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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till digitala verktyg för att 

stödja språkutveckling hos förskolebarn i lärandesituationer. Vårt fokus är på förskollärares 

förhållningssätt i arbete med digitala verktyg. Vi använder oss av observationer och intervjuer med 

förskollärare för att samla empiri till vår forskningsstudie. Genom att använda oss av tidigare 

forskning och sociokulturella begrepp som utgångspunkt har vi designat en ny studie kring 

digitalisering i förskolan. Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på hur användning av 

digitala verktyg kan stödja förskollärare i pedagogiskt arbete. Dessutom har vi undersökt hur 

språkutveckling stöttas av förskollärare och digitala verktyg på individ- och gruppnivå i förskolan. I 

vårt resultat och analysen utifrån det sociokulturella perspektivet har vi kommit fram till att 

förskollärarna i vår studie anser att digitala verktyg är ett komplement och ett pedagogiskt verktyg till 

barns språkutveckling i traditionellt lärande. Resultatet visar att barns språk kan stimuleras på individ- 

och gruppnivå vid användning av digitala verktyg.  
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Förord 

Barndom anses ofta som den bästa tiden i varje människas liv. De minnen vi har från den ljuva tiden 

följer oss under hela vår livstid. Det är i barndomen som grunden läggs för livslångt lärande. 

Oberoende vilka människor man träffar lär vi oss ständigt och får nya kunskaper och får nya 

erfarenheter. 

Vi fick i detta arbete en underbar möjlighet att prova på forskarrollen och vi vill tacka våra 

informanter för deras deltagande i studien. Förskollärares erfarenheter och kunskaper om användning 

av digitala verktyg har varit oerhört betydelsefullt för arbetets genomförande i vår studie. Vi vill tacka 

våra handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen för att ni gav oss erfarenheter och stöttat oss 

samt visat oss vägen fram till det här sista arbetet på förskollärarutbildningen.  

Vi vill tacka våra familjer för deras tålamod som har stått ut med oss när vi inte var närvarande. Vi vill 

även tacka varandra för ett gott samarbete och att vi har stöttat varandra under arbetets gång. Slutligen 

riktar vi ett stort tack till Susanne Kjällander som var en underbar och hjälpsam handledare under 

skrivandets gång och som gett oss den hjälp vi har behövt under processen. 

 

Stockholm, maj 2017 

Bushra Khadum och Varvara Koselkova 

 

Författarnas insatser i studien 

Tillsammans har vi planerat och delat upp arbetet för att senare utföra studien på Stockholms 

universitet. Tidigare forskning och kapitlen om teoretiskt perspektiv har vi delat upp och skrivit 

individuellt om för att senare tillsammans kunna sammanställa de viktiga aspekterna. I insamlingen av 

det empiriska materialet har vi delat upp arbetet, därefter diskuterade och sammanställde vi vår empiri. 

Analys- och diskussionskapitlet samt andra delar skrev vi tillsammans och turades om genom att en 

sökte information medan den andre antecknade.     
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Inledning 

Enligt Prensky (2001, s.1) blev det en snabb spridning av digital teknik under de senaste decennierna 

av 2000-talet. Författaren uppmärksammar en skiljelinje mellan generationer och hur barn tänker och 

arbetar med ny teknik jämfört med den äldre generationen som lär ny teknik. Barn som växer upp med 

digitala verktyg utvecklar sina kognitiva mönster annorlunda än vuxna. Detta kan leda till att barn får 

svårigheter att bli förstådda av vuxna. Dagens barn föds som digitalt natives1 däremot de som är födda 

innan 2000-talet har en digital accent2 och ses som digitala immigrants3 (2001, s. 2). Prensky (2001) 

hänvisar det till att dagens pedagoger är digitala immigrants i en digitaliserad värld som undervisar ett 

nytt språk för barn som föds med det digitala modersmålet. Många pedagoger tror inte att barn kan 

lära sig mer genom digitala verktyg än genom traditionella undervisningssätt. Därför uppmanar 

Prensky pedagoger att lära sig kommunicera på barnens eget digitala språk (2001, s. 3- 4). Dessutom 

menar författaren att vi behöver hitta nya metoder i alla ämnen för att barn ska vägleda vuxna och för 

att vuxna ska nå barn måste deras tankesätt ändras (2001, s. 6). 

Flertal artiklar och tidskrifter kritiserar eller ser positivt på användning av digitala resurser av barn. 

Barnläkare Lagercrantz (Delin 2015) menar att ett ökat användande av digitala verktyg i tidigare åldrar 

kan få negativa effekter på barns utveckling. Exempelvis menar Lagercrantz (Delin 2015) att 

användning av digitala verktyg kan påverka barns utveckling negativt, det kan handla om försämrad 

huvudräkning och stavning. Barn behöver mycket direktkontakt och uppmuntran från sina 

vårdnadshavare under de första levnadsåren, enligt barnläkaren. Lagercrantz rekommenderar att barn 

under två år inte ska använda digitala verktyg. Däremot för äldre barn är det digitala verktyget bra för 

att de flesta program är på engelska, vilket ökar deras språkkunskaper (Delin 2015). Fördelar med den 

tekniska utvecklingen med digitala verktyg överväger nackdelar, enligt Delin (2015). 

I en annan artikel ur Forskning.se (2015) berättar Petersen om sin studie att digitala verktyg kan bidra 

till barns språkutveckling. Petersen lyfter att barn som får arbeta självständigt kan stödjas med hjälp av 

digitala verktyg. Det leder till att digitala verktyg skapar möjligheter till barn att använda sina egna 

kreativa och nyskapande förmågor. Däremot påpekar Kjällander (2016, s. 17-18) att barns egna 

initiativ och engagemang med bokstäver på lärplattan uteblir eftersom de inte vill slösa bort tiden på 

att skriva utan de väljer att göra roliga saker istället.  

Skolverket (2017) har fått i uppdrag från Regeringen (Regeringskansliet 2017) att göra en översyn av 

läroplanen. I uppdraget ska barns digitala kompetens4 stärkas i förskolan eftersom att enligt 

Regeringskansliet (2017) läroplanen ger inte tillräckligt stöd i arbetet med digitala verktyg. Enligt 

Säljö (2014) uppfattar en del införandet av digitala verktyg i förskolan som en strålande pedagogisk 

framtid medan den andra ser digitala verktyg som ett hot mot det traditionella lärandet som byggs på 

tyst kunskap (2014, s. 247). I Skolverkets diskussionsunderlag (2013, s. 6) påpekas det att digitala 

verktyg kan användas för att underlätta vardagens arbete och komplettera barns lärande och 

undervisning i förskolan. Dessutom menar Kultti (2014) att digitala spel och intryck av populärkultur 

                                                      
1 digitala natives: digitala infödingar, enligt Google översätt.  

2 digital accent: det kan översättas som digital brytning, enligt synonymer.se  

3 digital immigrants: digitala invandrare, enligt Google översätt.  

4 digital kompetens: EU:s definition av digital kompetens är: Digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT). 
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ibland exkluderas medvetet i förskolan eftersom detta inte tydliggörs i läroplanen, samt att barn 

behöver göra saker i förskolan som de inte gör utanför. De traditionella lekmaterialen eller läromedlen 

uppmärksammas inte i läroplanen utan tas för givna utifrån traditioner och kulturella erfarenheter, 

enligt Kultti (2014, s. 46). Beltrame, Halling, Karlsson, Ringberg, Schmutz, Gogolos (2017) menar att 

digitala verktyg i förskolan inte skiljer sig från tidsfördriv i hemmet även om förskolan säger att 

digitala verktyg används i pedagogiskt syfte.  

Digitala verktyg såsom lärplattan och interaktiva skrivtavlan kan ge barn möjligheter att utforska olika 

fenomen med hjälp av olika uttrycksformer i grupp och enskilt. Detta påpekar även läroplanen 

(Skolverket 2016, s. 7) det står att barn ska skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom bild, sång, musik och drama. Vidare står det i läroplanen att multimedia- och 

informationsteknik kan användas såväl i skapande processer som i tillämpning i förskolan. I 

läroplanen (Skolverket 2016, s. 10) betonas det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förmågan att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

I nästkommande kapitel kommer vi att fördjupa oss i tidigare forskning kring digitala verktyg som 

stöttning till barns språkliga utveckling. Anledning till att vi valde det här ämnet är att vi idag lever i 

en globaliserad värld där digitala teknologier är en stor del av vår vardag. Det gäller inte bara vuxna 

utan även barn som föds med digital kompetens dessutom är idéer kring digitalisering i tidig barndom 

delad (Prensky 2001, s.1-2). Dessutom är språk i fokus som även understryks i Skolverkets 

kommentarmaterial (2012, s. 25) om den språkliga och kommunikativa kompetensen. Med det menas 

att språk är relevant för vårt forskningsområde eftersom vi ska undersöka hur digitala verktyg främjar 

barns språkutveckling. 

Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som är relevant i vår studie. Tidigare forskning omfattar 

såväl nationella som internationella forskningsstudier. Under varje rubrik har vi gett en överblick av 

resultatet från olika forskningsartiklar i användning av digitala verktyg på förskolan och skolan. Sedan 

har vi använt den tidigare forskningen i studiens diskussion. Vi har sökt på följande begrepp såsom 

IKT5 och iPads6 för att kunna hitta relevant tidigare forskning till vår studie.   

Digitala verktyg som medierande redskap  

iPads ska användas på lämpligt sätt för att utveckla språkliga tecken hos yngre barn på förskolan, 

menar Beschorner och Hutchison (2013, s. 16). Genom att barn interagerar med sin miljö kan de 

undermedvetet utveckla läs- och skrivkunnigheten det vill säga literacitet. Barn utvecklar litteracitet 

genom sina erfarenheter från samhället där vuxna har en stödjande funktion. Studiens resultat visade 

att yngre barn utvecklar nya erfarenheter och kunskaper med hjälp av digitala verktyg såsom iPads. 

Artikeln visar även att digitala verktyg kan vara bra pedagogiska instruktionsverktyg i arbetet med 

                                                      
5 IKT (ICT): förkortning för engelska Information and Communication Technologies (NE). Översättning på svenska är informations- 

och kommunikationsteknik (Säljö 2014). 

6 iPad: en surfplatta med tryckkänslig skärm med avancerade funktioner (NE). 
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yngre barn i deras utveckling och lärande. Användandet av iPads kan ses som en social aktivitet och 

bidra till socialisering eftersom barn samtalar och arbetar tillsammans kring dem (2013, s. 23).  

Voogt och McKenney (2007) undersöker också om hur tekniken kan stödja tidig litteracitet hos barn 

(2007, s. 83). Resultatet visade att barn kan arbeta självständigt efter genomförda instruktioner och att 

tekniken har en positiv inlärningseffekt på de observerade barngrupperna. Genom dataanvändning 

förbättrar barn sin finmotorik, sin kreativitet, sin problemlösning och sitt kritiska tänkande som kan 

stärka deras självförtroende. Dessutom är det viktigt med vuxnas närvaro i samspel med barn. Studiens 

syfte var att främja läskunnighet och kommunikationsfärdigheter på förskolan. Studien visade en 

positiv inlärningseffekt på förskolebarn vid användning av IKT (2007, s. 91-93).  

På samma sätt belyser Hisrich och Blanchard (2009) att digitala verktyg har effekt på barns skriv- och 

läsutveckling och barns språkutveckling. Vidare lyfter författarna upp att digitala verktyg har positiv 

påverkan på barns erfarenheter, sociala färdigheter samt framväxande läsförmågor. Däremot kan 

digitala verktyg påverka barns beteendemönster negativt (2009, s. 240, 243). Författarna har kommit 

fram till att olika digitala verktyg såsom internet, digitala inlärningsprogram och videospel är en 

kollektiv lärandeprocess. Barn lär tillsammans, vilket leder till att deras litteracitet kan utvecklas på 

bättre sätt (2009, s. 244-245). Digitala verktyg påverkar barns utveckling på ett positivt sätt, vilket 

leder till barnens läsförmåga ökar och barn får mer inflytande över sitt lärande (2009, s. 250).  

I en annan studie beskriver Given, Winkler, Willson, Davidson, Danby och Thorpe (2016) en 

forskning kring hur barn använder information från digitala redskap för att orientera sig och lösa 

problem med hjälp av ett program. Författarna undersöker olika datorspel och literacitet för att 

utforska barns informationsbeteende det vill säga sociala livsvärldar. Studiens syfte är att lärarna kan 

få mer kunskaper kring hur tekniska verktyg kan stödja barns utveckling, samt hur barn samlar 

information från sina digitala spel. Vidare avslutar författarna med att konstatera att användande av 

datorer påverkar barns läsförmåga positivt och formar framtidens lärande samt stödjer barns 

utveckling. Resultatet visade att tekniska verktyg hjälper barn att internalisera sociala och kulturella 

normer (2016, s. 344-345). 

Kommunikativa möten mellan individ, artefakt 

och samhälle 

Digitala resurser kan användas som en källa för barns språkutveckling, menar Sandvik, Smørdal och 

Østerud (2012, s. 205). Författarna reflekterar över hur pedagoger tillämpar sina kunskaper för att 

förbättra barns möte med IKT. Författarna har även inspirerats av begrepp såsom scaffolding och 

litteracitet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Bedömningen lägger inte bara tonvikten på lärarens 

roll utan även på medierade redskap (2012, s. 210). Förskollärarnas roll lyfts upp som aktivt deltar i 

barns aktiviteter. Förskollärare är närvarande och stöttar det enskilda barnet i processen vid behov. 

Författarna kom fram till att barn har förmåga att skapa en digital bok det vill säga från verkligheten 

till tekniken. De avslutar med att digitala verktyg såsom iPads och appar7 på förskolan kan ge 

möjligheter för barn att engagera sig i språkinlärning och socialt samspel tillsammans med vuxna och 

barn kring IKT (2012, s. 215-216).  

