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Introduktion



Mitt intresse för 
appar startade i 
barnehagen…



Vårt uppdrag är att 
stödja barn att utveckla 
digital kompetens inför 

deras kommande liv



Vad har vetenskapliga 
studier om barns 
användning visat?



Appars design och egenskaper

• Formar vilket lärande som blir möjligt
• Formar samtal mellan lärare och barn
• Öppen design uppmuntrar till dialog, interaktion och 

explorativa samtal
• Stängd design minskar ofta barns engagemang och 

leder till vuxnas dominans i samtal 



Appar och språkande

• Vanligt med icke-verbal kommunikation och 
”deiktiskt språk” (gester, pekningar, ord som ”den”, 
”där”, ”dit”) vid skärm – problematiskt för 
ordförrådsutveckling

• Samtal kring teknologin viktigt – dialogiska, 
explorativa samtal mest positivt för språkutveckling

• Deltagande vuxna som kan agera föredömen och 
sätta ord på vad de gör de teknologi



Pedagogiska appar
INTE ALLTID SÅ PEDAGOGISKA



Kommersiella intressen
BARNEHAGEN OCH MARKNADEN



Perspektivkrockar
MELLAN VUXEN OCH BARN



Appen som ersättning
REMEDIERING AV AKTIVITETER





Analogt Memory-spel

• Tävling

• Minnesstrategier och “fusk”

• Arrangera brickorna

• Diskussion om brickorna



Digitalt Memory-spel

• Individuell aktivitet

• Trial-and-error 

• Utforskande av teknologin

• Kontroll över/av teknologin



Slutsatser från Memory-studien

• Digitalt och analogt leder inte nödvändigtvis till 
samma slags aktivitet
• Ofta olika typer av interaktion och kommunikation i 

aktiviteterna beroende på teknologiernas 
egenskaper och sammanhanget
• Analogt/digitalt – inte fråga om bra eller dåligt men 

inte heller samma sak



• Appar med musik, sånger, rim och ramsor
• Digitala pekböcker med variation av bilder och ljud 
• E-books (men helst inte för många interaktiva element)
• Appar för lek och gemensamt utforskande
• Appar som stödjer flerspråkighet
• Appar för att måla, skapa animationer, egna berättande och böcker
• Appar som ger barn möjlighet att uttrycka sig genom röst, bilder, symboler, 

skrivande och skapande
• Helst tillsammans med andra!

Vilken typ av appar kan 
vi använda?



• granska appar innan användning – passar de i barnehagens
kontext? 

• delta i barns aktiviteter med appar
• uppmuntra till verbal kommunikation kring appar
• inte förvänta sig att lärande ska ske av sig självt
• visa på användning i autentiska aktiviteter
• sätta ord på vad vi gör med appar

Vi som vuxna kan:



Vara nyfikna på barns egna perspektiv!



Takk for oppmerksomheten! 


