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Sammanfattning 
Bakgrunden i denna studie tar avstamp i den sociokulturella teorins tankar om hur barn lär i 
samspel med andra, de digitala verktygens betydelse i arbetet och grunder för vad som stimulerar 
barns språkutveckling. Denna teori valde vi då vår empiri tydligt visade att de yrkesaktiva 
pedagogerna utgick från detta. Syftet och våra frågeställningar grundade sig i ett eget intresse för 
digitala verktyg och språkutveckling där vi ville undersöka närmare hur de digitala verktygen kan 
stärka barns språkutveckling. Vi valde att använda oss av intervju som metod i denna studie då det 
skulle ge oss information om ämnet utifrån praktiska och verkliga erfarenheter från 
yrkesverksamma pedagoger. Litteraturen och forskningen vi tagit del av är både studentlitteratur 
och vetenskapliga artiklar. Resultatet visar på att barns språkutveckling kan främjas genom ett 
språkstärkande arbetar med digitala hjälpmedel. Detta utifrån att pedagogen planerar för ett 
lärande och att verktygen används i specifika syften som följer läroplanens mål och att de 
genomförs i samspel mellan barn och närvarande pedagoger. Det visar sig också utifrån våra 
informanters svar att det finns oändliga möjligheter med de digitala verktygen och att med hjälp av 
pedagogens kreativitet kan arbetet planeras på många olika sätt.  
 
Nyckelord: Språkutveckling, Digitala verktyg, Sociokulturella teorin, Förhållningssätt. 
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Inledning  
I detta arbete kommer vi undersöka hur digitala verktyg kan användas i förskolans utbildning med 
ett fokus mot språkinlärning. Europaparlamentet beskriver digitalisering som en av de åtta 
nyckelkompetenserna inom förskolan (Statens Medieråd 2019). Därför har digitaliserings-ämnet 
blivit en del av förskolans läroplan. I samband med att Läroplanen för förskolan reviderades 2018 
har förändringar inom digitalisering i förskolan inneburit ökade krav på användandet av digitala 
verktyg (Skolverket 2018). Eftersom vi går mot en tid där fler och fler barn använder digitala 
medel även i yngre åldrar och detta leder till en hel del individuella aktiviteter (Statens medieråd 
2019). Därför blir fokuset på språkutvecklingen allt viktigare, barn behöver möta 
språkstimulerande aktiviteter i miljöer där deras intresse finns just nu.  
 
Eftersom vissa pedagoger anser att läroplanen är tolkningsbar ger det pedagogerna stora 
tolkningsmöjligheter och de får själva avgöra hur och vad de vill fokusera på mer aktivt i 
läroplanen. Pedagogerna ska jobba med alla dessa punkter ur läroplanen men arbetssättet får de 
själva välja. Vi vill därför undersöka närmare hur pedagoger arbetar för barns språkutvecklande 
med hjälp av digitala verktyg. 
 
Språkutvecklingen är en avgörande del i varje människas utveckling i att skapa en förståelse för 
sig själv och för andra (Svensson, 2009). Eftersom språkutvecklingen påverkar samspelet mellan 
människor blir det därför en grundpelare för att barnen ska kunna få en möjlighet att utveckla en 
förståelse den värld de lever i. Vår erfarenhet är att förskolans utbildning riktar stor 
uppmärksamhet på den sociokulturella teorin. Den teorin beskriver hur individens lärande och 
utveckling sker i samspel med andra människor. Detta speglas även starkt i förskolans läroplan där 
vi kan läsa mycket om vikten av en språkutvecklande verksamhet och att språket har en central roll 
i barnens kommunikation med andra barn och pedagoger.  
 
Vi finner arbetssättet med digitalisering i förskolan väldigt intressant eftersom förskollärares 
förhållningssätt och kompetens påverkar hur utbildningen använder digitala verktyg. Utifrån 
tidigare forskning och yrkesaktiva pedagogers egna erfarenheter tydliggör vi i detta arbete vilka 
möjligheter och hinder som finns i arbetet med digitala verktyg och hur det går att applicera i 
språkutvecklande aktiviteter. 
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Syfte och frågeställningar 
Detta arbete syftar till att utreda hur användningen av digitala verktyg i förskolan kan ha betydelse 
för barnens språkutveckling. Vi utgår från den sociokulturella teorins tankar om att lärande sker i 
sociala samspel där kommunikationen mellan individerna spelar en stor roll. Förskollärarnas 
beskrivningar av arbetssätt och deras uppfattningar om lärandeprocesser i förskolan utgör empiri i 
studien. Detta analyseras sedan utifrån den sociokulturella teorin och tidigare forskning om 
digitalisering och språkutveckling. Detta för att vi om möjligt ska kunna kartlägga förskolans 
pedagogiska verksamhet i arbetet med språkutveckling och digitala verktyg. 
 

• Vilka aktiviteter i förskolan kan ses som språkutvecklande? 
• Hur beskriver förskollärarna arbetet med digitala verktyg? 
• På vilket sätt kan digitala medel användas för att stötta barns språkutveckling?   
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Bakgrund 
Eftersom utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ställer det stora 
krav på förskolans pedagoger att de håller sig uppdaterade och utbildade inom alla läroplanens mål 
(Skolverket 2018). Eidevald (2013) menar att förskolan ska analyseras och dokumenteras för att 
kunna bedöma både hur förskolan stödjer barnens lärande och utveckling men även hur den kan 
utvecklas till att bli bättre. Pedagogerna ska därför hela tiden systematiskt och kritiskt granska 
utbildningen för att hålla en god kvalité. Således behöver pedagogerna ha goda kunskaper om det 
aktuella ämnet eftersom dagens utvärderingar utgår från vad som “gjort skillnad” inte vad som i 
praktiken utförts i barngruppen (Eidevald 2013). 

Styrdokument 
Läroplan  
I förskolans läroplan kan vi läsa att utbildningen ska ge barnen adekvat digital kompetens. 
Utbildningen ska även ge barnen förutsättningar för att de ska kunna använda sig av, tolka och 
förstå risker med användandet av information de kan möta i det digitaliserade samhället vi idag 
lever i. Barnen ska få arbeta med olika medier för att tillgodogöra sig ett kritiskt tänkande kring 
hur dessa kan tolkas och användas. Förskolan ska också försäkra sig om att alla barnen får lyssna 
till högläsning och samtala om olika typer av texter såväl digitala texter som i fysisk bokform. 
Barnen ska få förutsättningar för att utveckla ett nyanserat talspråk, intresse för skriftspråk samt 
skapa förutsättningar för att de ska kunna kommunicera såväl verbalt som i skrift men även med 
andra uttrycksformer såsom digitala verktyg. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Verksamheten ska utgå från barnens intressen. 
Arbetslaget ska skapa nära och förtroendefulla relationer till vårdnadshavare och fortlöpande föra 
samtal om barnets lärande och utveckling. (Skolverket, 2018)  

Teorier 
Nedan följer teorier som kommer användas som utgångspunkter för analys och diskussion.  

Sociokulturella teorin 
Enligt Lev S. Vygotskij är språkutvecklingen hos de små barnen helt beroende av samspel. Den 
sociokulturella teorin beskriver att språkinlärning och barns lärande förutsätts av socialt samspel 
med andra individer där barnet upplever och lär sig genom detta. Han menar även att barns tankar 
och språket är åtskilda och nödvändigtvis inte beroende av varandra. Barnens tankar kommer 
således inte att påverkas av språket förrän hen nått en viss nivå i sin språkutveckling. Vidare anser 
Vygotskij att tankarna också sker verbalt eftersom tankar inte skulle kunna existera om inte 
individen besitter förmågan att uttrycka sig verbalt. Eftersom språket är beroende av kulturen som 
barnet vistas i kommer hens utveckling speglas av kulturen som den lever i. Vygotskij menar att vi 
omges av kulturella verktyg som är direkt kopplade till barns lärande och utveckling. Vidare 
förklaras att språket är en av de viktigaste förmågor vi har för att kommunicera och samspela med 
andra människor samt att språket är ett resultat av människors interaktion med varandra. 
(Svensson 2010) 
 
Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett viktigt begrepp. Det innebär att människor 
och de redskap som människan använder för att förstå sin omvärld samspelar med varandra. 
Vygotskij menar att både människor och ting kan vara medierande verktyg eftersom alla på ett 
eller annat sätt påverkar varandra och spelar en viss roll i lärande situationerna. (Smidt, 2010) 
 
Ett barns lärande kan ske med hjälp av en vuxen eller en “fiffig kompis”. Detta handlar om den 
proximala utvecklingszonen där lärandet går från vad hen inte behärskar till var hen är nu och vars 
hen ska sträva sedan. Barn som får interagera med individer som är mer eller mindre erfarna inom 
specifika områden ges större möjlighet att ta till sig djupare förståelse och kunskap. Detta eftersom 
de barnet som besitter kunskaperna får använda dessa för att hjälpa det mindre barnet att utvecklas 
och det andra barnet får ta del av en erfarenhet som de inte redan besitter. Genom detta 
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erfarenhetsutbyte utvecklas båda barnen i samspel med varandra. Barns lärande är en ständigt 
pågående process som sker hela tiden och i samspel med andra människor. (Smidt, 2010) 

Aktivitetsteorin  
Fokuserar på själva aktiviteten inom den sociokulturella teorin. Denna teori grundar sig i att 
aktiviteten där exempelvis utforskandet är en grund för lärande där individen, språket och de 
objekt vi använder oss av samspelar och påverkar vår uppfattning av omvärlden och hur de 
internaliseras i vår person. När människor interagerar med varandra är det viktigt att det finns ett 
mål för att det ska anses vara en aktivitet. Denna aktivitet mellan människor kan liknas vid ett 
mönster som hela tiden förändras och ständigt pågår, vi lär av varandra och vi lär hela tiden. 
Människan strävar efter att skapa en mening i den situation hen befinner sig i. (Smidt, 2010) 
 

Relationellt perspektiv 
Eftersom relationerna mellan barn och vuxna skapar möjligheter för ett lärande bör pedagoger 
lägga stor vikt på att granska sina egna förhållningssätt och arbetssätt. I lärarrollen ingår det ett 
ledarskap där det enligt Ljungblad finns tre dimensioner av ledarskap. Dessa tre är:  

• learning leadership som handlar om pedagogen som leder lärandet, att vikten ligger i 
själva processen av lärandet och inte nödvändigtvis för utvärderingen av elevens kunskap. 

• Behavior leadership vilket handlar om ramarna läraren skapar normer där eleven jobbar 
mer med att tänka än att komma fram till en slutsats. 

• Relationship leadership syftar till relationen mellan elev och lärare, vikten av ett tryggt 
klimat där eleven känner att hen kan pröva sina hypoteser och tankegångar till såväl övriga 
elever som lärare. Dessa tre dimensioner tillsammans skapar elever som kan ses som 
självständiga problemlösare. (Ljungblad 2018) 

Variationsteorin 

Variationsteorin grundar sig i att alla lärandeobjekt har olika egenskaper. Beroende på vilken av 
dessa delar vi väljer att fokusera på som lärare kommer detta påverka lärandet som barnen 
uppfattar. Eftersom alla människor är individer och dessa individer lär sig på olika sätt måste 
undervisningen inkludera både skillnader och likheter i det vi försöker lära ut. Det går inte att lära 
ett barn att något är kallt om hen inte får uppleva motsatsen. Genom att förklara såväl likheter som 
skillnader i ett lärandeobjekt (i det här fallet ordet kallt) ger vi barnen en variation i 
lärandet.  Genom att använda oss av en diversitet av exempel som är kopplade till det vi försöker 
skapa en förståelse för. I detta fall exempelvis ord som värme som gör att de i högre grad skapar 
en djupare förståelse för vad det är en försöker lära ut. Variationsteorin kan således appliceras i 
utbildningen på alla lärandeobjekt som har skillnader och likheter. (Mun Ling 2013) 

Tidigare forskning 
Här kommer tidigare forskning redovisas utifrån de centrala begreppen vi valt ut för denna studie.  

