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Sammanfattning 
Idag lever vi i ett samhälle där teknologi och digitala medier utvecklats och i och med det 
tillgänglig för barn redan vid tidig ålder. Rådande teknikutveckling har gjort att många 
förskolor har börjat använda sig av den nya tekniken. Surfplattor benämns i denna miljö 
lärplattor. Tanken är att de digitala verktygen skall användas i ett pedagogiskt syfte för att 
främja barns lärande. Vårt syfte är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkar 
barns möjligheter till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilket 
sätt digitala verktyg främjar barns språkutveckling. 
 
Vår studie bygger på både den sociokulturella teorin och perspektiv som belyser att barn lär 
sig av varandra genom socialisering, och att samspel och förutsättningar som omgivningen 
erbjuder är viktiga delar i lärandet och utvecklingen hos barn. I studien används en kvalitativ 
metod för att undersöka vårt syfte, både observationer och intervjuer används för data 
insamling för att ge resultatet mer trovärdighet. Studien genomförs i två olika förskolor som 
tillhör två olika kommuner, och som arbetar aktivt med digitala verktyg i verksamheten. 
 
Resultatet visar att förskollärarna förhåller sig olika till användning av digitala verktyg 
beroende på vad de har för erfarenheter, intresse och kompetens. Studien visar vidare på att 
digitala verktyg erbjuder bättre möjligheter för språkutveckling hos barn, där stödet från 
förskolläraren och samspelet och diskussionen med andra kan främja och utveckla lärandet 
och barns språkliga medvetenhet. Även förskollärares kompetens har stor betydelse för att få 
bättre vägledning för barns språkutveckling och lärande, därför är det viktigt att förskolläraren 
är uppdaterad på tekniken. En central slutsats är att valet av digitala verktyg med tillhörande 
applikationer är betydelsefullt för att barns lärande skall bli meningsfullt och lekfullt.  
 
Förskollärarnas förhållningssätt, förutsättningar som barn erbjuds, valet av digitala verktyg 
och applikationerna bildar en helhet för lärandet och språkutvecklingen hos barn. Med andra 
ord, digitala verktyg är inte ett pedagogiskt läromedel i verksamheten om det inte används på 
ett medvetet och korrekt sätt. 
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INLEDNING 
Den snabba utvecklingen av nya medier i världen har bidragit till en uppkomst av ett stort 
multimedialt samhälle där skärmen har kompenserat många olika redskap. Internet och 
digitala verktyg är idag en integrerad del av livet för de flesta som lever i västvärlden. 
Internetanvändandet har i och med detta sjunkit ner i åldrarna i Sverige. Idag har tre av fyra 
tvååringar provat på internet och mer än hälften av alla treåringar är dagligen 
internetanvändare. Tillgången till bland annat lärplattor har varit en bidragande anledning till 
det flitiga användandet, och bland förskolebarnen är det ungefär lika många som använder 
internet varje dag som även har en lärplatta (Findahl & Davidsson 2016, s. 27). 
 
I förskolans styrdokument Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 6-7) uttrycks det att 
förskolan ska stödja barnen med att tillägna sig de kunskaper som består av den ömsesidiga 
referensram som alla i samhället behöver. Samt uttrycks det i styrdokumentet att 
förskolläraren ska använda sig av ett förhållningssätt som vägleder och stimulerar barns 
utveckling och kompetens inom olika språk- och kunskapsområden. Förskolläraren behöver 
därför förbereda barnen på en framtid som vi vet mycket lite om, eftersom det tillkommer ny 
teknik hela tiden och det skapas nya funktioner och programvaror. Enligt Skolverkets vision 
för förskolan 2022 skall alla barn utveckla en fullt motsvarande digital kompetens, samt att 
personal som arbetar i förskolan skall ha kompetens att välja och använda lämpliga digitala 
verktyg i arbetet i verksamheten (Skolverket 2015:01153). Ämnet vi väljer att undersöka är 
därför mycket relevant bland annat på grund av att Skolverket har i år fått i uppdrag att föreslå 
nationella IT- strategier för skolväsendet. Det betyder att det håller på att tydliggöras digital 
kompetens i Lpfö. Enligt uppdrag (U2015/04666/S) ska Skolverket redovisa förslag till 
förändringar i bland annat Lpfö gällande digital kompetens och digitalisering i förskolan, 
såsom att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala 
verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och 
kommunikation. Det framgår även att arbetet i barngruppen ska genomföras så att barnen får 
stöd och stimulans i att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och 
lärande. Med denna snabba teknikutveckling och den nya visionen är förskolläraren skyldig 
att bemöta barnen med ordentligt uppdaterad kompetens inom området. Barnen skall även 
kunna framställa och uttrycka sig via olika medier och ha vetskap om mediernas roll i 
samhället. Det är en fråga om yttrandefrihet och en förutsättning för demokrati. I FN:s 
barnkonvention om barnets rättigheter, Barnkonvention (2009, § 13) framgår det följande: 
Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet, det innebär att barnen har frihet att söka, använda och 
sprida information och tankar av alla slag barnen väljer såsom i tal och skrift eller genom 
annat uttrycksmedel som barnet väljer. 
 
Vår upplevelse är att tidigare forskning kring digitala verktyg i förskolan har bland annat för 
fokus att belysa hur den kan vara en lärprocess i förskolan.  Förskollärarutbildningen har givit 
oss kunskaper kring användning av digitala verktyg i förskolan. Kunskaperna inom området 
har bidragit till att vi intresserade oss av att fördjupa oss detta område med inriktning på 
språkutveckling. Det vi vill utforska eller fördjupa oss i är att undersöka hur förskollärares 
förhållningssätt påverkar barns möjligheter till språkutveckling genom användning av digitala 
verktyg, samt på vilket sätt digitala verktyg främjar barns språkutveckling. Vi vill få mer 
kunskap om hur förskolläraren ska förhålla sig till dessa verktyg. Vi vill ta reda på hur vi som 
blivande förskollärare kan använda oss av digitala verktyg för barns språkutveckling och 
lärande. 
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns möjligheter till 
språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilket sätt digitala verktyg 
främjar barns språkutveckling. 

Frågeställningar 
• Hur förhåller förskollärare sig till användning av digitala verktyg i förskolan?  
• Hur påverkar förskollärares förhållningssätt barns möjligheter till språkutveckling 

under användning av digitala verktyg? 
• Hur bidrar digitala verktyg och förskollärares kompetens inom IKT till barns lärande 

och språkutveckling? 

Begreppsförklaringar 
Här presenteras och definieras de begrepp som är relevanta för vårt undersökningsområde, 
och hur litteraturen tolkar begreppen. 

IKT 
IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett mycket brett begrepp som involverar 
användning av någon form av elektronisk teknik som har med kunskap eller kommunikation 
att göra som till exempel lärplattan (Skolverket 2011, s. 17). 

Digitala verktyg 
Digitala verktyg handlar oftast om webbaserade resurser, och de kan bestå av en del sociala 
medier eller applikationer. Digitala verktyg i förskolan bör användas som ett kompletterande 
verktyg för barns lärande i olika utvecklingsområden, och kan innefatta lärplattor, datorer och 
interaktiva tavlor (Diaz 2014, s. 15). 

Språkutveckling 
Inom språkutveckling finns det tre begrepp; kommunikation, språk och tal som ska tas tillvara 
när förskolläraren skall stimulera barnen till en mer avancerad språknivå. Språkutvecklingen 
är beroende av de biologiska och sociala faktorerna, och språket hos barn är socialt och 
betonat på kommunikation (Svensson 2009, ss. 11-33). 

Digital kompetens 
Digital kompetens är ett mångskiftande begrepp som innebär att förskolläraren ska ha 
förmågan att ta till sig ett öppet och nyfiket förhållningssätt till IT och som 
samhällsutvecklingen behöver. Den digitala didaktiska kompetensen är att kunna avgöra när, 
vad, varför och hur IT skall användas som ett metodiskt och pedagogiskt verktyg för lärandet 
(Käck & Barbutiu 2012, s.19). Begreppet digital kompetens används inte i styrdokumentet, 
istället används multimedia och informationsteknik som begrepp (Bergman & Fors 2015, s. 
11).  
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BAKGRUND 
I första kapitlet presenteras barns språkutveckling i relation till språkets innehåll och 
kommunikation. I andra kapitlet redogörs digital användning med koppling till 
förhållningssättet och kompetensen hos förskolläraren. Därefter redogörs tidigare forskningar 
som är relevanta för undersökningens syfte. 

Barns språkutveckling 
Språket är en unik komponent för att kunna kommunicera och samla erfarenheter med 
varandra (Säljö 2000, s. 82). Språket har en social funktion och har en direkt koppling till den 
kognitiva förmågan och tankesättet hos människor. Människan tänker verbalt, och genom 
tänkandet formar barnet ett inre beteende som ska anpassas till andra. På det sättet kopplas det 
inre talet till en social karaktär, då kommunikation och interaktion med omgivningen har stor 
betydelse för språkutvecklingen hos barn (Svensson 2009, ss. 12-33). 

Språkets innehåll  
Talspråket hos barn går igenom två olika strategier som är individuellt undersökande och 
praktisk vägledande genom andra. Dessa två strategier utesluter inte varandra utan varje del 
och dess kombination är unikt för varje enskilt barn (Svensson 2009, s. 59). Svensson anser 
vidare att språkinlärningen påverkas av de olika språkliga strategier och sätt som barn 
använder sig av under en lång tid för att utveckla olika språkliga områden. De olika språkliga 
områdena utvecklas individuellt hos barn och skiljer sig från ett barn till ett annat, beroende 
på hur språket utvecklas och tillägnas. Faktorer som har en inverkan på barnets språk är 
föräldrarna och miljön barnet befinner sig i. De språkliga strategierna påverkar barns 
fonologiska, morfologiska, syntaktiska, semantiska och pragmatiska språkinlärning (Svensson 
2009, ss. 56-58, 89). Enligt Svensson (2009, ss. 18-21) handlar den fonologiska 
medvetenheten om förmågan att identifiera ljud i ord. Samt handlar det om ett fonem byts ut 
eller ändras så ändras även ordets betydelse. Den fonologiska medvetenheten har stor 
inverkan på barns läs- och skrivinlärning. Svensson anser att den morfologiska medvetenheten 
handlar om att barnet är medveten om orddelar, ord och hur de kan göras om. Att ha en 
morfologisk medvetenhet betyder att barnet har förmågan att veta vad ett ord börjar på eller 
slutar på. Författaren redogör vidare att det handlar även hur barnet tar till sig en text. Hur 
snabbt barnet kan avkoda ord som i sin tur ger en snabbare läshastighet, och ger barnet ett 
större sammanhang. Den syntaktiska medvetenheten handlar om hur ord blir meningar och hur 
satser byggs upp. Barnet har förmågan att veta hur man pratar och ska prata (Svensson 2009, 
ss. 21, 98). Medan den semantiska medvetenheten innebär att barnet är medveten om språkets 
innebörd. Att diskutera ords betydelse i en text stimulerar barnets semantiska förmåga. Den 
pragmatiska medvetenheten enligt Svensson handlar om hur språket används i olika 
situationer. Det kan vara att barnet får reflektera över språkets innehåll och avslöja fel i 
berättelser. I pragmatiken finns även delområden där ett av områdena är turtagning, som 
handlar om hur barn samspelar om talutrymmet. Det kan också handla om vilken ordning och 
hur länge barnen behåller sin tur i aktiviteten om de gör pauser och hur de avbryter varandra 
enligt författaren (Svensson 2009, ss. 15, 99). 

