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Sammanfattning 

Inledning 

Studien har sitt fokus i hur digitala verktyg används i förskolor för att utveckla språket hos 

flerspråkiga barn. Flerspråkighet och digitala verktyg är två växande ämnen i dagens 

samhälle. Båda ämnena är viktiga att lyfta och skapa sig mer kunskap och förståelse omkring.  

 

Syfte 

Vi vill studera om digitala verktyg används i förskolan med avsikt att stimulera flerspråkiga 

barns språkutveckling. Vi vill genom detta även undersöka vilka metoder som förskollärare 

använder i detta pedagogiska arbete.  

 

Metod 

Metoden som används i studien är en kvalitativ datainsamling med intervju som verktyg. 

Intervjuer genomfördes på fem olika förskolor på två orter i södra Sverige.  

 

Resultat 

Studiens resultat visar på att digitala verktyg används inom kommunen för att stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling. Det digitala verktyg som används mest är lärplattan och 

den mest framträdande applikationen är Pollyglutt, där det är möjligt att lyssna på sagor på 

olika språk. Det framkommer att övriga applikationer endast har som syfte att utveckla det 

svenska språket. I arbetet med digitala verktyg är det tydligt att respektive förskollärare har 

olika erfarenheter och metoder. Förskollärarna har arbetat med digitala verktyg i avsikt att 

stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Vissa har genom lärplattan använt sig av 

applikationer, andra har använt det som informationssökning samt reflektionsverktyg. Dock är 

detta en relativt ny metod att arbeta med, det är först på senare år de har kombinerat digitala 

verktyg med språkinlärning. Båda IKT-ansvariga förskollärare nämnde att de är medvetna om 

att de har en lång väg att gå i arbetet med digitala verktyg. Förskollärarna upplever också 

hinder som håller dem tillbaka i arbetet. De menar att den digitala utvecklingen går så snabbt 

att det är svårt att hinna med. Detta kombinerat med personal- och tidsbrist, tillsammans med 

okunskap och bristande intresse för att arbeta med digitala verktyg för att utveckla språket, 

gör det till en utmaning för förskollärarna.  
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INLEDNING 
Digitala verktyg och flerspråkighet är två ämnen i Sverige som blir mer och mer omtalade. 

Digitaliseringen ökar konstant samtidigt som Sverige blir alltmer mångkulturellt. I enlighet 

med formuleringen i den kommande Läroplan för förskolan 98 (rev. 2018, s. 8): ”/../ läggs 

grunden till att barn på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga 

att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett samhälle som präglas av 

stort informationsflöde och kontinuerlig förändring”. Detta framhålls även av Kyrk Seger 

(2014, s. 39) då han menar att det är förskolans ansvar att ge varje barn möjlighet att ta del av 

växande och viktiga ämnen i förskolan. En annan forskare inom ämnet, Svensson (2009, s. 

189), poängterar flerspråkighetens existens i världen: 

Det är fortfarande en vanlig uppfattning i Sverige att enspråkighet är 

normen, men om vi tänker att det finns ungefär 160 länder och 6000–8000 

språk inser vi att flerspråkighet är mycket vanligt. Det beräknas att drygt 

halva jordens befolkning är flerspråkig och att majoriteten av världens barn 

är flerspråkiga (Svensson 2009, s. 189).  

Bjurulf (2013, ss.12, 33) framhåller att tekniken har utvecklats enormt de sista åren, mycket i 

vår omgivning består av just teknik. Av den anledningen ställs det höga krav på tekniskt 

kunnande i vardagen. Det är därför viktigt att redan i förskolan ge barn de kunskaper de 

behöver. Kristensson (2014, ss. 7–8) poängterar att tekniken kan användas som metod för att 

utveckla språket, genom exempelvis applikationer på lärplattor. Det finns goda möjligheter att 

genom digitala verktyg utveckla bland annat berättande, reflekterade, skriftspråk och språkligt 

samspel. Det är dock viktigt att veta att applikationerna inte utvecklar språket på egen hand, 

utan det krävs ett medvetet arbete från förskolläraren.  

Grunden för barns språkliga utveckling läggs i förskoleåldern. Språket är avgörande för barns 

lek, lärande samt utveckling och det stimuleras genom interaktion med andra människor. 

Forskare betonar att förskollärare därför har ett stort uppdrag att ge barn möjlighet till att 

utveckla bland annat kommunikation, ordförråd och språkligt samspel (Kristensson 2014, s. 8, 

Arnqvist 2015 s. 193). Att använda sig av digitala verktyg som redskap för att utveckla barns 

färdigheter framhålls av den reviderade läroplanen för förskolan, där det står att 

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande (Lpfö 98, rev 2018, s. 15)”. 

Genom förskollärarutbildningen har vi fått kunskaper i både digitala verktyg och 

flerspråkighet. Detta har skapat ett intresse hos oss att ytterligare studera detta ämne, då det 

inte finns mycket forskning kring hur digitala verktyg kan användas för att stimulera 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.  