                                                      
7 App: är en förkortning för applikation, datorprogram med specifikt innehåll som kan laddas ned och installeras till speciella 

elektroniska plattformar såsom data och lärplatta (NE). 
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Veraksa, Shiyan, Shiyan, Pramling och Pramling-Samuelsson (2016) undersöker hur lärare eller mer 

erfarna deltagarna kan utmana och stödja barns utveckling och lärande. Denna artikel har fokus på 

kommunikativa möten mellan kunniga deltagare, barn och lärare och är baserad på ett sociokulturellt 

perspektiv och dess implementering i den pedagogiska praktiken (2016, s. 221-222). Resultatet visar 

att samspel mellan kulturella verktyg, barn och vuxna bidrar till barns begreppsutveckling. I detta 

perspektiv kopplas utveckling av barn till utveckling av kulturella verktyg och dessa användningar 

mellan individer. Det är beroende av vilken typ av kulturella verktyg som befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen under lärprocessen. Detta beror även på interaktion mellan barn och individer där 

barn kan stimuleras av kulturella verktyg och positionera sig (2016, s. 231). 

Marsh (2006) analyserar hur förståelse för multimodala texter utvecklas hos barnen under 

produktionsarbete med digitala filmer på stationära och bärbara datorer (2006, s. 493). Resultatet 

visade en bred kompetensutveckling hos barn under studiens gång. Barnen hade färdigheter och gjorde 

medvetna val i val av genre och animation. Förskollärarna måste hitta rätt stöttningsstrategier för att 

hjälpa barn i det nya teknologiska århundradet. Författaren föreslår ändring i läroplanen där 

digitalisering bör få en högre plats i förskolans vardag för att hinna med den snabba utvecklingen i 

världen (2006, s. 503-504).  

Shifflet, Toledo och Mattoon (2012) har ett gemensamt intresse av att undersöka användningen av nya 

tekniska verktyg av pedagoger samt hur de kan introduceras i förskolan (2012, s. 36-37). Genom 

introduktion av digitala verktyg upptäcker barn ett nytt verktyg i sin lek. Genom interaktion och 

samspel kan barn skapa mening med det nya tekniska verktyget det vill säga den nya leksaken. Barns 

nyfikenhet stimuleras och deras språkkompetens utvecklas. Genom användning av digitala verktyg 

kan barn kommunicera med varandra om spelet exempelvis. På det sättet kan barns idéer stödjas 

genom att förbinda verkliga upplevelser med digitala (2012, s. 38, 40).  

Digitala redskap som pedagogiskt verktyg i 

läroprocess 

Dong (2016) har undersökt hur pedagoger kan stödja barns språk genom användning av IKT. Digitala 

verktyg ska kunna användas effektivt för att stödja och hantera undervisning och lärande. 

Förskollärares uppfattning om IKT kan påverka starkt integration av IKT i undervisning och lärande 

(2016, s. 3). Studiens resultat visar att förskollärare behöver utveckla egna förståelser och kompetenser 

för att integrera IKT i undervisning. Förskollärare kan använda ett bredare spektrum i pedagogiken för 

att underlätta barns lärande med användning av IKT. Efter undersökning har författarna kommit fram 

till att förskollärare behöver bygga en bättre förståelse för värdet av IKT för förskolebarn. Dessutom 

behöver förskollärare utveckla en digital kompetens för att stödja barns användning av IKT på ett 

djupare och mer meningsfullt sätt (2016, s. 13).  

Masoumi (2015, s. 6) undersöker hur pedagoger integrerar IKT i praktiken i svenska förskolor. 

Digitala resurser är ett lärande verktyg som kan erbjuda olika representationer. Det krävs goda 

färdigheter av förskollärare samt vägledning för att använda IKT, vilket leder till att lärande kan få 

bättre kvalitet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv förmedlar IKT lärande, interaktion samt 

kommunikativa praktiker. Resultatet visar att användning av IKT på förskolan kan betraktas som ett 

objekt för att berika läroplanen, samt en kulturell förmedlare för att förbättra barns kulturella 

medvetenhet (2015, s. 13-14). IKT kan berika barns språkinlärning för flerspråkiga barn i svenska 

förskolor och kan berika sociala behov. IKT kan hålla barn sysselsatta på ett lekfullt sätt och är ett 
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pedagogiskt hjälpmedel i barns aktiviteter. Däremot anser vissa förskollärare att användning av IKT 

inte är viktig som undervisningsmetod. De anser att IKT ses som ett hot mot det mer traditionella 

lekfulla lärandet. Det finns andra förskollärare med bristande kompetens, vilket i sin tur påverkar 

inställning och användning av digitala verktyg (2015, s. 13-14).  

Enligt Howard, Gareth och Rees-Davie (2012) betonas lek och IKT som central del för barns 

utveckling och lärande inom läroplanen. Vidare menar författarna att lärarna känner sig oförberedda 

för att kunna integrera IKT i undervisning. Denna studie utforskar lärarnas erfarenheter av att integrera 

datoranvändning i klassrummet. Barns nivåer av engagemang med dataaktiviteter och hur lekfullt barn 

upplever datoranvändning utforskas. Lärare har levererat en mängd olika datorupplevelser till barn och 

barn tolkade dessa aktiviteter som spel oavsett vuxens närvaro. Lärare bör vara närvarande vid IKT-

användning för att stödja barns motivation. Dessutom tyder det på att IKT kan integreras i tidigare 

ålder genom vuxnas stöttning och interaktion (2012, s. 175-176). I resultatet visade barn måttliga till 

högre nivåer av engagemang som inte berodde på lärarnas närvaro eller frånvaro och socialt 

sammanhang (2012, s. 186-187).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Alla ovanstående nämnda forskningsartiklar har en gemensam nämnare och det är läran kring IKT. 

Fokus är på kommunikation, litteracitet och lärande där pedagoger spelar en stödjande roll. Även om 

dessa artiklar undersökte barn i olika världsdelar såsom, USA, Australien, UK, Kina, Ryssland och 

Skandinavien är alla forskare överens om att IKT har påverkan på barns lärande och språkutveckling. 

Dessutom behöver pedagoger bredare kompetensutveckling kring IKT för att stödja barns 

språkutveckling med bättre kvalité. Barnens ålder var mellan tre och sju år och de hade erfarenhet 

sedan tidigare vid användning av digitala verktyg. Litteracitet det vill säga läs- och skrivförmåga är en 

del av språkinlärning och lyfts upp i varje artikel. Vi tolkar att dessa artiklar utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom barnen skapar en aktivitet kring digitala verktyg och interagerar 

med varandra. Vidare kommer vi att specificera IKT till digitala verktyg och lärplatta. 

Syfte och frågeställningar  

Som utgångspunkt togs tidigare forskning för denna studie där digitala verktyg ses som ett 

pedagogiskt hjälpmedel för barns lärande och språkutveckling. Det övergripande syftet med detta 

arbete är att ta reda på hur användning av digitala verktyg kan stödja förskollärare i pedagogiskt 

arbete. Dessutom ska vi undersöka hur språkutveckling stöttas av förskollärare och digitala verktyg på 

individ- och gruppnivå i förskolan. Fokus läggs på förskollärare och deras arbetssätt.  

Utifrån vårt syfte väljer vi att fokusera på dessa frågeställningar:  

På vilka sätt kan existerande pedagogiska digitala verktyg användas som ett komplement i 

språkstöttande aktiviteter?  

På vilka sätt kan förskollärare stötta barn i grupp med digitala verktyg för att stötta 

språkutveckling hos det individuella barnet?  

Hur uppfattar förskollärarna att deras digitala kompetenser kan stötta barns språkutveckling? 
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Sociokulturellt perspektiv 

I följande kapitel presenteras de tre centrala begreppen utifrån det sociokulturella perspektivet som 

används i vår studie. Vi har valt att fördjupa oss i vår studie där de centrala begreppen är artefakter, 

mediering, stöttning, vilka är relevanta inom ämnet som vår studie belyser. Valet av perspektivet 

bygger på vårt intresseområde om användning av digitala verktyg som främjar barns språkutveckling 

på förskolan. Valet i denna studie har utgått ifrån detta perspektiv och centrala begrepp eftersom 

kommunikation, interaktion anses vara nyckeln, samt digitala verktyg ses som artefakter som 

medierar kunskap till barn. Begreppet digitaliseringen är den tekniska kärnan i den nya tekniken. Den 

nya tekniken betyder de digitala verktygen om det tolkas från sociokulturellt perspektiv, enligt Säljö 

(2014, s. 242). De digitala verktygen kan ses som hjälpmedel för pedagoger och kan användas som 

stöttning till barns språkutveckling.  

Enligt Säljö (2014) ses språk och tänkande som intellektuella redskap och digitala verktyg ses som 

fysiska redskap. Kunskap medieras eller förmedlas genom språkliga, intellektuella och fysiska 

redskap. Denna mediering av kunskap stöttas med hjälp av kunniga deltagare. Därför blev vi 

inspirerade av Vygotskijs syn på barns lärande i praktiken som passar ihop med vår forskningsstudie 

(Säljö 2014, s. 81). Dessutom har det sociokulturella perspektivet fokus på samspel mellan kollektiva 

resurser för tänkande och individers lärande. Val av perspektivet beror på forskningsfrågor och 

forskningsområden som har valts att undersöka. Därför valdes i denna studie det sociokulturella 

perspektivet och de ovanstående nyckelbegreppen för att kunna analysera och tolka vår datainsamling. 

Perspektivet och dessa centrala begrepp utgör våra glasögon och är tolkningsverktyg för denna 

forskningsstudie, enligt Fejes och Thornberg (2014, s. 28). 

Barns lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv         

Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskijs syn om människors lärande och utveckling. För 

att förstå individen måste den sättas in i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang, menar Smidt 

(2010, s. 9). I ett sociokulturellt perspektiv ligger fokus på samspel, hur individer och grupper tillägnar 

sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö 2014, s. 18). Synen på lärandet utifrån 

sociokulturellt perspektiv är som en process där människor använder sig av kulturella redskap. 

Kulturella redskap kan vara fysiska och intellektuella. Fysiska redskap använder vi för att skriva och 

göra, intellektuella redskap för att kommunicera med andra (2014, s. 29). De kulturella redskapen ser 

olika ut i olika kulturer och tider. De kulturella, språkliga och fysiska redskapen förändras 

kontinuerligt, vilket i sin tur kommer människors kunskap och intellektuell förmåga förändras och 

utvecklas (Säljö 2014, s. 71).  

I det sociokulturella perspektivet ligger fokus på det kollektiva det vill säga grupplärande på bekostnad 

av individlärande. I varje lärandeprocess förekommer dock individuella och sociala lärandeprocesser. 

Exempelvis möts barn dagligen av nya ord och med andras användning av ord och på det sättet 

uppstår interaktion mellan människor det vill säga erfarenheterna som barnet gör i sin omvärld vägleds 

och byggs alltid på av andra. Senare använder barnet samma ord när hen tänker tillbaka på situationen 

då uppstår det interaktion, det vill säga interaktion inom barnet (Gjems 2011, s. 27-28).  
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Vuxna i socialt samspel spelar en viktig roll i barns lärande. Barn skapar alltid kunskaper tillsammans 

med andra och språket är en viktig del i erfarenheten av lärande långt innan barn kan använda språket. 

I det sociokulturella perspektivet lyfts det att lärande sker i den sociala gemenskapen och inte bara 

inom individen, därför kan individer aldrig uppfattas som oberoende av varandra. Ett barns lärande 

hänger alltid ihop med en större social gemenskap och barns lärande är ett resultat av att de har 

deltagit i aktiv kunskapskonstruktion tillsammans med andra. Barnets individuella ansträngningar att 

förstå omvärlden försvinner inte för att lärande sker i en social gemenskap (Gjems 2011, s. 28). 

Fysiska och språkliga redskap som medierar 

kunskap  

Kulturella redskap är fysiska, materiella eller intellektuella artefakter (Säljö 2014, s. 29). Dessa 

kulturella redskap är ett nyckelbegrepp när det gäller att förstå det mänskliga lärandet. De redskapen 

visar och utgör vad som förväntas att göra och lärandet sker med hjälp av dem i sammanhanget. 

Artefakter såsom lek- och läromaterial i förskolan bär betydelse och mening. Dessa artefakter är 

tillverkade av människor och är viktiga delar i sociala praktiker (Säljö 2014, s. 29-30). Det kan tolkas 

att fysiska redskap kan användas både i grupp och individuellt (Säljö 2014). På samma sätt beskriver 

Forsberg Ahlcrona (2012, s. 68) att fysiska redskap som är speciellt tillverkade föremål för olika 

ändamål. Det kan även beskrivas som ett hjälpmedel som underlättar arbete i form av ett föremål eller 

metod. Hjälpmedel präglas av didaktiska frågeställningar såsom hur, vad, varför, för vem i förskolan. 

På det sättet utgör fysiska redskap grund för utformning av pedagogiskt arbete för pedagoger.  

Säljö (2014) tar upp ett annat grundläggande begrepp, språket som är centralt inom det sociokulturella 

perspektivet. Språket är samtidigt ett interaktivt, kollektivt och individuellt kulturellt redskap. Det kan 

fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Människors agerande och 

tankar är sammanflätade med både fysiska, intellektuella och språkliga redskap (Säljö 2014, s. 87). 

Språk är som resurs för skapande av kunskap om världen. En central fråga i det perspektivet är hur 

individer tillägnar sig betydelser, innebörder och hur samspelet mellan vad ord betyder för varje 

individ och vad det betyder i kollektivet (Säljö 2014). Enligt Kultti (2013, s. 1956) hänföras 

utvecklingen antingen till individer, kulturella verktyg eller sociala sammanhang. Människors 

deltagande i aktiviteter förmedlas genom kommunikation med både fysiska och språkliga redskap i 

samspel med varandra (2013, s. 1965).  