Samspel och kommunikation  
Det uttrycks i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 2016, ss. 6,7) att barn lär sig och tillägnar 
sig nya kunskaper genom det sociala samspelet, samtal och reflektion med andra barn och 
vuxna. Lärandet och samspelet hänger ihop, därför är det svårt att bortse ifrån samspelet när 
barn ska utforska lärandet. 
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Säljö (2000, ss. 21-22) framhåller att kommunikation och interaktion mellan människor är 
avgörande. Författaren belyser att interaktion med andra människor är betydelsefullt för 
lärandet i det samhälle vi lever i. Kunskaperna och färdigheterna att tänka och utföra praktiska 
idéer är en del av kulturen och omgivningen och är inte en medfödd biologisk företeelse. 
Genom samspel med andra i olika gemensamma aktiviteter och med hjälp av intellektuella 
och praktiska verktyg kan barn tillägna sig nya förutsättningar, erfarenheter och insikter. I 
samma sammanhang belyser Säljö att interaktionen med andra människor är betydelsefullt för 
lärandet. Även Sheridan, Samuelsson och Johansson (2009, s. 21) framhåller att 
kommunikation, dialog och samspel är tre viktiga faktorer för barns lärande och 
välbefinnande. Det är även av stor vikt hur förskollärarna ser på barns lärande och hur 
förskollärarna hanterar makt och barns deltagande för att det ska bli ett kommunikativt 
samspel och möjlighet till lärande för barnen i förskolan. Enligt författarna kan lärande 
situationerna ske när som helst under dagen och vid olika situationer. 

Digital användning 
Enligt Säljö (2000, s. 81) medierar intellektuella/språkliga redskap världen för oss i konkreta 
funktioner. Att mediera/förmedla genom dessa redskap tyder på att hantera kontakten med 
hjälp av olika intellektuella artefakter i stället för en direkt kontakt med omvärlden, eller en 
direkt kontakt med en annan människa. Artefakter menas med att det finns olika verktyg som 
används av människor, såsom digitala verktyg. Författaren anser vidare att lärandet i sig inte 
kan studeras och analyseras genom dessa verktyg, är det mest lämpligt att studera det rena 
mänskliga tänkandet som agerar i sociala tillämpningar med hjälp av artefakter enligt 
författaren. 

Förskollärares förhållningssätt  
Digitala verktyg ger en välförsedd plattform för språk och kommunikation, samt ger förmåga 
till problemlösning och erfarenhetsutbyte (Flewitt, Messer & Kucirkova 2010, ss. 302-303). 
Författarna anser att barns intresse och koncentration stimuleras genom tidiga läs- och 
skrivaktiviteter, särskilt om detta sker med pedagogens stöttning, det är betydelsefullt för att 
få ett omfångsrikare sammanhang för barnets inlärning. Med hjälp av digitala verktyg kan 
förskolläraren stödja barns lärande inom olika kunskapsområden såsom språk, matematik, 
skapande, musik, bild och så vidare (Flewitt, Messer & Kucirkova 2010, ss. 302-303). När 
digitala verktyg används i barngruppen skapas det täta kontakter mellan barn och lärare, det 
skapas även diskussioner och dialoger mellan dem när en uppgift ska lösas.  Genom att tänka 
med andra, diskutera och kommunicera lär barnen av varandra (Lee 2015, s. 948). I detta 
sammanhang är forskarna eniga om att det behövs diskussion och dialog för att berika 
lärandet. Enligt Diaz (2014, ss. 126-127) innebär det kollaborativa lärandet att interaktionen 
sätter igång mekanismer som leder till lärande. Lärandet sker inte på grund av att de ingår i en 
gemensam grupp, utan lärande sker genom samspel och interaktion mellan barn, där de stöttar 
varandra för att kunna utföra aktiviteter med digitala verktyg. Genom att arbeta parallellt för 
att lösa uppgifter leder inte till lärande, utan lärande sker i form av samspel och interaktion 
enligt Diaz. Därför är kommunikationen och samspelet värdefullt för att lärandet skall lyftas 
fram när barnen använder sig av digitala verktyg i förskolan. Att arbeta med bland annat 
digitala verktyg tränar barnen sin sociala kompetens i samspel med sin omvärld, och just 
dialogen är en viktig faktor för alla människors lärande och utveckling. 
 
Ljung-Djärf (2004) se Klerfelt (2007, s. 52) anser att det spelar stor roll hur förskollärarna 
förhåller sig till användning av digitala verktyg i förskolan. Vissa förskollärare ser på digitala 
verktyg som en leksak, och andra ser på dem som viktiga hjälpmedel som kan användas i 
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förskolan för att erbjuda barnen till mer lärande och kunskaper. Författaren anser vidare att 
det finns tre olika begrepp som beskriver hur förskollärarna förhåller sig till digitala verktyg i 
förskolan; skyddande, stödjande och vägledande. Det skyddande förhållningssättet menas 
med att förskolläraren inte deltar i aktiviteterna utan finns där för att hålla koll på tiden och att 
barnen inte ska avbryta varandra när det är deras tur att använda verktyget. Medan de 
stödjande och vägledande förhållningsätterna handlar om att förskolläraren visar engagemang 
och intresse för användning av digitala verktyg, vilket påverkar positivt på barns intresse för 
användning av digitala verktyg. Det handlar också om att göra barnen involverade under 
användning av de digitala verktygen genom att förskolläraren samspelar med dem och tar 
tillvara deras tankar och idéer. 

Digital kompetens 
Digital kompetens handlar om en säker och kritisk användning av informationsteknik i olika 
sammanhang såsom för kommunikationsändamål och i arbetslivet. Digital kompetens kräver 
goda kunskaper om hur digitala verktyg och medier kan användas för rekreation, kreativitet, 
lärande och forskning. Samt ha kännedom om hur digitala verktyg kan stödja ett kritiskt 
tänkande, om de juridiska och etiska principer som uppstår med användning av dessa verktyg 
(Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006). I detta sammanhang menar Bergman 
och Fors (2015, s. 11) att digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser som behövs 
för ett livslångt lärande. Kompetens definieras genom att det är en kombination av kunskap, 
attityder och färdigheter som är anpassade till de åtta nyckelkompetenserna. 

Tidigare forskning 
Nedan redogörs för vetenskapliga artiklar och avhandlingar som är relevanta för vårt 
undersökningsområde som tar upp relationer mellan lärandet, språkutvecklingen och digitala 
verktyg i förskolan. 

Inlärning genom iPad 
I en undersökning som gjordes av Flewitt, Messer och Kucirkova (2014) i Storbritannien 
bland förskolebarn som var mellan tre till fem år, och särskolebarn som var mellan sju till 
tretton år, lånade forskarna ut iPads till de deltagande barnen under en tvåmånadersperiod. De 
använde sig av intervjuer med personal och observationer under undersökningen för att följa 
barns eventuella utvecklingsområden inom tidig läs-och skrivkunnigheter före, under och 
efter användning av iPads. Denna undersökning har utgått utifrån den sociokulturella teorin, 
som hade för syfte att utforska potentialen för iPads som läromedel för att stödja den 
grundliga tidiga läs-och skrivkunnigheten hos barn. Samt att forskarna var intresserade av att 
veta mer om de nya möjligheter för lärande och undervisning i tidig ålder, som bärbara 
enheter såsom iPads erbjuder.  I resultatet framgick det att välplanerade aktiviteter med 
användning av iPad stimulerade barns motivation och koncentration, samt erbjöd rika 
möjligheter för kommunikation, samarbete, interaktion och självständigt lärande. Likaså 
visade resultatet att genom dessa möjligheter som barnen erbjöds kunde barnen uppnå höga 
nivåer av prestation, som ledde till att barnen byggde positiva bilder av sig själva gällande 
skriv-och läskunnigheter i verksamheten. Undersökningens resultat har relevans för vårt 
arbete vars syfte att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns möjligheter 
till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilket sätt digitala verktyg 
främjar barns språkutveckling. 
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Social interaktion och samarbete 
En fallstudie gjordes av Lee (2015) i USA bland barn i åldern två till fem år i två stycken 
förskolor i ett låginkomstområde i Midwestern USA, där några av barnen hade 
hörselnedsättning och talsvårigheter. Syftet med studien var att undersöka hur barnen kan 
använda iPads för att lärande skall bli mer effektivt och hur iPaden kan vara ett stöd i deras 
lärande. Forskaren använde sig av ett systematiskt kvalitetsarbete genom att forskaren utgick 
ifrån fem domäner såsom interaktivitet, digital kompetens, lämplighet, resultat och deltagande 
för att välja ut passande applikationer för barnen. Resultatet visade att genom användningen 
av iPaden och applikationer fick barnen meningsfulla samtal med kamrater och lärare och det 
förbättrade deras drivkraft och ägande av sitt lärande. När barnen använde iPaden tillsammans 
blev de täta kontakter mellan dem. Genom att de var tillsammans under användandet blev det 
diskussioner med kamrater och läraren eftersom läraren alltid fanns till hands. Barnen 
uppmuntrades att lösa ett problem tillsammans genom att tänka, diskutera och kommunicera 
med varandra. Studien är relevant för vårt undersökningsområde på grund av att den tar upp 
vikten av social interaktion och samarbete mellan barn och lärare när iPaden används. 

Ett snabbt och effektivt lärande 
Avhandlingen som gjordes av Bergman och Fors är ett projekt som startades 2013 i två olika 
kommuner i Sverige och publicerades (2015) av Stockholms universitet. Projektet handlade 
om hur pedagogerna i förskolan arbetar i barngrupper för att stimulera barns matematik- och 
språkutveckling med användning av lärplattor såsom iPads. Studiens syfte var att beskriva och 
förstå hur arbetet med lärplattor kan förändra förutsättningarna för lärandet i förskolan. 
Forskarna hade för fokus att undersöka hur pedagogerna ser på digitala verktyg i skolan och 
hur de organiserar och genomför arbetet i barngruppen med användning av digitala verktyg 
för att stimulera barns utveckling i språk och matematik. Forskarna använde sig av olika 
datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, videoobservationer, enkäter och forskningscirklar. I 
resultatet av studien kom forskarna fram till genom att barnen och pedagogerna lärde sig 
hantera digitala verktyg i förskola, har bidragit till att barnen har utvecklat nya kunskaper och 
färdigheter inom språk och matematik.  Samt att det kollaborativa lärandet ökade mellan barn, 
och att lärandet gick snabbt och effektivt med användning av lärplattan som tekniskt verktyg. 
Resultatet visade att barnen lärde sig viktiga aspekter som berör lärandet såsom turtagning 
och problemlösning genom att barnen samarbetade och interagerade med varandra och hjälpte 
varandra. Gällande de små barnen visade resultatet att de fick lära sig touchtekniken, ljudning 
och fick möjlighet att hjälpa varandra för att genomföra aktiviteterna.  Samt att pedagogerna 
blev mer intresserade och engagerade för användning av digitala verktyg i förskolan. Studien 
går i liknelse med vår studies syfte, och är relevant och givande för vår studie att använda oss 
av som referens för inspiration. 