Pedagogernas förhållningssätt 

Pedagogers förhållningssätt till barnen är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. 
Eftersom förhållningssättet påverkar atmosfären i förskolan påverkas även barnens lärande och 
utveckling av detta. Den atmosfären som uppstår mellan barn och pedagog i förskolan är ett 
resultat av att pedagogen medvetet praktiserar olika tankegångar. Pedagogens tankegångar och 
förhållningssätt har således stor inverkan på utbildningens utformning. Den önskvärda atmosfären 
i förskolan är en samspelande atmosfär som innebär att pedagogen är närvarande och delar barnens 
värld och upptäckarglädje. Pedagogen bör därför vara lyhörd för barnens tankar, vad de intresserar 
sig för samt att de ser barnens alla olikheter och hyser stor tilltro till barnens egen förmåga. 
Atmosfären präglas också av ett tillåtande förhållningssätt tillsammans med barnen. Viktigt i 
pedagogernas förhållningssätt är att de har förståelse för att barn lär i allt de gör och att detta är en 
meningsskapande process för barnens. Att skapa samtal med barnen om allt de upplever är därför 
en stor del i barnens kunskapsutveckling. (Johansson, 2005) 
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Digitala verktyg i förskolan 

Det kan vara lätt att ta ställning för eller emot användningen av digitala verktyg eftersom frågan 
många gånger är känsloladdad och grundar sig i en okunskap eller föreställning om vad 
digitaliseringen i förskolan innebär. Ett argument mot användningen av digitala verktyg som ofta 
kommer upp i digitaliserings-diskussioner är att många barn redan är uppkopplade hemma och 
därför inte behöver utsättas för skärmar under deras tid i förskolan. Ofta varierar kvalitén på 
användandet i hemmet då det oftast inte finns något syfte eller lärande tillfälle inplanerat. I 
hemmet används därför de flesta digitala verktyg oftast som sysselsättning. Ett argument för 
användandet av digitala verktyg kan vara att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. 
Eftersom det ur ett socioekonomiskt perspektiv kan finnas barn som inte har möjlighet att arbeta 
med eller utforska digitala verktyg i sin hemmiljö är det viktigt att förskolan kompletterar detta 
(Brising, 2016). 
 
Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om vad som sker i lärandet när en använder sig av 
digitala verktyg. Det är således också relevant att pedagogerna gör sig medvetna om vilket syfte de 
digitala verktygen har i de olika lärande situationerna. Pedagogernas ledning och medverkan i 
aktiviteten har därför stor betydelse för att barnen ska tillgodogöra sig de kunskaper som 
efterfrågas i såväl arbetet med digitala verktyg men även huruvida samspel och kommunikation 
integreras i arbetet (Svensson, 2009). 

Pedagogers kompetens 

Forskningen kring digitalisering i förskolan är bristande vilket gör att osäkerheten kring detta 
ämne är relativt stor. Det ökade kravet på användningen av digitala verktyg i förskolan gör att 
utbildningen behöver visa på variation och ett tydligt syfte i användandet. Det behöver även utgå 
från de olika förutsättningar som förskolor, barn och pedagoger har och att detta är viktigt att 
tydliggöra för de som arbetar i förskolans verksamhet (Brising, 2016). 
 
Barnens användning av digitala verktyg är beroende av pedagogernas kompetens, förskolans 
ekonomiska förutsättningar och tidsåtgången för planering och genomförande. Givetvis påverkar 
storleken på barngruppen och antalet pedagoger i vilken utsträckning det finns möjlighet att arbeta 
med dessa verktyg. Inget digitalt medel kan enbart ersätta fysiska ting eftersom barnen själva 
måste få möjligheten att utforska med alla sina sinnen såväl kognitiva som fysiska (Brising, 2016). 
 
Många lärare och pedagoger upplever ett stort behov av kompetenshöjande insatser inom området 
it och detta kan skapa stora problem för yrkesutövande pedagoger. Detta på grund av att många 
inte har tillgång till den tekniska supporten som efterfrågas i samband med planering för att 
undervisningen ska bli ändamålsenlig. Omkring 40% av lärarna upplever att teknik som krånglar 
begränsar användningen av digitala medel och detta begränsar användningen av dessa typer av 
verktyg. Om kompetensen skulle öka skulle även användarvänligheten bli större eftersom många 
pedagoger skulle kunna lösa problemen på egen hand istället för att invänta support och assistans 
från en tredje part. En problematik kring bristande kompetens hos pedagogerna är att om 
pedagogerna inte får/har den kompetens som krävs för att använda digitala resurser på ett 
ändamålsenligt sätt kan dessa verktyg snarare skapa distraktioner och störa lärandeprocessen hos 
barnen. (Skolverket feb.2019) 

Digital kompetens 

Barnen i dagens samhälle har fötts in i en redan digitaliserad värld och i och med den nya 
reviderade läroplanen ställs högre krav på pedagogernas kompetens inom digitala verktyg. I den 
reviderade läroplanen från 2016 skrivs det inte om digital kompetens i samma utsträckning vilket 
gör en stor omställning för samtliga yrkesaktiva pedagoger.  
 
I Europaparlamentets rekommendationer för nyckelkompetenser beskrivs digital kompetens som 
en av de 8 nyckelkompetenserna vilket gör den lika viktig som de andra. Eftersom vi idag lever i 
ett informationssamhälle menar Europaparlamentet att den digitala kompetensen är lika viktig i 
hemmet som i arbetslivet. (Forsling 2011) 
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Det är ofta förskollärarnas egen osäkerhet till digitala verktyg som gör att de inte blir en 
lärandesituation utan snarare lekmaterial där lärandet inte alls står i centrum. Enligt Forsling finns 
det några punkter som vi som pedagoger behöver beakta och dessa är att: 

• kunna hantera de digitala medel vi använder oss av  
• vi behöver kunna synliggöra vilka ytterligare kompetenser som behövs av barnet för få 

möjlighet att lära sig att hantera de digitala verktygen 
• utveckla kompetens för att kunna skapa ett syfte med användandet 
• de digitala verktygen ska ses som ett komplement till den traditionella förskolan  

Samtidigt finns en viss problematik angående hur mycket barnen ska sitta vid datorer eller övriga 
skärmar då de förmodligen får sin beskärda del skärmtid hemma. (Forsling 2011) 
 
Skolverket (2019) menar att det finns många olika digitala verktyg arbeta med i förskolan, om de 
används på ett medvetet sätt kan de gynna barns lärande och utveckling. Ett syfte med att 
arbeta med digitala verktyg i förskolan är att lägga grunden till en förståelse för vad digitalisering 
är och hur en kan använda digitala verktyg och medier. Digitala verktyg kan vara en dator, 
smarttelefon, kamera, surfplattor och projektorer med mera Dessa verktyg kan användas i olika 
situationer och med olika syften. Dessa syften kan vara exempelvis att utveckla barnens möjlighet 
att kommunicera, läsa och skapa (Skolverket, 2019). Vidare menar även Brising (2016) att 
förskolor kan använda digitala medel till läsning, skapande, rörelse, samt att bygga olika miljöer i 
förskolan, det är viktigt att framhålla själva läsandet för barnens språkinlärning och att det bör 
arbetas med oavsett om det är böcker eller via digitala verktyg.  
  
Digitala verktyg kan vara ytterligare ett redskap i barnens lärande, där barnet kan vara producenten 
i sitt eget lärande. Barnen kan genom dessa verktyg tillgodogöra sig erfarenheter och skapa en 
förståelse för vad digital kompetens kan vara. Detta kan också användas för att kunna erbjuda 
barnen större variation i förskolans aktiviteter. Ett kritiskt förhållningssätt är viktigt i arbetet med 
digitala verktyg och att fundera över verktygens kvalité, att de bidrar till barns lärande utifrån 
läroplanens mål. (Skolverket, 2019) 

Digitaliseringsstrategi antas i förskolan 

I oktober 2017 antogs en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Denna strategi fokuserar på att 
barn och elever ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens för att följa samhällets 
digitalisering och innefattar tre fokusområden. Dessa tre fokusområden är följande:  

• alla ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens 
• att det ska vara en likvärdig tillgång och användning 
• att forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter ska finnas tillgänglig 

 
Dessa fokusområden innefattar även mindre delmål för att det lättare ska kunna utvärderas och 
säkerställa att utbildningen har en god kvalitet. Det har även undersökts om förskolorna har en 
digitaliseringsplan för att hitta lokala strategier för att uppnå de nationella målen för 
digitaliseringen. Denna digitaliseringsplan kan vara ett bra instrument för såväl rektor som lärare. 
Detta för att pedagogerna ska få en översiktlig bild av hur kompetenshöjande insatser ska 
genomföras samt hur förskolan ska integrera digital teknik i förskolans undervisning (Skolverket 
feb.2019) 
 
Då samhället ständigt förändras, förändras även människans behov och sätt att tänka och prata. 
Förändringarna till ett mer digitaliserat samhälle har medfört att tänkandet som tidigare skett på en 
mer funktionell nivå nu sker på en mer abstrakt nivå. Digitaliseringen förändrar samhället i stort 
och de barn som kommer till förskolan har redan vissa digitala erfarenheter och kompetenser som 
de mött i sitt vardagliga liv. Detta ställer krav på pedagogerna att de ska kunna bemöta barnen där 
de är just nu för att de ska kunna skapa sammanhang och mening i sitt lärande (Svensson, 2009). 

Språkutveckling 

Det finns många aspekter av vad som stimulerar barns språkutveckling, den vuxnes 
förhållningssätt är avgörande för barnens språkinlärning. Det är viktigt att pedagogen är följsam, 
in-lyssnande och att pedagogen kan leda samtalet vidare. Genom att ge barnen tid att tänka, 
formulera ett svar och att som vuxen tala sakta och tydligt får barnen goda förutsättningar för 
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språkstimulans. Pedagogen kan tydliggöra språkets funktion mellan barn och pedagog genom att 
medvetet benämna saker och händelser för att bekräfta barnet i samspelet samt för att barnet ska få 
möjlighet att möta språket. (Westerlund, 2009) 
 
Barnets intresse för aktiviteten är en faktor som avgör hur länge hen kan upprätthålla ett intresse 
vilket i sin tur påverkar vilken typ av lärande barnet tillgodogör sig. Att gemensamt rikta 
uppmärksamheten mot någonting, exempelvis en bild, en bok eller liknande skapar goda 
förutsättningar för samtal. Samtalet i sig är en viktig del av barnets språkutveckling.  
Språkutvecklingen är nära sammankopplad till alla människans alla sinnen, som lukt, syn, hörsel, 
smak och känsel. (Svensson, 2009) 
 
Barns språkutveckling i förskolan stimuleras av att barnen exponeras för det skrivna och talade 
språket. Exempelvis högläsning och boksamtal men även digitala verktyg kan användas som stöd 
och för att skapa och upprätthålla ett intresse hos barnen kring språket. Vidare är det viktigt att de 
vuxna i förskolan ska vara samtalande förebilder för barnen och skapa miljöer som visar på 
språkets betydelse genom att ha ett varierat och rikt bokutbud för barnen att själva ta del av. 
(Skolverket, 2019. Nov)    
 
Kommunikation och språk för barn handlar i grunden om att kunna tolka och förstå samt att göra 
sig förstådd i olika sammanhang. I takt med en ökad användning av digitala verktyg krävs en 
grund i att tolka och förstå det sammanhang vi möter. För att utveckla sitt språk behöver barnen i 
så tidig ålder som möjligt, få rika tillfällen att samtala med andra. I samtalen utmanar vi barnens 
tänkande vilket också medför en kognitiv utveckling. Social interaktion är viktigt, studier visar att 
det sker mycket kommunikation och samarbete mellan barn i samband med digitala verktyg. Vid 
observationer från 60 förskolor visades det på att barnen ofta satt två och två eller fler tillsammans 
vid ett digitalt verktyg, exempelvis en läsplatta. Barnen diskuterade, samtalade, hävdade sin 
ståndpunkt, ifrågasatte och resonerade om konsekvenser och detta kräver att barnen använder sitt 
språk. Detta skapar situationer för barnen som är direkt språkutvecklande. (Svensson, 2009)  
 
Samverkan med vårdnadshavare är viktigt för barnens utveckling, goda och förtroendefulla 
relationer är en grundförutsättning för barn, vårdnadshavare och pedagoger i förskolan. Dialogen 
mellan pedagog och vårdnadshavare ger möjlighet att skapa en helhetsbild om barnets situation 
hemma och på förskolan. Därigenom kan barnets utveckling följas och stöttas. (Alfakir, 2004) 