Sandvik och Spurkland (2015, s. 42) menar att språket är ett redskap för tänkande och handlande som 

utvecklas inom sociala sammanhang för att bearbetas av individen. Språket är kärnan i lärprocessen 

och genom språket kan båda vuxna och barn veta vad som sker hos individen. För att kommunikation 

ska vara möjligt räcker inte enbart med fysiska artefakter och språk. Det är nödvändigt i människors 

handlande. Människans viktigaste redskap är de resurser som finns i språket som medierar kunskap 

(Säljö 2014, s. 82). Språk medierar kunskap och detta betonas i läroplanen (Skolverket 2016, s.7) att 

“språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling”. 

Mediering är ett annat grundläggande begrepp i det sociokulturella perspektivet (Säljö 2014, s. 100). 

Mediering innebär att det finns ett slags raster mellan oss och världen utanför. De raster som vi tolkar 

är någon slags mönster som hjälper oss att konstituera företeelser och upptäcka världen enligt 

specifika kriterier. Vi tänker, agerar, handlar med och genom intellektuella och fysiska redskap i vårt 

moderna samhälle. Individen gör språkliga erfarenheter i social interaktion och därmed används 

språket i en intramental process som inte är tillgängligt för andra och som sker i tänkande. Mediering 
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kan förstås som förbindelse mellan yttre social interaktion och inre mentala processer som sker genom 

tecken som förmedlar kontakt mellan yttre händelser och inre processer (Gjems 2011, s. 34). Med det 

menas att mediering är ett sätt att kommunicera mellan språk och tanke och mellan omvärlden och 

individers handlingar och erfarenheter.  

Smidt (2010, s. 43) definierar även att mediering är olika sätt att kommunicera genom tecken och 

symboler. Syftet med mediering är att förstå, förklara eller representera världen och erfarenheter. 

Människor har utvecklats på många olika sätt för att kunna förmedla sina tankar och idéer om världen. 

Digitala verktyg kan tolkas som en uppbyggd artefakt av tecken, bilder och symboler som är ett 

förändrande sätt att tänka och kommunicera som kallas för kulturella redskap. Människor har tillgång 

till information och kunskap om världen genom mediering. Dessutom kan kunskap skapas om världen 

och konstrueras genom språk. Detta innebär att i konstruktion av kunskap och information sker 

språkliga processer i sociala praktiker där människor samspelar med andra (2010, s. 43). 

Stöttning i den närmaste utvecklingszonen 

I det sociokulturella perspektivet ligger fokus på vad individen kan lära sig på egen hand och sedan 

vad samma individ kan lära sig med en kunnig persons närvaro i situationen. Den sociala aktiviteten är 

en grund för individens handlande. Det betyder att barnet som inte kan en uppgift nu kommer i 

samarbete med andra kunna göra det självständigt senare. Barnet har en potential för lärande och 

utveckling som kan förverkligas i samspel med en mer kompetent person.  Med det menas att det 

behövs orienterade instruktioner mot en potentiell utvecklingszon än den aktuella utvecklingszonen 

(Sandvik & Spurkland 2015, s. 43; Smidt 2010, s. 119).  

I detta perspektiv är två viktiga begrepp i sammanhanget den närmaste utvecklingszonen och stöttning. 

Den närmaste utvecklingszonen är en zon där det sker stöttning för barnet. Denna zon är tillfällig och 

är kroppsligt sammanflätad till omvärlden och är kulturellt formad. Barnets lärande kan ses som olika 

utvecklingszoner det vill säga vad barnet kan och vad barnet kan med sina erfarenheter, och tidigare 

kunskaper uppnå med stöd av en mer kunnig person eller vuxen. Närmaste utvecklingszonen 

förutsätter barns deltagande. För att överskrida sin aktuella potential behöver barnet en lärares 

samarbete och vägledning i kombination med egna aktiviteter och erfarenhetsutbyte med andra mer 

kompetenta barn. Pedagoger bör läsa av varje barn för att kunna inse vilka kompetenser som inte är 

synliga och behöver stöttas i olika situationer. Därför bör en sådan kompetens få chansen att utvecklas, 

enligt Forsberg Ahlcrona (2012, s. 65). 

Smidt (2010, s. 117-119) menar att barnet inte enbart genom samarbete får hjälp att lösa uppgiften 

utan barnets potential ska ligga till grund för vidare lärande och utveckling. Däremot kan risken vara 

att pedagogen endast ägnar sig åt vad barnet väljer att göra och inte utgår från lärarrollens uppdrag, 

enligt Forsberg Ahlcrona (2012, s. 65). Smidt (2010) beskriver även att: 

den närmaste utvecklingszonen erbjuder en förbindelse mellan de spontana vardagsbegrepp som 

härrör ur empiriskt eller praktiskt lärande och de vetenskapliga begrepp som uppstår genom en mer 

abstrakt undervisning och inlärning.    

                                                       (2010, s.117)  

Med detta menas att förstå lärande och med vilket redskap problemet kan lösas och vilka tekniker som 

ska användas. Uppgiften kan förklaras till barnet i detalj genom att pedagogen identifierar problemet. 

För att barnet kan lösa problemet med hjälp av vad det har lärt sig samt vilka verktyg som används av 

pedagoger under den formella undervisningen. Enligt Smidt (2010, s. 119) betyder byggnadsställning 
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stödstruktur som brukar användas av den mer kompetenta personens avsikter att hjälpa individen. Där 

individen går från den aktuella presentationen till den potentiella nivån. Nackdelen med begreppet 

byggnadsställning är att stödet kan betraktas som en envägsprocess, när pedagogen tar fram 

lärohjälpmedel utan att veta vilket stöd barnet behöver. Pedagogen bör konstant vara uppmärksam på 

barnet, vad det har förstått och vilken slags hjälp barnet behöver (2010, s. 119-120).  

Scaffolding kan förklaras som stöttning eller byggnadsställning (Wood, Bruner & Ross, 1976 se Kultti 

2014). Barnen kan utveckla nya kunskaper genom konkreta tankekonstruktioner för lärande. Det finns 

även språklig stöttning genom att lärare beskriver, förklarar till barnet. På det sättet stöttar lärare 

barnets fysiska handlingar som blir resurser för deltagande och lärares handlingar blir utgångspunkt 

för stöttning (2014, s. 65-67). Dessutom blir lärares frågor, förklaringar och bekräftelser 

språkundervisning. Det är pedagogers skapande av situationer som ger barn möjligheter till att utvidga 

sina färdigheter och kunskaper (Kultti 2014, s. 66). Samtal och görande medieras av det materialet 

som är tillgängligt exempelvis under bygget barn tar upp en leksakstelefon och börjar prata i den. Det 

kan förklaras att samtalet medieras av leksakstelefon, enligt Kultti (2014, s.78).  

Enligt Säljö (2014) är stöttning ett centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv. Stöttning är en 

process när en vuxen eller mer kompetent person styr barns agerande genom att bryta ner uppgifter till 

mindre delar. Det kan förklaras med att pedagogen strukturerar problemlösning för barnet. Med hjälp 

och stöttning på vägen kan barn klara av mer avancerade saker (Säljö 2014, s.123). Lärande är socialt 

och kulturbundet som kännetecknas som ett ständigt sökande efter kunskap med andra. Eftersom allt 

lärande är socialt är det viktigt att inte bara tänka på det barn säger till oss utan även att tänka på det vi 

förskollärare säger till barnen, där kommentarer kan tolkas som respons. På det sättet kan denna 

respons ses som ett verktyg i undervisning och lärande. Denna respons kan ses som en stöttning det 

vill säga byggnadsställning. Människor bygger nya förståelser utifrån det vi har förstått och respons är 

ett redskap som hjälper oss med detta (Smidt 2010, s.177-178). 

 

Teorisammanfattning 

Studien fokuserar på fysiska artefakter och intellektuella redskap som är viktiga utgångspunkter för 

kommunikation genom handlande och görande, dessutom att användning av dessa redskap skiljer sig 

kulturellt. I kommunikation mellan individer och de kulturella redskapen pågår mediering eller 

förmedling av kunskap utifrån våra erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Stöttning är en 

läroprocess som hjälper barn på vägen för att uppnå en bestämd kunskap. Detta sker genom att lärare 

handleder barn och delar uppgift i mindre delar och stödet ges genom att ta ett steg i taget. 

Metod 

I kommande kapitel kommer vi att gå igenom vilka metoder vi har valt i vår studie och redovisa 

fördelar och nackdelar med valda metoder. Vi kommer att lyfta upp de etiska överväganden som vi har 

gjort innan observationerna. Syftet med metoderna är att synliggöra en helhetsbild av förskollärares 

förhållningssätt till användning av digitala verktyg som stöttning till barns språkutveckling. Vår tanke 

var att iaktta förskollärares samspel med digitala verktyg som de tillsammans kan förmedla kunskap 

vidare till barnen. Vi hade fokus på förskollärares arbetssätt där interaktion kontinuerligt pågick 
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mellan förskollärare och barn och deras samspel kring aktuella verktyg. Dessa metoder som används 

var mest givande eftersom studien utgår ifrån pedagogiskt arbetssätt i förhållande till digitala verktyg.  

 

Icke-deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer 

Ahrne och Svensson (2015) menar att de metoder som bygger på intervjuer och observationer kan 

nämnas för kvalitativa. Kvalitativa metoder innebär att metoder som producerar kvalitativt empiriskt 

material det vill säga material som är lämpligt för att göra en kvalitativ analys (2015, s. 9-11). Inom 

den kvalitativa forskningen kommer vi att tolka våra insamlade data med hjälp av ett sociokulturellt 

perspektiv som är centralt inom etnografisk metod (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 

148). Metoderna som vi valde var platsbaserade icke-deltagande observationer som kompletterades 

med ostrukturerade intervjuer kring förskollärares förhållningssätt (Franzén 2014, s. 62; Pripp & 

Öhlander 2011, s.120; Fägerborg 2011, s. 99). Vi har använt icke- deltagande observationer för att 

påverka situationen så lite så möjligt och vårt val av metod var självklart för oss eftersom denna metod 

stämmer mer med våra intentioner (Franzén 2014). Dessutom har vi ostrukturerade icke-deltagande 

observationer där vi antecknade allt relevant som händer kring vårt forskningsområde det vill säga 

förskollärarens förhållningssätt i aktiviteter (Franzén 2014, s. 62-63).  

Syftet med icke-deltagande observationer var att följa förskollärare som organiserar barnaktiviteter 

med digitala verktyg i didaktiska situationer. Vi har följt förskollärare och observerat hur hen stödjer 

det individuella barnet och barngruppen i språkutveckling med hjälp av digitala verktyg. Dessa 

aktiviteter var planerade av förskollärare och därför har vi anpassat vår planering enligt 

organisationens ramar. Vi valde observationer eftersom vår studie har ett specifikt ämne där fokus 

ligger på förskollärares arbetssätt. Nedan kommer vi benämna icke- deltagande och platstbaserade 

observationer som observationer.   

Syftet med ostrukturerade intervjuer är för att anpassa frågor efter varje observation. På det sättet kan 

vi skapa bättre dialog med förskollärare samt få svar på våra forskningsfrågor. Ostrukturerade 

intervjuer kännetecknas av mer löpande samtal (Fägerborg 2011, s. 99). Enligt Eriksson- Zetterquist 

och Ahrne (2015) är intervjun ett resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle. Det 

som intervjuaren säger kan ha andra syften än den hen har tänkt eller förstått, därför bör intervjuerna 

kompletteras med andra metoder (2015, s. 53). Fägerborg (2011, s. 96-97) menar att intervjuer kan 

belysa de specifika problemformuleringar och ge kunskap om det intervjuade individperspektivet där 

den enskilda människans berättelse genomlyser olika kulturella fenomen, diskurser och strukturella 

företeelser.  

Under varje intervju gav vi tid till förskolläraren att tänka och fundera på varje frågeställning. Vi 

ställde inga motfrågor som kunde betecknas som att bryta mot det vi har observerat och som 

förskolläraren har sagt. Med det menas att vi undvek att ställa frågor som var känsliga eller svåra att 

tala om. Vi har anpassat våra frågor till förskollärare som i sin tur har svarat vad de tror är lämpligt 

och riktigt att svara utifrån de normer och sociala ramar man har. Vi var på förskolan för att utforska 

företeelser och skapa en kommunikation som är baserad på respekt, lyhördhet och förståelse på det 

sättet skapade vi balansgång i undersökningen mellan frågandet och lyssnandet (Fägerborg 2011, s. 

93-94; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 128-129). Nedan kommer vi benämna 

ostrukturerade intervjuer som intervjuer.   
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Urval och avgränsningar 

Utifrån vårt insamlade empiriska material har vi sorterat sekvenser av observationer med intervjuer i 

tre delar. Varje del har koppling till våra sociokulturella begrepp och frågeställningar. Dessa delar 

komma att innehålla två sekvenser och varje sekvens avslutas med ostrukturerad intervju av 

följdfrågor till förskollärare. Syftet med detta upplägg är att kunna komplettera vårt empiriska material 

och få svar på våra frågeställningar. Vi har gjort ett teoretiskt urval för att kunna belysa förskollärares 

förhållningssätt. Vi har avgränsat vårt samlade material och plockade upp de delar som vi ansåg var 

mest relevanta till vår forskningsstudie. Våra empiriska material har kategoriserats utifrån de aktuella 

teoretiska begreppen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 136- 138).  

Under forskningsstudien har vi valt att observera två olika avdelningar i två förskoleverksamheter i 

Stockholms stads kommun. Under cirka två veckors period har vi samlat åtta observationer samt åtta 

intervjuer med förskollärare. I resultat - och analyskapitlen ska vi avgränsa vår forskningsstudie till 

sex observationer och några frågor och svar från intervjuer efter varje aktuell observation till de 

förskolelärarna som deltog i aktiviteterna. Vi valde förskolor där vi inte har arbetat eller varit student 

tidigare för att få en objektiv syn på våra forskningsfrågor. 