Pedagog – mediekulturs möte 
I avhandlingen av Klerfelt (2007) gjord i Sverige, utgick forskaren från ett sociokulturellt 
perspektiv för att undersöka, beskriva, analysera och problematisera hur mötet mellan 
institution och mediekultur gestaltas i samspelet mellan barn och pedagoger i förskolan. Samt 
hade forskaren som fokus hur tekniken används och visas under samspelet, och hur barn 
kommunicerar i sina multimediaproduktioner. Metoden som forskaren använde sig av var en 
etnometodologisk ansats på grund av att det var den sociala interaktionen mellan pedagogerna 
och barnen som skulle undersökas. Redskapen som användes för att konstruera data om dessa 
processer användes det sig av observationer som baserades på videoinspelningar av trettio tre 
barn och sjutton pedagoger. I resultatet av avhandlingen kom forskaren fram till att samspelet 
mellan förskolläraren och barnen har en avgörande roll för barns språkinlärning. Det handlar 
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om hur barns skapande av berättelser med hjälp av datorn kan påverka samspelet och 
interaktionerna med pedagogerna och med andra barn. Samt att forskaren redogjorde om de 
olika förhållningssätten som pedagogerna har inför användning av digitala verktyg, där de 
använde sina erfarenheter av mediekulturen i praktiken. Likaså använde pedagogerna sig av 
metaforer, låtsade och använde lämpliga ord och gester i dialogen för att underlätta lärandet 
för barnen. Avhandlingen berör vår studies syfte ur olika vinklar och räknas som relevant för 
vår undersökning.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I detta kapitel presenteras den sociokulturella teorin samt perspektiv för bättre förståelse och 
tolkning för studiens sammanhang. Denna teori är mest relevant för denna studie för att den 
tar upp barns lärande med koppling till redskap och verktyg. 

Den sociokulturella teorin  
Grunderna till den sociokulturella teorin lades av Lev S. Vygotskij (1896-1934) som var en 
pedagogisk teoretiker och fick ett stort genomslag inom pedagogiken. Enligt Vygotskij 
kommer inte språket av sig själv utan det måste ske en stimulans. Stimulansen kan vara det 
sociala samspelet och den materiella miljön. Lärandet och utvecklingen sker genom att barnet 
bearbetar erfarenheter inom sig själv och att barnet delar sina upplevelser med omgivningen. 
Vygotskij belyser för att främja lärandet hos barnet har den sociala omgivningen stor 
betydelse för barnets mentala utveckling, han redogör vidare att en stimulerande miljö såsom 
samhället har en stor påverkan på barnets intellekt. Sammanfattningsvis är språket beroende 
av många faktorer både sociala, kulturella och biologiska (Svensson 2009, ss. 29-33). För att 
förklara kopplingen mellan barns lärande och vikten av en vuxens närvaro och stöd under 
användning av digitala verktyg kommer vissa delar belysas av Vygotskij teori som kan 
tillämpas till studiens syfte. Enligt Vygotskij är den komplexa mänskliga strukturen produkten 
av en utvecklingsprocess som är djupt invand i relationerna mellan den enskilda människa och 
den sociala miljön, barnens omgivning är betydelsefullt för barns utveckling. När barnet inte 
kan lösa ett problem vänder sig barnet till en vuxen. Enligt Vygotskij använder barnet språket 
som ett problemlösningsverktyg för att finna en lösning (Vygotskij 1978, ss. 27-30). 
Vygotskij redogör vidare om den proximala utvecklingszonen. Med detta menas att barnet 
skall utmanas på en nivå som inte är för långt bort från barnets nuvarande punkt i 
utvecklingen, barnet skall därför utmanas med hjälp av en mer erfaren person. Att gynna 
barnets lärande, är när barnet interagerar med personer i sin omgivning som kan vara 
familjemedlemmar eller lärare. Dessa personer påverkar barnets sociala och kulturella 
utveckling (Vygotskij 1978, s. 90). När utmaningen sker får barnet möjlighet att testa sin 
förmåga. Vygotskij belyser att kraven inte får bli för höga utan det är viktigt att läraren stödjer 
och främjar barnets utveckling och lärande på en lagom nivå. Vygotskij framhåller att klara 
något gemensamt med någon är en viktig grund för utvecklingen (Hwang & Nilsson 2011, s. 
67,68). 
 
Den sociokulturella teorin har påverkat den svenska kunskapssynen, samtidigt har den 
utvecklats vidare och tagit ett nytt perspektiv i det svenska samhället. Roger Säljö har 
presenterat teorin utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärande perspektivet präglas av 
samspel mellan individer, organisationer och redskap. Barnen socialiseras genom att tillägna 
sig de kunskaper och färdigheter som de sociala förhållandena bjuder på, därmed utvecklar 
dem levande samhälleliga erfarenheter som kan bli en del av deras lärande. Lärandet sker 
mellan individer och kollektiv såsom familj, förskola och andra organisationer, författaren 
redogör vidare att resurser i form av teknik som vi har i vår vardag är också betydande för 
lärandet (Säljö 2013, ss. 20,21).  
 
Verktyg finns tillgängliga i omgivningen och språket är ett medel för social samvaro. Både 
verktyg och språket räknas som redskap, med ett annat ord betraktas som artefakter. För att i 
båda fallen kommer en indirekt medierande funktion in i förgrunden, och både språket och 
verktyget kan användas för en kulturell utveckling genom mediering/förmedling. En medierad 
aktivitet, verktyg och språk inordnas under samma kategori och är grundläggande för 
lärandet. Att mediera betyder att använda de mekaniska, fysikaliska egenskaper hos ett objekt 
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på ett sätt som gör att de fungerar som krafter som påverkar andra objekt för att uppfylla sina 
personliga mål (Vygotskij 1987, s. 54,55).  I relation till denna studie kan menas att genom 
användning av digitala verktyg utnyttjas det de tillämpningar och applikationer som stödjer 
lärandet för barnen. Språket kan betraktas som ett kollektivt redskap som påverkar individens 
tänkande, och som används och utvecklas under livstiden genom att socialisera med andra. På 
samma sätt kan ett fysiskt redskap användas i samhället och läras in och utvecklas genom 
olika sociala sammanhang och vara en utgångspunkt för lärande och utveckling. Lärandet 
medieras genom att individerna förhåller sig och samspelar med omgivningen genom 
kulturella redskap som kan ta form av språk eller ta form av fysiska artefakter (Säljö 2013, ss. 
43,44). För att relatera denna aspekt till vår studie kan digitala verktyg anses som artefakter 
och redskap som är ett nödvändigt läromedel som används som förutsättning och resurs för 
lärandet i ett samhälle där internet och digitala verktyg har blivit tillgängliga för nästan alla. I 
en sådan tid där tekniken betraktas som viktig del av livet, kan mediering av lärandet ta ett 
annat perspektiv. Säljö (2013, s. 111) beskriver skrift som en teknik för mediering, och ett sätt 
för skapandet och kommunikation av kunskaper som påverkats av den nya tekniken. Genom 
användning av bilder, tecken och bildskrift kan lärandet medieras genom dessa nya redskap 
som gynnar barns utveckling och lärande. I samma sammanhang sker det nya förändringarna i 
samhället som påverkar läsfärdigheter hos individer och i grupper. Författaren redogör att läsa 
och förhålla sig till nya texter utgör en del av de olika sociala applikationerna. Den snabba 
utvecklingen av nya medier påverkar och skapar mening och innebörd under läsandet, 
författaren belyser att läsandet är en aspekt att förhålla sig till omvärlden än ett sätt 
förförståelse och skapande (Säljö 2013, s. 219-223). I relation för vår studie kan det sägas att 
teknik växlingar i förskolan och förändringarna påverkar lärandets innehåll och ett sätt som 
gör att förskollärarna måste förbereda sig och barnen för det kontinuerliga och föränderliga 
lärande, för att kunna behärska och bemästra lärandet inom digitala verktyg inom olika 
användningsformer.  
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METOD 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av metoden som använts under studien. I första 
avsnitt beskrivs motivering för användning av metoden. I andra avsnitt redogörs för urval av 
undersöknings-verksamheter och målgrupper. I tredje avsnitt redogörs för etiska principer 
som togs upp under studien samt studiens reliabilitet och validitet.  

Kvalitativ forskning 
En kvalitativ metod har ett tolknings-inriktat synsätt och är en forskningsstrategi som har mer 
fokus på ord än siffror vid insamling och analys av data. Inom den kvalitativa forskningen 
godtas teorin som en konsekvens av undersökning eller för prövning av en teori, men inte som 
en utgångspunkt för undersökningen som det är i en kvantitativ forskning (Bryman 2011, ss. 
340-344). Utgångspunkten för vår undersökning är att språkinlärning stimuleras genom 
användning av digitala verktyg. Det som vi vill undersöka med denna metod är hur 
förskollärares förhållningssätt påverkar barns möjligheter till språkutveckling genom 
användning av digitala verktyg, samt på vilket sätt digitala verktyg främjar barns 
språkutveckling. Eftersom förhållningssättet och beteendet hos förskollärarna ska undersökas, 
innebär det att vi vill ta reda på hur verkligheten påverkar deras beteende. Därefter försöker vi 
bearbeta och tolka det som sågs och hördes under dataanalysen. Detta relaterar vi till den 
hermeneutiska kunskapssynen som innebär att försöka förstå och tolka det som ses under 
undersökningen, författaren framhåller dock att tolkningen kan ske på olika sätt (Kihlström 
2007, s. 228).  

Observation 
Syftet med vår undersökning är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkar 
barns möjligheter till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilket 
sätt digitala verktyg främjar barns språkutveckling. Utifrån detta är det framstående att 
använda oss av en utforskande metod som underlättar forskningen inom vårt område, då är det 
mest lämpligt att vår studie är kvalitativ och är baserad på observationer och intervjuer. Att 
använda observationer som undersökningsmetod är relevant när förskollärares förhållningssätt 
och beteende ska undersökas och tolkas.  Forskaren ska välja den metod som passar till 
studiens syfte, samt tillämpa en handling för informationsinsamling som passar till studiens 
syfte (Bell 2006, s. 115). Författaren menar att observation är en teknik för insamling av data. 
Att använda sig av observation är att ta reda på hur någon utför en uppgift i syfte att inhämta 
information om specifika aspekter av beteenden, och hur människor samspelar med varandra 
(Bell 2016, s. 223). Observationerna är ett vetenskapligt praktiskt tillvägagångssätt för att 
samla information, den ska inte vara slumpmässig utan måste vara systematiskt planerad, 
samt informationen måste vara systematiskt registrerad (Patel 2011, s. 91).  
 
Det finns olika sätt och olika slag av observationer. Det mest förekommande sättet är att 
dokumentera sina observationer genom löpande protokoll. Ett löpande protokoll kan beskrivas 
att forskaren använder sig av korta beskrivande kommentarer i nutid. Sammanfattningsvis 
beskriver forskaren i ord vad som ses under observationstillfället (Kihlström 2007, s. 31). I 
denna studie används en ostrukturerad och öppen observation. En ostrukturerad observation 
menas att forskaren har en klar uppfattning om själva syftet även om inte detaljerna är klara. 
Vårt syfte är att samla information kring förskollärares förhållningssätt när digitala verktyg 
används tillsammans med barnen, därför anser vi att den ostrukturerade observationen är mer 
relevant för vårt undersökningsområde än en strukturerad observation, där 
observationsscheman används (Bell 2006 s. 188). Vi hade inga bestämda eller formulerade 
kategorier eller klassifikationer innan vi började observationerna, utan vi gjorde 
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observationerna på ett mer öppet och naturligt sätt, kategorier och klassifikationer 
framkommer senare under analysens insamlade data (Bell 2016, s. 225). 