Miljö och material  

I förskolans miljö är det viktigt att pedagogen medvetet planerar verksamhetens miljö och innehåll 
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Utifrån detta får barnen möjlighet att möta en 
professionell verksamhet som utgår från barnens behov och som främjar barnens lärande och 
utveckling. När en kliver in i förskolans verksamhet så kan pedagogernas inställning till barnens 
lärande bli tydlig och vad pedagogerna vill att miljön ska förmedla till barnen. Den fysiska miljön 
har stor betydelse för om den lockar till barnens lärande och språkutveckling (Fagerli, Lillemyr & 
Sobstad, 2000) 
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Metod 

Urval och avgränsningar 
Vi valde att arbeta med en kvalitativ metod för att kunna besvara våra forskningsfrågor på ett 
utförligt sätt. Vi tillfrågade och intervjuade några utvalda informanter som samtliga är 
yrkesverksamma pedagoger. Då de arbetar med språkutveckling och digitalisering på olika sätt 
och de alla har ett par eller flera års arbetslivserfarenhet kan informanterna anses vara 
representativa för verksamheten. (Cristoffersen & Johannessen 2015) 

Val av metod för insamling av empiri 
Vi valde att använda oss av intervju som metod för insamling av empiri i denna studie. Vi valde att 
intervjua yrkesaktiva pedagoger och detta spelades in och transkriberades. I en intervju kan 
konkreta händelser synliggöras samt hur en kan prova sig fram till och förändrat sitt synsätt över 
tid. Denna metod ger även möjlighet till att ställa följdfrågor som uppkommer spontant under 
intervjun (Johansson & Svedner, 2010). Intervjuer innebär att få ut mycket information från några 
få utvalda personer. Våra samtal med informanterna pågick tills de inte hade något mer att tillägga. 
Genom att hålla en intervju med ett förutbestämt samtalsfokus blir det lättare att kartlägga 
informanternas åsikter och synpunkter (Cristoffersen & Johannessen 2015). Denna forskning är 
planerad utifrån vårt syfte och intervjun är förberedd med frågor som är öppna för informanternas 
tolkningar och svar. Att använda sig av intervjuer ger en möjlighet till att fånga många olika 
nyanser i svaren, som värderingar, synsätt, målsättningar och förhållningssätt (Cristoffersen & 
Johannessen 2015). 

Genomförande av insamling av empiri 
Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor formulerade vi 22 öppna intervjufrågor som 
informanterna fick besvara. Sedan kontaktade vi sex pedagoger och delade upp intervjuerna 
mellan oss vilket gav oss tre intervjuer var att genomföra. Informanterna fick sedan ett 
missivbrev (se bilaga 1). Efter detta kontaktade vi pedagogerna per telefon så de fick möjlighet att 
välja tid och plats för genomförandet. Intervjuerna har vi sedan genomfört på både förskolor där vi 
träffat pedagogerna samt genomfört en del via telefonsamtal. I början av intervjun informerade vi 
om de forskningsetiska principerna som vi har förhållit oss till i hanteringen av all insamlad 
empiri. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter. Det är av vikt att ta kontakt med informanterna 
innan intervjun och informera om forskningens inriktning (Cristoffersen & Johannessen 2015). 
Detta var sådant som vi tog upp i vårt missivbrev vilket gjorde att informanterna var förberedda på 
vad som skulle behandlas under vårt samtal. 

Bearbetning och analys av empiri 
Vi började med att transkribera all insamlad empiri från ljudinspelningarna för att sedan kunna 
arbeta med att sammanställa materialet. Under analysen av materialet var intervjufrågorna redan 
nedskrivna i en tabell, intervjusvaren blev automatiskt grovsorterat utefter våra forskningsfrågor. 
Vi valde att använda oss av färgkoder till svaren, alla informanter fick en personlig färg för att vi 
lättare skulle kunna skilja vad vilken informant sagt.  
 
Vi sammanställde sedan alla intervjuer till ett dokument och med hjälp av Kvale och Brinkmanns 
metod “meningskoncentrering”, kunde materialet sammanfattas med andra ord. Vidare kunde vi 
urskilja vilka likheter och olikheter som fanns i informanternas svar och tack vare vår färgkodning 
kunde vi lätt tydliggöra vem det var som uppgett vad (Kvale & Brinkmann, 2009). Under analysen 
delade vi in vår empiri i underkategorier utifrån våra forskningsfrågor och nyckelbegrepp för att få 
en tydlig röd tråd i vår text. Vår bakgrundsdel är också indelad efter vissa begrepp vilket också 
tydliggör och förenklar analysavsnittet. 

Forskningsetiska överväganden 
Inom forskningen finns det aspekter att förhålla sig till för att arbetet ska kunna utföras på ett etiskt 
riktigt sätt, i denna uppsats har vi tagit stöd i vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Följande 
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beskrivs dessa aspekter som vi tog i beaktning. Inför intervjun fick informanten ta del av 
Informationskravet vilket gav informanten rätt att bli upplyst om syftet med studien och fick sedan 
själv bestämma om de ville medverka i intervjun. 
Samtyckeskravet gav informanterna information om att de när som helst kunde avbryta intervjun. 
Konfidentialitetskravet underströk att Informanternas riktiga namn inte fick finnas med i hantering 
av informationen i studien. Nyttjandekravet innefattar att all empiri kommer att raderas efter att 
studien är klar (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Vi har noga planerat och arbetat fram öppna frågor till våra intervjuer för att undvika etiska risker 
och slutna frågor som lätt stänger av samtalen. Detta har vi även beaktat för att öka medvetenheten 
kring hur vi ska undvika att hamna i etiska dilemman. 
Att använda sig av intervjuer i kvalitativa forskningar innebär att det finns etiska risker då 
informanten delar med sig av mer djupgående information och egna uppfattningar. informanten är 
anonym, det råder tystnadsplikt, sekretess och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom 
våra informanter är anonyma för läsaren har vi fingerat deras namn i vår text.  

Fördelningar av arbetet 
Vi har i vårt arbete tillsammans bearbetat de texter och den litteratur vi använt oss av. vi har sedan 
genomfört intervjuer och transkriberat var för sig. Vi har försökt att dela upp uppgifterna mellan 
oss för att båda ska känna sig delaktiga och för att båda ska ha arbete att utföra mellan tillfällena vi 
sitter tillsammans. 

Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av intervjuer för att samla in vår empiri. Denna metod gav oss möjlighet 
att noga förbereda ett antal intervjufrågor som alla kunde kopplas till vårt syfte med denna studie. 
Eftersom vårt syfte och våra forskningsfrågor låg till grund för våra frågor fick vi bra validitet i 
vår empiri. Valet av våra informanter påverkade även reliabiliteten eftersom samtliga informanter 
är yrkesaktiva förskollärare. Vi genomförde sex intervjuer med lika många legitimerade 
förskollärare. Dessa förskollärare jobbar på olika förskolor för att ge oss en helhetsbild av hur 
pedagoger överlag tänker kring dessa frågor och inte svar som eventuellt kan vara kulturellt 
betingade på just den arbetsplatsen.  
 
Vi byggde upp vår intervjuguide (se bilaga 2) utifrån våra 3 forskningsfrågor, detta för att få en 
tydlig röd tråd genom samtalet. Valet att ställa öppna frågor var för att informanten själv skulle få 
möjlighet att formulera och förklara hur hen personligen resonerar och tänker i dessa frågor. Våra 
frågor utgår som sagt från våra tre forskningsfrågor, vi valde att dela upp dem i tre teman utifrån 
dessa frågor. Alla Intervjuer spelades in oavsett om intervjun genomfördes via telefon eller vid ett 
personligt möte. Några av våra intervjuer genomfördes via telefon och videosamtal vilket 
förenklade planeringen då vi inte behövde avsätta tid för förflyttning eller liknande och 
informanten kunde avsätta tid när det passade in under dagen. Inspelningarna var en given metod 
eftersom vi annars inte hade kunnat säkerställa validiteten i vår återgivning av intervjuerna. Sedan 
tog vi inspelningarna från intervjuerna och transkriberade ner dem och med hjälp av 
meningskoncentrering fick vi fram essensen i informanternas svar. Dessa svar kunde sedan 
användas för att tydliggöra och strukturera upp vår empiri.  
 
Vi upplevde att svårigheten med intervju som metod var att komma på de spontana frågorna som 
dyker upp, informanten svarade på frågan och tillfälle gavs för att vidareutveckla specifika delar 
men på grund av vår bristande erfarenhet och till viss del osäkerhet kring intervju som metod blev 
detta tyvärr inte alltid utfört. Detta kan givetvis påverka resultatet vi  
fått fram eftersom det kan finnas fler aspekter att beakta än de vi tänkt på utifrån våra 
intervjufrågor.  
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Resultat 
I denna resultatdel redogör vi redogöra för vad våra informanter tänker kring språkinlärning, 
digitala verktyg och förhållningssätten kring detta. Vi använder oss av fingerade förnamn för att 
enkelt kunna urskilja vem som sagt vad. Vi benämner våra informanter som Selma, Ann, Maja, 
Maria, Linn och Elin. Om det är något som alla informanter är överens om benämner vi dem som 
informanterna.  

Pedagogernas syn på språkutveckling 
Språkutveckling innefattar många olika aspekter i arbetet med barnen. I följande avsnitt beskrivs 
informanternas syn på vad arbetet innefattar och vad de anser är viktigt för att stimulera barnens 
språkinlärning. 

Pedagogernas förhållningssätt 
Samtliga informanter anser att pedagogernas förhållningssätt spelar stor roll i arbetet med språk. 
Om pedagogernas förhållningssätt präglas av öppenhet och ett tillåtande klimat blir resultatet ofta 
bättre. Det gäller också att pedagogerna försöker skapa ett intresse för de aktiviteter som erbjuds 
och att pedagogen är aktiv och deltar i utforskandet tillsammans med barnet. Att se barnet som 
kompetent är ett genomgående tema i våra informanters svar. 
 
Ett gott förhållningssätt till språkstimulans kan handla om att pedagogen aktivt bjuder in till 
aktiviteter och lekar, laddar material för att det ska bli intressant eller fångar upp aktuella ämnen 
som barnen samtalar om (Selma, Linn). Vidare menar Selma och Maja att det är viktigt att prata 
med barnen, även de barnen som inte behärskar språket. Maja uttrycker 
“ja att försöka fånga barnen. Att få dem nyfikna och att använda mycket språk”. Mia menar också 
att det är viktigt att barnen känner av att de blir hörda, att de känner att det är ett gott samtalsklimat 
där den sociala miljön bjuder in till samtal.  
 
Linn menar också att det är viktigt att vara närvarande i stunden, att hinna fånga upp barnens alla 
signaler och lära sig läsa av barnens kroppsspråk eftersom det ibland är det enda språket som 
barnen behärskar. Fortsättningsvis beskrivs att barnen förmedlar saker hela tiden oavsett om de har 
den verbala förmågan. Vikten av att sätta ord på det som händer just nu betonas också: “Jag ser att 
du vill läsa en bok, ska vi ta ner en bok?” 

Samtal och interaktion 
Maja och Linn menar att samtala och interagera med alla barn bör vara i pedagogernas fokus, att 
prata med barnen, vad vi än gör och vart vi än är. Vidare menar våra informanter att det är av stor 
vikt att skapa miljöer som bjuder in till samtal ger barnen en möjlighet att öva på 
språkutvecklingen även i lekarna. Ann säger: “att skapa ett intresse, göra det tillgängligt, vi har till 
exempel kokböcker i hemvrån för att barnen ska kunna möta skriftspråk på olika sätt” Vidare 
menar Ann att en miljö där barnen får möta skriftspråk i olika former påverkar i vilken 
utsträckning barnen kan börja samtala kring och börja känna igen bokstäver skapar en möjlighet 
till att barnet slutligen kan börja bilda ord 
 
Maria och Ann berättar att pedagogen med hjälp av att “ladda innehållet” kan skapa ett intresse 
hos barnen för just det specifika lärande tillfället. Att ladda innehållet innefattar bland annat 
inlevelse, bjuda på sig själv och att använda rösten som resurs i skapandet av spänning och intresse 
för aktiviteten. Linn menar att: “om man själv tycker det är kul så tycker oftast barnen det också 
och kan visa glädje i lärandet”. 
 