Undersökningspersoner 

Vi kom i kontakt med två förskolor för att observera förskollärares didaktiska arbetssätt. Det var en 

förskollärare på varje förskola som frivilligt ställde upp i vår studie eftersom de förskollärarna är 

positiva till användande av digitala verktyg. De barn som medverkade var av blandade kön och några 

av dem har svenska som andraspråk som kommer att lyftas upp i analyskapitalet.  I vår 

forskningsstudie har vi inte direkt fokus på barn utan endast på förskollärares arbetssätt med digitala 

verktyg. Därför avidentifierade vi barn och nämnde dem bara för deltagande barn i vår studie. Antal 

barn var varierande och beroende av de didaktiska aktiviteter som förskollärare genomförde. Endast de 

barn som fick samtycke från sina vårdnadshavare deltog i aktiviteten vid varje tillfälle. Barnens ålder 

vid observationstillfällena var på de förskolorna mellan två till fyra år. 

Genomförande 

Vi kontaktade de två förskolecheferna via mejl och telefon. Efter att de bekräftade och blev 

intresserade av vår studie skickade vi ytterligare information om vår studie med den preliminära 

tidsplanen samt information och en samtyckesblankett. Vi gav cirka en veckas betänketid till 

vårdnadshavarna och i blanketten framgick att om vårdnadshavarna inte samtycker till att deras barn 

skulle vara med i studien kunde de bortse från samtyckesblanketten. Vi påbörjade vår forskningsstudie 

på förskolan efter vi har fått godkännande och samtycke från förskolechefer, förskollärare och 

samtliga vårdnadshavare kring barns medverkan. Dessutom skickade vi i förväg ett informations- och 

presentationsbrev för att pedagoger med barn kunde vara förberedda inför vårt besök. Vi var på 

förskolorna under cirka två veckor.  

Alla aktiviteter genomfördes inomhus och de förskollärare som deltog i intervjuerna deltog även i 

observerade aktiviteterna. Tider för observationer hade vi fått från förskollärare för att kunna få så 

mycket empiriska material som möjligt från aktiviteter med digitala verktyg, eftersom aktivitet med 

digitala material var planerade i förväg och behövde förberedelser. Vi har observerat på förmiddagar 

och vid några tillfällen även på eftermiddagar på båda förskolorna. Varje observation tog mellan cirka 

en och en halv timme. Under varje observation samlade vi följdfrågor som är relaterade till våra 
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forskningsfrågor. Vi avvaktade tills förskolläraren och barnen hade avslutat aktiviteten sedan direkt 

ställde vi följdfrågor endast till förskolläraren. Dessutom spelade vi in på diktafon våra intervjuer med 

förskolläraren. Varje intervjuinspelning var cirka mellan fyra till fem minuter. Diktafon hade vi hängt 

runt halsen på ett snöre för att underlätta hanteringen av verktyget. Med inspelade intervjuer finns det 

mer för- än nackdelar, enligt Fägerborg (2011). Under en intervjuinspelning behöver inte den som 

ställer frågor ägna sig åt antecknande och kan vara för fullt närvarande i situationen. Dessutom har det 

inspelade materialet högre värde som informationskälla och ger möjligheten till analys ur olika 

synvinklar. Ljudfilerna kan lyssnas om och om igen, vilket inte fungerar på samma sätt med 

anteckningar (2011, s. 104-106). Vi har kontaktat mediaverkstaden på Stockholms universitet för att 

låna diktafon inför vår studie. Med hjälp av empiriskt material såsom kvalitativa observationer och 

intervjuer kunde vi genomföra undersökningen.  

Varje forskningsdag avslutade vi genom att renskriva både anteckningar från observationer och 

inspelningar från intervjuer med förskollärare. Vi satt antingen kvar på förskolan och renskrev 

empiriska material eller kom till universitetet för att diskutera kring vårt insamlade data med varandra. 

Anledningen var att vi lätt kan glömma dagens händelser i efterhand (Franzén 2014, s. 62-63). När vår 

forskningsstudie blir godkänd kommer vi att förstöra våra insamlade data empiri från observationer 

och intervjuer. Risken att spara data är att obehöriga kan ta del av informationen och sprida den vidare 

på ett felaktigt sätt (Löfdahl 2014, s. 36-38). Vårt avgränsade kunskapsmål hjälpte oss att hålla fokus 

och formulera frågor. Fokus på observationer låg på hur förskollärare använde sig utifrån digitala 

verktyg för att möjliggöra samspelet mellan kollektiv, individer och digitala verktyg (Öhlander 2011, 

s. 266). 

Databearbetning och analysmetod 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga och hur vi har arbetat med det 

empiriska materialet. Vi ska även redovisa hur vi har reflekterat över vår analysmetod i relation till tre 

tolkningsgrader och hur tre tolkningsgrader kan ha påverkan i våra resultat. 

Databearbetning 

Vi har valt att transkriberat sex sekvenser av vårt insamlade empiriska material som är relevanta i vår 

analys. Syftet att vi gjorde representativa urval är att kunna lyfta upp de mest relevanta sekvenserna till 

våra forskningsfrågor. Dessutom vill vi få en tydlig bild av förskollärarnas perspektiv på deras 

förhållningssätt till aktuella verktyg under intervjuer. Med hjälp av valda sekvenser kommer vi få ett 

resultat som kan svara på våra frågeställningar. När vi var på plats vid den bestämda tiden kunde vi 

båda observera och anteckna med hjälp av papper och penna för att senare kunna sammanställa 

innehållet. Under varje observation fick vi olika infallsvinklar på didaktiska aktiviteter som har berikat 

vår forskningsstudie. För att samla in data från intervjuer använde vi oss utav en diktafon för att kunna 

efteråt transkribera de inspelade ljudfilerna. Efteråt överförde vi ljudfiler på datorn för att kunna lyssna 

på intervjuerna om och om igen som underlättade transkriberingen. Anledningen till 

ljudfiltranskribering var att underlätta vårt analysarbete (Back & Berterö 2015, s. 153). Genom att höra 

på en ljudinspelning flera gånger kan vi få nya och intressanta infallsvinklar. Detta ledde till att vi 

skapade oss en förförståelse samt en djupare förståelse av innehållet som kan vara avgörande för hur 

observationerna och intervjuerna ska redovisas och analyseras.  
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Analysmetod 

Vi har analyserat utifrån de tre teoretiska begreppen artefakter, mediering och stöttning och fick 

inspiration att kategorisera analysen i tre tolkningsgrader. Syftet med de tre tolkningsgraderna är att 

synliggöra och ge vägledning i hur vi har arbetat med vårt empiriska material (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall 2015). De tolkningsgraderna ses inte som särskilda från varandra utan att de utgör grader 

som forskare pendlar fram och tillbaka mellan. Genom den första graden konstaterade vi det som vi 

har sett och vi har haft fokus på artefakt som ett komplement i språkstöttning. Tolkning av andra 

graden gick utöver det vardagliga sättet att tolka verkligheten och nämner det för digitala verktyg som 

medierande redskap och innebär växling mellan vardagliga och teoretiska begrepp. Tolkning av tredje 

graden är stöttning eftersom förskollärare hade en stöttande roll i alla sekvenser, vilket ses som 

bakomliggande mönster i samtliga sekvenser (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 220-231). 

Resultat och analys från vår insamlade empiri observationer och intervjuer kommer presenteras i nästa 

kapitel på följande sätt. Först kommer vi att presentera observationer, därefter varje presenterad 

observation, kommer vi följa sekvenser av intervjuer med förskollärare. Analys med hjälp av de tre 

teoretiska begreppen kommer att ske efter varje empiri. 

Forskningsetiska överväganden  

I Vetenskapsrådets God Forskningssed (Hermerén 2011) påpekas att en viktig del av forskningsetik 

rör forskningsfrågor om hur personer som medverkar får behandlas. Med det menas att deltagarna ska 

skyddas mot kränkningar och skador i samband med forskningsstudie (Hermerén 2011, s. 16). Vi har 

påpekat och varit noggranna i samtyckeblankett, kontaktbrev, presentationsbrev samt tackbrev (se 

bilaga 1, 2, 3 & 4) att vi utgår från fyra viktiga forskningsetiska principer såsom sekretess, 

tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet vid observationer och intervjuer (2011, s. 66). Syftet 

med en samtyckesblankett var att informanterna har möjligheten att avbryta sitt samtycke när som 

helst utan förklaring eftersom forskningsstudien är frivillig för alla deltagare. Syftet med kontaktbrev, 

presentationsbrev var att vi beskrev avsikten med vår forskningsstudie och angav exakt planerade 

datum och tider. Kravet på information är en aspekt av individskyddet därför informerade vi 

deltagarna om vårt studiesyfte och avsikter (Pripp 2011, s. 81). Det framgick även att vi skulle 

intervjua förskollärare och påpekade att alla deltagare är avidentifierade och undersökningsresultatet 

behandlas och presenteras anonymt.  

För att observationer och intervjuer ska vara transparenta har vi diskuterat med deltagare innan och 

efter vår undersökning (Löfdahl 2014, s. 36-37). Förskolan bör förberedas om vår ankomst och att ge 

rimligt mycket information både till barnen, personal och vårdnadshavare. Vi har skickat en 

samtyckesblankett till vårdnadshavare i god tid och även skriftligt samt muntligt informerat pedagoger 

om studiens syfte. Dessutom har vi under vår studie skyddat deltagarnas identiteter genom att deras 

personliga integritet inte ska kränkas, enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Även påpekas i 

Vetenskapsrådets God Forskningssed (Hermerén 2011, s. 22) som talar om att forskningen ska utföras 

med respekt för människovärdet. Mänskliga rättigheter bör alltid beaktas och forskaren måste vara 

kompetent och ska informerat samtycke inhämtas. Informerades samtycke ska innehålla information 

där deltagare kan ta ställning till deltagandet i undersökningen (Löfdahl 2014, s. 36). Under vår studie 

har vi antagit olika roller såsom forskare och vuxna för att kunna hitta balans mellan roller och kunna 

läsa av situationen, till exempel agera som vuxen, det vill säga ingripa och avbryta pågående 

observation omedelbart om en av deltagarna far illa (Silvén 2011, s. 166). 
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Studiens kvalitet 

Enligt Dahlin- Ivanoff (2015, s. 91) bygger trovärdighet hos forskning på att forskningen är 

systematisk och noggrant genomförd. Trovärdighet innebär även att forskaren är insatt och har 

erfarenheter av att arbeta med den aktuella metoden i studie. Vår grundtanke med vår forskningsstudie 

var att inhämta information utifrån en kvalitativ metod. För att våra frågeställningar skulle bli belysta 

använde vi oss av förskollärarens arbetssätt via observationer och intervjuer. Vi har samlat data utifrån 

observationstillfällen samt ställt följdfrågor i intervjuer till förskollärare som berör 

observationstillfällena. Vi bestämde oss för dessa metoder för att de kan komplettera varandra och 

tydliggöra svaret på våra forskningsfrågor. Svagheten med intervju är att den ger en begränsad bild 

som behövs kompletteras med andra metoder. Fördelen med intervju är att det går relativt snabbt att 

genomföra och intervjuer bekräftar materialet från observationer (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 53-54).  

Enligt Pripp och- Öhlander (2011, s.133-135) är svårigheten med observationer är att inte kunde hinna 

skriva allt för att måste vara snabbt hinna att anteckna och hålla ögon för att observera. Anteckningar 

kan riskera vara för tunna för att anteckning kräver stor koncentrationsförmåga om man vill få en rik 

och nyanserad beskrivning. Vi kan beskriva oss som fyra ögon under observation som kan kännas 

obehaglig både för deltagarna och observatörer. Även är nackdelen med observationen inte kan 

observera allting exempelvis vad människor tänker och känner (2011, s. 130). På samma sätt lyfter 

Eidevald (2015) upp att nackdelen med observationer är att de baseras på anteckningar och kan vara 

svåra att se i sin helhet (2015, s. 125-127). 

Enligt Dahlin- Ivanoff (2015, s. 92) ska en studie för att kunna bli tillförlitlig göra att forskaren har 

skyldighet att anonymisera data för att inte härleda resultatet till en enskild person. Genom att vi gav 

möjlighet till deltagarna att avsluta eller avbryta studie omedelbart fick deltagarna makt att stärka sina 

åsikter och erfarenheter och vara självbestämmande över deltagandet (2015, s. 83-84). Eidevald (2015, 

s. 125-127) påpekar att genom att spela in videofilmer kan andra forskare vara med och analysera 

filmen, vilket leder till att forskning kan ge en komplex bild av det som skett för att trovärdigheten kan 

komma att kontrolleras. Om vi hade valt videofilmning som metod kunde vi få en annan helhetsbild av 

de olika skeendena. Videoinspelning kan dessutom fånga en del av det som sker i verksamheten och 

inte vad människor har för avsikter, enligt författaren (2015, s. 125-127). I allmänt tyckte vi att 

metodval fungerade bra och vi kunde besvara och problematisera våra frågeställningar. Våra styrkor 

var att vi var alltid förberedda till varje observationstillfälle och att vi samarbetade bra. Vi var 

tillmötesgående och försökte anpassa oss till förskolans planeringar och förskollärares och barns olika 

förutsättningar.  

Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit av observationer och intervjuer. I analysen 

redogör vi för de empiriska material och vi har relaterat dessa till teoretiska begrepp som använts 

tidigare i denna studie. Kapitlen delas i tre delar som kopplas till våra forskningsfrågor. E-böcker, 

projektor och pekplattor, datorer både stationära och bärbara samt robotar ses som fysiska redskap 

eller artefakter som medierar kunskap. I aktiviteter med digitala verktyg kan förskollärares 
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introduktion och förberedelser ses som stöttning eller byggnadsställning och kan tolkas utifrån Smidt 

(2010, s. 119).  