Semi-strukturerad intervju som metod 
Vi har bestämt oss för att triangulera, det vill säga att undersöka samma område med 
användning av olika redskap eller tekniker, som till exempel både observation och intervju. 
Med hjälp av intervjuer blir det mer validitet och tillförlitlighet för vår studie (Kihlström 
2007, s. 231). 
 
Vi har valt att använda oss av frågeställningarna under syftet och även några tilläggande 
frågor som tydliggör syftet som är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkar 
barns möjligheter till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilket 
sätt digitala verktyg främjar barns språkutveckling. Enligt Kihlström (ss. 47-53) är det viktigt 
att forskaren vet syftet med intervjun för att kunna få svar på frågeställningarna, författaren 
redogör vidare att när intervjufrågorna ska skrivas ner ska forskaren alltid utgå ifrån 
frågeställningarna. I samma sammanhang redogör författaren att använda sig av kvalitativa 
intervjuer handlar om att intervjua en person som har erfarenhet av det aktuella området eller 
ämnet. Om respondenten har varit med om någon situation i verksamheten blir svaren mer 
tillförlitliga på grund av att berättelsen handlar om förskollärares egen erfarenhet inom det 
valda området. Under intervjun använde vi oss av öppna frågor. Kihlström förklarar vidare att 
öppna frågor liknas med en fråga som inte har ett färdigt svarsalternativ. Genom att ställa 
öppna frågor kommer vi förhoppningsvis få mer nyanserade svar i från respondenterna.  

Urval  
Observationerna gjordes på två olika förskolor och kommuner i västra Sverige. Vi började 
med att ta kontakt med de berörda förskolorna som vi antog var intressanta för vår studies 
syfte. Valet av förskolorna var att vi fick tips av en studiekamrat att dessa förskolor arbetade 
med digitala verktyg med inriktning på bland annat språkutveckling. Det gjordes minst två 
observationer i varje förskola, där av blev det fyra observationer sammanlagt. Vi observerade 
fyra förskollärare, men intervjuade tre förskollärare på grund av personalbrist. Efter 
observationerna tillade vi med en intervju. Enligt Bryman (2011, s. 350) är det viktigt med ett 
målinriktat urval när en kvalitativ metod ska användas. Med det menas här att urvalet ska i 
första hand rikta sig till att välja ut de individer, organisationer och avdelningar som har med 
forskningens syftet att göra. En nackdel med valet av dessa förskolor är att vi inte har haft 
någon relation till dessa förskolor sedan tidigare, det gör att vi kommer vara obekanta och 
främlingar för barnen och för arbetslaget under observationerna. Vi beslutade att genomföra 
våra observationer i åldrarna tre till fem år för att vi ansåg att den åldersgruppen var mest 
relevant för vårt undersökningsområde. Valet av förskollärarna som blev observerade och 
intervjuade är att dessa förskollärare har bra kunskaper och erfarenheter inom området 
digitala verktyg i förskolan. 

Genomförande 
Vi började med att lämna ut ett missivbrev (se bilaga 1) personligen till en av förskollärarna 
som beskriver all information som berör vår studie till den förskolan som ligger i den ena 
kommunen. Därefter delade vi ut informationsbrev (se bilaga 2) och samtyckesblanketter (se 
bilaga 3) till barnens vårdnadshavare för deras godkännande att vara med i undersökningen. 
Det skickades även ett missivbrev, informationsbrev och samtyckesblankett via e-post till den 
förskolan som ligger i annan kommun. Förskolläraren och vårdnadshavare fick ta del av de 
etiska principerna som medföljer i studien och de samtliga fick våra kontaktuppgifter om det 
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framkom några otydligheter. Berörda förskollärare informerades senare via e-post om att vi 
bestämt oss för att genomföra tilläggande intervjuer efter våra observationer. Vi hade inte 
nämnt detta i vårt informationsbrev. Förskollärarna godkände dock detta. 

Observationer  
Våra observationer tog form av samlingar i båda förskolorna. Vi använde oss av ett löpande 
protokoll för att dokumentera våra observationer med korta kommentarer i nutid. Vi 
närvarade båda två och skrev egna fältanteckningar under observationerna för att vi som 
observatörer kunde uppfatta skeenden på olika sätt, och för att få tydligare förståelse och att 
undvika att tillägga privata tolkningar av det vi observerade. Enligt Bell (2016, s. 224) 
riskerar en ensam observatör alltid att hamna med skevheter och feltolkningar. Genom att vi 
var två under observationerna, ökade vi giltigheten och validiteten för studien, eftersom vi 
utförde och granskade observationerna (Kihlström 2007, s. 231). Vi lyckades att närvara båda 
två samtidigt i förskolan Solen, medan i förskolan Jordgubben fick vi dela upp oss på grund 
av personalen där hade en annan planering för aktiviteterna och som passade bättre till deras 
vardagsstruktur. 
   
Under observationerna som genomfördes i förskolan Solen, där vi två närvarade samtidigt, 
placerade vi oss i varsitt hörn för att inte påverka eller distrahera förskolläraren och barnen 
som deltog i observationerna. Eftersom observationerna var i två olika förskolor fanns det en 
risk att vi kändes som obekanta och främlingar för barnen och pedagogerna. Därför var det 
lämpligt att vi tog en icke-deltagande observatörs roll under våra observationer. På grund av 
att vi inte ville att vår vistelse i verksamheten skulle distrahera och påverka barnens och 
pedagogernas beteende allt för mycket under observationens gång (Bell 2016, s. 226). 

Intervjuer  
Vi tillade våra observationer med intervjufrågor (se bilaga 4). Vi bestämde att intervjua de 
förskollärarna som var huvudansvariga under aktiviteterna som vi hade observerat, för att ge 
dem möjlighet till diskussion och för att lyfta fram sina egna åsikter, samt för att tydliggöra 
det vi hade observerat. Vårt mål var att intervjua fyra förskollärare, men på grund av 
personalbrist blev det tre intervjuer. Intervjufrågorna skickades innan intervjun till en 
förskollärare för att hon önskade det för att kunna förbereda sig. Det respekterade vi även om 
vi hade i åtanke att inte lämna ut frågorna till dem i förväg för att vi var ute efter att få höra så 
spontana svar som möjligt och inte redan genomtänkta svar kring vår undersöknings område. 
Frågorna som ställdes under intervjun utgick utifrån studiens syfte, vi hade fem frågor totalt 
som sedan utvecklades lite under intervjuernas gång beroende på samtalets struktur mellan 
oss och respondenterna. Intervjuerna på de berörda förskolorna ägde rum i ett litet rum efter 
att alla barn lämnade rummet och gick ut på rast. Inför första intervjun bestämde vi att en av 
oss skulle ställa frågorna till respondenten och den andre skulle anteckna ner det som 
respondenten svarade. Men vi märkte efter första intervju att vi inte hann skriva ner allt som 
respondenten hade sagt, då bestämde vi oss för att spela in nästa intervju, vilket blev mycket 
smidigare för oss. 

Reliabilitet och validitet 
Validiteten kan betraktas som kännetecken för det man observerar, identifierar eller mäter 
(Bryman 2011, ss. 351-355).  Det vill säga att validiteten är ett bevis som används under en 
kvalitativ metod för att kontrollera om det som observerades är giltig och anpassad till 
undersöknings syfte. I samma sammanhang bekräftar Thurén (2007, s. 26) att validiteten 
handlar om att det som har undersökts verkligen var det som forskaren ville ta reda på ifrån 
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början och inget annat. Reliabilitet ett kriterium som är lite svårt att förverkligas med en 
kvalitativ studie, men när det gäller den interna reliabiliteten kan det vara möjligt att 
observerar tillsammans (mer än en observatör) och sedan komma överens om hur de kommer 
att tolkas det som observerats (Bryman 2011, s. 352). Genom att vara två närvarande under 
observationerna och intervjuerna hade vi bättre koll och tydligare förståelse för det som 
undersöktes. Det är en fördel att observera två stycken i denna studie för att förhindra 
skevheter och feltolkningar. Det har gett studien en ökad giltighet och validitet. I samma 
sammanhang redogör Kihlström (2007, s. 232) att genom att vara två observatörer som 
närvarar samtidigt ges det en större tillförlitlighet än att bara vara en observatör. Att använda 
oss av två redskap för att undersöka samma syfte gav vår studie en ökad validitet och 
reliabilitet, samt mer trovärdighet och tillförlitlighet för studiens resultat. Eftersom vi har 
använt oss av intervjuer och observationer flera gånger under utbildningen har vi blivit 
säkrare i vår roll som observatör och intervjuare, det kan speglas positivt på studiens 
tillförlitlighet (Kihlström 2007, ss. 231-232).  

Etiska aspekter  
De Forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet God forskningssed används som 
viktiga faktorer för etiken i denna studie. De forskningsetiska principerna är grundläggande 
principer som varje forskare bör använda sig av som utgångspunkt, de principerna är; 
sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (God forskningssed 2011, ss. 67-69). 
Samt finns det andra krav som forskaren skall förhålla sig till under studien, krav som skall 
skydda individen utifrån godkända etiska principer. Nedan följer de fyra huvudkraven med 
början av informationskravet att forskaren skall informera berörda om forskningens syfte, 
därefter kommer samtyckeskravet som innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att 
bestämma om de vill delta eller inte. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, det är att alla 
som ingår i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska 
förvaras så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna som framkommit. Det sista kravet är 
nyttjandekravet som betyder att all insamlad information om enskilda personer endast får 
användas för forskningens ändamål (Björkdahl Ordell 2007, ss. 26-27). I missivbrevet och i 
samtyckesblanketten framgår det tydligt att vi tar hänsyn till att deltagandet är frivilligt och 
går att avbryta när som helst. Deltagandet behandlas konfidentiellt och resultaten ska enbart 
användas i forskningsändamål. När samtyckesblanketter delades ut till vårdnadshavarna för 
godkännande, fick även förskollärarna information om att det skulle användas fiktiva namn på 
barnen, pedagoger och verksamheten för skyddandet av allas identitet. 

Analys  

Observationer 
Vi bestämde oss att bearbeta observationsanteckningarna och intervjumaterialet direkt efter 
varje tillfälle, eftersom vi inte ville glömma några detaljer som kan vara relevanta för studiens 
syfte. Vi läste igenom våra observationsanteckningar för varje observation, och beskrev dem 
med egna ord för att försöka tolka dem på rätt sätt. Vi närvarade båda två under bearbetningen 
av materialet för att kunna jämföra och se så vi hade ungefär samma tolkning av 
observationstillfällena. Vi använde oss av olika färgpennor för att underlätta sorteringen av 
materialet, och för att underlätta att hitta likheterna mellan det vi har antecknat och vårt syfte 
och frågeställningar. Därefter delade vi upp materialet i olika delar med hjälp av färger, och i 
och med det formades kategorierna.  
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Intervjuer 
Gällande intervjuerna följde vi Kihlströms tips (2007, s. 54) om bearbetning genom att vi 
gjorde en deskriptiv. Med deskriptiv menas det att vi gjorde en beskrivning av intervjuernas 
svar, och valde ut relevanta citat från intervjuerna som kändes väsentliga att lyfta fram i vår 
löpande text, och för att ge resultatet större trovärdighet. För att få svar på vår studies 
frågeställningar analyserade vi intervjusvaren på följande sätt genom att skriva intervjuernas 
svar med egna ord, samt kodade vi av materialet och sorterade det genom att hitta likheter och 
skillnader i svaren. 
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RESULTAT 
Med fokus på studiens syfte som var att undersöka hur förskollärares förhållningssätt 
påverkar barns möjligheter till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt 
på vilket sätt digitala verktyg främjar barns språkutveckling. Nedan presenteras studiens 
resultat under relevanta rubriker där det redogörs för olika förhållningssätt såsom passivt 
förhållningssätt, öppet och med utforskande förhållningssätt, positivt medvetet 
förhållningssätt och stödjande förhållningssätt. Samt redogörs för hur digitala verktyg bidrar 
till barnens språkutveckling. Förskolorna som är med i studien heter Jordgubben och Solen, 
och är fiktiva namn.  