Samtliga informanter menar att utifrån där barnen är just nu så kan pedagogerna planera 
språkutvecklande lärande tillfällen som ligger nära den proximala utvecklingszonen, alltså 
närliggande steg i barnets utveckling. Detta är något som pedagogerna arbetar med i alla tillfällen 
och som medför att pedagogerna stöttar barnen i att utvecklas så långt som möjligt utifrån 
individens förutsättningar. 
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Miljö och material  
De flesta av våra informanter nämnde att materialet har en stor betydelse för språkinlärningen. 
Böcker, bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) kan med 
fördel vara lättillgängligt, synligt och arbetas aktivt med i den gemensamma miljön. Detta gynnar 
både barn med funktionsvariation, barn med annat modersmål, men även högfungerande 
normalbegåvade barn. Tre av våra informanter pratade även om Bornholms modellen där språk 
stimuleras genom exempelvis rim och ramsor.  
 
Maria och Linn menar, att med hjälp av planering av den gemensamma fysiska miljön i förskolan 
så kan den bjuda in barnen till att uttrycka sig på olika sätt, genom att exempelvis få möjligheten 
att använda sig av bild, tecken och språket som stöd för att interagera med varandra. 
Fortsättningsvis menar Maria att det är viktigt med den psykosociala miljön: “att den är öppen och 
mottaglig för samtal och där de vuxna jobbar för att förstå barnen” vidare menar Maria att utifrån 
detta kan ett gott lärandeklimat frodas. Den psykosociala miljön handlar till skillnad från den 
fysiska miljön om den psykiska miljön, hur samtalsklimatet är, hur barnen interagerar med 
varandra och hur miljön är utformad för att skapa ett tryggt klimat för alla barnen. 

Barnens intresse 
Maria, Elin och Emma menar att barnens intressen är en nyckel i arbetet med språkutveckling, 
genom att pedagogen följer och planerar utefter vad barnen är intresserade av blir aktiviteterna 
roliga och intressanta för barnen och intresset kan upprätthållas under en längre tid. Linn menar att 
språkutveckling sker vid alla tillfällen under dagen på förskolan genom att samtala mycket med 
barnen. Maria säger att: “även rutinsituationer kan vara språkstimulerande om vi planerar för det”. 
Med rutinsituationer menar Maria de flesta rutinbaserade aktiviteterna som exempelvis 
matsituationen, i samlingen, vid blöjbyten och påklädning. Fortsättningsvis betonar Maria vikten 
av barngruppens storlek och barnens olikheter. Hon anser att pedagogernas förmåga att planera 
sammansättningen av barnen och dela in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter kan påverka 
hur språkstimulerande aktiviteten blir. 

Samverkan med hemmet 
Linn belyser att samverkan med hemmet är en del i arbetet med språkinlärning, i arbetet med barn 
som har annat modersmål betonas att både svenskan och modersmålet bör utvecklas parallellt med 
varandra. Förskolan ska uppmuntra till att modersmålet fortsätter att pratas hemma och stöttas på 
förskolan i den utsträckning som är möjlig. Samtidigt ska barnet få möjlighet att utveckla det 
svenska språket under sin vistelsetid i förskolan. Elin menar att det ibland krävs att pedagoger är 
lite kreativa för att få in barnens hemspråk då hon menar att “Vi har dåliga förutsättningar för det 
då man sällan får in tolk. Vi jobbar bland annat med bildstöd, ibland med Google translate, digitala 
hjälpmedel för att få in barnets hemspråk” 

Pedagogernas syn på digitalisering i förskolan 
Hur digitala verktyg används och varför  

Våra informanter är i stort sett överens om att digitala verktyg kan appliceras i de flesta aktiviteter 
och tillfällen under större delen av dagen. De digitala verktygen har flera olika 
användningsområden men just för utbildningssyfte nämner informanterna bland annat källkritik, 
dokumentation, programmering, projiceringar, polyglutt (digitalt bibliotek med uppläsnings-
möjlighet), bornholmslek-app, ljudklipp, e-böcker.  
 
Linn och Maria säger även att det är viktigt att vara tydlig med vilket syftet är i arbetet med de 
digitala verktygen. Ann anser att de digitala verktygen är viktiga i verksamheten för att kunna 
spegla samhällsutvecklingen och att ge barnen möjlighet att utveckla sina förmågor i användandet 
av dessa. Selma lägger även till att “digitala verktyg kan ha dubbla syften, att barnen lär sig att 
hantera digitala verktyg och att de digitala verktygen verkar som ett hjälpmedel”.  
 
Elin menar också att digitala verktyg inte bara används i pedagogiska aktiviteter, utan att även för 
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reflektion, dokumentation och kontakt med föräldrar. Kreativitet är något som flera av våra 
informanter anser är viktigt i arbetet med planeringen kring de digitala verktygen. Detta eftersom 
det inte finns några tydliga direktiv hur förskolan ska arbeta med just digitaliseringen endast att de 
ska arbetas med. 

Adekvat digital kompetens 

I förskolan är detta ett stort begrepp som innefattar många perspektiv. Ann och Linn menar att 
adekvat digital kompetens ger barnen en möjlighet att möta digitala verktyg i verksamheten, Ann 
beskriver hur detta kan se ut: “Vi jobbar med en del baskunskaper, hur laddas plattan, hur vi startar 
och stänger av och vad vi kan använda den till”. Selma och Ann är överens om att begreppet kan 
innehålla två aspekter som barnen behöver förhålla sig till. Det ena är det praktiska lärandet av 
verktygen och den andra sidan är det kritiska förhållningssättet i arbetet med dessa medier för att 
barnen ska kunna granska den information de möter.  
 
Linn betonar vikten av variationen i arbetet med digitala verktyg, barnen ska få möjlighet att möta 
olika typer av digitala verktyg för att de dels ska få utforska och lära tillsammans istället för 
individuellt för att få en bred kunskap om vilka digitala verktyg som finns. Detta ger barnen en 
större förståelse för de verktyg de använder sig av och ger dem en möjlighet att bygga vidare på i 
sitt lärande. 
 
Maja upplever att adekvat digital kompetens kan vara tolkningsbar i olika situationer. Maria anser 
att adekvat digital kompetens är ett föränderligt begrepp som beror på var vi befinner oss i tiden. 
En annan del i den adekvata digitala kompetensen grundar sig i vilka erfarenheter som barnen 
kommer till förskolan med. Arbetet styrs utifrån var barnen är i sin utveckling i dagsläget. Vidare 
menar Maria att “det är viktigt att barnen får en förståelse för att det är människan som skapat och 
styr de digitala verktygen”. 

Svårigheter och möjligheter med digitala verktyg 
Kompetensutveckling - en bristande förutsättning 

Inom digitala verktyg anser Maria och Ann är en viktig del i arbetet och att söka ny kunskap inom 
området. Pedagogens kompetens kommer att spegla sig i arbetet med barnen, samtliga är eniga om 
att bristande intresse visar sig genom vad som används i praktiken. Våra informanter menar också 
att pedagogernas intresse påverkar i vilken utsträckning de är villiga att söka ny kunskap. Ann 
säger att “Vi behöver också adekvat digital kompetens för att kunna lära ut det till barnen”. Om 
pedagogen ska kunna förmedla en god kvalitet på lärandet måste pedagogen besitta större 
kunskaper än barnen. Givetvis finns det svårigheter inom detta då kompetensutveckling ska passa 
in i både tidsramarna för förskolan samt budgeten som satts. 

Digitala verktyg - lärandesituation eller sysselsättning? 

Maria, Selma och Linn beskriver att möjligheterna är oändliga att det endast är vi själva som sätter 
gränserna. Linn belyser att möjligheterna för resor blir radikalt annorlunda och barnen kan få 
chans att uppleva andra platser i världen utan att sätta en fot utanför förskolan: “barnen kan 
exempelvis få uppleva att befinna sig i Egypten och gå vid en pyramid på sin förskola”.  
 
Maria menar att balansen i arbetet är en viktig aspekt, att använda verktygen på ett genomtänkt sätt 
och att planera inför dessa stunder samt att bli medveten om det finns risker med att inte vara 
källkritisk till det användnings eller att inte diskutera med barnen under användandet. Elin vill 
också poängtera att dessa verktyg kan hjälpa barnen i att utveckla ett kritiskt tänkande. “Genom att 
till exempelvis använda sig av greenscreen kan vi visa på att allt som vi ser inte nödvändigtvis 
behöver vara sant”.  
 
De flesta av våra informanter verkar överlag vara positivt inställda till digitaliseringen men som 
svar på frågan vilka negativa konsekvenser digitala verktyg kan ha på just språkinlärningen, är de 
alla rörande överens. Om läsplattor används i fel syfte, där endast ett barn får sitta själv och jobba 
kan det orsaka att barnet blir isolerat och då inte alls tillgodogör sig någon form av lärande, det ger 
snarare barnet en poänglös sysselsättning för en stund. Ann pekar på själva användandet och att 
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det kan finnas en risk att surfplattan används som en barnvakt. Detta är något som de flesta 
pedagoger är medvetna om menar Ann och fortsätter “risken finns väl att surfplattan blir en 
barnvakt men det har jag svårt att tänka mig i förskolan om pedagogerna är någorlunda med”. 

Svårigheter i användandet av digitala verktyg 

De svårigheter som kan uppstå är delvis i det praktiska arbetet. Selma menar att dålig batteritid, 
dålig uppkoppling, pedagogers begränsade kompetens eller förskolans budget kan hämma arbetet. 
Ann är också inne på att “teknik som inte fungerar som den ska är ju ett vanligt inslag i 
användandet av teknik “. Detta kan anses vara en orsak till att användningen inte blir så spontan 
som många önskar. Fortsättningsvis pekar Maja och Linn på svårigheten som kan uppstå av själva 
tillgången till de digitala verktygen, att det kan vara en resursfråga inom olika verksamheter och 
vad som är möjligt att köpa in på grund av de digitala verktygens höga kostnader. Tidsaspekten är 
också en viktig del i arbetet med digitala verktyg då de ofta behövs planering innan aktiviteten kan 
sätta igång. 

Pedagogens förhållningssätt – Avgörande för lärandet  

Samtliga informanter menar att pedagogens förhållningssätt är avgörande för arbetet med de 
digitala verktygen. Maria, Maja och Elin är överens om att pedagogernas intresse och kunskap 
kring tekniken påverkar hur verktygen används och hur ofta. Risker med oreflekterad användning 
är att verktygen används som barnvakt och inte för planerade lärandetillfällen. Ann menar också 
att pedagogens syn på barns lärande är viktigt, att de ser barnet som kompetent och inte ser sig 
själva som någon form av överhuvud istället för att vara den medforskande pedagog som barnet 
kanske behöver.  
 
En annan viktig aspekt som några av våra informanter belyser är vikten av att som pedagog vara 
flexibel, öppen och lyhörd i arbetet, följa barnens utveckling och verkligen försöka se vars barnens 
intressen ligger för stunden.  Maja menar att barnens lärande drivs framåt av att pedagogen visar 
intresse och vill lära tillsammans med barnen. Vidare säger Ann att om pedagogen är intresserad, 
används de digitala verktygen oftare i arbetet med barnen. Selma belyser vikten av intresse för 
digitala verktyg: “Om pedagogen har ett intresse men inte kompetensen så kommer pedagogen 
sträva efter att utvecklas tillsammans med barnen”. 

Förhållningssättet påverkar 
Pedagogens förhållningssätt – Avgörande för lärandet  

Samtliga informanter menar att pedagogens förhållningssätt är avgörande för arbetet med de 
digitala verktygen. Maria, Maja och Elin är överens om att pedagogernas intresse och kunskap 
kring tekniken påverkar hur verktygen används och hur ofta. Risker med oreflekterad användning 
är att verktygen används som barnvakt och inte för planerade lärandetillfällen. Ann menar också 
att pedagogens syn på barns lärande är viktigt, att de ser barnet som kompetent och inte ser sig 
själva som någon form av överhuvud istället för att vara den medforskande pedagog som barnet 
kanske behöver.  
 