Artefakt som ett komplement i språkstöttning  

Läsvila med projektor:  

Sex barn och en förskollärare deltar i aktiviteten. Förskolläraren hämtar en bok och 

introducerar den till barnen. Boken handlar om ett besök på badhuset. Barnen sitter på 

mattan och förskolläraren sitter bredvid en vagn. På vagnen står det en projektor som är 

kopplad till lärplattan och projicerar bilder på väggen mittemot och väggen ser ut som en 

skräm. Förskolläraren börjar läsa boken och visar upp bokens bilder genom projektor och 

berättar för barnen bokensförfattare. Tekniken börjar krångla och förskolläraren tar bort 

lärplattan från staffliet och håller lärplattan med båda händerna och riktar den mot boken 

framför projektorn. Förskolläraren förklarar för barnen under tiden, deras handlande och 

fortsätter sedan att läsa vidare. Barnens blickar är fästa vid skärmen och de pekar i luften 

på bilder och samtalar med varandra. Förskolläraren ställer frågor som vem är modig på 

bilden eller vad säger denna person och barnen svarar. Barnen upprepar samtliga ord med 

förskolläraren. Efteråt samtalar barnen med förskolläraren om sina upplevelser och 

erfarenheter kring badhuset samt ställer frågor till förskolläraren om boken. Efter ett tag 

börjar barnen tröttna och vill göra annat. 

Under intervjun med förskolläraren ställde vi en fråga om digitala verktyg ses som 

lugnande aktiviteter till barn. Förskolläraren svarade att digitala verktyg har mest ett 

kunskapssyfte och inte som tidsfördriv. Varje aktivitet med digitala verktyg har alltid ett 

syfte bakom sig, menade förskolläraren. 

I denna sekvens har vi observerat att förskolläraren använde lärplatta tillsammans med projektor för att 

kunna komplettera den digitala undervisningen. Vi tolkar det som att förskolläraren och barnen 

stöttades i aktiviteten med hjälp av de digitala verktygen. Dessutom i likheten med Smidt (2010) 

förmedlade förskolläraren kunskap till barn genom kulturella redskap; bok, projektor och språk. I 

sekvensen var projektorn, lärplattan, boken och språket artefakter som förändrade barnens sätt att 

kommunicera och lära. Förskolläraren kommunicerade med barn genom tecken och symboler. Med 

det menas att förskollärare förklarade och representerade världen och egna erfarenheter genom 

språket. Detta kan förstås utifrån Smidt (2010) att bilder från boken som presenterades av 

förskolläraren var styrda av språk och användes för att representera verkligheten (2010, s. 43).  

Enligt Smidt (2010) kan barnens tankar inte bara ändras genom bilder, utan även genom samtal med 

varandra och förskolläraren. Boken var en artefakt uppbyggd av tecken och symboler (Smidt 2010). 

De kulturella redskapen kunde ge barn möjligheter att tänka vidare även om de redskap, bilder från 

boken inte längre var synliga. Denna aktivitet var på gruppnivå där barn och förskollärare hade dialog 

med varandra med hjälp av språket, bilder, tecken och symboler (Smidt 2010, s. 43- 44). Barn kände 

igen bokstäver och symboler på bilder som kunde kopplas till deras tidigare erfarenheter och 

upplevelser eftersom bokens syfte handlade om badhusbesöket. Genom att förskolläraren svarade på 

varje barns fråga kring boken, uppstod det mediering av kunskap på individnivå. I samtal mellan 

förskolläraren och barnen kunde kunskap om badhuset överföras från förskollärare till varje barn. I 

dialog mellan dem, blev barnen förtrogna med nya kunskaper, det vill säga de skapade nya 

erfarenheter som kunde vidareutvecklas (Gjems 2011, s. 98).  
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I denna sekvens interagerade barn med berättelsen genom att lyssna, samtala och bidra med sina 

erfarenheter sedan tidigare. Förskolläraren bekräftade varje barn när ett barn ville lyfta upp en 

händelse ur deras erfarenheter. Genom att förskolläraren satt namn på det barnet som pekade på lär 

barnet sig efterhand vad saker och ting heter (Sandvik & Spurkland 2015, s. 75). Smidt (2010) lyfter 

upp att skärmen och ljudet är artefakter som ger mer möjligheter för barnen genom att fånga deras 

uppmärksamhet och intresse. Genom förskolläraren och boken med bilder, tecken och symboler 

medieras språk från projektorn till barnen och barnen emellan. Denna sekvens var en gemensam 

läsaktivitet med bok i stort format det vill säga en skärm, vilket kan tolkas som byggnadsställning eller 

stöttning i aktion, enligt Smidt (2010, s.165), där lärplattan som projicerade bilden på väggen blev ett 

hjälpmedel både för förskollärare men även barn i stöttning. Förskollärare ledde aktiviteten ett steg i 

taget för att barnen kunde förstå och diskutera egna erfarenheter med varandra. 

 

E-boksläsning från appen 

Det är eftermiddag och en förskollärare och fem barn har läsvila. Förskolläraren förbereder 

en lärplatta som kopplas till en projektor som projicerar bilden på väggen mittemot i rummet. 

Förskolläraren startar en saga genom att öppna e-bok8 appen. Hen väljer en e-bok och börjar 

läsa för barnen. En del barn tittar på skärmen på väggen och en del står bredvid 

förskolläraren och tittar direkt i lärplattan. Förskolläraren använder olika röstlägen under 

högläsningen. Barnen vill genast spela en rollek från boken och vill ha bilden kvar på 

skärmen. Förskolläraren lyssnar på vad barnen har att berätta och vägleder sedan dem 

tillbaka till boken på skärmen. Barnen är nyfikna och vill se hur förskolläraren bläddrar i 

boken på lärplattan. På varje bild finns det text som förskolläraren visar barnen och hur e-

boken kan bläddras på lärplattan. Bilder i e-boken är interaktiva och medför olika funktioner 

såsom ljud, rörelse och färg på lärplattan. När förskolläraren bläddrar i e-boken hörs det ett 

ljud som påverkar barn och de agerar genom att skratta. Förskolläraren uppmärksammar 

och samtalar med barnen om bilder med texter på. När sagan är slut avslutar förskolläraren 

aktiviteten och alla går ut. 

Under intervjun med förskolläraren ställde vi en fråga om det är viktigt att barn blir 

introducerade till digitala verktyg på förskolan och varför. Förskolläraren svarade att 

digitala verktyg inte är barnpassning som hemma utan ses som pedagogiskt verktyg i 

förskolan. Förskolläraren fortsatte tala att digitala verktygen är ny teknik som kommer mer 

och mer till användning i förskolan. 

På liknande sätt som ovanstående sekvensen stöttades både förskolläraren och barnen av artefakter 

som är digitala verktyg. Barnens språk stöttades genom digitalt verktyg, artefakter och förskolläraren 

och varandra. Skärmen gav barnen möjligheter att titta på den ur olika synvinklar som i sin tur ledde 

till att barnens språk stimulerades på ett roligt sätt med hjälp av e-boken från läroplattan. Dessutom 

har det pedagogiskt verktyget sina funktioner, vilket fångade barnens intresse och nyfikenhet för att 

utforska språket på ett lekfullt sätt. Vi anser att fysiska artefakter såsom skärmen och lärplattan är ett 

komplement till språkstöttande aktiviteter. Denna sekvens kan tolkas som att e-boken blev ett viktigt 

redskap för att inkludera alla barn i läsaktiviteten i likhet med Kultti (2014, s. 52).  

                                                      
8 E- bok: en digital motsvarighet till en tryckt bok som är läsbar på datorbaserad utrustning (NE) 
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Projektorskärmen gav för alla deltagande barn att se bilder som var avgörande i samtal kring boken. 

Smidt (2010) menar att genom att använda kulturella redskap såsom projektorskärmen som kunde 

göra kvalitativa förändringar av barns tänkande, på det sättet kunde språket medieras från skärmen till 

barn och sedan barn emellan och genom språk kunde barn delge andra sina tankar och idéer (Smidt 

2010, s. 42). Dessutom utmanades och stöttades barn i sitt deltagande genom att peka på skärmbilden 

och samtala med förskolläraren kring dem genom att använda språket utpekande (Kultti 2014, s. 55). 

Detta kan tolkas som att skärmbilden ses som ett komplement som stöttar barnets individuella 

språkutveckling, när barnet pekade på skärmen och förskolläraren använde språket. I språket ingick 

även bilder, symboler och tecken och bilder på skärmen inspirerade barnen till lek (Sandvik och 

Spurkland 2015, s. 73).  

Bilder och text från e-boken med hjälp av projektor kan inspirera barn till frågor och kan tolkas som 

stöttande verktyg, enligt Öhman (2011). Dessa verktyg kan ses som ett komplement som stöttar det 

verbala språket med hjälp av vilket barn lär sig att läsa boken genom bilden. Det är inte bara 

förskollärare som kan vara en stötta utan även verktyg som e-böcker och skärmen i denna sekvens, 

vilket kan tolkas utifrån Öhman (2011, s. 54). Genom e-böcker öppnades det en möjlighet för samtal 

med barn och förskollärare där barn genom deltagande och bekräftelse kan lära sig språket.  

I sekvensen byggde förskolläraren på det barn redan kan, vet och kunde binda ihop det med barnens 

nya språkliga erfarenheter som texten erbjöd i likhet med Sandvik och Spurkland (2015). Författarna 

menar att texten kan handla om förhållanden i världen som barn inte känner till, vilket kan bidra till ett 

mångsidigt lärande (Sandvik & Spurkland 2015, s. 74). Vidare nämner författarna att oavsett bokens 

innehåll är det viktigt att förskollärare är närvarande och stöttar språklärande för att barns nya 

erfarenheter ska kopplas till de gamla erfarenheterna. Eftersom barn lär sig språk enlig författarna 

genom att delta i konkreta språkliga aktiviteter, exempelvis under högläsningen i ovanstående 

sekvensen. Dessutom är arbetet med både fysiska och digitala böcker speciellt lämpat för att på ett 

roligt sätt att kunna stimulera språket, menar Sandvik och Spurkland (2015). Enligt Kultti (2014, s. 44) 

betraktas böcker som artefakter i denna sekvens bilder som stimulerade det verbala språket hos barn 

samtidigt som barnen kunde lära sig läsa bilder, som även detta kan tolkas utifrån Sandvik och 

Spurkland (2015, s. 73-74).  

 

Digitala verktyg som medierar kunskap 

Puppet pals: 

En förskollärare och två barn skapar egna berättelser med hjälp av appen Puppet pals9. 

Förskolläraren fotograferar varje barn med lärplattan för att barnen kan använda egna 

bilder i deras berättelser. Förskolläraren instruerar barnen innan de börjar skapa egna 

berättelser genom att visa funktioner exempelvis bilder och figurer som går att förminska 

eller förstora. Barnen var fascinerade över möjligheten att göra figurerna större och 

mindre genom att låta den större bli liten och tvärtom. Övningarna har pågått genom att 

barn provspelar in ljud och rörde valda figurer på lärplattan. Barnen provar att flytta sina 

egna bilder till en tidigare vald bakgrund, exempelvis ett slott och skapar egna karaktärer 

som en drake och flygande barn detta med hjälp av förskolläraren. Förskolläraren är alltid 

                                                      
9 Puppet pals: är en applikation som kan laddas ner från App store för barn som vill skapa berättelser (Jönsson 2014, s. 87). 
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aktivt närvarande och delar både intresse och glädje samt bekräftar varje barn. 

Förskolläraren ställer frågor till barnen om exempelvis vad som ska hända i sagan och 

vilka som ska få vara med i den. Med förskollärarens engagemang hålls aktiviteten levande 

under cirka en timme. Förskolläraren diskuterar med barnen genom att ställa ytterligare 

frågor om hur barnen upplever denna aktivitet och avrundar berättelsen därefter.  

Under intervjun med förskolläraren ställde vi en fråga om arbetet sker mest i grupp eller 

individuellt. Svaret var att arbetet sker i mindre grupper och utgår från barnens 

intressen.     

I sekvensen ledde förskolläraren aktiviteten och båda barnen fick använda en applikation på en 

lärplatta. Förskolläraren berättade under intervjun att hen hade tänkt genom vilka deltagare som skulle 

vara med. Förskolläraren hade valt ett dominant barn och ett försiktigt barn för att balansera 

aktiviteten. I denna sekvens var barnen självständiga i arbetet men ibland behövde de stöttning. 

Förskolläraren stöttade varje barn genom att hen namngav varje figur eller bild, vilket ledde till att det 

individuella barnet fick möjligheter att utveckla språket i sekvensen. Förskollärare stöttade barn 

genom att ge respons i form av lämplig och detaljerad beröm som kan tolkas som bekräftelse (Smidt 

2010, s. 167).  

Barnen kunde vända på storleksförhållanden, vilket i sin tur skapade lärplattan möjligheter för att barn 

kunde blanda verkligheten med fantasi som Jönsson (2014, s. 88) lyfter upp. Exempelvis i sekvensen 

så var förskollärarens figur liten i storlek däremot så gjorde barnen sina figurer större än 

förskollärarens. Barnens samtal kring figurstorlek i sekvensen kan ses som språkträning, enligt 

Jönsson (2014, s. 88). Barnen skapade sina berättelser i samspel med varandra, förskolläraren och 

lärplattan som medierar kunskap (Säljö 2014, s. 66). På det sättet blev det en ömsesidig påverkan där 

samtalen skapade berättelser. I sin tur genom berättelserna kunde det skapas en interaktion mellan 

barnen och förskolläraren. I sekvensen gav lärplattan varje barn möjligheten att arbeta med sin 

berättelse, vilket kan tolkas som en språkstöttande aktivitet till det individuella barnet. Med hjälp av 

egna bilder och lärplattans funktioner fick barnen möjligheter att dela sina bilder och filmer med 

andra, vilket ledde till att den språkliga kommunikationen kunde fortsätta vidare i likhet med Jönsson 

(2014, s. 89).  

Enligt Gjems (2011, s. 21) tolkas det som att kunskap medierades av förskollärare med hjälp av 

lärplattan som var ett medierande redskap i sekvensen. Med det menas att barnen, genom att lyssna på 

förskollärarens instruktioner, genomförde språkliga erfarenheter som i sin tur barn senare kunde 

använda språk eller lärplattan för att mediera sina erfarenheter av omvärlden (Smidt 2010, s. 50). 