Förhållningssätt   

Passivt förhållningssätt    
Detta är den första av två observationer som ägde rum på förskolan Jordgubben. Pedagogen 
Maria skulle med en grupp elever testa att jobba med QR-koder. Maria började med att 
berätta att de skulle använda sig av QR-koder (QR är en förkortning av Quick Response och 
är en slags rut-kod). Maria frågade barnen vad QR-koder var för något och vad man kunde 
göra med QR-koder. Barnen berättade att man kunde se på film och fotografier samt lyssna på 
barnvisor (Se bild1) 
 

 

 
Bild1 Smart Board med QR-Kort 

 
Maria började med att fråga barnen om någon av dem ville välja en QR-kod? Först verkade 
barnen lite osäkra, men till slut tog barnet Lisa initiativet och valde en kod. Därefter scannade 
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Lisa koden med lärplattan och barnvisan ”Tio små indianer” började spelas upp. Barnen 
började sjunga. Ett av barnen Ida, ville stå upp men uppmanades att sitta ner. 
   
”Ida! Vi sitter ner och sjunger nu, man ska sitta ner på mattan och titta på skärmen!” 

Efter uppmaningen fortsatte Maria och barnen att sjunga med i visan, lågmält och sittande. 
Sedan valde Kalle en kod. Han behövde lite hjälp att hålla lärplattan för att ta ett kort, Maria 
hjälpte honom. Därefter valdes en ny visa, det blev ”En sockerbagare”. Maria uppmanade: 

 
”Den här låten kan ni, nu får ni sjunga!” 

 
Barnen fortsatte trots uppmaningen att sjunga lågmält. Nästa visa som barnen valde blev 
”Mössens julafton”. Barnen tittade på Smart boarden för att se vad som hände i musikvideon, 
och fortsatte att sjunga lite grann. 

Öppet och med utforskande förhållningssätt 
Detta är den andra observationen som ägde rum på förskolan Jordgubben. Observationen 
följdes upp med en tilläggande intervju. Förskolläraren Eva skulle tillsammans med en grupp 
på fem barn pröva en rimlek med en Bee-bot som är en robot. Eva hjälpte barnen under 
aktiviteten. Eva började med att lägga ut en spelplan (se bild 2). På spelplanen placerades ett 
antal rim-kort ut. En robot som benämns Bee-bot placerades också ut på spelplanen. En Bee-
bot kan på ett enkelt sätt programmeras med hjälp av knapptryckningar. Roboten kunde när 
den programmerats åka till valfritt ställe på spelplanen. 
 
Barnens uppgift var, i denna observation, att styra roboten till ett ord. När roboten kommit 
fram till ordet skulle roboten styras vidare till ett annat ord som rimmade på det första ordet. 
 

 

 
Bild 2 Rim-lek med Bee-bot 
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Ett av barnen, Anders, började. De andra barnen väntade på sin tur. Eva frågade Anders, som 
är fem år gammal, om vilket ord som rimmar på tand, Anders svarade att tand och hand 
rimmar. Därefter frågade Eva Anders: 
 
Eva: Hur ska du göra för att roboten ska åka från kortet tand till kortet hand? 
Anders: Jag ska programmera roboten genom att trycka på olika knappar. 
 
Anders visade Eva hur han skulle göra för att roboten skulle förflytta sig från och till olika 
kort. När ett annat barn, Adam, lyckades med sitt försök att få roboten att nå rätt destination 
fick han beröm och uppskattning av Eva: ”Bra jobbat Adam! Du klarade det galant!”. Efter 
Adam var det Emmas tur att gissa på vilka ord som rimmade och därefter programmera 
roboten. Emma som var fyra år gammal och ny på avdelningen, valde kortet tröja och gissade 
att tröja rimmade på blöja. Därefter frågade Eva Emma: 
 
Eva: Vad ska du göra nu Emma? 
Emma: Jag ska köra roboten från tröja till blöja, men jag vet inte hur jag ska göra? 
Eva: Just det! Du har inte gjort detta förut, men vet du vad, jag hade också lite svårt i början 
med att hantera roboten, men med lite övning så lyckades jag. Jag kommer att hjälpa dig, 
även dina kompisar kan hjälpa dig. Du kommer att fixa det! 
 
Emma fick stöd av Eva och av kompisarna för att kunna lyckas. Eva bad Anders att hjälpa 
Emma. Tillsammans med Eva började Anders att förklara för Emma. Steg för steg visade han 
hur det skulle göras och vilka knappar och pilar som behövde användas. Till sist lyckades 
Emma med programmeringen och roboten kunde stanna vid kortet blöja. 
 
För att få en större förståelse för det som observerades frågade vi Eva efter observationerna 
om hur förskollärares förhållningssätt påverkar och stimulerar barns språkutveckling. Eva 
ansåg att det är viktigt med att ha ett öppet förhållningssätt. Det påvisades genom citatet 
nedan: 
 
”Förskolläraren skall ha ett öppet förhållningssätt, för om förskolläraren själv tycker att det 
är roligt med digitala verktyg, smittar det av sig på barnen och det ger mer stimulans till 
lärande hos barnen.” 
 
Citatet visade att genom att ha ett öppet förhållningssätt under användning av digitala verktyg 
speglas det positivt på barns intresse för användning av dessa verktyg och ger dem mer 
stimulans till lärandet. Eva underströk också betydelsen av att upptäcka tillsammans med 
barnen, och vikten av att förklara saker hela tiden samt att vara en god lyssnare. 

Positivt medvetet förhållningssätt  
Denna observation med tilläggande intervju ägde rum på förskolan Solen. Under 
observationens första delmoment närvarade tio barn och två pedagoger. Observationen ägde 
rum i ett rörelserum och hade formen av en liten samling. Pedagogerna använde sig under 
aktiviteten av en interaktiv tavla kallad ”Teamboard” kopplad till en dator (Se bild 3). 
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Bild 3 Teamboard som används för filmvisning om kroppen 

 
Förskolläraren Nadia började med att prata om att de arbetade nu med temat ”kroppen”, hon 
berättade för barnen att de pratat tidigare om kroppen och nu skulle de fortsätta med 
”skelettet”. Nadia började berätta om skelettet, vad det är för något, och varför det ser ut som 
det gör, och vad det har för funktion. Nadia visade filmen My incredible body på 
Teamboard:en. Filmen knöt an till dagens tema i sitt innehåll, den handlade om skelettet och 
musklerna. Filmen var på engelska men Nadia förklarade för barnen på svenska. Medan 
barnen tittade på filmen pausade Nadia filmen och ställde frågor till barnen: ”Vad har vi 
innanför skalet?”, “Varför har vi ett skal runt hjärnan?”. Barnen räckte upp sina händer när 
de kunde svara på frågan och Nadia uppmuntrade och uppskattade barnen när hon fick svar av 
dem. Nadia fick pausa flera gånger för att gå fram till tavlan och peka med fingret på bilderna 
samtidigt som hon förklarade. Till exempel när hon pekade på skelettet och hjärnan.  I filmen 
användes en språklig nivå anpassad för barnen. Till exempel användes det enkla beskrivande 
ord för att underlätta barnens förståelse av ämnet där leder beskrevs som gummiband, 
bröstkorgen som en bur, skallen som en hjälm som skyddar hjärnan, och hjärnan som en dator 
som är ”kungen” över kroppen. Orden upprepades flera gånger och i olika sammanhang. Efter 
filmen sammanfattade Nadia vad de hade lärt sig tillsammans. Efter filmen My Incredible 
body visade Nadia ytterligare en film på temat muskler och skelett, filmen Kropp och Kanin. 
Filmen handlade om skelettet, men denna gång var det djurkaraktärer som pratade under 
filmen. När ordet leder nämndes, pausade Nadia filmen och frågade: 
  
“Kommer ni ihåg vad en led är, och vad har den för funktion?” 
 
Stina räckte upp handen och fick tillåtelse att svara:  
 
“Det är som ett gummiband som hjälper benen att sitta ihop.” 
 
Nadia svarade: “vad bra Stina, du kommer ihåg det vi har redan tittat på”. När filmen tagit 
slut ställde Nadia några frågor till barnen för att förstärka och bekräfta de kunskaperna som 
barnen lärt sig av filmen. Barnen uttryckte, efter de två inledande filmerna, att de ville se ett 
avsnitt av TV-programmet Dr Kanin från utbildningsradions öppna arkiv. Avsnittet handlade 
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om ett gosedjur, en giraff, som stukat foten. Doktorn röntgade foten satte sedan på ett 
bandage. TV-programmet presenterade ännu mer information om skelettet. Efter TV-
programmet frågade Nadia barnen några återkopplande frågor såsom “Vad hände med 
giraffen?”, ”Vad hade han gjort med foten?”, “ Hade han stukat foten?” och “ Vad betyder 
stukad fot?”. Barnen svarade på de flesta av frågorna och Nadia förklarade med bilder från 
filmerna när barnen inte kunde förstå hennes svar på frågorna om röntgen till exempel. Nadia 
förklarade även skillnaden mellan att bryta foten och att stuka foten.  
 
Vi frågade Nadia om hur hon förhåller sig för användning av digitala verktyg i förskolan. Hon 
menade att hon är positivt inställd till användning av digitala verktyg i förskolan. Det 
påvisades genom citat nedan: 
 
 ”Jag är positivt inställd till användning av digitala verktyg i förskolan, jag kan inte tänka mig 
att jobba i förskolan utan digitala verktyg. Sedan framgår det i läroplanen för förskolan att vi 
är skyldiga att lära barnen utifrån olika tekniker och att vi skall välja tekniker utifrån vad 
som är aktuellt för tiden som de lever i”.  
 
Citatet visade att hon som förskollärare är positivt inställd för användning av digitala verktyg 
i förskolan. Eftersom det framgår i Lpfö att förskolläraren är skyldig att lära barnen genom 
olika tekniker och även välja rätt teknik som passar den tiden som de lever i. 

Stödjande förhållningssätt  
Denna observation ägde rum i förskolan Solen. Efter en fruktstund delades barnen in i två 
grupper med fyra barn i varje grupp. Nadia valde ut tre applikationer som handlade om 
kroppen. Varje barngrupp satte sig med en lärplatta med en tillhörande applikation om temat 
kroppen. Förskollärarna satt med barnen som ett stöd. Barnet Lisa använde sig av en 
applikation om de olika organen i kroppen, när Nadia frågade: 
 
Nadia: Vad är det Lisa? 
Lisa: Det är ett öra. 
Nadia: Men vad är de som rör sig inne i örat? 
Lisa: Det är baciller! Jag ska lägga medicin på dem för att ta bort dem. Nadia, varför heter 
det baciller? 
Nadia: De kan heta baciller, bakterier eller virus och de kommer in i örat genom att man blir 
smittad av någon annan. Man blir sjuk av dem, det kliar och gör ont när de sitter inne i örat. 
Vi kommer att lära oss mer om detta senare, det ingår i vårt kropps-tema. 
 
Den här typen av diskussioner präglade denna observation, förskolläraren fanns till hands och 
stöttade barnen i aktiviteterna och barnen pratade med varandra genom att peka och hjälpa 
varandra när det behövdes. 