En annan viktig aspekt som några av våra informanter belyser är vikten av att som pedagog vara 
flexibel, öppen och lyhörd i arbetet, följa barnens utveckling och verkligen försöka se vars barnens 
intressen ligger för stunden.  Maja menar att barnens lärande drivs framåt av att pedagogen visar 
intresse och vill lära tillsammans med barnen. Vidare säger Ann att om pedagogen är intresserad, 
används de digitala verktygen oftare i arbetet med barnen. Selma belyser vikten av intresse för 
digitala verktyg: “Om pedagogen har ett intresse men inte kompetensen så kommer pedagogen 
sträva efter att utvecklas tillsammans med barnen”. 

Vårdnadshavarnas förhållningssätt – en oro grundat i okunskap 

Enligt pedagogerna har vårdnadshavarnas syn på digitala verktyg varierat mellan positiva, 
negativa eller neutrala. De flesta informanter var eniga om att de i vissa samtal med 
vårdnadshavare kan urskilja en viss oro inför utökad användning av digitala verktyg i förskolan. 
Föräldrars oro kunde exempelvis grunda sig i ökad skärmtid och stillasittande.  
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Ann och Selma menar att vi pedagoger har bra tillfällen att informera vårdnadshavarna om hur 
verktygen används och i vilket syfte. Pedagogerna behöver göra vårdnadshavarna delaktiga och 
uppdaterade på hur de i praktiken appliceras för att skapa en förståelse för varför de 
används.  Maria menar att föräldrar ska kunna känna sig trygga med att verktygen används på rätt 
sätt och att det är viktigt att förskolans personal har kunskaper som främjar barns lärande och 
utveckling. Vidare säger hon att “Vi behöver vara tydliga mot föräldrarna att digitaliseringen inte 
betyder att barnen får mer skärmtid”. Enligt Linn är en annan aspekt att vårdnadshavare kan anse 
att barnen inte behöver lära sig detta i så tidig ålder. Givetvis finns vårdnadshavare som är positiva 
till användandet av digitala verktyg i förskolan. Maja beskriver att de föräldrar hon mött förhåller 
sig rätt neutralt till digitaliseringen. 

Språkutveckling och digitalisering i praktiken 
Digitaliseringsplan – en tydlig struktur för användandet av digitala verktyg 

Den digitaliseringsplan som samtliga utom en informant nämner är en plan för hur och när digitala 
verktyg ska användas. Denna digitaliseringsplan innefattar även utvecklingsområden och 
kompetenshöjande insatser. De flesta nämner att de är precis i uppstarten och således jobbar för att 
skapa riktlinjer för arbetet. Dessa riktlinjer är utarbetade av rektorer och medarbetare inom 
kommunen. Den enda informanten som inte arbetat utifrån en digitaliseringsplan är anställd på en 
privat förskola vilket gör att den förskolan arbetar utifrån andra riktlinjer. 

Varierat lärande – Digitaliseringens möjlighet att skapa dimensioner. 

Selma menar att de digitala verktygen kan användas på väldigt många olika sätt. Vidare lyfts det 
fram att film, foto och dokumentationer via QR-koder kan möjliggöra dokumentation och 
reflektion där barnen själva får vara delaktiga, det är någonting de flesta av våra informanter 
berättar om. Elin och Selma pratar om hur de låter barnen skapa egna dokumentationer från dagen 
och sedan lägger in dem i QR-koder för att kunna visa upp hemma. Detta ökar inte bara barnens 
digitala kompetens utan även barnens ordförråd då de själva får sätta ord på det barnen upplevt 
under dagen för att kunna förmedla detta till sina vårdnadshavare.  
 
Maja menar att verktygen kan användas för att ta aktiviteterna i förskolan ett steg längre och att 
tillföra ytterligare en dimension i lärandet utan att ändra själva aktiviteten eller att för den delen 
minska det analoga användandet. Linn belyser vikten av att se att barnen lär på så många olika sätt 
och att detta kan vara avgörande för hur djupt deras förståelse kommer att bli.  
 
Digitala verktyg kan användas på många sätt och när pedagogerna använder detta i 
språkstimulerande syfte involveras oftast någon form av bok eller visuell upplevelse. Ann berättar: 
“vi läste den fysiska boken knacka på, sedan läste vi den i en app på flera andra språk, slutligen 
projicerade vi den på väggen så barnen fick knacka på själv väggen för att öppna dörren.” Denna 
typ av aktivitet menar Ann gör att vi motverkar de föreställningar vissa kan ha mot digitala 
verktyg, att digitaliseringen skapar stillasittande individualister.  

Annat modersmål och funktionsvariationer 

Barn med annat modersmål än svenska har större möjligheter att möta sitt eget språk i förskolan 
tack vare digitaliseringen, menar Maria. Elin håller också med om detta och belyser att förskolan 
har en större möjlighet uppmuntra barnen att använda sina modersmål genom att använda sig av 
ljudböcker på andra språk och att använda sig av till exempel Google translate. Elin ser också en 
viss problematik med detta och menar att förskolan ofta får “trolla med knäna” eftersom de sällan 
får in en tolk till förskolan. Eftersom förskolan ska uppmuntra barnen att tala och utveckla sitt 
modersmål måste pedagogerna hitta sätt att utmana och stimulera barnens intresse för detta.  
 
De flesta informanter jobbar med bildstöd och TAKK för att stötta upp barn såväl med 
språksvårigheter som funktionsvariationer. Tack vare digitaliseringen finns det otroliga resurser att 
tillgå menar Selma. Mia anser också att användandet av TAKK hjälper alla barn eftersom språket 
blir tydligt och konkret och tempot saktas ner för att alla ska hinna med.  
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Analys och diskussion 
I denna del av studien analyseras och diskuteras de resultat som framkommit och detta i relation 
till litteratur. Vi lyfter även fram våra egna tankar om barns språkutveckling i arbetet med digitala 
verktyg i förskolans verksamhet. 

Samhället förändras – digitaliseringens framfart påverkar 
Barnen i vår tids förskolor är födda och uppvuxna i en värld som matar alla individer med 
digitalisering. Studier visar att barn använder digitala verktyg i allt större utsträckning i allt yngre 
åldrar (Statens medieråd 2018). Eftersom denna förändring har skett över tid och läroplanen precis 
reviderats behöver pedagoger hitta arbetssätt för att bemöta denna förändring på ett sätt som ändå 
gynnar barnens språkutveckling. Enligt skolverket (2018) ska utbildningen i förskolan vila på en 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta gör att ansvaret ligger på pedagogerna att se till 
att uppdatera sin kunskapsbank inom de område där det behövs just nu.  
 
Våra informanter utgår från läroplanen men informanternas erfarenheter ligger även till grund för 
deras syn på vad som är viktigt att beakta i arbetet med digitalisering och språkutveckling i 
förskolan. Svensson (2009) menar att vi måste beakta samhällets ständiga förändringar inom 
digitaliseringen. Pedagogerna måste därför hålla sin undervisning flytande för att hänga med i 
övergången till ett digitaliserat samhälle (Svensson 2009). Vi kan tydligt se att de flesta barnen har 
en stor digital kompetens redan när de kommer till förskolan, de till skillnad från många vuxna är 
infödda i denna digitaliserade värld och det blir därför ingen omställning för dem att arbeta med 
denna typ av medier.  

Socialt samspel – en förutsättning för språket 
Att utveckla språket  

Skolverket (2018) belyser att barnen ska få förutsättningar för att utveckla ett nyanserat talspråk, 
intresse för skriftspråk samt skapa förutsättningar för att barnen ska kunna kommunicera såväl 
verbalt som i skrift men även andra uttrycksformer. Svensson (2009) menar att språket är ett 
resultat av människans kulturella aktiviteter, därför ses språket som ett kulturellt verktyg där 
motivationen är att förstå och att göra sig förstådd. Fortsättningsvis beskrivs även att inom den 
sociokulturella teorin så leder samspel och kommunikation mellan människor till språkutveckling 
och barnens lärande utgår från det sociala sammanhang som de befinner sig i. Detta speglas även i 
vårt resultat, samtliga informanter anser att samtal och interaktion med barnen är en grund i arbetet 
med språk. Vidare menar två av informanterna att detta genomsyras i alla rutinsituationer under 
dagen i förskolan, att samtala om allt som sker och att ta tillvara på alla lärtillfällen som ges. Detta 
anser vi kan vara bristande i dagens förskola. Förskolan idag innefattar stora barngrupper och få 
personal kan verkligen pedagogerna ta till vara på alla språkutvecklande situationer på bästa sätt? 
Hur agerar pedagoger i praktiken i rutin-situationerna? Tar pedagoger verkligen till vara på 
samtalen som kan uppstå vid exempelvis blöjbyten, påklädning i hallen, måltider etcetera Dessa 
tillfällen sker ändå under dagen och det blir därför av stor vikt att pedagogerna tar tillvara på 
dessa.  

Kommunikation och samspel 

Svensson (2009) menar att kommunikation är grunden i sociala samspel, det handlar om att 
utveckla en förmåga att tolka och förstå samt att kunna göra sig förstådd bland andra människor. 
Vidare menar Westerlund (2009) att inom kommunikationen mellan pedagog och barn är det 
viktigt att benämna saker och händelser, på detta sätt bekräftas barnen och pedagogen tydliggör 
språkets betydelse i samspelet.  En informant menar att barnens kroppsspråk är ett sätt för barnen 
att kommunicera och att det är viktigt att som pedagog försöka tolka och sätta ord på vad barnen 
vill. 
 
Vidare beskrivs av en annan pedagog att det är viktigt att bjuda in barnen till många olika 
aktiviteter och lekar där språket kan bli meningsfullt och konkret för barnen. Enligt Skolverket 
(2018) stimuleras barns språkutveckling i förskolan genom att möta det talade och skrivna språket 
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i högläsning och boksamtal. Vi tänker att det är viktigt att barnen görs delaktiga i arbetet med 
språket för att de ska kunna utveckla sin språkliga förmåga och att alla aktiviteter i förskolan bör 
innefatta samtal och interaktion med barnen, detta visas även tydligt i litteraturen och i 
informanternas svar.  

Den proximala utvecklingszonen  

Svensson (2010) & Smidt (2010) belyser att barnens språkutveckling behöver få rika tillfällen 
samtala med andra, samtal som utmanar språket och den kognitiva utvecklingen hos barnet. 
Vygotskij menar att barns lärande kan ske med hjälp av en “fiffig kompis” eller en vuxen, det 
handlar också om den proximala utvecklingszonen och är beroende av vart barnet befinner sig just 
nu och var barnet kan sträva för att fördjupa sin förståelse, detta blir möjligt genom att interagera 
med mer kunniga i sin omgivning (Smidt, 2010). Detta speglas även i vårt resultat, pedagogerna 
menar att den proximala utvecklingszonen skapar en grund i planeringen av olika lär tillfällen, att 
hitta en lagom nivå för att barnen ska få goda möjligheter att överkomma hinder. Barnet bör får 
känna att det lyckas och är kompetent i sin utveckling att erövra kunskap. Vi tänker att detta är 
något som är viktigt att arbeta aktivt med för att språket ska kunna utvecklas, alla aktiviteter i 
förskolan har potential att verka språkstimulerande. Hur medvetet detta arbetas med påverkar 
sedan hur interaktionen och samspelen ter sig och vad som barnen får möjlighet att lära. En av 
pedagogerna menar att det är viktigt att arbetet planeras på ett balanserat sätt för att få ett lärorikt 
tillfälle.  