Genom att låta barnet sitta en stund själv eller med en annan deltagare kan barnet uppmuntras att 

berätta mer och öppna sin potential. Eftersom vissa barn saknar ord och uttryck med hjälp av lärplattan 

kan barnet berätta på annat sätt och formulera det som de bär inom sig, enligt Sandvik och Spurkland 

(2015). Därför kan denna aktivitet ses som meningsfull för barn i olika åldrar och görs på barnets 

villkor (2015, s. 112-113). På det sättet kunde det digitala verktyget bli som en läroprocess att barn 

kommunicerade med varandra för att varje barn kunde uppnå sitt mål. Målet i appen var att varje barn 

skulle skapa sin individuella berättelse med stöttning av förskolläraren i sekvensen. 
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Bee-Bot: 

Fyra barn och en förskollärare startar en aktivitet genom att hämta en matta med bokstäver 

på och lägger den på golvet. Barnen känner igen mattan och börjar direkt peka på 

bokstäver. Förskolläraren presenterar aktiviteten till barnen och välja ett barn i taget för 

det barnet ska starta aktiviteten. Förskolläraren frågar det första barnet vilken bokstav hens 

namn börjar på, för att Bee-bot:en10 ska kunna åka till denna bokstav. Förskolläraren ber 

barnet räkna med sina fingrar hur många steg det behövs för att komma fram till angivna 

bokstav. Efteråt ber förskolläraren barnet trycka på riktningsknappar ett antal gånger 

exempelvis genom att trycka två gånger på den gröna knappen för att Bee-bot:en ska åka 

två steg till höger. Bee-bot:en är nu programmerad och börjar åka till den bokstaven. Sedan 

är det andra barnets tur att välja bokstäver. Det andra barnet kan inte sin första bokstav 

och förskolläraren frågar de andra barnen om de vet vilken bokstav kompisens namn börjar 

på. De andra barnen hjälper till att välja bokstav och räkna antal rutor. Därefter ritar 

barnet i luften vilken bokstav hen har valt och räknar rutor till aktuella bokstaven för att 

kunna programmera Bee-bot:en. När Bee-bot:en inte rör på sig förklarar förskolläraren att 

den behöver återställas för att de ska kunna börja om. Förskolläraren låter barnet göra om 

Bee-bot:ens programmering när den inte rör på sig eller går åt fel håll. Aktiviteten avslutas 

när alla barn har fått göra aktiviteten ett antal gånger. 

Under intervjun med förskolläraren ställde vi en fråga om hen anser att digital 

undervisning pågår i grupp eller individuellt. Förskolläraren ansåg att grupparbete är det 

som oftast förekom på förskolan och individuellt arbete med digitala verktyg kunde barn 

ägna sig åt hemma. Lärande pågår i grupp enligt förskolläraren eftersom barn kan dra 

nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Dessutom har barn erfarenheter kring 

touchskärmar hemifrån och är kompetenta, berättade förskolläraren. 

I denna sekvens har förskolläraren en stöttande roll i varje steg i aktiviteten genom att instruera Bee-

bot:en och utgå från varje barns individuella förutsättning. Dessutom blev det turtagning i samtal för 

att uppmärksamma det enskilda barnet i gruppen (Kultti 2014, s. 73). Aktiviteten initierades och 

organiserades av förskolläraren och det kan tolkas som individlärande i grupp. Förskolläraren 

samtalade med barn och stöttade med vägledande frågor när det individuella barnet inte kunde komma 

på en bokstav (Kultti 2014, s. 74). Stöttning pågick hela tiden genom instruktioner, upprepningar och 

vägledande frågor både av förskollärare och barn av varandra. Förskollärare stöttade varje barn genom 

att visa hur Bee-bot:en kunde backa och gå fram. 

Enligt Kultti (2014) förutsätter inte en del verktyg vuxnas närvaro däremot kräver andra verktyg 

vuxnas delaktighet som i denna sekvens (2014, s. 38). Med hjälp av Bee-bot:en kunde förskolläraren 

beskriva, uppfatta företeelser och hen utmanade det individuella barnet i skrivande och läsning. Det 

tyder på att den digitaliserade tekniken är som stöd för läroprocesser på ett något annorlunda sätt än 

vad texten kan erbjuda, menar Säljö (2014, s. 245). Både förskollärare och andra deltagande barn hade 

en stöttande funktion i denna aktivitet. Barnen stod i direkt kontakt med Bee-bot:en som utgjorde 

integrerade delar i deras sociala praktiker, vilket tolkas utifrån Säljö (2014, s. 81). De barn som hade 

erfarenheter sedan tidigare kunde stötta det individuella barnet som var i behov av stödet, exempelvis 

genom att låna bokstaven eller hjälpa till att räkna antal rutor till det individuella barnets bokstav. Med 

hjälp av medierade redskap ses Bee-bot:en som en artefakt som agerade med barn i sociala praktiker. 

                                                      
10 Bee-bot: är en programmeringsrobot med olika funktioner som används i undervisning för problemlösning etcetera (bee-bot.us) 
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Barn medierade verkligheten via sociala praktiker och intellektuella redskap som var språk och som 

användes för att kommunicera med omvärlden utifrån Säljö (2014, s. 80).  

I denna sekvens använde förskolläraren turtagande i aktiviteten för att kunna uppmärksamma de 

enskilda barnen i grupp. Kultti (2014) menar att genom turtagande kan även de yngre barnen bli 

delaktiga i samtalet under aktiviteten. I samtalet blev gruppaktiviteten en viktig förutsättning för att 

barn kunde skapa erfarenheter av att delta i samtalet och lära sig turtagning. Förskolläraren ställde 

stöttande frågor för att erbjuda barn möjlighet att förändra sitt deltagande och förskollärares agerande 

kunde förstås som stöttning (2014, s. 73-74).  

 

Stöttning 

Googlesökning på Tarantellaspindel: 

På samlingen samtalar en förskollärare om spindlar med fem barn och har en lärplatta med 

sig. Barnen berättar var och en vilka spindlar de har uppmärksammat. Förskolläraren frågar 

först och sedan förklarar hen för barnen hur man går tillväga för att söka information om 

spindlar på internet. Förskolläraren stavar T-A-R-A-N-T-E-L-L-A i sökfältet på lärplattan 

och ljudar bokstäver samtidigt som barnen upprepar efter. När bilden kommer fram samtalar 

barn tillsammans och med förskolläraren om spindlar var de bor och äter. Sedan söker 

förskolläraren fram fakta om spindlar. Under utforskande läser förskolläraren upp fakta som 

skapar mer frågor hos barnen. Skärmen fångar barnens blickar och gör barnen mer nyfikna. 

Därefter föreslår förskolläraren att barnen kan skapa teckningar med spindlar och går till 

bordet efter barnens samtyckanden. Lärplattan läggs i mitten av bordet och förskolläraren 

tar fram skapande material såsom penna och papper. Förskolläraren tar fram de färgpennor 

som barnen har valt. Förskolläraren introducerar aktiviteten genom att rita spindlar och 

uppmanar barnen att utforska mer detaljerad bilden på lärplattan. Lärplattan ger möjligheter 

att förminska eller förstora samt flytta på bilder som förklaras av förskolläraren. 

Förskolläraren låter lärplattan går runt bordet för att barnen kunna delta och utforska små 

detaljer. Under tiden samtalar barnen om spindlar och barnens frågor besvaras genom att 

barnen kan söka nya bilder på spindlar och att bilderna kan vidgas, det vill säga förminskas 

eller förstoras på olika sätt. Under den skapande aktiviteten återberättar barnen till varandra 

de fakta som förskolläraren läste upp innan. Efter ett tag hamnar lärplattan i bakgrunden 

men barnen fortsätter samtala om spindlar sedan växlar ämnet till fåglar och egna 

teckningar.  

Under intervjun med förskolläraren ställde vi en fråga om det finns några nackdelar med 

användandet av lärplattan. Enligt förskolläraren var detta beroende på hur man lägger upp 

det och digital undervisning kan vara som instruktioner om hur digitala verktyg används för 

barn. Förskolläraren tyckte att kompetens kring digitala verktyg bör utvidgas på förskolan.  

I denna sekvens förmedlade förskolläraren fakta om spindlar genom lärplattan för att senare barnen 

kunde dela med sig denna kunskap mellan varandra vid skapande aktiviteten (Gjems 2011, s. 46). 

Lärplattan hade en stöttande roll genom att kunna ge information om spindel till barnen. Lärplattan 

stöttade förskolläraren genom att kunna svara på barnens frågor kring spindlar. I likheten med Gjems 

(2011, s. 98) kan det som tolkas att förskolläraren utgick från barnens intresse och utforskade olika 
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fenomen här och nu som inte lika lätt kunde göras med en fysisk bok. Genom att förskolläraren sökte 

informationen genom internet kunde barnen utforska olika fenomen om spindlar och utvidga bilder åt 

olika hål på lärplattan. Enligt Forsberg Ahlcrona (2012) kan det tolkas att förskolläraren fångade 

barnens intresse genom bilden på spindelens färg för att skapa en annan aktivitet. I sekvensen fanns ett 

barn som ville titta närmare och utforska bilddetaljer. Förskolläraren gav barnet lärplattan och utifrån 

detta tolkas det att förskolläraren stöttade barnet på individnivå (Forsberg Ahlcrona 2012, s. 65).  

I dialogen med digitala verktyg skapade barn mening i sammanhanget genom interaktion med 

lärplattan. Lärplattan kan ses som ett fysiskt redskap som bidrar till individens och gruppens 

språkutveckling (Forsberg Ahlcrona 2012, s. 78). Spindelteckningar som barnen skapade vidgade och 

framställde barnens erfarenheter på ett nytt sätt för att kunna kommunicera med andra. 

Kommunikation i form av spindelbilder och symboler medierades barns sätt att tänka, fantisera och 

minnas, vilket kan tolkas utifrån Forsberg Ahlcrona (2012, s.119). Barnen byggde sina språkliga 

erfarenheter genom det språkliga samspel och olika skapande former. Olika former av samspelet med 

lärplattan som ett verktyg för kommunikationen mellan förskolläraren och barnen som kunde vidga 

den språkliga miljön. Med det menas att kommunikationen sker mellan barnen och förskolläraren 

genom digitala verktyg (2012, s.122-123).  

Enligt Gjems (2011) kan det tolkas att kunskap medierades från digitala verktyg till förskolläraren som 

i sin tur kunskap kunde förmedlas genom det verbala språket till barn. Det vill säga språket och 

tänkande förmedlades från yttre händelser, det vill säga språk till inre processen (2011, s. 34). Enligt 

Säljö (2014) medierar språk omvärlden och gör den meningsfull för barn. Barn samspelade med 

lärplattan och de fick svar på sina frågor med hjälp av lärplattan. Med hjälp av kommunikation blev 

barnen delaktiga och kunde samspela i denna sekvens, vilket kan det tolkas utifrån Säljö (2014, s. 82). 

Denna sekvens kan tolkas på gruppnivå samt att förskolläraren var lyhörd, bekräftade och stöttade 

varje barn individuellt. Varje barn tog initiativ till samtal och berättade om sina erfarenheter sedan 

tidigare kring spindlar. I samtal med andra fungerade språk som stöttning i barnens tänkande och 

hjälpte barn att uppleva gemensam förståelse av det som pratades i denna stund, vilket kan det tolkas 

utifrån Gjems (2011, s. 47).  Enligt Sandvik och Spurkland (2015) kan stöttning tolkas i detta fall att 

genom förskolläraren förenklade uppgiften genom att stava och ljuda där barnen kunde delta språkligt 

(2015, s. 44). I denna sekvens tolkas det att förskolläraren vägledde barnen i användande av lärplattan 

stegvis för att kunna interagera med varandra. I sekvensen kunde lärplattan ses som stöttning till både 

barnen och förskolläraren eftersom det inte var bara förskolläraren som kunde stötta utan även verktyg 

som lärplattan (Öhman 2011, s. 54).  

Utifrån sekvensen hade barnen en uppgift att rita en spindel och genom att förminska och förstora 

bilden på lärplattan kunde både förskolläraren och barnen få svar på frågor exempelvis om spindel 

hade en mun eller hår. Förskolläraren utgick från barnets eget behov för att förenkla uppgifter. Enligt 

Sandvik och Spurkland (2015, s. 44-45) kan det tolkas att genom förskolläraren visade barnen lärplatta 

funktionen kunde de senare leta svar på sina frågor på egen hand kring spindelns kroppsbyggnad. 

Förskolläraren banade väg för förståelse genom att stötta barnen för att de skulle kunna klara uppgiften 

på egen hand i fortsättningen. I sekvensen lät förskolläraren lärplattan gå runt bordet för att barnen 

skulle kunna utforska små detaljer, detta tolkas utifrån Sandvik och Spurkland (2015, s. 45).  
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Läs- och skrivprogram: 

I denna aktivitet deltar tre barn som har svenska som andraspråk och en förskollärare. 

Förskolläraren hämtar en lärplatta, en bärbar dator och laminerade listor med olika 

landsflaggor och siffror bredvid. På laminerade listor bredvid varje siffra står det siffror 

skrivna med ord på det språket som passar till den aktuella landsflaggan. De laminerade 

listor är på de språk som praktiseras på avdelningen. Förskolläraren öppnar ett program 

på lärplattan som kallas Google översättning som kan ljuda ord på olika språk. Samtidigt 

öppnar hen ett Word-program på en bärbar dator för att kunna skriva ord som hen kommer 

att växla under aktiviteten. Varje barn i turordning skriver bokstäver på lärplattan och 

förskolläraren översätter ett ord i taget exempelvis från svenska till engelska som ljudas 

högt. Efteråt skriver förskolläraren några ord såsom “hej” på samtliga språk och barnen 

agerar genom att skratta och upprepar ord som hörs från lärplattan. Förskolläraren skriver 

fram ord på den bärbar datorn för att barnen ska kopiera och skriva ner dem på lärplattan. 