Digitala verktygs påverkan på barns språkutveckling  
För att få en större förståelse för det vi observerade frågade vi Eva om hur hon anser att 
hennes förhållningssätt påverkar och stimulerar barns språkutveckling. Eva menade att barnen 
lär sig bättre om förskolläraren använder sig av tekniken ur ett pedagogiskt syfte. Det 
påvisades genom citatet nedan: 
 
”Om vi förskollärare använder oss av tekniken ur ett pedagogiskt syfte, som innefattar 
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språkutveckling på ett roligt och lekfullt sätt, utvecklar barnen språket på ett meningsfullt 
sätt”. 
 
Citatet visade att det är viktigt att förskolläraren använder tekniken på ett roligt och lekfullt 
sätt på grund av att då utvecklar barnen språket på ett meningsfullt sätt. I samma sammanhang 
ansåg förskolläraren Nadia när hon tillfrågades om hur digitala verktyg kan påverka barns 
språkutveckling. Hon menade att det sker genom bilder och olika applikationer som digitala 
verktyg erbjuder och att det i sin tur stimulerar barns språk. Det påvisades genom citatet 
nedan: 
 
”Bilderna som skärmen visar förstärker språket, användning av digitala verktyg är ett bra 
sätt för att främja barns språkutveckling, särskilt när det används applikationer som är 
speciellt framtagna för att stimulera språkutvecklingen hos barn”. 
 
Citatet visade att bilderna som digitala verktyg erbjuder förstärker språkutvecklingen hos 
barn, samt att användningen av rätt applikationer främjar språkstimuleringen hos barn, det i 
sin tur spelar stor roll för deras utveckling och lärande. 

Språkutveckling genom samspel 
När Nadia tillfrågades om hur hennes förhållningssätt kunde påverka och stimulera barns 
språkutveckling, ansåg hon att genom samspelet som sker mellan förskolläraren och barn 
kring digitala verktyg har visat att det påverkar barns språkutveckling. Det bevisar citatet 
nedan: 
 
”Genom att vi samspelar med varandra om det som vi sett och lyssnat till under filmvisningen 
främjar barnens språkutveckling, genom att barnen lär sig nya ord av varandra och genom 
att använda språket i olika sammanhang”. 
 
Citatet pekade på att förskolläraren är medveten om vikten av diskussionen och samspelet 
under användning av digitala verktyg och att det bidrar till effektivare lärande situationer där 
barnen lär sig av varandra såsom nya ord och begrepp. 

Valet av digitala verktyg och språkutveckling 
Gällande användning av digitala verktyg i förskolan, tillfrågades Nadia om vilka digitala 
verktyg som används för att främja barns språkutveckling. Nadia ansåg att det är valet av 
digitala verktyg som ger lärandet mer meningsfullhet. Det påvisades genom citatet nedan: 
 
“Det blir en annan upplevelse när man använder sig av interaktiva tavlor, det är mer 
meningsfullt när barnen får titta och lyssna samtidigt” 
 
Citatet visade att valet av applikationerna samt valet av det digitala verktyget spelar en viktig 
roll för barns lärande och språkutveckling, för att det erbjuder en meningsfull upplevelse för 
dem genom att lyssna och titta samtidigt.  

Digital kompetens bidragande till barns lärande 
Förskollärarna kan också bidra till att barnen utvecklar sitt språk och lärande genom att 
uppdatera sin kompetens inom området digitala verktyg. Nadia ansåg när hon tillfrågades om 
hur hon utvecklar sin kompetens inom digitala verktyg att det är viktigt att förskollärarna är 
kontinuerligt uppdaterade för att anpassa sig i förskolan. Det påvisades i citatet nedan:  
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”Det kommer nya grejer hela tiden, det började pratas om programmering i förskolan, om vi 
inte själva har kunskaper och kompetenser om programmering, kommer vi inte lyckas att lära 
barnen programmering.”  
 
Citatet pekade på vikten av en kontinuerlig uppdatering för förskollärares kompetens inom 
området digitala verktyg, för att kunna utföra nya kunskaper och kompetenser som barnen 
själva behöver kunna för deras lärande. 

Skillnader i kompetens uppdatering  
Som svar på frågan: Vad gör förskolläraren för att utveckla sin kompetens inom digitala 
verktyg? Framgick det i resultatet att möjligheterna för de intervjuade förskollärarna att 
utveckla sina kunskaper inom området digitala verktyg skiljde sig mellan de olika 
kommunerna. I förskolan Jordgubben fick förskollärarna möjlighet att kontinuerligt träffa en 
IKT-pedagog som kommunen anställt för att ansvara för att ge förskollärarna tips och förslag 
om hur det kan arbetas praktiskt med IKT i förskolan. Medan i förskolan Solen hade 
kommunen helt tagit bort tjänsten som IKT-pedagog, och förskollärarna fick inget stöd eller 
hjälp av kommunen längre för att höja sin kompetens inom IKT. I denna kommun 
uppdaterade förskollärarna sina kompetenser inom digitala verktyg genom att själva läsa 
böcker och artiklar, och genom att få inspiration ifrån IKT-grupper på sociala medier. 
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DISKUSSION 
Nedan diskuteras vårt resultat i relation till syftet, frågeställningar samt teori och tidigare 
forskning i ämnet. Därefter redogörs det för metoddiskussion, didaktiska konsekvenser och 
vidare forskning inom området.  

Förhållningssätt 
En slutsats vi kan dra som svar på frågeställningen: Hur förhåller förskolläraren sig till barns 
språkutveckling genom användning av digitala verktyg, och utifrån resultatet är att 
förskollärarna förhåller sig olika till användningen av digitala verktyg i förskolan. Det visade 
sig att vissa förskollärare hade ett passivt förhållningssätt. När de fanns i närheten gav de 
kommentarer och hjälpte till men detta gav inte god effekt på barnens lärande och 
språkutveckling Vid aktiviteten med QR-koden försökte Maria få barnen att sjunga. Hon 
fanns med i närheten för att få aktiviteten att gå framåt, och visade barnen lite uppmuntran. 
Det speglades i barns sätt att agera, då barnen sjöng lågmält och sittande, de tittade mest på 
bilderna och på oss som observerade. Barnen var inte engagerade i att sjunga och verkade 
vara ointresserade av aktiviteten. Vi anser att vad pedagogen har för förhållningssätt i 
aktiviteten är en viktig del i språkutvecklingen, att sjunga med och förstärka sången med 
rörelse är bra, men det är viktigt hur pedagogen gör för att få med barnen, att ha ett aktivt eller 
passivt förhållningssätt i aktiviteten påverkar hur barnen agerar.  
 
Många av förskollärarna som vi observerade hade dock ett mer öppet, positivt och med 
utforskande förhållningssätt, där de visade intresse och engagemang och stöttade barnen och 
fanns till hands under användningen av de digitala verktygen. I förskolan Jordgubben, hade 
Eva använt sig av ett öppet förhållningssätt i sitt arbete med barnen under Bee-bot aktiviteten. 
Hon hade en dialog med barnen och visade Adam uppskattning och uppmuntrade honom när 
han lyckades med programmeringen. Hon använde sig av ett med utforskande förhållningssätt 
när hon tog hänsyn till Emmas situation, och därefter engagerade sig, hjälpte och stöttade 
henne aktivt med att klara aktiviteten. Eva var alltså medveten om vikten av att barnen lär sig 
av stöd av en vuxen och av varandra. Likaså på förskolan Solen visade Nadia ett medvetet och 
öppet förhållningssätt till användningen av digitala verktyg i förskolan under filmvisningen. 
Det visade sig att hon medvetet planerat att lägga ut olika applikationer som handlade om 
samma ämne, och hon hade en diskussion med återkoppling till det som sagts i filmerna, för 
att ge barnen bättre förståelse och större kunskaper inom temat kroppen. Under en annan 
aktivitet, där barnen satt i mindre grupper med en förskollärare för att använda sig av en 
lärplatta, hade Nadia en engagerad och stödjande roll under användningen av det digitala 
verktyget i barngruppen. Tillsammans med barnen startade hon diskussioner och hon ställde 
medvetet frågor till dem. Samtidigt som barnen visade mer intresse för applikationerna som 
de använde, började de ställa mer utvecklande frågor gällande kroppen och dess funktioner. 
Resultatet kan jämföras med Klerfelts (2007) resultat, som nämnde tre olika sätt att förhålla 
sig till användning av digitala verktyg i förskolan; skyddande, stödjande och vägledande. Det 
framgår i Lpfö (98 rev. 2016, s. 7) att förskollärare ska använda olika material och tekniker 
för att främja barns utveckling och lärande, samt att förskollärares förhållningssätt är en god 
förutsättning och är en viktig del för att bilda lärande hos barn vid sidan om andra olika 
kunskaps- och språkformer. Det vill säga att förskollärares förhållningssätt under användning 
av digitala verktyg spelar stor roll i barns lärande speciellt i språkutvecklingen. Resultatet 
visade även att några förskollärare var medvetna om vikten av att ha en dialog under 
användning av digitala verktyg, för att kunna stödja barnen till att klara aktiviteten. Samt var 
de medvetna om vikten av att barn lär sig i gruppen med hjälp av varandra och med stöd av en 
vuxen. Detta ligger i linje med den sociokulturella teorin som framhäver vikten av att ha ett 
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öppet och med utforskande förhållningssätt. Under den proximala utvecklingszonen skall barn 
utmanas med hjälp av en erfaren person för att stödja och gynna barns utveckling och lärande 
på en lagom nivå (Vygotskij 1978, s. 90). 
 
Vi anser att det är viktigt att ha ett öppet och med utforskande förhållningssätt tillsammans 
med barnen under användning av digitala verktyg. Eftersom det speglas positivt i barns 
lärande och utveckling, då de blir mer engagerade och intresserade att använda digitala 
verktyg med ett mer öppet och utforskande sätt som gynnar deras lärande och 
språkutveckling. Om förskolläraren är medveten om vikten av att närvara under barns 
användande av digitala verktyg för att stödja och hjälpa barnen, leder det till en meningsfull 
upplevelse som främjar ett livslångt lärande hos barn. Vår tolkning ligger i linje med det som 
Diaz (2014, s. 13) bekräftar. När förskolläraren kombinerar en god pedagogik med 
användning av digitala verktyg leder detta till ett ökat lärande hos barn, där språkutvecklingen 
ingår under begreppet lärande. Vidare kan vi säga att förskollärarna är olika, och har olika 
förutsättningar, erfarenheter och intresse, och det leder till att de har olika förhållningssätt och 
olika inställningar till användandet av digitala verktyg. 

Digitala verktygs påverkan på barns språkutveckling  
Som svar på frågeställningen hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns 
språkutveckling, pekar resultatet på att förskollärares användning av digitala verktyg under 
aktiviteterna i förskolan bidragit till ökad förståelse hos barnen för aktiviteterna. Samt har det 
ökat möjligheterna för ett bättre lärande och språkutveckling hos barnen, genom att barnen är 
mer aktiva när förskollärarna är positiva och har ett aktivt förhållningssätt. Detta är i linje med 
det sociokulturella perspektivet där det framhävs vikten av interaktion och olika hjälpverktyg 
för att språkutvecklingen ska gå framåt, där Säljö anser att resurser i form av teknik som vi 
har i vår vardag är också betydande för lärandet (Säljö 2013, ss. 20,21). Digitala verktyg och 
de applikationer som användes under vår undersökning har gett barnen möjlighet att tillägna 
sig nya språkliga förmågor och färdigheter på grund av att bilderna som de digitala verktygen 
och applikationerna erbjuder leder till en bättre förståelse för ord, till och med en bättre och 
förstärkt språkutveckling. Detta stöds av Bergman och Fors (2015, s. 2) som anser att genom 
användning av IKT och applikationer i förskolan medverkar till en bättre språkstimulans hos 
barn där de lär sig nya begrepp och färdigheter. Det ligger i linje med förskolans 
styrdokument (Lpfö 98 rev. 2016, s. 7) där det framgår att med hjälp av olika uttrycksformer 
såsom bild och med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innebörd och metod i förskolans 
strävan att gynna barns utveckling och lärande. 