Digitaliseringens påverkan på barns språkutveckling 
Svensson (2009) nämner Vygotskijs teorier om hur barnens tankar och språk är åtskilda till en 
början. Enligt Vygotskij kommer barnens tankar inte nödvändigtvis kommer att påverkas förrän 
barnet nått en viss nivå i sin språkutveckling (Svensson 2009). Vi tänker att utifrån den teknik vi 
har i samhället idag, kanske detta kommer att påverka barnens språkutveckling på ett positivt sätt. 
Detta grundar vi i att barnen får ta del av ett större informationsflöde redan i yngre åldrar och att 
detta kan göra att de utvecklar både sitt språk och sina tankar tidigare. Våra informanter talar om 
att de alltid i alla tillfällen om möjligt samtalar med barnen, detta för att ju mer barnen utsätts för 
språk desto mer språk kan de tillgodogöra sig. Mun Ling (2013) belyser att alla människor är 
individer och utifrån våra olikheter lär vi också bäst på olika sätt, vi kan lära utifrån att vi närmar 
oss ett lärandeobjekt från olika synvinklar. Med detta som grund anser vi och våra informanter att 
interaktion och sociala samspel i förskolan kan bidra med en variation av språkstimulerande 
aktiviteter. 

Pedagogernas förhållningssätt – främjar lärande-klimatet 
Pedagogerna påverkar 

För att förskolan ska vara en verksamhet som ligger till grund för barnens lärande beskrivs både i 
litteratur och i informanternas svar att pedagogens förhållningssätt påverkar barnens möjlighet till 
språkinlärning. Vidare beskriver Westerlund (2009) att pedagogernas förhållningssätt bör innefatta 
ett följsamt och in lyssnande sätt samt en förmåga hos pedagogen att utveckla samtalet vidare för 
att ge barnen större möjligheter att utvecklas. Vidare beskrivs att barnen behöver ges möjlighet 
och tid att tänka och att tala och att pedagogen i sin tur talar sakta och tydligt (Westerlund 2009). 
Våra informanter betonar olika delar av förhållningssättet. Pedagogernas förhållningssätt till 
lärande, digitalisering och utveckling påverkas av såväl kompetens, som intresse och tidigare 
erfarenheter. Vår tolkning av resultatet i denna studie är att förhållningssättet innefattar 
pedagogens barnsyn, hur pedagogen bemöter barnen och hur pedagogen planerar för arbetet 
utifrån sina kunskaper om barns lärande. Fördelarna med detta blir att pedagogen aktivt bjuder in 
och deltar i olika språkliga aktiviteter, planerar och “laddar materialet” för att fånga barnens 
intresse, att barnen känner att de blir lyssnade på och att samtalsklimatet är positivt och bjuder in 
till samtal. Ytterligare en viktig aspekt i detta är att se det kompetenta barnets och dess egna 
drivkraft och förmåga att lära. 

En tillåtande atmosfär  

Atmosfären i förskolan handlar inte om den fysiska miljön i utan snarare allt som inte går att ta på. 
Pedagogernas förhållningssätt, gruppens sammanhållning och kamratkulturer. Denna atmosfär 
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spelar stor roll för barnens lärande. Johansson (2005) beskriver den samspelande atmosfären som 
önskvärd i arbetet med barnen då denna atmosfär ger barnen möjlighet att vara delaktiga i större 
utsträckning. Dock undrar vi om denna atmosfär ofta påverkas negativt av faktorer som pedagogen 
inte kan rå över. Exempelvis förutsättningar som stora barngrupper och få personal och den stress 
detta kan skapa i verksamheten. Hur påverkas barnens möjlighet till språkutveckling av att 
pedagogernas uppmärksamhet delas på allt fler barn? Är det då möjligt för förskolan att hålla en 
god kvalité på språkutvecklande arbete eller behöver pedagoger sänka kraven på detta arbete för 
att arbetet ska vara hållbart i längden? Trots våra många frågor och funderingar kring detta, blir 
vår sammanlagda tolkning att en tolerant och närvarande pedagog kan skapa ett gott 
språkutvecklande lärandeklimat. Detta behöver såklart grunda sig i att pedagogen har ett tillåtande 
förhållningssätt och bidrar till en samspelande atmosfär. Johansson (2005) menar att stor vikt 
ligger vid att pedagogen delar barnens värld, upptäcker och visar glädje i utforskandet tillsammans 
med barnen. Pedagogen behöver också vara lyhörd för barnens tankar och idéer. Vi anser att om 
detta görs barnen automatiskt delaktiga och får inflytande över verksamhetens innehåll. Likaså 
skriver Svensson (2010) att den sociokulturella teorin belyser att barns lärande är beroende av 
kulturen som det vistas i och att den kommer att speglas i barnets utveckling på ett eller annat sätt. 
Våra informanter menar att klimatet i verksamheten bör vara öppet och tillåtande, detta menar de 
kan påverka barnens motivation till att våga prova och utforska i den sociala miljön. 

Miljö och material – en möjlighet till språkutvecklande situationer 
Material som används i praktiken 
Våra informanter menar att utformningen av miljöerna i förskolan och de olika material som 
används har stor betydelse för språkinlärningen. De menar att böcker, bildstöd och TAKK (tecken 
för alternativ och kompletterande kommunikation) gynnar barnens språkutveckling. Enligt vår 
erfarenhet så är till exempel användandet av TAKK inte bara bra för de barnen som är i behov av 
särskilt stöd utan hjälper många barn att uttrycka sig trots ett bristande verbalt språk. Ett material 
som flertalet av informanterna nämnde var Bornholms modellen, ett arbetsmaterial som genom 
rim och lek ger barnen möjlighet till språkstimulans. Detta tror vi är en bra metod för att arbeta 
med språkutvecklingen då det kan uppfattas som en lek av barnen. Ett material som flertalet av 
informanterna nämnde var Bornholms modellen, ett arbetsmaterial som genom rim och lek ger 
barnen möjlighet till språkstimulans. Detta tror vi är en bra metod för att arbeta med 
språkutvecklingen då det kan uppfattas som en lek av barnen.  

Miljön som en extra pedagog 
Smidt (2010) belyser det sociokulturella begreppet mediering. Mediering utgår från de redskap 
och material som omger människan och på så sätt ger oss förståelse för vår omvärld. Likaså menar 
våra informanter att miljön och det material barnen möter i förskolan kommer att påverka hur 
barnen samspelar med varandra. Vi anser att mediering kan stimulera språkutvecklingen om 
pedagogen arbetar aktivt med att hitta rätt situationer, aktiviteter och verktyg att arbeta med. 
Fagerli, Lillemyr & Sobstad (2000) belyser vikten av att i pedagogen medvetet planerar 
verksamhetens miljö och innehåll utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Utifrån detta får 
barnen möjlighet att möta en professionell verksamhet som utgår från barnens behov och som 
främjar barnens lärande och utveckling. Vi tänker att miljön och valet av material är otroligt viktig 
eftersom dessa saker kan verka som en extra pedagog i förskolan, en pedagog som ska bjuda in 
och skapa möjligheter till lärande utan att påverka vilken väg lärandet ska ta.  

Barnens intressen visar vägen  
Enligt Skolverket (2018) ska verksamheten utgå från barnens intressen. Svensson (2009) menar att 
barns intresse för en aktivitet är en faktor som påverkar uppmärksamheten och i sin tur lärandet. 
Barnens intresse för olika aktiviteter är enligt tre av våra informanter avgörande för inlärningen 
och kan planeras av pedagogen utifrån vad de uppmärksammat att barnen visat intresse för. En av 
informanterna menar att gruppens olika intressen kan bidra till hur språkstimulerande en aktivitet 
har möjlighet att bli om pedagogen tar tillvara på gruppens olikheter. Även Svensson (2009) 
menar att lärandet sker i samband med individuella utforskandet och i samband med vägledning av 
omgivningen. Vi tänker att barnens intressen är en viktig faktor i vilket lärande som sker, i 
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förskolan finns många möjligheter att ta tillvara och belysa olika intressen. Genom att utgå från 
barnen blir det möjligt att skapa roliga och meningsfulla aktiviteter som möjliggör att språket 
stimuleras. 

Samverkan – goda relationer bidrar till språkutvecklingen 
Enligt skolverket (2018) ska arbetslaget skapa nära och förtroendefulla relationer till 
vårdnadshavare och fortlöpande föra samtal om barnets lärande och utveckling. Förskolan ska 
även ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt   modersmål. Två 
av våra informanter menar att samverkan med hemmet och vårdnadshavare är en viktig del i 
arbetet med språkinlärningen, vidare menar det att förskolan kan uppmuntra att modersmålet 
fortsätter att pratas hemma och stöttas även på förskolan. Att båda språken bör utvecklas parallellt. 
Alfakir (2004) menar att det är viktigt att pedagoger skapar goda och förtroendefulla relationer till 
vårdnadshavare och att de görs delaktiga i barnens utveckling i förskolan, detta ger pedagogerna 
en möjlighet att skapa en helhetsbild av barnets situation och är viktigt för alla barn. Utifrån 
helhetsbilden kan pedagogen möta barnet där hen befinner sig just nu i sin utveckling. Kontakten 
med vårdnadshavare är också viktigt för att vårdnadshavarna ska veta hur förskolan arbetar med 
läroplanens alla delar, så de kan tala kring detta hemma. Vi tänker att det är viktigt att arbeta för 
goda relationer med vårdnadshavare inte bara utifrån vad som är förskollärarens uppdrag men 
även för vad som är det bästa för barnet och dennes utveckling. 

Annat modersmål och barn med funktionsvariationer 
Läroplanen för förskolan (skolverket 2018) gör det tydligt att vi i förskolan ska stötta alla individer 
på den nivå de befinner sig, vi ska stötta barn som har inlärningssvårigheter, annat modersmål osv. 
Med de digitala verktyg som våra informanter talat om att förskolorna har tillgång till idag (Ipad, 
datorer, Google translate, uppläsnings-appar) har förskolan stora möjligheter att bemöta alla barn 
på individbasis. Förskolan kan idag utmana dem i såväl det svenska språket som de individuella 
modersmålen. Med hjälp av internet kan vi få tillgång till alternativa kommunikationsverktyg som 
TAKK eller bildstöd, vi kan till och med i vissa uppläsnings-appar läsa sagor på andra språk. 
Utifrån våra informanters svar och våra egna erfarenheter så ser vi på digitala verktyg på ett 
positivt sätt. Speciellt i förhållande till barn som är i behov av särskilt stöd eftersom 
digitaliseringen ger oss möjlighet att bemöta dessa barn på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. 
Vi kan få böcker upplästa på andra språk, vi kan förstärka miljöer med hjälp av projiceringar. Vi 
kan möjliggöra högläsning för barn som annars är i behov av att sitta själv med en pedagog, detta 
tack vare högläsnings-appar och liknande. Möjligheterna vi ser är oändliga med de digitala verktyg 
som vi har tillgång till i dag.   

Aktiviteter med digitala verktyg – en möjlighet till fler dimensioner  
Digitala verktyg i verksamheten 
Enligt skolverket (2018) ska utbildningen ge barnen förutsättningar för att de ska kunna använda 
sig av, tolka och förstå risker med användandet av information som de kan möta i det 
digitaliserade samhället vi lever i idag. Vidare beskrivs att barnen ska få möjlighet att arbeta med 
olika medier för att tillgodogöra sig ett kritiskt tänkande kring hur dessa kan tolkas och användas. 
Vad är då digitala verktyg?  Skolverket (2019) och våra informanter utgår ifrån att digitala verktyg 
kan vara en dator, smarttelefon, kamera, surfplatta och projektorer. Enligt våra informanter kan de 
digitala verktygen appliceras i vilken aktivitet som helst om det är planerat utifrån att det finns ett 
lärande-syfte i samband med användningen. Detta stämmer även överens med vad Svensson 
(2009) säger. Svensson menar också att pedagogerna behöver bli medvetna om syftet, varför 
används de digitala medierna och vad kan barnen lära sig i denna aktivitet? därför är det också 
viktigt att pedagogen är närvarande, utforskande och lär tillsammans med barnen.  

De digitala verktygens syfte 
En informant menar att de digitala verktygen kan användas i dubbla syften, att barnen lär sig att 
hantera verktygen och att använda verktygen som ett hjälpmedel att fånga barnens intressen eller 
att söka information tillsammans. Både våra informanter och Brising (2016) menar att det finns så 
många situationer som de olika digitala verktygen kan tillämpas.  Det användningsområden som 
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informanterna nämner är i arbetet med digitala verktyg är källkritik, programmering, miljö 
förstärkande projiceringar och arbeten med läsplattor där barnen kan ta del av olika appar. Flera 
informanter menar att barnens möjlighet att vara producenter i arbetet är viktigt. Skolverket (2019) 
belyser även detta, barnen ska få möjlighet att vara producenter i sitt eget lärande och digitala 
verktyg ses som ytterligare ett redskap i barns lärande.  