Därefter skriver förskolläraren ordet “katt” samt lyssnar och upprepar tillsammans med 

barnen på svenska och andra språk. Förskolläraren upprepar och ljudar bokstäver som 

barnen har skrivit. Förskolläraren skriver tillsammans med ett barn" du är snäll" barnet 

skrattar och svarar att hen är snäll. Förskolläraren fortsätter skriva en annan mening "du 

är busig" barnet svarar att hen inte är busig. Förskolläraren skriver om att “du är inte 

busig“ och växlar meningen mellan olika språk.  

Under intervjun med förskolläraren ställde vi en fråga om det finns några för- och 

nackdelar med e-böcker. Förskolläraren svarade att en nackdel är att känslan och intrycket 

av att bläddra i en fysisk bok kan försvinna. En annan nackdel är att det finns ett begränsat 

antal e-böcker. Däremot fördelen med e-böcker är att de kan ses som komplement till 

vanliga böcker och tar inte mycket utrymme. 

I denna sekvens kan det tolkas som att förskolläraren stöttade varje barn genom att intressera och 

uppmuntra dem att utföra uppgiften, vilket ledde till att lärande utgick från det individuella barnet 

(Sandvik och Spurkland 2015, s. 45). Förskolläraren kommunicerade med det enskilda barnet och 

tillsammans samspelade de kring lärplattan. När barnet inte kunde hitta rätt bokstav fick det stöd av 

andra mer kompetenta barn eller förskolläraren. Barnen samtalade med varandra och förskolläraren 

upprepade vad de borde göra. 

Gjems (2011, s. 34, 98) påpekar att genom samtal med andra, lär sig barn nya ord och bygger upp 

kunskap om hur de kan formulera sig för att förmedla något till andra. Det tolkas i denna sekvens att 

mediering av kunskap har skett mellan barn kring lärplattan genom Google översättningsprogrammet 

på olika språk. Barn kommunicerade med digitala verktyg genom att förskolläraren ställde frågor och 

barnen svarade. Förskolläraren tog upp det individuella barnets språk och lät det skriva bokstäver, ord 

och ljuda dem. För att senare kunna det barnet presentera samtliga ord till andra barn på samlingen och 

på det sättet lyfta upp det enskilda barnets språk utifrån Sandvik och Spurkland (2015, s. 112). 

Säljö (2014, s. 170) menar att bokstäver kan tolkas som medierande redskap och varje bokstav som 

förskolläraren ljudade representerade den aktuella bokstaven, detta var en princip för utveckling av 

skriftspråk. I denna sekvens kan det tolkas som att genomföras mångsidigt lärande mediering mellan 

barn och förskollärare och digitala verktyg (Sandvik & Spurkland 2015, s. 43-45). Förskolläraren 

hjälpte till med att stava det ord barnet önskade för att sedan ljuda dem. Det kan tolkas som att 

förskolläraren kortade ner uppgiften när det ena barnet inte kunde alla bokstäver. Med hjälp av 

förskollärarens stöttning och erfarenhetsutbyte med andra, kompetenta barn kunde det barnet klara 
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uppgiften (Forsberg Ahlcrona 2012, s. 65). I sekvensen kan det tolkas att kulturella redskap såsom 

lärplatta gav olika stöttningsstrategier där barn kunde lösa problem självständig dessutom var 

förskolläraren närvarande och stöttade vid behov, vilket tolkas utifrån Smidt (2010, s. 56). I sekvensen 

tolkas det att barnen hade möjlighet att känna igen bokstäver och landsflaggor som stod på listor och 

försökte hitta sina bokstäver på tangentbordet. Genom att förskolläraren skrev orden s-n-ä-l-la och b-

u-s-i-g som tolkas som “låtsasinstruktion” hade barn erfarenheter om hur barn ska bete sig och 

kommunicera genom språket. Dessa ords betydelse materialiseras genom handlingar när barnet hade 

fått höra om de var snälla eller inte utifrån sekvensen. Enligt Gjems (2011) kan det tolkas som att 

språk används för att förklara händelser exempelvis när någon är ledsen eftersom detta inte alltid kan 

synas eller höras. Genom språket förmedlade förskolläraren vad känslor och intentioner innebär. 

Barnen använde språket för att kunna mediera sina tankar och sitt språk för att andra barn kunde förstå 

deras intentioner och vara med och leka (Gjems 2011, s. 46-47). 

Sammanfattande resultat 

Digitala verktyg såsom e-böcker, projektor och pekplattor, datorer både stationära och bärbara samt 

robotar är artefakter som används av förskollärare i språkstöttande aktiviteter. Språk medieras genom 

förskollärare och digitala verktyg där inte bara förskolläraren som har en stöttande roll utan även de 

digitala verktygen. Digitala verktyg stöttade förskolläraren och barnen i deras digitala undervisning 

genom att kunna förmedla kunskap och språkliga erfarenheter på ett annat roligt sätt. Med hjälp av 

digitala verktyg kan förskollärare stötta det individuella barnets - och grupps språkutveckling. 

Diskussion  

I detta kapitel presenteras vår diskussion kring resultatet av observationer och intervjuer. Diskussionen 

hänvisas till tidigare forskning, sociokulturella begreppen samt tar upp didaktiska konsekvenser för att 

knyta samman studien. Diskussionen delas upp i tre olika delar som kopplas till vårt empiriska 

material, tidigare forskning samt frågeställningar. I diskussionen kommer vi att reflektera över varför 

vi har kommit fram till de svaren i forskningsstudien. Vidare i slutsatsen kommer vi att kunna uttala 

oss om det vi har kommit fram till och vad detta kan betyda för vår blivande profession som 

förskollärare i praktiken. Dessutom ska vi ge förslag på vidare forskning.  

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare förhåller sig till digitala verktyg för att stödja 

barns språk. Dessutom hur användning av digitala verktyg kan stödja digital undervisning och hur det 

verktyget kan vara användbart i undervisning för både individ och grupp. Vårt analyserade resultat av 

de empiriska materialen leder på att förskollärare använder digitala verktyg som pedagogiskt 

hjälpmedel och komplement till deras digitala undervisning. Enligt de intervjuade förskollärarna sker 

undervisning och lärande i grupp och de barn som behöver mer stöd stöttas individuellt av 

förskollärarna.  
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Existerande pedagogiska digitala verktyg används 

som ett komplement i språkstöttande aktiviteter  

Resultatet som vi har kommit fram stämmer överens med Beschorner och Hutchison (2013, s. 16-23) 

som lyfter upp att lärplattan kan användas som ett pedagogiskt och instruktions verktyg för 

förskollärare för att främja skriv- och läskunnighet hos barn. Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, s. 

36-37) påpekar att introduktion av digitala verktyg kan vara ett komplement och pedagogiskt verktyg 

för barns språkutveckling. Fördelen med lärplattan är att den ökar barns språkliga erfarenheter. 

Uppfattningar om instruktioner kan bli förändrade hos barn med hjälp av digitala verktyg, vilket leder 

till att barn kan vara självständiga, enligt Voogt & McKenney (2007, s.16). Lärplattan erbjuder barn 

ett unikt sätt att kunna kommunicera med hjälp av att lyssna, skriva och läsa i annat sammanhang. 

Digitala verktyg möjliggör samspel mellan barn som annars inte leker med varandra (Beschorner och 

Hutchison 2013, s. 16-23). På samma sätt lägger Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, s. 36-37) vikten 

på digitala verktyg och genom dessa verktyg kan barn samspela i grupp och skapa mening. Interaktion 

mellan barn kan stimuleras av kulturella verktyg och kan hjälpa de försiktiga barnen att positionera sig 

i aktivitet, exempelvis i Puppet pals sekvensen där barn fick lika mycket inflytande och möjlighet att 

skapa berättelsen i likhet med Veraksa et al. (2016, s. 231). Barnen gjorde medvetna val av figurer, 

bakgrund, bilder eftersom förskolläraren hade hittat rätt stöttningsstrategi för att hjälpa barnen i likhet 

med Marsh (2006, s. 503-504).  

I Puppet pals sekvensen instruerade förskolläraren två barn att skapa berättelser med hjälp av 

lärplattan, vilket kan tolkas som att förskolläraren i sekvensen använde lärplattan som ett komplement 

i språkstöttande aktiviteten. Barnen hade förmågan att skapa en digital berättelse det vill säga från 

verkligheten till tekniken. På det sättet kan digitala verktyg såsom iPads och appar ge möjligheter för 

barn att engagera sig i språkutvecklande aktiviteter tillsammans med vuxna, vilket kan tolkas utifrån 

Sandvik, Smørdal och Østerud (2012, s. 216). I läs- och skriv sekvensen hade förskolläraren en bärbar 

dator och en lärplatta som pedagogiska verktyg och ett komplement i aktiviteten för att lyfta språket i 

lärande syfte. När barn känner igen bokstäver och upprepar de tillsammans med pedagoger kan detta 

tolkas som språkutveckling utifrån Hisrich och Blanchard (2009). Författarna menar att digitala 

verktyg har positiv påverkan på språkutveckling. Däremot kan barnets beteendemönster påverkas 

negativt genom att barn blir aggressiva när de spelar spel hemma, enligt författarna (2009, s. 240-245).  

Fördelen med läsvila med projektor var att barnens uppmärksamhet fångades och att barnen kunde se 

och koppla bilden till texten oavsett var de befann sig i rummet, vilket ledde till att alla barn blev 

delaktiga på samma villkor. På det sättet använde förskolläraren projektorn som ett komplement till 

traditionellt lärande för att alla deltagande barn kunde träna på läskunnighet som stimulerade 

språkutveckling. Masoumi (2015) lyfter upp att digitala resurser är ett lärande verktyg och genom 

dessa verktyg kan kunskap medieras. Digitala verktyg kan betraktas som ett objekt för att utvidga 

läroplanens mål som en kulturell förmedlare som kan förbättra barns kulturella medvetenhet (2015, 

s.6). Lärplattan, projektor, bärbar dator kan ses som kulturella förmedlare eftersom de utvidgar 

möjligheter till nya kunskaper.  

Under intervjuerna lyfte förskollärarna upp en nackdel med digitala böcker, bland annat att känslan 

och intrycket av att bläddra i fysiska böcker kan försvinna. Dessutom kan barn förlora kontakten med 

fysiska böcker och bibliotek som kan bidra till nya upplevelser i form av kommunikation och samspel 

med andra. Howard, Gareth och Rees-Davie (2012, s. 187-188) betonar att användning av digitala 

verktyg kan underlätta barns sociala och kommunikativa färdigheter. Enligt författarna (2012) ses 

digitala verktyg som ett komplement till den traditionella undervisningen som ger möjlighet för barn 
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att träna och behärska nya färdigheter. Förskolläraren i läs- och skrivprogramsekvensen ses det att 

användning av både lärplattan och bärbar dator som ett pedagogiskt verktyg och komplement till 

stöttning av språket. Förskolläraren har stöttat barnet i hens modersmål i sekvensen för att vid senare 

tillfälle kunna lyfta fram det individuella barnets språk i barngruppen. I denna sekvens kan lärplatta 

och bärbar dator ha positiv påverkan på barnens läsförmågor som i sin tur kan forma framtidens 

lärande och stödja barns språkutveckling i likhet med Given et al. (2016, s. 349). I sekvensen visade 

barnen intresse och engagemang en kort stund och därefter ville de spela spel på lärplattan, det kan 

tolkas utifrån Kjällander (2016, s. 17-18) som att barn väljer bort att skriva på lärplattan och vill 

använda den på ett annat roligt sätt, vilket betyder att barn medvetet väljer bort att skriva på lärplatta.   

Barn språkutveckling stöttas av förskollärare 

individuellt i användning av digitala verktyg inom 

barngrupp i aktiviteter 

I sekvenserna är förskollärarnas roll och deras samspel viktig för barns lärande och språkutveckling. 

Med det menas att barn genom kommunikation kan ta över kunskaper i tänkande för att senare kan 

använda detta i språkutveckling (Veraksa et al. 2016, s. 221-222). I intervju med förskolläraren 

menade hen att grupparbete oftast är förekommande på förskolan där lärande pågår i grupp eftersom 

barn kan dra nytta av varandras språkliga erfarenheter och kunskaper. Detta även påpekas i läroplanen 

(Skolverket 2016, s. 7) att lärande ska baseras på samspel där barn lär sig av varandra och barngruppen 

ses som en viktigare del i språkutveckling och lärande. I Tarantellasekvensen har barnen återberättat 

fakta till varandra om spindlar för att dela med sig av sina språkliga erfarenheter och kunskaper. Marsh 

(2006, s. 494, 497) betonar att barn är kompetenta och har förståelse i användning av digitala verktyg 

hemifrån. Genom dessa verktyg kan varje individ få en bredare kompetens, kunskap, förståelse och 

språkutveckling. I diskussionen med förskollärarna ansåg hen att varje individuellt barn har redan 

kompetens hemifrån kring touchskärmen och användning av digitala verktyg. I sekvenserna använde 

förskollärarna barnens digitala kompetens för att utveckla den vidare inom grupplärande där barnen 

kunde dela med sig sina erfarenheter och stöttade mindre kunniga barn i språkstöttande aktiviteter. 