2 

SYFTE 
Vi vill studera om digitala verktyg används i förskolan med avsikt att stimulera flerspråkiga 

barns språkutveckling. Vi vill genom detta även undersöka vilka metoder som förskollärare 

använder i detta pedagogiska arbete. 

Frågeställningar 

• Används digitala verktyg i förskolan för att stödja flerspråkiga barns

språkutveckling? I sådana fall hur?

• Vad har förskollärare för erfarenhet kring digitala verktyg som redskap för att stödja

flerspråkiga barns språkutveckling?

• Finns det några hinder i arbetet med användandet av digitala verktyg med avsikt att

utveckla flerspråkighet? I sådana fall vilka?
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BAKGRUND 
Avsnittet kommer att belysa centrala begrepp, styrdokument för förskolan, tidigare forskning 

som gjorts kring digitala verktyg som redskap för att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling, och våra teoretiska utgångspunkter. Avsnittet är uppdelat under fyra 

rubriker: Centrala begrepp; Läroplan för förskolan; Tidigare forskning; samt Teoretisk ram. 

Forskningsområdet som ligger till grund för denna studie, är ett relativt nytt sätt att kombinera 

flerspråkighet med digitala verktyg. I och med detta finns det inte ett stort urval av tidigare 

forskning. Nedan presenteras det som är mest relevant för vår studie.  

Centrala Begrepp 

De centrala begrepp vi har förhållit oss till i studien är flerspråkighet, digitala verktyg, 

språkutveckling och lärplatta. Hur vi förstår dessa begrepp beskrivs i det följande. 

Vår förståelse av flerspråkighet utgår från Björk- Willén (2014, s. 86) som menar att 

begreppet kan tolkas på flera sätt. En tolkning är att individer är flerspråkiga när de har ett 

annat modersmål än svenska. Ett annat sätt att tolka på är att individer är flerspråkiga när hon 

eller han behärskar och använder sig av fler än ett språk. Vi ser båda dessa tolkningar som 

relevanta för vårt arbete. 

Vår förståelse av digitala verktyg bygger på Kristensson (2014, s.24) som beskriver begreppet 

som ett växande ämne i samhället och att det blir alltmer vanligt inom skolreformerna. 

Digitala verktyg innefattar verktyg som lärplattor, datorer, dokumentkameror, smart boards, 

webbtjänster som bloggar och facebook, projektorer och GPS. 

Förståelsen av begreppet språkutveckling utgår från Arnqvist (2015, ss. 193–194) som 

beskriver det som en process som kan ske på ett eller flera språk samtidigt. Barns språk 

utvecklas i samspel med andra individer. Barn ska ges möjlighet till språkutveckling genom 

att få utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla. Detta kan ske 

genom olika språkliga aktiviteter, som exempelvis vid lek, samtal, musik och högläsning.  

Vi förstår lärplattan som att det avser iPad, Android Plattor och andra tablets. Andra vanliga 

namn för lärplatta är surfplatta och läsplatta. Kristersson (2014, 25) beskriver lärplattan som 

det digitala verktyg som har uppmärksammats mest inom förskolan och skolan. I vår studie 

använder sig informanterna av begreppet iPad, medan vi benämner det som lärplatta. 

Läroplan för förskolan 

Studiens syfte går att koppla till lärandemål i Läroplan för förskolan. Läroplanen tar bland 

annat upp vikten av att verksamheten ska anpassas för alla barn, det vill säga att barn med 

annat modersmål än svenska ska ges samma möjlighet att utveckla sitt modersmål som det 

svenska språket. Förskolan ska skapa en medvetenhet hos barnet kring sin egen kultur, 

tillsammans med respekt för andras kulturer. Verksamheten ska även se till att barn utvecklar 

de färdigheter som behövs för att fungera i samhället (Lpfö 98, rev. 16, ss. 9–10). Här är 

tekniken en viktig del. Den utvecklas hela tiden, vilket leder till att förskollärare inom 

förskolan har ett ansvar att ge barn möjlighet att utforska enkel teknik. Det är viktigt att skapa 

ett intresse kring tekniken, och därefter utmana och stimulera barn i det intresset (Lpfö 98, 

rev. 16, s. 10). I den kommande Läroplan för Förskolan 98 (rev. 2018, s. 15) framhålls även 

att: “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande”. Citatet belyser vikten av att förskollärare har kunskap om 
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hur de ska arbeta med digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten, i vår studie med 

fokus på flerspråkighet. 

Tidigare forskning 

I en licentiatuppsats beskriver Petersen (2015, s. 47) en studie hon genomfört där barn och 

förskollärare på olika förskolor runt om i Sverige kommunicerar med varandra. Hon menar att 

de lär av varandra. I sin studie använder sig forskaren av lärplattor och två olika applikationer. 

