarna i 
utvärderingen. Hon kom in senare i projektet och tyckte att det fanns ett tydligt syfte 
med vad medarbetarna ville åstadkomma men också en öppenhet för att vidare 

”Tänk på att inte sätta QR-
koderna för nära varandra, för
då kan det var svårt för barnen 

att pricka rätt.”
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utveckla och tänka nytt under projektets gång för att gå vidare. Hennes svar får spegla 
mitt svar på frågan.

Skulle vi ha gjort på ett annat sätt?  
Det känns som om arbetet har flutit på hela tiden så jag tänker att det har varit en bra 
metod. I efterhand skulle vi nog haft en bättre struktur från början angående hur vi 
exempelvis skulle lämna över iPaden till föräldrarna under ledighet, sjukdom och hur 
det rent praktiskt skulle gå till. 

I slutet av projektet hittade vi en ganska bra struktur för hur vi skulle kunna välja ut 
appar som skulle kunna ingå i det kommande temat. Vi fick presentera fem appar var 
för varandra som vi ansåg var passande för temat eller som faktiskt inte passade. På så 
sätt kunde vi få samma kvalitet på barnens lärplattor och slapp att välja ut alla appar 
på egen hand. 

Vi önskade även att vi hade kunnat hjälpa de föräldrar som inte hängde med i tekniken 
mer, i ett tidigare skede, så att de lättare hade kunnat stötta sina barn vid ledighet. 
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Utvärderingen efter sommaren 2014 visade att vissa barn inte följde ordningen i 
instruktionerna, ett barn hade inte använt de visuella instruktionerna alls. De som 
styrde iPaden själva tröttnade även fortare, en del av dessa barn jobbade även med 
samma app hela tiden, ett annat barn hoppade mellan olika appar, utan att göra 
färdigt spelet. Instruktionerna var inte heller tillräckligt tydliga för föräldrarna. Detta 
gjorde vi om och på ett helt annat sätt till 2015, med färre appar, genomgång av 
apparna med flera av föräldrarna. Vi hade även gjort tydliga visuella instruktioner till 
alla barn och text till föräldrarna. 

Vi kan se en stor förändring i vår utveckling mellan vår och höst under projekttiden, 
det vi förändrade i verksamheten blev till något positivt. Alla blev bättre på att 
använda iPaden barn, föräldrar, logoped och pedagoger. Det påverkade lärandet och 
verksamhetens utveckling positivt.
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Slutsatser
Lenas slutsatser 
iPaden är ett bra och lustfyllt kompletterande lärverktyg för barn som har grav 
språkstörning. Om vi kopplar iPaden till våra mål i projektet kan vi se att vårt arbete 
med iPaden har gett nya möjligheter och en ökad variation av arbetssätt. Den ger även 
ökad delaktighet och den är högmotiverande. Det är en smidig teknik som är lätt att ta 
med sig i många olika sammanhang och arbetet går att koppla till läroplanens mål 
direkt. 

Det är ett mycket bra arbetsredskap för förskollärare, logopeder och övrig personal 
som arbetar med barn som har grav språkstörning, för oss och barnen är det verkligen 
en lärplatta. Vi har lärt oss mycket mer än vad vi trodde var möjligt men vi vet också 
hur lite vi kan och att det finns mycket mer att lära, fler möjligheter till utmaningar. 

Vi ser även att vi får nya möjligheter och en ökad variation i lärandet istället för att 
göra eller uppfinna egna anpassade uppgifter eller leksaker som barnen behöver i sitt 
lärande. Det finns otroligt mycket som man kan använda sig av på iPaden.  

Vår upplevelse är att barnen utvecklas snabbare inom sina svaga områden mot 
tidigare. Lärandet sker på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Barnen älskar att göra 
aktiviteter på sin ”padda” eller sin ”ajpa”, då kan de göra samma sak många gånger 
men på flera olika sätt. Barnen är nästan aldrig rädda att göra fel, de blir självsäkra, 
vilket är viktigt i ett livsperspektiv för barn som har grav språkstörning.  

Vi har fått en ökad erfarenhet som är väl dokumenterad och sprids vår kunskap, vårt 
arbetssätt med lärplattan vidare till andra liknande verksamheter, då är vår 
förhoppning är att det ger ”ringar på vattnet” och leder till beprövade erfarenheter. 
Om verksamheterna efter sin systematiska dokumentation får liknande resultat som 
vi, då kan vi säga att vi har beprövad evidens för att iPad som lärverktyg fungerar bra 
för barn som har grav språkstörning. Det ser vi framemot!

Annas slutsatser
iPaden är ett arbetsredskap för pedagogerna och logopeden ungefär som en ”Skalman”
som alltid kan plocka fram en funktion i iPaden vid behov. Vi får tillgång till mer 
dokumentation, pedagogisk dokumentation men också en svårighet att förvara, lagra
och behandla all dokumentation.
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Skulle vi ha gjort på ett annat sätt?
Vi skulle haft någon som proffsinstallerade paddorna, fixade med konton med mera.

Var det rätt metod som vi använde? 
Vi gjorde alla steg tillsammans vilket var bra, det blev hög kompetens i hela laget.