Förskollärarna i alla sekvenser utformade lärande med digitala verktyg med tanke på barns 

individuella behov. Barnen uppfann nya verktyg i deras lek exempelvis läsvila med e-boksläsning 

sekvensen där barnen startade leken och tog bilden på skärmen som en idé för leken. Genom digitala 

verktyg i e-boksläsning och läsvila med projektor kommunicerade barn med varandra om sagan och 

badhuset. Med det kan tolkas som att barnens idéer stöttades genom att förbinda verkliga upplevelser 

med digitala utifrån Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, s. 38, 40). På det sättet kan det individuella 

barnets idéer stöttas med hjälp av digitala verktygs upplevelser, vilket i sin tur leder till att utvidga det 

individuella barnets fantasi och kreativitet. Utifrån vår insamlade empiri kan e-bok, projektor, 

lärplatta, bärbar dator, bee-bot tolkas som pedagogisk verktyg och användas på individ- och 

gruppnivå. Däremot på gruppnivå har barn gemensamma språkliga erfarenheter som kan delas genom 

dialog på plats.  
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Förskollärarnas uppfattningar om digital 

kompetens som bidrar till barns språkutveckling   

Val av applikation leds alltid av förskollärarna och fokus läggs på pedagogiskt innehåll, enligt 

intervjuade förskollärarna. Förskolläraren använde turtagande i bee-bot och läs- och skrivprogram 

sekvenser för att kunna uppmärksamma varje individ. Genom turtagande kunde varje enskilt barn bli 

delaktigt därmed blev barngruppen en förutsättning för alla barn att skapa erfarenheter genom att delta 

i aktiviteten. Dong (2016, s. 3) menar att förskollärares uppfattning och metoder kring digitala verktyg 

är viktig för att kunna stödja barns användning av digitala verktyg. För att förskollärare kan skapa 

bättre förståelse för digitala verktyg hos barn behöver de utveckla en bredare kompetens för att kunna 

stödja barns användande på ett djupt och mer meningsfullt sätt. Förskollärarna var involverade med 

barnen i alla sekvenser och stötte barnen på ett lekfullt sätt och ställde vägledande frågor om 

aktiviteten.  

Voogt och McKenney (2007, s. 92-93) påpekar att genom stöttning blir barn mer intresserade av 

användning av digitalt verktyg. Det är viktigt att vuxna är närvarande och samspel kan förstärka 

upplevelser som i sin tur leder till att öka barns läs- och skrivförmåga. Given et al. (2016, s. 344, 349; 

Voogt & McKenney 2007, s.93) betonar att genom användningen av informationstekniken kan barn 

orientera sig, lösa problem och forma framtida lärande aktiviteter. Dessutom kan det vara ett verktyg 

för att utforska barns sociala världar och olika sätt att samla information exempelvis som Tarantella 

och Bee-boten sekvenser i likhet med Given et al. (2016, s. 344). I dessa sekvenser gav digitala 

verktyg möjligheten till barn att utforska mer detaljerat som annars inte vara möjligt. Förskolläraren 

var aktivt närvarande och svarade på barnens frågor med hjälp av lärplattan exempelvis genom att 

bilder på spindeln kunde vidgas på olika sätt. Enligt Sandvik, Smørdal och Østerud (2012 s. 204-205, 

215) behöver pedagoger mer digital kompetens för att förbättra barns möte med digitala verktyg för att 

de flesta förskolor har ett stort utbud av pedagogiska verktyg för att stötta barns språkutveckling. 

Howard, Gareth och Rees-Davie (2012, s. 187-188) lyfter upp att en del pedagoger känner sig 

oförberedda för att kunna införa digitala verktyg i sin digitala undervisning. Under intervju påpekade 

förskolläraren att den digitala kompetensen bör utvidgas på förskolan. Förskollärare behöver mer 

kunskaper kring digitala verktyg i lärande syfte, enligt intervjuade förskollärarna. Masoumi (2015, s. 

12-13) påpekar att vissa förskollärare ser digitala verktyg som ett hot mot det traditionella lärandet, 

vilket i sin tur kan påverka användning av digitala verktyg på förskolan. Dessutom har förskolläraren 

uppmärksammat och stöttat varje barnens positiva engagemang och deras deltagande i gruppen.  

Varje år medför ny teknik som är viktiga för barns språkutveckling. I läroplanen lyfts fram att 

förskolan ska främja en livslång lust att lära (Skolverket 2016, s. 4). Hur ska vi annars främja en 

livslång lust att lära om vi inte följer med i utvecklingen?  Självklart det traditionella lärandet ska 

finnas på förskolan men det ska kompletteras med digitala innovationer, anser vi. Det är inte viktigt att 

använda de senaste verktygen utan är det oerhört viktigt att förskollärare, pedagoger, vårdnadshavare 

får insikt om hur de digitala verktygen kan användas och hur de bidrar till ett livslångt lärande hos 

barn.  

Diskussionen kring digital kompetens hos förskolebarn är delad och forskare, vårdnadshavare och 

professionella har olika åsikter. Beltrame el al. (2017) menar att forskningsläget är tvetydigt kring 

digital kompetens hos förskolebarn. Vissa forskningsstudier visar positiva effekter av användning av 

digitala verktyg exempelvis nya pedagogiska arbetssätt. Dessutom påpekade under intervjuerna 

förskollärarna att barns användning av digitala verktyg på förskolan alltid sker i kunskapssyfte och 

inte som tidsfördriv. Andra forskningsstudier visar negativ påverkan på barns hälsa. Författarna är 
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kritiska mot användning av digitala verktyg på förskolan även om de hänvisas i pedagogiskt syfte och 

är inte som tidsfördriv i hemmet. Författarna (Beltrame et al. 2017) ifrågasätter Skolverkets förslag om 

varför förskolebarn ska utveckla en digital kompetens. Författarna citerar läroplanen att “förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket 2016, s. 6 se Beltrame et al. 2017). Författarna 

påpekar att förskolebarn är i behov av kommunikation, interaktion och socialisering med andra barn 

och pedagoger utan obligatorisk digitalisering.  

Prensky (2001, s. 3- 4) lyfter upp att vuxna har mindre uppskattning för barnens digitala färdigheter 

eftersom vi inte ligger på samma nivå. Delin (2015) lyfter upp att användning av digitala verktyg kan 

påverka barns språkutveckling negativ, exempelvis kan det ge sämre kunskaper om huvudräkningar 

och stavning hos barn. Det finns en annan artikel från Skolverket (2016) om att digital kompetens och 

programmering ska stärkas i skolan. Med det menas att programmering inte ska bli ett nytt ämne i 

skolan utan bli ett pedagogiskt verktyg i ämnen såsom teknik och matematik. Eftersom 

programmering ska stärkas i skolan kommer det att påverka förskolans läroplan. Genom att 

digitalisering och programmering ska stärkas i skolan kommer lärares- och förskollärares kompetens 

stärkas. Dessutom har vi i vår studie kommit fram till att förskollärare behöver utvidga sin digitala 

kompetens, vilket kan bidra till vidare forskning kring digitalisering.     

Betydelse för praktiken och professionen 

Professionen som förskollärare är ett av de yrken som lägger grund för ett livslångt lärande som kan 

påverka barns språkutveckling och lust att lära. Digitala verktyg på förskolan i förhållande till 

förskollärarens profession kan skapa en kvalitativ förskola för alla barn. Genom att fördjupa sig i 

tidigare forskning och vetenskaplig grund kan det utveckla professionen och även 

förskoleverksamheten. De resultat som vi har kommit fram till det vill säga att förskollärare behöver 

utvidga sin digitala kompetens för att stödja språkutvecklingen hos barn kan användas vidare i 

förskolepraktiker för att kunna vidga kunskapen kring digitalisering. I denna studie belyser arbetet 

med digitala verktyg som ett komplement till det traditionella lärandet. Vår genomförda studie kan ses 

som en inspirationskälla för förskollärare och kan förändra synen på digitalisering i förskolan som 

bidrar till språkutveckling. När vi är på arbetsplatsen som professionella förskollärare kommer vi att 

kombinera vår vetenskapliga grund med våra gjorda erfarenheter för att få en helhetssyn i praktiken. 

Som snart nyexaminerade förskollärare anser vi är viktigt att ha goda kunskaper kring ny forskning 

om digitalisering i barns språkutveckling. Detta arbete ses som en möjlighet att reflektera kring vår 

kommande yrkesroll och att få en förståelse i användning av digitala verktyg med fokus på barns 

språkutveckling.  

Slutsatser 

På vilka sätt kan existerande pedagogiska digitala verktyg användas som ett komplement i 

språkstöttande aktiviteter?  

Digitala verktyg såsom e-böcker, projektorer, pekplattor, datorer både stationära och bärbara samt 

robotar kan tolkas som ett komplement och ett pedagogiskt hjälpmedel i barns språkstöttande 

aktiviteter. Digitala verktyg kan användas i den digitala undervisningen på ett roligt sätt och utgå från 

barnens eget intresse och erfarenheter. Exempelvis så kan en bok med hjälp av projektor eller en e-bok 

fånga barns intresse för bokstäver och ord samt bilder på ett annat sätt än en fysisk bok. Robotar som 
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Bee-bot:en fångar också barns intresse och visar att det är roligt att lära sig bokstäver. Dessutom bidrar 

digitala verktyg till ett gemensamt roligt lärande. På det sättet stöttas barns språk med hjälp av digitala 

verktyg i språkstöttande aktiviteter, eftersom barnen i alla sekvenser visade att det är roligt att arbeta 

med digitala verktyg.  

På vilka sätt kan förskollärare stötta barn i grupp med digitala verktyg för att stötta 

språkutveckling hos det individuella barnet?  

Barngruppen är stöd för individen exempelvis i språket och tvärtom individen medför med sig 

kunskaper och erfarenheter till gruppen, vilket leder till att lärandet sker inte enbart inom grupp eller 

inom individen. Lärande sker alltid i samspel mellan individen och gruppen och detta är tydligt i vårt 

resultat enligt vår insamlade empiri. I alla sekvenser stöttade förskollärarna barnen med sin närvaro, 

vägledande frågor och instruktioner kring användandet av digitala verktyg. Förskollärarna stöttade 

varje individ under den digitala undervisningen vid behov. 

Hur uppfattar förskollärarna att deras digitala kompetenser kan stötta barns språkutveckling?  

Efter vår gjorda studie kan det uttalas att förskollärare behöver en utvidgad kompetens genom 

användning av digitala verktyg i förskolan för att kunna stödja språkutveckling hos det individuella 

barnet och i grupp. Detta betonade även förskollärarna i de intervjuerna. Utifrån vår insamlade empiri 

använder barn alltid förskollärarens kompetens när de producerar berättelsen eller söker information. 

Vidare forskning 

I följd av att Regeringen (Regeringskansliet 2017) har gett i uppdrag till Skolverket att göra en 

översyn över läroplanen. Skolverket (2017) har i sin artikel, tydligare om digital kompetens i 

läroplaner, kursplaner och ämnesplaner öppnat en diskussion om att förskolebarn bör utveckla sin 

förståelse för hur digitalisering påverkar själva individen och samhället. Dessutom ska barns förmågor 

och kunskaper utvecklas i förhållande till medier på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Införandet av 

revideringen av läroplanen som togs upp i inledningskapitlen kommer att ha konsekvenser som blir 

intressanta att forska vidare kring för hur förskolans arbetssätt kring digitalisering kommer förändras 

med tiden. Dessutom framställs alltid de nya pedagogiska hjälpmedel i förskolor som pedagoger måste 

ha digital kompetens för att utnyttja i undervisning. Det skulle vara intressant att forska vidare hur 

förskollärare förhåller sig med hjälp av digitala verktyg i undervisning med de allra yngsta åldrarna. 

Dessutom kan det vara intressant att undersöka förskollärares arbetssätt som arbetar med andra 

pedagogiska filosofier och även privata förskolor i Stockholms Stad eller utanför. Även undersökning 

kring flerspråkighet och användandet av digitala verktyg i de förskolor som har flest blandade kulturer 

i förorterna.  
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Bilaga 1  

Hej Föräldrar på XXX Förskola!                          Ort och datum 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om XXX. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 

XXXX – XXXX. Vid dessa tillfällen vill vi observera XXX[a1] med hjälp av 

anteckningar/ljudupptagningar/digitalkamera/filmkamera[a2] . 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. Med detta brev vill vi be om ert medgivande för 

ert barns medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker 

ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli 

informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för 

barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen säger 

nej så kommer barnens beslut att respekteras. Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att 

kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar XXX & XXX 

Studentens/Studenternas namn 

Tel.nr   Mailadress/er 

Handledarens namn (handledare)  Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: xxx   Mailadress: 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan 

den XXX. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Barnets namn …………………………………………………… 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Kontaktbrev 

Hej! Vi är två studenter från Stockholms Universitet som läser till förskollärarprogrammet sista 

termin. Vi vill väldigt gärna besöka era förskolor i forskningssyfte kring hur pedagoger använder IKT 

som stöttning för språkutveckling. 

 

Vi ser fram emot att få träffa er. Tiden som vi tänkte bli preliminärt i slutet på xxxx månad och början 

på xxxx månad. Vi återkommer med ytterligare information. 

 

Med Vänliga hälsningar 

XXXXXXXXX 
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Bilaga 3 

Presentationsbrev 

 

Hej alla barn, vårdnadshavare och pedagoger! 

Vi heter XXXXXXXXXXXX och läser sista terminen på förskollärarprogrammet. Just nu skriver vi 

vårt examensarbete kring hur pedagoger arbetar med digitala verktyg för att främja barns språk. 

Under perioden från den ………………..och till och med den …………… kommer vi att observera 

och närvara på denna avdelning. Vi kommer att observera barn, pedagoger, miljö samt genomföra 

fältanteckningar. Fokus är på pedagoger! 

OBS: Vi ska endast intervjua pedagoger samt spela in dessa samtal via diktafon. Inga foto och 

videoinspelning kommer att tas på deltagarna. 
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Bilaga 4 

Tackbrev 

Hej alla barn, vårdnadshavare och pedagoger  

Vi var intresserade över att komma i kontakt med er förskola som använder digitala resurser i 

verksamheten. Vi har utarbetat intervjufrågor utifrån examensarbetets syfte som riktar sig till 

förskolepedagoger. Vi har även genomfört observationer av pedagoger i olika situationer där digitala 

resurser används av pedagoger. Det empiriska materialet som vi samlar in genom observationer och 

intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt enligt de forskningsetiska principerna. Med det menar 

vi att deltagandet är frivilligt och vi garanterar er anonymitet. Det som observeras och framgår av 

intervjun kommer endast att redovisas i vår forskningsstudie.  

 

Tack för gott samarbete



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