Digitala verktyg som komplement 
Forsling (2011) menar att de digitala verktygen ska ses som ett komplement till den traditionella 
undervisningen. En informant menar att digitala verktyg leder lärandet till en högre dimension, att 
först göra aktiviteter analogt och sedan även kunna göra de digitalt och 
att det ena arbetssättet inte behöver utesluta det andra. Detta kan vi koppla samman med 
variationen i arbetet. Mun Ling (2013) beskriver variationsteorin handlar om att lärande är 
beroende av att urskilja likheter och skillnader kring det pedagogen försöker lära ut och att skapa 
ett varierat lärande kring samma lärandeobjekt. En informant betonar vikten av detta för att barnen 
ska få en ökad förståelse, de kan möta olika digitala verktyg i samspel med andra så kan de lära 
individuellt och i grupp. I arbetet med planeringen för aktiviteter med digitala verktyg krävs 
kreativitet hos pedagogerna, eftersom det inte finns några direktiv om hur pedagogerna kan arbeta, 
endast att det ska arbetas med. 

Digital reflektion, dokumentation och kommunikation 

En informant menar att de digitala verktygen kan användas i det mesta i förskolans verksamhet 
bland annat reflektion, dokumentation och i kontakt med föräldrar. Det många inte tänker på är att 
digitaliseringen genomsyrar det mesta i förskolan. Bland annat i Umeå kommun sköts den mesta 
kommunikationen till hemmen via diverse plattformar och dokumentationerna som visas för 
föräldrarna sker för det mesta också digitalt. Dessa delar är också en del av digitaliseringen, men 
denna pratas det inte så mycket om. Beror detta på att vi vuxna ser de digitala verktygen som 
något vuxet som inte barnen bör ta del av eller beror det på att vi inte är helt medvetna om att det 
handlar om just digitaliseringen?  

Adekvat digital kompetens – ett stort begrepp 
Barnen i vårt digitaliserade samhälle  

Idag föds alla barn in i en redan digitaliserad värld, redan som spädbarn utsätts de för det 
digitaliserade samhället. I den senaste revideringen av läroplanen för förskolan (skolverket 2018) 
trycker de på att utbildningen ska ge barnen adekvat digital kompetens. Forsling (2011) beskriver 
digitaliseringen som en av de åtta nyckelkompetenser som är eftersträvansvärda förmågor för 
barnet att besitta både i hemmet och för framtida arbetsliv. Även Skolverket (2019. feb) menar att 
alla barn ska få möjlighet att utveckla digital kompetens, det ska finnas en likvärdig tillgång och 
användning samt att forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter ska finnas 
tillgänglig, detta är en del av den digitaliseringsstrategi som antogs i förskolan 2017. Vi ställer oss 
frågan vad adekvat digital kompetens är egentligen? Våra informanter menar att begreppet adekvat 
digital kompetens går att tolka på många olika sätt. Våra informanter och Skolverket (2019) menar 
att barnen, på en grundlig nivå ska få en möjlighet att möta digitala verktyg i förskolan för att 
kunna tillgodogöra sig kunskap om vad digitala verktyg kan vara.  

Två aspekter i digital kompetens 

Enligt några av de andra informanterna innehåller begreppet digital kompetens två aspekter som 
barnen behöver förhålla sig till, det ena är det praktiska användandet av olika verktyg. Å andra 
sidan det kritiska förhållningssättet i arbetet med verktygen för att de ska kunna granska 
informationen de möter. Vi anser att dessa olika sätt att tolka adekvat digital kompetens gör det 
möjligt att omsätta begreppet i praktiken och att planera för olika lärandetillfällen. Vilka aktiviteter 
kan appliceras i barnens vardag för att vi ska bemöta de frågor som barnen har om digitaliseringen 
och behövs en samsyn på hur begreppet kan tolkas för att det ska bli en likvärdig utbildning för 
alla barn? En informant betonar att adekvat digital kompetens är ett föränderligt begrepp som 
beror på vart vi befinner oss i tiden och att begreppet alltid står i relation till vilka erfarenheter 
barnen kommer till förskolan med. I och med det så kan det bli problematisk att utforma en 
samsyn på begreppet eftersom barnens intressen ska få styra hur verksamheten utformas. 
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Människan bakom tekniken 
En annan intressant vinkel på begreppet adekvat digital kompetens i förskolan enligt en av våra 
informanter är att barnen behöver få en förståelse för att det är människan har skapat och som styr 
de digitala verktygen. Detta anser vi vara ännu en intressant aspekt i arbetet då det även som vuxen 
kan vara problematiskt att förklara det svårbegripliga, exempelvis digitala verktyg, på ett enkelt 
sätt och att det kan tas för givet och därför inte synliggörs i verksamheten.  

Svårigheter med digitaliseringen 
Ekonomi  

Såklart spelar förskolans ekonomiska resurser in. Några av våra informanter nämner att ekonomin 
kan vara en avgörande variabel för vilken typ av och i vilken utsträckning barnen får möta de 
digitala verktygen. Detta beror på såväl förskollärarens men även förskolechefens förhållningssätt 
och intresse av att använda digitala verktyg är en avgörande faktor. Om förskolechefen är 
intresserad är det givetvis lättare för förskolan att köpa in de saker de behöver för att kunna arbeta 
på ett bra sätt.  

Teknik som strular  

Efter att läroplanen reviderades blev det större krav på att pedagogerna skulle arbeta med teknik 
och denna typ av verktyg, givetvis ser pedagogerna viss problematik i formuleringarna i 
läroplanen då våra informanter anser att läroplanen är tolkningsbar och det inte finns några 
specifika krav på vad adekvat digital kompetens skulle innebära i praktiken för barn i förskolan. 
Det finns givetvis fler svårigheter med digitaliseringen i förskolan och utöver kompetensbristen 
upplever flertalet av våra informanter att de största svårigheterna med digitala verktyg inte grundar 
sig i användarna utan snarare användarvänligheten. Vilket också Brising (2016) styrker, hon menar 
att de digitala verktygen bara ska fungera men sällan gör det. När vi jämför den empiri vi samlat in 
med delar av det Brising skriver stämmer det bra överens då vi uppfattar en viss frustration bland 
informanterna, att de känner sig positiva till digitaliseringen men att de inte vet hur de ska 
appliceras i förskolan eftersom de finns ett ex antal aspekter att förhålla sig till. De faktorer som 
ska bearbetas för att komma till ett aktivt användande kan vara att förskolans budget ska hållas, 
planeringstider ska tillgodo tas på ett produktivt sätt och kompetenshöjande insatser måste vidtas 
innan arbetet kan sätta igång på riktigt.  Brising (2016) skriver även att kompetensen kan vara en 
faktor till att pedagogerna har en viss osäkerhet kring användandet då forskningen kring 
användandet är något begränsad.  

Vårdnadshavare – Behovet av tydlig kommunikation 

Brising vill även poängtera att digitaliserings-frågan inom förskolans verksamhet är en 
känsloladdad fråga vilket gör att många vårdnadshavare ställer sig för eller emot digitalisering i 
förskolan, detta menar hon är inte nödvändigtvis för att personerna anser att digitaliseringen är 
något dåligt i sig utan snarare för att det är lättare att ta ställning om en endast grundar sina tankar 
på en känsla snarare än fakta (Brising 2016).  Vi kan se till viss del i vår studie att både 
informanter och även Brising (2016) verkar ha en poäng med både sin upprymdhet över 
digitaliseringens möjligheter men att vi som pedagoger behöver ha en förståelse för den oro som 
detta kan medföra. Våra informanter var väldigt eniga om att oron kring digitaliseringen ofta 
grundar sig i en okunskap. För att minska denna oro och okunskap behöver vi pedagoger således 
vara noggranna i vår förankring hos vårdnadshavarna. Tydliggöra varför vi genomför detta och 
vilken tanke vi har med användandet av det digitala verktyget? Detta för att få ett gynnsamt 
tillfälle för barnen att öva på sitt språk då ett oklart syfte kan få det digitala verktyget att bli en 
sysselsättning snarare än ett givande lär tillfälle. Våra informanter var även här överens om att de 
flesta föräldrar ofta förhöll sig neutralt eller positivt till digitaliseringen i förskolan, dock kunde de 
även få ta del av en oro från vissa av föräldrarna som ansåg att barnen inte behöver mer skärmtid 
än de har i hemmet. Detta är något som Brising också tar upp och menar att pedagogerna måste 
tydliggöra för föräldrarna vilket syfte som de digitala verktygen har i aktiviteten och försäkra sig 
om att verktyget tillför något (Brising 2016).  
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Aktiva pedagoger ger meningsfulla lärandetillfällen 

Detta är även våra informanter inne på, Ann menar att om pedagogerna inte är med när barnen 
använder digitala verktyg kan de lätt bli en barnvakt istället för ett lärandetillfälle. Ann 
understryker även att hon inte tror att det är så många pedagoger som jobbar på det viset. Vi kan se 
en viss problematik i detta då mycket av svårigheterna kring digitaliseringen grundar sig i just 
okunskapen. I och med denna okunskap bland pedagoger kan det finnas de som anser att de 
uppfyller förskolans uppdrag bara de använder digitala verktyg trots att det inte finns något 
egentligt syfte. En annan informants erfarenhet är att vårdnadshavarna blivit trygga med att 
barnens aktiviteter innefattar digitala verktyg så fort pedagogerna visat hur dessa verktyg används. 
Vi tänker att det är viktigt att kommunicera kring och synliggöra arbetet med de digitala verktygen 
för att normalisera verktygens varande i förskolan och för att skapa goda relationer till hemmen.  

Digitala verktyg i förskolan – En modern väg till språket 
Digitala verktyg i praktiken 

Digitala verktyg i förskolan kan användas på många sätt menar våra informanter. Viktigt är dock 
att pedagogen är tydlig i sin planering så att de digitala verktygen faktiskt gör någon skillnad i 
dimensionen på lärandet. Våra Informanter menar att digitala verktyg kan skapa plattformar för 
fantastiska språkutvecklande situationer. De var även överens om att digitala verktyg går att 
använda i de flesta situationer där språkutvecklingen ska vara i fokus. Våra informanter var 
överlag väldigt positiva till digitala verktyg och har kommit långt i arbetet med dessa. Vi blev glatt 
överraskade då vi fick ta del av en del av de kreativa aktiviteterna informanterna höll i på sina 
respektive förskolor. Alla hade någon form av tolkning av hur de kunde använda digitala verktyg i 
arbetet med språkutveckling. De menade också att barnen lärde sig bättre då de höll uppe intresset 
på ett annat sätt när de fick göra något som de är intresserad av, nämligen jobba med 
teknik.  Många hjälpmedel för pedagogernas språkutvecklande aktiviteter har börjat användas tack 
vare digitaliseringen. Det våra informanter talade om är att det idag är lättare att hitta information, 
inspiration osv med de digitala medel som vi kan ta hjälp av idag. Vi anser att detta är en viktig del 
att ta hänsyn till i dagens verksamheter då det finns oändliga resurser men att vi som pedagoger 
samtidigt behöver lägga ner lite tid och energi på att sammanställa dessa och sätta ihop till 
meningsfulla aktiviteter.  

Viktiga aspekter att beakta 
Utifrån Forslings (2011) fyra punkter om vad en pedagog behöver beakta i arbetet med digitala 
verktyg kan vi tydligt se att våra informanter just nu jobbar med att utveckla sitt handhavande med 
de digitala verktygen, just nu försöker de hitta det bästa möjliga arbetssättet för att lärande 
situationerna ska få ett bra utfall. En viss problematik är att många av pedagogerna vi samtalat 
med upplever att kompetenshöjande insatser, intressen och förhållningssätt till digitala verktyg 
påverkar arbetet med digitaliseringen jättemycket. Men det visades ändå tydligt att intresset för 
digitala verktyg finns och att de jobbas hårt med att hitta sätt att applicera dem i förskolans 
utbildning.  