Fungerade projektet med iPaden som du hade tänkt?
Över förväntan! Alla vill och hänger med - barn, föräldrar och arbetslag.

Vilket behov av fortsatt utbildning ser du?
Fortsätta att gå på SETT-mässan, AVD-möten som är vikta åt iPaden, fortsätta följa 
nätgrupper och samverka med Skoldatateket.

Barnen kan idag tekniken. De tycker om att ”träna” 

med iPaden i vardagen och den är inte längre bara 

nyhetens behag.



IPAD SOM REDSKAP I FÖRSKOLA

204
202

Lindas slutsatser
Skulle vi ha gjort på ett annat sätt? 
Jag hade så här i efterhand velat ha en bättre struktur från början, för hur vi skulle 
lämna över iPaden till föräldrarna under ledighet och hur vi rent praktiskt skulle gå till 
väga vad gäller det. Vi hittade även en bra struktur för hur vi skulle kunna välja ut 
appar som skulle kunna ingå i det kommande temat. Vi fick presentera fem appar var 
som vi ansåg var passande för temat eller som faktiskt inte passade. På så sätt kunde vi 
pedagoger få samma kvalitet på barnens iPads och slapp välja ut appar på egen hand.

Christinas slutsatser
Vilket behov av fortsatt utbildning ser du?
Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter att avsätta tid så att vi kan fortsätta 
utveckla vårt arbete med iPaden. Det är alltid roligt att delge varandra vad man gjort 
för sina ansvarsbarn och i sina språkgrupper. Det måste också finnas tid för att ta upp 
problem. Även tid för att hitta och prova ut nya appar. Viktigt att alla medarbetare får 
gå fortutbildningar tillsammans för att kunna vidareutveckla sina kunskaper.

Vad drar du för slutsatser?
Barnen har utvecklats snabbare i sina svaga områden med hjälp av iPaden. Eftersom vi 
kan jobba exakt efter det som logopeden har fått fram från sina tester, sin behandling. 
Vi kan anpassa och göra lärandet på ett lekfullt och lustfyllt sätt som gör att barnet blir 
motiverat, tränar sig själv, genom att göra samma sak många, många gånger men på 
flera olika sätt. 

Helénes slutsatser
Vilket behov av fortsatt utbildning ser du?
Vissa saker har vi bara börjat ”nosa på” till exempel QR-koder men om vi ska använda 
det i vardagen med barnen tror jag att vi måste känna oss säkrare på hur det fungerar. 
Föräldrautbildning har efterfrågats på utvecklingssamtal då inte alla känner att de kan 
hjälpa sina barn med iPaden.

Vad tycker du att vi ser för slutsatser redan nu...
Att jobba med iPads känns som ett bra och roligt komplement för barnen!  Smidig 

Barnen får en ökad självsäkerhet med sin iPad.

De är aldrig rädda att göra fel. Jag kan även se att barn som inte 

har tillgång till en iPad hemma snabbt har tagit till sig lärandet. 

Jag ser också att barnen inser vilken hjälp iPaden är för dem.
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teknik att ta med sig i många olika sammanhang där arbetet går att koppla till flera av 
läroplanens strävans mål. Ett bra arbetsredskap där vi alla lärt oss mycket och det 
finns mycket mer att lära. 

Kopplat till våra mål med projektet tycker jag vi redan nu kan se att vårt arbete med 
iPads ger nya möjligheter och en ökad variation av arbetssätt för barnen, det är 
lustfyllt och motiverande. Med relativt små insatser som att individanpassa appar till 
barnen ökar deras motivation avsevärt. Som pedagoger tycker jag att vi får mycket 
gratis, istället för att uppfinna egna arbetsblad med uppgifter som barnen behöver 
träna på finns mycket att använda sig av på paddan, vi får nya möjligheter och en ökad 
variation av arbetssätt.
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Marianns slutsatser

Vilket behov av fortsatt utbildning ser du?
Eftersom jag har slutat min anställning så har jag inget behov av mer utbildning. Jag 
tror jag klarar mig på det som jag lärt mig nu när jag ska arbeta som vikarie.

Vad tycker du att vi ser för slutsatser redan nu...
Mina slutsatser är att vi har kommit långt med vårt pedagogiska arbete genom att vi 
använde iPaden i förskolan som ett lärverktyg för barn som har grav språkstörning, 
vilket gör att de kommer att utvecklas mycket inför skolan. 
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Slutord
iPaden som ett pedagogiskt verktyg, ett redskap för barn med grav språkstörning 
fungerar enligt vårt sätt att tänka mycket bra. För oss på språkförskolan går 
pedagogik, logopedi, metodik, didaktik och retorik som en röd tråd genom allt lärande.  

iPaden i sig är ett intressant och ett fantastiskt hjälpmedel och ett högmotiverande 
verktyg för oss som arbetar med barn som har grav språkstörning.  