Språk och miljö 
Under våra observationer var det tydligt att barnen fått möjligheter att utveckla sina språkliga 
färdigheter under användandet av digitala verktyg. De språkutvecklande filmerna och 
applikationer som är framtagna för att främja språket hos barn, har medverkat till ökad 
språkstimulans hos dem. Användning av olika digitala verktyg under aktiviteterna har bidragit 
till att skapa ett roligt och lekfullt klimat för lärandet och språkutveckling hos barnen. Det är 
viktigt att använda tekniken i förskolan med ett pedagogiskt syfte, eftersom barnen lär sig nya 
kunskaper medan de spelar spel eller när de tittar på en film. Det blir en mer meningsfull 
språkutveckling hos barn, som överensstämmer med förskolans styrdokument (Lpfö 98 rev. 
2016, s. 6) att förskolan ska erbjuda en stimulerande miljö som utmanar och lockar barnen till 
lek och aktivitet, på grund av att det ger en positiv effekt i deras sociala och språkliga 
kompetenser. 
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Resultatet visade att barnen under rim-leken i förskolan Jordgubben stimulerades att öka sitt 
ordförråd när de använde sig av lägesorden och andra ord såsom programmering, robot och 
instruktioner. De fick utveckla sina språkliga färdigheter som sin fonologiska medvetenhet 
genom att barnen fick rimma och kunde identifiera ljuden i orden. På förskolan Solen fick 
barnen under de flesta av aktiviteterna utveckla och träna sin pragmatiska medvetenhet genom 
att använda språket i olika situationer. De fick vänta på sin tur, och samspela om talutrymmet 
genom att räcka upp handen och lyssna på den som tilldelades ordet. Det framkom i förskolan 
Solen, under filmvisningarna, att barnen som deltog i aktiviteten fick möjlighet att utöka sitt 
ordförråd inom temat kroppen med ord såsom skelett, bröstkorg, bandage, skalle, hjärna, 
leder, röntgen, stukad fot och många andra ord. Barnen hade också tillgodogjort sig kunskaper 
om hur skelettet och kroppen fungerar. De bilder som visades när barnen lyssnade och tittade 
på filmen medverkade till en bättre förståelse för orden.  Språket som användes i 
applikationerna underlättade förståelsen för de olika delarna i temat kroppen då det var 
anpassat utefter barnens nivå, samt att förskolläraren hjälpte till när det användes 
beskrivningsord för de nya orden som filmen introducerade. Aktiviteterna på förskolan erbjöd 
också möjligheter för barnen att utveckla sin semantiska medvetenhet genom att göra dem 
medvetna om ords innebörd. Ett exempel är när förskolläraren under en filmvisning använde 
”beskrivningsord” för att öka barnets förståelse, när förskolläraren beskrev en led i kroppen 
som ett gummiband. Svensson (2009, ss. 56-58) bekräftar att språkutveckling hos barn 
påverkas av de förutsättningar som barnet erbjuds. Vårt resultat ligger i linje med den 
sociokulturella teorin där det framgår att barnet bearbetar erfarenheter inom sig själv och att 
barnen delar sina upplevelser med omgivningen, samt att språket stimuleras av det sociala 
samspelet och den materiella miljön (Svensson 2009, ss. 29-33). 
 
Vi anser att språkutvecklingen gynnas om barnen får bra förutsättningar för lärandet, såsom 
god stämning och miljön som präglar aktiviteterna och förskollärares stimulans och stöttning 
under aktiviteterna. Likaså valet av applikationer och vilka digitala verktyg som används 
under aktiviteter spelar stor roll. Det ligger i linje med Diaz (2014, s. 2) som belyser att en 
pedagogisk idé alltid behövs bakom användning av digitala verktyg för att ett lärande ska ske. 

Språkutveckling genom samspel 
Resultatet visar att under nästan alla observationerna har samspel och diskussion skett mellan 
barn-barn och förskollärare-barn. Användningen av digitala verktyg i de aktiviteter som 
observationerna handlade om, har bidragit till att barnen samlades i större eller mindre 
grupper för att genomföra aktiviteterna. Observationerna visade att barnen hjälpte varandra 
och fick hjälp av förskolläraren för att utföra några aktiviteter. Till exempel när barnet Anders 
hjälpte Emma att programmera roboten under aktiviteten rim-lek i förskolan Jordgubben. Ett 
annat exempel var de diskussioner och frågeställningar som förskolläraren Nadia hade i 
barngruppen i förskolan Solen, som bidrog till att barnen samspelade med varandra, rättade 
varandra och till och med tog del av varandras erfarenheter och kunskaper vad det gäller nya 
begrepp och genom ny information de fick. Det som kan kopplas till den sociokulturella 
teorin, där Vygotskij (1978, s. 90) redogör om den proximala utvecklingszonen. Det menas 
med att barnet skall utmanas på en nivå som inte är för långt bort från barnets nuvarande 
punkt i utveckling, barnet skall därför utmanas med hjälp av en mer erfaren person. Att gynna 
barnets lärande, är när barnet interagerar med personer i sin omgivning som kan vara 
familjemedlemmar eller lärare. Dessa personer påverkar barnets sociala och kulturella 
utveckling. 
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De diskussioner och återkopplingar som förskollärarna hade efter varje aktivitet bidrog till att 
barnen främjade språket och medverkade till att barnen lärde sig nya färdigheter och begrepp. 
Resultatet ligger i linje med det sociokulturella perspektivet där det framgår att lärandet 
präglas av samspel mellan individer, organisationer såsom förskolan, och familjen, och olika 
redskap som till exempel digitala verktyg (Säljö 2013, ss. 20-21). Det kan jämföras med det 
som Flewitt, Messer och Kucirkova (2010, s. 302) kom fram till när de undersökte hur 
lärplattor kan stimulera barns lärande är att samarbetet ger en rik plattform för språk och 
kommunikation, där problemlösning sker mellan barnen och erfarenheter utbyts. Samt 
bekräftar Lee (2015, s. 948) att genom att tänka med andra, diskutera och kommunicera lär 
barnen av varandra. Även Diaz (2014, ss. 126-127) anser att det kollaborativa lärandet som 
sker i samspel och interaktion mellan barn och den stöttning som barnen får av varandra, leder 
till en bättre språkutveckling. Samt anser Diaz att användning av tekniken skall ske genom ett 
genomtänkt sätt där läraren kan ge barnen fler möjligheter att kommunicera förmågor och 
kunskaper med varandra. Det är en fördel att barnen kommunicerar med varandra och att 
förskolläraren ger en återkoppling under användning av digitala verktyg för att det gynnar 
språkutvecklingen hos barn (Diaz 2014, ss. 12-13).  
 
Vi anser att digitala verktyg ger barnen möjlighet att samarbeta, diskutera och lära sig av 
varandras erfarenheter och färdigheter. Digitala verktyg och språket kan ses ur den 
sociokulturella teorin som artefakter. Vi anser att samspel och dialogen under aktiviteterna har 
en betydande roll för att främja barns lärande och språkutveckling. Den sociokulturella teorin 
bekräftar att samspelet och dialogen, och de förutsättningar som omgivningen erbjuder är 
viktiga delar för barns lärande och utveckling. Det betyder att den sociala omgivningen har 
stor påverkan på barns utveckling (Svensson 2009, ss. 29-33). 

Valet av digitala verktyg och språkutveckling 
Våra observationer visar att det används olika digitala verktyg i förskolan, såsom lärplattor, 
interaktiva tavlor, datorer och robotar. Den interaktiva tavlan som användes i båda 
förskolorna under observationerna har bidragit till ett bättre samspel och diskussion mellan 
barnen och förskolläraren, även om det var många barn som deltog i aktiviteterna kunde 
barnen samarbeta och diskutera med varandra på ett bra sätt. De digitala verktygen används i 
ett pedagogiskt syfte för exempelvis språkutveckling. Vissa av dem användes för att förmedla 
kunskap. Interaktiva tavlor, lärplattor och datorer hör till den kategorin. Andra digitala 
verktyg användes som hjälpmedel i lärandet och gjorde det mer lekfullt. Bee-boten hör till den 
senare kategorin. Vårt resultat kan jämföras med Bergman och Fors (2015, s. 2) resultat som 
påvisade att lärandet gick snabbt och effektivt när tekniska verktyg användes. Diaz (2014, s. 
13) bekräftade också att lärandet inträffar både snabbt och smidigt med rätt teknik, eftersom 
det skapar mer tillfällen och bättre möjligheter till ett pedagogiskt arbete. Det överensstämmer 
med den sociokulturella teorin där Vygotskij (1978, ss. 54-55) anser att lärandet förmedlas 
genom olika kulturella och fysiska redskap som finns omkring oss i vår omgivning. I samma 
sammanhang redogör Säljö (2013, ss. 43-44) att lärandet medieras genom att individerna 
förhåller sig och samspelar med omgivningen genom kulturella redskap som språk och genom 
fysiska artefakter såsom digitala verktyg. 
 
Vi anser att det är otroligt viktigt och givande att använda digitala verktyg under aktiviteterna 
med barnen. Eftersom vi lever i ett digitaliserat samhälle där barn får tillgång till exempel 
lärplattor i tidig ålder. Samt vilket digitalt verktyg som används under aktiviteterna kan 
påverka lärandets effektivitet och smidighet. På grund av den ökade digitalisering som sker i 
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världen och som även påverkar vårt samhälle, får barn i tidig ålder tillgång till de digitala 
verktygen. Därför ansåg vi att detta område var väldigt relevant och aktuellt att utforska. 

Digital kompetens bidragande till barns lärande 
Resultatet visar att samtliga förskollärare är medvetna om vikten av att kontinuerligt 
uppdatera sin kompetens inom användning av digitala verktyg i förskolan. Möjligheterna för 
de intervjuade förskollärarna att utveckla sina kunskaper inom området digitala verktyg skiljer 
sig mellan de olika kommunerna. I den ena kommunen fick förskollärarna möjlighet att 
kontinuerligt träffa en IKT-pedagog som kommunen anställt för att ansvara för att ge 
förskollärarna tips och förslag om hur det kan arbetas praktiskt med IKT i förskolan. I den 
andra kommunen har de helt tagit bort tjänsten som IKT-pedagog, och förskollärarna får inget 
stöd eller hjälp av kommunen för att höja sin kompetens inom IKT. I denna kommun 
uppdaterar förskollärarna sina kompetenser inom digitala verktyg genom att själva läsa böcker 
och artiklar, och genom att få inspiration från IKT-grupper på sociala medier. Skolverket 
(2015: 01153) bekräftar att det krävs att förskollärarnas kompetens är uppdaterad inom 
området digitala verktyg i förskolan. Diaz (2014, ss. 12-13) framhåller att användning av 
digitala verktyg inte räknas som relevant om pedagogen inte visar intresse för användning av 
digitala verktyg. Det måste finnas en tanke hos pedagogen om hur dessa verktyg skall 
användas för att stödja lärandet hos barn. 
 