Läsplattan som barnvakt  

Något som vi också kan se är att Skolverket (feb. 2019), Brising (2016) och Forsling (2011) är 
rörande överens om att skärmtid i form av stillasittande, individuella arbeten med läsplattor eller 
dylikt inte främjar lärandet. Det bidrar till stor utsträckning endast till att barnen sitter stilla och 
isolerar sig från övriga i barngruppen. Detta var våra informanter också inne på men ville även 
understryka att detta inte är något vanligt fenomen i förskolan men det måste likväl beaktas i 
planeringen för att aktivt undvikas. Vi anser att pedagoger givetvis måste beakta de risker som 
finns i användandet och även om risken är minimal måste den vara med i planeringen. Detta för att 
vi tänker att om en inte planerar för att motverka att läsplattan blir en barnvakt ökar det istället 
risken att barnen en dag sitter där, ensamma och isolerade med en platta i knät och slötittar på 
något helt utan syfte.  
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Skärmtiden ska inte ta över de fysiska tingen 
Brising (2016) är också inne på att de digitala verktygen inte får ta över de fysiska läromedlen som 
böcker, pussel eller liknande trots att detta finns i otroligt stor variation på dagens läsplattor. Våra 
informanter menar också att om vi ser till den sociokulturella teorin behöver vi låta barnen 
interagera med varandra för att lära sig vissa saker. Givetvis kan de lära sig mycket med digitala 
verktyg men det finns också saker som de behöver lära sig som inte kan läras ut med fokus på de 
digitala verktygen.  
 
Våra informanter är tydliga med att de digitala verktygen inte behöver ersätta fysiska ting eller 
alltid vara i fokus utan snarare ska de ses som miljö-förstärkande, språk-stöttande hjälpmedel och 
inte nödvändigtvis ett verktyg som vi har i fokus. Svensson (2009) belyser dessutom att det finns 
studier som visar att barnen ofta sitter tillsammans vid de digitala verktygen. Kring dessa läsplattor 
över de på samspel, de samtalar, hävdar sin åsikt, ifrågasätter varandra och resonerar kring olika 
konsekvenser och detta kräver att barnen kommunicerar utifrån en gemensam utgångspunkt, vilket 
i sin tur verkar språkstimulerande. Så vi tänker att stillasittande barn kring en läsplatta inte bara 
behöver vara negativt så länge det inte konkurrerar ut rörelseaktiviteter eller skapar situationer där 
barnen inte alls sitter tillsammans. Vi tänker som en av våra informanter var inne på att så länge 
pedagogerna är medvetna om vad som sker kring läsplattor eller andra digitala verktyg och har ett 
tydligt syfte med dem så kommer de digitala verktygen vara språkstöttande.  

Förstärkning av miljöer 
De flesta av våra informanter jobbar utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att barnens lärande sker i 
samspel med andra. Även om pedagogerna inte själva uttalar sig i dessa termer utgår de flesta 
pedagoger från barnets proximala utvecklingszon där de ser vad barnen kan och hur de kan utgå 
från detta för att arbeta vidare med lärandet från denna punkt. Utifrån den empiri och forskning vi 
tagit del av anser vi att de digitala verktygen kan ha en god inverkan på barnens språkutveckling. 
Eftersom barn lär sig genom interaktion med andra men även genom att repetera och härma finns 
det mycket i digitaliseringen som pedagogerna kan använda för att stötta barns språkutveckling. 
Exempelvis kan en använda sig av digitala verktyg för att bygga miljöer där barnen lättare hittar 
samtalsämnen. En av våra informanter pratar om miljöns dimensioner. Detta handlar om att lägga 
på fler lager i miljön barnen vistas i för att de ska hålla uppe intresset en längre stund och skapa 
situationer där lärande och lek går hand i hand.  

Problematik som grundar sig i okunskap 
Givetvis finns det en viss problematik med de digitala verktygen vilket vi varit inne på tidigare. De 
svårigheter som kan uppstå i verksamheten handlar mycket om pedagogernas osäkerhet, 
kompetensbrist och deras eget intresse. Hur och varför de digitala verktygen används utgår alltid 
från vad pedagogerna anser är viktigt och det gör att pedagogernas förhållningssätt mot 
digitaliseringen i förskolan måste diskuteras och reflekteras kring. Givetvis finns det en stor andel 
pedagoger som både kan mycket och har ett stort intresse för de digitala verktygen. Faktum 
kvarstår dock att de pedagoger som inte är intresserade, som inte har kompetensen som behövs, 
kommer dessa pedagoger kunna försäkra sig om att de uppfyller läroplanens mål om digital 
kompetens? Får dessa barn möta digitaliseringen som den ser ut i samhället idag? Vilken 
kompetens kan vi förvänta oss av barn och pedagoger i förskolan? Våra informanter har varit inne 
på att vi som pedagoger måste ha adekvat digital kompetens om vi ska kunna lära ut detta. Men 
problematiken och en viss oro kvarstår då ingen pedagog vet vad adekvat digital kompetens kräver 
för typ av aktiviteter i verksamheten. Vad ska barnen kunna egentligen och hur ska vi bemöta barn 
som är mer utbildade inom digitaliseringen än vissa av våra pedagoger? En annan svårighet i 
digitaliseringen är hur ska vi bemöta barn som kanske aldrig jobbat med skärmar eller digitala 
verktyg i någon form? ur ett socioekonomiskt perspektiv kan vi inte förvänta oss att alla barnen 
har tillgång till dessa typer av verktyg hemma vilket gör att vi bör börja någorlunda i början. Ann 
var inne på att backa bandet, börja om och fokusera på de praktiska kunskaperna kring digitala 
verktyg. Hur startas, laddas och stängs dessa verktyg av och hur kan vi använda dessa? 
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Pedagogen i en central roll 
En avgörande sak för barnens inlärning är pedagogens ledarskap. Hur ser pedagoger på sin roll 
som ledare och vilken påverkan har ledarskapet på verksamheten. Vilken typ av ledarskap som 
appliceras påverkar vad och hur det lärs ut (Ljungblad 2018). De flesta av våra informanter 
nämner precis som Ljungblad bland annat att utforska tillsammans med barnen, vara delaktiga i 
barnens lärande och låta barnen pröva sina hypoteser och tankegångar för att slutligen bli 
självständiga problemlösare. Dessa pedagoger utgår således från ett relationellt ledarskap där 
barnen och pedagogerna har en relation där barnet känner stor trygghet så hen vågar utmana sig 
själv i sitt lärande. Pedagogerna har således en central roll i barnens lärande och måste beakta en 
rad aspekter för att digitala verktyg ska verka språkstöttande.  
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Slutsatser  
Våra slutsatser kring språkutveckling med hjälp av digitala verktyg är att pedagogernas 
förhållningssätt, intressen och kompetens är avgörande för vilken typ av lärande barnen får ta del 
av. Vidare tänker vi att pedagogerna vi intervjuat delat med sig av många fantastiska idéer på hur 
en kan arbeta med digitala verktyg och att med lite kreativitet kommer vi som pedagoger rätt långt. 
Pedagogernas förhållningssätt påverkar också hur de digitala verktygen används och planeras för 
att det ska vara en språkstimulerande aktivitet för barnen. Arbetet med språkutveckling i förskolan 
sker ständigt i förskolans verksamhet och i och med det ökade kravet i att arbeta med digitala 
verktyg så ställs högre krav på pedagogernas drivkraft i arbetet. Barnens språkutveckling och 
lärande kan med variation i aktiviteter och med hjälp såväl analoga som digitala verktyg skapa ett 
nät av olika erfarenheter som i sin tur kan ge barnen en högre mening i sitt kunskapande om 
världen och en större förståelse för språkets betydelse. Om barnen ges möjlighet till att delta i 
dessa aktiviteter på ett medvetet sätt så anser vi att språket har goda möjligheter att stimuleras.  
 
Vi tänker att de digitala verktygen som används i förskolans utbildning idag bara kommer att 
fortsätta utvecklas, ju mer kompetenta pedagogerna blir i digitaliseringen desto mer kommer 
barnen få ta del av. Digitala verktyg ses som ett hjälpmedel i förskolan och är ett fantastiskt 
verktyg för att stötta barns språkutveckling. Vi kan inte bara använda oss av projiceringar för att 
skapa samtalsmiljöer utan även använda oss av digitala verktyg för att öva på det verbala språket, 
läsningen och formuleringarna.  
 
Vi finner det intressant att vi tagit del av nuvarande forskning inom detta område och att vi i 
framtiden kan ta del av aktuell forskning för fortsatt arbetet med språkutveckling och digitala 
verktyg.  
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Bilaga 1 - Missiv 
Hej! 
 
Malin Isaksson och Malin Rossander heter vi och läser förskollärarprogrammet vid Umeå 
universitet. Vi skriver examensarbete om barns språkutveckling och hur pedagoger arbetar med 
digitala medier i språkstimulerande syfte.  
 
Syftet med vårt arbete är att kartlägga hur användningen av digitala verktyg i förskolan kan ha 
betydelse för barnens språkutveckling. Vi vill därför ta del av förskollärares beskrivningar av ert 
arbetssätt och era uppfattningar om hur ni ser på språkutveckling, digitaliseringen och hur digitala 
verktyg kan användas för att stärka språkinlärningen i förskolan.  
 
Samtalet kommer ta ca 30 minuter och vi kommer spela in samtalet. När vårt arbete är klart och 
godkänt kommer inspelningar och transkriberingar av samtalen att raderas. I vår uppsats kommer 
alla informanter få fingerade namn och förskolans namn kommer inte nämnas.  
 
Vi kommer kontakta er per telefon för att avtala en tid som passar för er.  
 
Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderingar, Till: 
Malin I 
Telefonnummer: xxx 
Mejl: xxx 
 
Med vänliga hälsningar  
Malin Rossander & Malin Isaksson 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Forskningsfrågor  Intervjufrågor Anteckningar 

Hur beskriver förskolläraren arbetet 
med digitala verktyg?  
 

1.På vilket sätt kan pedagoger använda digitala 
verktyg i förskolan?  
 När?  
 Var?  
 Hur?  
 Syfte?  

2.Vilka aktiviteter ska ni genomföra för att barnen 
ska få adekvat digital kompetens? 
3.Vilken typ av digital kompetens ska barnen ha 
för att de ska förstå digitaliseringen de möter i 
vardagen? 
4.Hur kan pedagogernas intresse/kompetens 
påverka arbetet med digitala verktyg? 

5.Hur kan pedagogens förhållningssätt påverka 
arbetet med digitala verktyg? 
 
6.Hur tas arbetet med digitala verktyg emot av 
vårdnadshavare? 
 

7.Vilka möjligheter och/eller svårigheter finns i 
arbetet med digitala verktyg? 
 
8.Finns det en digitaliseringsplan på er förskola  

Hur används den? 
Vad innehåller den? 
Vem har tagit fram den?  

 

 

Vilka aktiviteter kan ses som 
språkutvecklande?  

9.Hur arbetar ni med språkutveckling?  
 
10.Vad är viktigt i arbetet med språk?  
 
11.Hur bemöter ni barn med funktionsvariation i 
arbetet med språk?  
 
12.Hur arbetar ni språkstimulerande med barn 
med annat modersmål?  
 
13.Vilka typer av språkstimulerande aktiviteter 
genomförs på er förskola?  
 
14.Hur fångar ni barnens intresse i aktiviteterna? 
 
15.Vad är en gynnsam miljö för språkutveckling? 
 
 

 

På vilket sätt kan digitala medel 
användas för att stötta barns 
språkutveckling?  

16.Hur kan du som pedagog stötta barnens 
språkinlärning med hjälp av digitala verktyg? 
 
17.Vilket syfte kan de digitala verktygen ha i 
arbetet med språkutveckling?  
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18.Vad skulle kunna vara möjliga negativa 
konsekvenser för barnens språkinlärning i arbetet 
med digitala verktyg?  
 
19.Vad skulle kunna vara möjliga positiva 
konsekvenser för barnens språkinlärning i arbetet 
med digitala verktyg?  
 
20.Hur kan en språkutvecklande aktivitet se ut 
som innefattar digitala hjälpmedel? 
 
21.Vilka egenskaper utvecklar barnen i arbetet 
med digitala verktyg? 
 
22.Hur jobbar ni med utvärdering och 
uppföljning?  
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