Vårt synsätt är att vi arbetar med barnet utifrån ett livsperspektiv. Trots mängder av 
svårigheter och utmaningar lyckas vi tillsammans i arbetslaget, projektledare, 
förskollärare, logoped och föräldrar främja inlärning och utveckling. Vi hoppas att vi 
med den här texten har kunnat vidga perspektivet på förskolebarn som har grav 
språkstörning. Vi tackar för att du tog dig tid att läsa om vårt arbete.

Stort tack till SPSM, statliga pedagogiska skolmyndigheten för att vi har fått möjlighet 
att delta och genomföra ett projekt för barn som har grav språkstörningen med 
inriktning på lärande miljö och ökad delaktighet. Vi tackar även Annika Hertz, 
specialpedagog, inspiratör och kunskapsspridare för att hon ”peppade” oss för att vi 
skulle ansöka om SIS-medel. Det har varit ett tufft jobb, men fantastiskt givande och 
nödvändigt för spridning av kunskap utifrån vårt perspektiv på förskolebarn som har 
grav språkstörning. Vilket innebär att barnet har påverkan på flera språkliga domäner, 
de har en avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling som inte ”rättar till sig 
själv” med språkstimulering, utan barnet behöver ha språkträning och behandling, ett 
intensivt lärande varje dag för att ha samma möjligheter som sina jämnåriga kompisar 
utan språkliga svårigheter.

Stort tack till vår logoped Lena som också har deltagit i projektet. Hon har verkligen 
delat med sig av sin kunskap och har ett stort engagemang som gjorde att vi hela tiden 
kom vidare i projektet.  Hon har som tur är även ett stort tålamod med att förklara på 
ett sätt som gör att alla förstår. 

Tack alla förskollärare; Anna, Christina, Linda, Heléne och Mariann (som gick i 
pension under projektet, sommaren 2014). Ni har utvecklats enormt mycket och tack 
vare er lyhördhet, er önskan att hela tiden vilja lära sig mer har gjort att vi uppnått 
våra mål med råge. Vilket har varit oerhört inspirerande och stimulerande för hela 
arbetslaget!

Det har även varit roligt att jobba i team tillsammans, logoped och förskollärare, mot 
olika mål genom att hela arbetslaget träffades varje vecka. Alla visste vad vi skulle 
göra, alla hade en uppgift, även gällande förberedelser som fram- och tillbaka 
plockning av allt material. Vi var oftast bra på att hålla dagordningen för dagen vilket 
gjorde att vi fick mycket gjort även om tekniken strulade, vi fastnade inte, utan gick 
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vidare till nästa punkt.

Vi rekommenderar varmt till alla att delta i olika projekt och ansöka om projektmedel 
av olika slag. Ett projekt för utveckling är fantastiskt, det ger enormt mycket att se hur 
barnen utvecklas genom vår egen och verksamhetens utveckling.

Vi på Vallentuna språkförskola vill även uppmuntra dig som läser den här texten att ha 
ett livsperspektiv i ditt engagemang, framför allt när det gäller lärandet för barn som 
har grav språkstörning. Sprid kunskap om grav språkstörning. Du som logoped, 
förskollärare, verksamhetschef och pedagog gör skillnad.
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Webbsidor 
www.sprakforskola.se Språkförskoleföreningen. 

www.spsm.se Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

www.vallentuna.se/sprakforskolan TINS, tidig intensiv, naturlig, språkbehandling. 
En mångsidig intervention för förskolebarn med grav språkstörning. Skrifterna om 
TINS finns i tre delar, en rapport, en lättläst del (8 sidor) och en metoddel. 

www.iktsidan.se

www.ipadiostersund.se

www.pappasappar.se

www.skolappar.nu

Bilaga 1. Blanketter projekt

Bilaga 2. Blanketter hemlån
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Bilagor 
Samtycke projekt och överenskommelser
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Med ett skräddarsytt upplägg och en egen anpassad miljö på 
iPaden har vi kunnat ge varje barn möjlighet till ökad språk- 
utveckling. Med hjälp av modern teknik samt tydliga och visu-
ella instruktioner har barnen och vi fått lättare att navigera efter 
olika pedagogiska syften och mål. Vi har vävt samman vanlig 
förskoleverksamhet med språkträning, språkbehandling och 
specialpedagogik.

Genom att vi ökade motivationen för att göra samma sak flera 
gånger, på ett roligt, varierande, begripligt och stimulerande 
sätt, så ökade barnens ordförråd inom de olika temaområdena. 
I samverkan mellan logoped och specialutbildade förskollärare 
har vi arbetat språkstimulerande och skapande med olika appar 
på iPaden som under projektet blev till en lärplatta.

Vi har sett ökad delaktighet och stärkt språklig förmåga. En 
ökad lust till kommunikation har skett med iPad som ett lär-
verktyg. Barnen har även blivit mer delaktiga i sin egen doku-
mentation och utvecklingen synliggörs utifrån ett synsätt som 
gagnar barn med avvikande språkutveckling, i det här fallet 
barn som har grav språkstörning.

Språkförskola är en behandlingsform, en undervisningsmetod, 
ett lärande där logopeder och förskollärare arbetar i team efter 
evidensbaserade metoder. De har en väl beprövad erfarenhet att 
arbeta med barn som har grav språkstörning.
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