Vi anser att förskollärares kompetens har en betydande roll för barns lärande genom digitala 
verktyg samt att förskolläraren skall hålla sig uppdaterad inom området. Om vi som 
förskollärare inte är uppdaterade inom området är det svårt att hjälpa barnen att klara sig i en 
framtid som vi vet mycket lite om. 

Avslutande diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns möjligheter 
till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilket sätt digitala verktyg 
främjar barns språkutveckling. De frågeställningar som fick vara vägledande för syftet var 
dels hur förskolläraren förhåller sig till barns språkutveckling genom användning av digitala 
verktyg och dels hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns språkutveckling. 
Undersökningen visade att förskollärarna förhåller sig olika till användning av digitala 
verktyg beroende på vad de har för erfarenheter, intresse och kompetens inom området. Det 
framkom vidare att digitala verktyg erbjuder bättre möjligheter för en effektiv och smidig 
språkutveckling hos barn, där stödet från förskolläraren och samspelet och diskussion med 
andra kan främja och utveckla lärandet och barns språkliga medvetenhet. I resultatet framgick 
det även att förskollärares kompetens har stor betydelse för att få bättre vägledning för barns 
språkutveckling och lärande, det är därför viktigt att förskolläraren alltid är uppdaterad på 
tekniken i det snabba och föränderliga samhället. En central slutsats vi drar är att valet av 
digitala verktyg och valet av applikationer är betydelsefullt för barns meningsfulla och 
lekfulla lärande.  
 
Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att förskollärares förhållningssätt, förutsättningar och 
miljön som barnen erbjuds, samt kompetensen hos förskolläraren och valet av digitala verktyg 
och applikationer bildar en helhet för lärandet och språkutvecklingen hos barn. Med andra 
ord, digitala verktyg räknas inte som ett pedagogiskt läromedel i verksamheten om det inte 
används på ett korrekt och medvetet sätt.  
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Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns 
möjligheter till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilket sätt 
digitala verktyg främjar barns språkutveckling. För det syftet använde vi oss av en kvalitativ 
metod för att den var mest relevant när förhållningssätt och beteendet skulle undersökas. Vi 
bestämde oss först att använda oss av enbart observationer för insamling av materialet, men vi 
var rädda för att det underlaget inte skulle vara tillräckligt för vår undersökning, därför 
bestämde vi oss för att tillägga våra observationer med intervjuer för att på så vis samla in mer 
underlag, samt för att det gav en ökad tillförlitlighet och validitet till resultatet. Vi anser att 
valet av metod och redskap passar för att undersöka syftet vi hade, även alla artiklarna och 
avhandlingarna som vi använde i studien under bakgrunden har använt sig av observationer 
och intervjuer för att undersöka ett liknande område. Vid det första intervjutillfället använde 
vi oss av papper och penna för att anteckna det respondenten svarade men under 
bearbetningen märkte vi att det var lätt att missa viktiga delar i intervjun. Då bestämde vi vid 
det andra intervjutillfället att använda oss av inspelning med mobilen, eftersom vi ansåg att 
det var bättre för att kunna uppfatta allt de sa och det bidrog till att vi kunde förstärka vårt 
resultat ytterligare när vi kunde sitta i lugn och ro lyssna på det respondenten sa under 
intervjun. Vi använde oss medvetet av öppna frågor under intervjuerna, för att få mer 
nyanserade svar av respondenterna som gynnade och berikade vår studie. 
 
Vi valde att närvara båda två under observationer och intervjuer för att vi inte skulle missa 
viktig information som kunde vara givande för undersökningen. Det hade varit mer givande 
för resultatet om vi hade haft möjligheten att observera och intervjua fler förskollärare på 
olika förskolor, men vi hade inte tillräckligt med tid för att genomföra en större undersökning. 
En sak som vi skulle göra om vi hade fått möjlighet att genomföra en annan undersökning 
kring samma område, skulle vara att intervjua och observera även barnskötare för att de 
personerna spelar stor roll i arbetslaget i förskolan. Samt att intervjua och observera fler 
förskollärare som inte har bra kunskaper om digitala verktyg och dess användande i 
barngruppen, det hade gett en tydligare bild om hur användandet av digitala verktyg i 
förskolan kan påverka barns lärande och språkutveckling. Vi anser att det skulle ha visat ett 
annat resultat om vi genomförde våra observationer och intervjuer på förskolorna där vi var 
kända för barnen och arbetslaget. Det hade påverkat resultatet och blivit mer trovärdigt 
eftersom vi då hade varit kända för dem och då kanske de hade varit mer avslappnade och inte 
så nervösa.  
 
Vårt resultat visar att de flesta av förskollärarna har ett öppet och positivt förhållningssätt. Det 
finns olika faktorer som kan påverka vårt resultat som vi fick. En av faktorerna är att vi 
observerade och intervjuade två förskolor som arbetar aktivt och medvetet med digitala 
verktyg, studien kanske hade visat ett annat resultat om vi genomförde våra observationer och 
intervjuer på andra förskolor. En annan faktor är att ute i verkligheten finns det förskollärare 
som har intresse och engagemang för att använda sig av digitala verktyg, och som själva 
satsar på att höja sin kompetens inom området, medan det finns andra som har en negativ 
inställning till tekniken och tror mer på de traditionella läromedlen. Resultat kan bero på att vi 
har observerat och intervjuat förskollärare som tillhör den grupp som har en positiv inställning 
till tekniken. En tredje faktor kan vara att vi som observatörer och intervjuare var obekanta 
och främmande för barnen och förskollärarna. Detta kan kanske ha påverkat resultatet en 
aning. Hade vi observerat och gjort intervjuer på de förskolor där vi haft vår VFU 
(Verksamhetsförlagd utbildning) hade vi kanske fått andra resultat då vi hade varit kända för 
barn och arbetslag.  
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Didaktiska konsekvenser 
Förhållningssättet och kompetensen hos förskolläraren, miljön och förutsättningar som barnen 
erbjuds och valet av applikationer och digitala verktyg bildar en lärande-kedja. Om en av 
delarna saknas blir det inte ett effektivt och givande lärande och språkutveckling för barn. Då 
är det viktigt att förskolläraren medvetet planerar, genomför och utvärderar aktiviteterna där 
digitala verktyg används. Det är betydande att förskolläraren har ett didaktiskt syfte med vad 
barnen skall uppnå i varje aktivitet genom användning av digitala verktyg. När förskolläraren 
använder sig av de didaktiska frågorna vad, hur och varför för varje aktivitet bidrar till ett mer 
innehållsrikt och meningsfullt lärande. 
 
Vidare behövs kontinuerlig kompetensutveckling för förskolläraren för att kunna bli 
uppdaterad i den snabba teknikutvecklingen. Eftersom det kommer nya tekniska verktyg hela 
tiden, därför bör förskolläraren vara kunnig och skicklig om de nya verktygen för att hjälpa 
barnen vidare att utveckla deras kompetens inom området digitala verktyg. Till exempel 
programmering och QR-Koder som är väldigt aktuella i förskolor och skolor nu. Som 
förskollärare kan kompetensen inom digitala verktyg uppdateras genom kommunalt stöd 
såsom IKT-pedagog som kommunen ordnar för stöd och inspiration gällande användning av 
digitala verktyg i förskolan. Även genom social medier såsom Facebook-grupper, 
Mediapoolen, UR (Utbildningsradion) och Barnkanalen. 
 
Vi hade önskat att varje förskola hade haft en interaktiv tavla eftersom vi under 
undersökningens gång insåg vikten av dessa tavlor. Att investera i en interaktiv tavla bidrar 
till samarbete, gemenskap, samspel och diskussioner mellan förskolläraren och barn, samt 
underlättar aktiviteter då lärandet blir effektivare och smidigare. Detta verktyg erbjuder och 
underlättar även att uppnå läroplanens mål i förskolan såsom värdegrund, samarbete, 
diskussion och samspel. Självklart ska dessa verktyg användas med stöttning av en pedagog, 
och inte ersätta en pedagog utan räknas som ett kompletterande verktyg för lärandet i 
verksamheten. 

Vidare forskning 
Vår upplevelse av denna studie är att förskollärares förhållningssätt och kompetens spelar stor 
roll vid användning av digitala verktyg i förskolan. Det vore intressant att forska vidare inom 
samma område, men med inriktning på barns perspektiv. Hur ser barn på digitala verktyg, och 
hur förskolläraren kan tänka och göra i förskolan för att barnen ska bli mer involverade i deras 
lärande när digitala verktyg används. Där fokus ska ligga på lärandet som sker utifrån barns 
intresse och perspektiv. Det skulle även vara intressant att undersöka hur förskolläraren kan 
lägga grunden till ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala verktyg i förskolan. 
En annan aspekt som skulle vara intressant att studera vidare är hur risker och möjligheter kan 
uppmärksammas i förskolans arbete med utgångspunkt i normer och värden, på grund av den 
ökade digitaliseringen. 
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BILAGOR 
Bilaga 1         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missivbrev(
!
Hej!  
 
Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås. Nu är vi inne på vår sista 
termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är 
IKT med inriktning på språkutveckling i förskolan. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärarens förhållningssätt kan stimulera 
barnens språkutveckling under användning av digitala verktyg i förskolan. 
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för avsikt 
att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom observationer. Därmed vill vi observera er, som 
har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. 
 
Vi kommer att genomföra två olika observationer där digitala verktyg kommer att användas ihop 
med barnen som är 3-5 år gamla. Vår förhoppning är att observationerna kommer vara givande 
för vårt examensarbete. 
 
Observationerna kommer att ske under vecka 47-48, och det kommer att ta max en halv timma. 
 
Inför observationerna kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du när som helst avbryta 
observationen och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 
och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Blanketter för medgivandet från 
vårdnadshavare kommer att delas ut till vårdnadshavare för barnen som ska observeras i god tid.  
 
Vi kommer att kontakta er snarast för att komma överens om vilken tid vi kan komma dela ut 
blanketter för medgivande från vårdnadshavare, och vilken tid vi får komma och observera.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Lindén    07XX-XXXXX                   
Rihab Haidar  07XX-XXXXX                        
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Bilaga 2 
2016-11-16 

 
 
Informationsbrev           
 
Till vårdnadshavare med barn på xxxxx förskola 
 
Vi heter Rihab och Jenny och studerar vår sjunde och sista termin till förskollärare vid 
Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  
 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på hur digitala verktyg används i förskolan. Vi kommer 
att observera era barn och pedagoger under användning av digitala verktyg. 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 
kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 
uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 
Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på barn, pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas. 
Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  
 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämnas till förskolan.  
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på: 
 
Rihab 07XX-XXXXX  
Jenny 07XX-XXXXX 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Rihab & Jenny 
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Bilaga 3 

 
 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare  
 
Tag med och lämna till förskolan  
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  
 
 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  
 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  
 
 
________________________________________  
Barnets namn  
 
_______________________________________________________________________  
Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  
 
 
_______________________________________________________________________  
Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  
 
 
Datum:_________________________ 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor 
• Hur förhåller du dig till användningen av digitala verktyg i förskolan? 
• Hur anser du att förskollärarens förhållningssätt påverkar och stimulerar 

språkutvecklingen hos barn? 
• På vilket sätt påverkar/ stimulerar förskollärares digitala kompetens språkutvecklingen 

hos barn? 
• Vad gör du för att utveckla din kompetens inom digitala verktyg? 
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