Den ena är Skype, där det är möjligt att ringa samtal där barn både ser och hör varandra. Skype 

användes för att stödja flerspråkiga barn i sitt modersmål genom att ge dem möjlighet att föra 

samtal med andra barn från olika förskolor som talar samma språk. Där kan barn samarbeta 

och utbyta idéer. Den andra applikationen är Talande ordbok, som används för att ta reda på 

vad ord heter på barns modersmål. Barnet ser en bild, trycker på bilden och hör sedan 

benämningen av bilden på modersmålet. Applikationen ska vara anpassad för både barn och 

förskollärare. Förskollärare kan använda applikationen när han eller hon inte förstår barnets 

språk. Barnen på förskolan hade innan studien inte möjlighet att kommunicera på sitt 

modersmål då förskollärarna inte var bekanta med språket. Med hjälp av applikationerna blev 

det möjligt vilket resulterade i att kommunikationen blev allt längre och utförligare. Barnen 

lärde sig även nya ord på sitt modersmål. Lärplattan gjorde det möjligt för flerspråkiga barn 

att ta del av sitt modersmål, trots att förskollärarna eller övriga barn på förskolan inte var 

bekanta med språket (Petersen 2015, ss. 47–60). 

På ett liknande sätt framhåller McPake & Stephen (2016, ss. 112–114) i sin studie att 

lärplattor kan vara språkutvecklande om applikationer används på rätt sätt. Studien har som 

syfte att utveckla flerspråkiga barns modersmål med hjälp av digitala verktyg. Det digitala 

verktyget som används i denna studie är lärplattor. En applikation som användes i studien som 

visade sig vara språkutvecklande hos både fler- och enspråkiga barn var Our Story. Lärplattan 

skulle komma till användning i förskolan och i hemmet. I applikationen skulle barn 

fotografera bilder och därefter skapa en berättelse och även tillägga ljud till alla tagna bilder. 

Huvudsyftet var att barnen skulle utifrån bilder berätta en vad bilderna symboliserar, 

skapande av berättelse i Our Story kunde även användas för att återberätta någon specifik 

händelse.  Genom att de kunde lägga in text och ljudfiler i Our Story blev det möjligt för 

barnen att lyssna och samtidigt följa texten som skrivits i sin berättelse/skede. Applikationens 

uppbyggnad var väldigt lätt konstruerad för att barnen skulle kunna använda sig av den 

oberoende av en vuxnas hjälp. Vilket även underlättade när barnen tillsammans med sina 

vårdnadshavare skulle använda sig av den. Syftet med studien var att genom applikationen ge 

barn möjlighet att självständigt kunna sitta och arbeta med sin berättelse. Det är ett sätt för 

dem att utveckla sitt språk utan att vara beroende av en förskollärare (McPake & Stephen, 

2016, ss.112–114). Resultatet genom att använda applikationen blev att barn lärde sig nya ord 

och fraser. De visade också ett större intresse till att använda sitt modersmål mer. Fördelen 

med applikationen som läromedel är att barn både får höra och tala sitt modersmål genom sina 

berättelser. Utvecklingen av modersmålet kan bli möjligt i miljöer där andra individer inte kan 

tala samma språk (McPake & Stephen 2016, s. 120). 

I en artikel beskriver Wells Rowe & Miller (2015, ss. 425–472) en studie som genomförts på 

en förskola där syftet var att barn skulle lära sig engelska och sitt eget modersmål. Barn fick 

använda sig av de digitala verktygen kamera och lärplatta. I lärplattan använde de sig av 

applikationer där det var möjligt att både måla och skapa egna böcker. För att stimulera sitt 

eget modersmål fick barn spela in sig själva på lärplattan när de talade. På så sätt fick de både 

tala och höra sitt modersmål. Barnen fick därefter göra egna böcker på lärplattan, de 

uppmanades att göra boken på både engelska och modersmålet. Tillsammans med 
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förskollärarna och vårdnadshavarna tog de bilder på förskolan och i hemmet. Sedan skulle 

barnen måla och beskriva vad som fanns på de olika bilderna under tiden som barnets röst 

spelades in. Efter denna process fick de även möjlighet att göra samma sak hemma. 

Vårdnadshavarna blev delaktiga och fick hjälpa till. Barnen fick sedan spela upp och prata om 

sina böcker på förskolan om de ville. Studien resulterade i att såväl modersmålet som det 

engelska språket utvecklades eftersom barnen både talade och lyssnade på de båda språken. 

Det skapades även en delaktighet hos vårdnadshavarna eftersom de fick hjälpa till när barnen 

skulle skapa sina böcker hemma (Wells Rowe & Miller 2015, ss. 425–472). 

Vidare har Ljunggren genomfört en studie där digitala verktyg introducerades och började 

användas som en daglig aktivitet i förskolan. Syftet var att skapa en flerspråkig miljö genom 

digitala verktyg med vårdnadshavarnas hjälp (Ljunggren, 2015, s. 605). Förskolan fick 

datorer, lärplattor och digitala pennor. De digitala verktygen skulle användas genom ett 

samarbete med vårdnadshavarna där de skulle spela in sig själva när de gav presentationer av 

olika objekt på sitt modersmål. De kunde exempelvis presentera en elefant och prata om 

elefantens utseende. Förskollärarna gjorde samma sak, fast på det svenska språket. 

Videofilerna skannades och gjordes till klistermärken som sattes runt om på förskolan. Barnen 

fick sedan tillgång till de digitala pennorna som de kunde gå runt på avdelningen och peka på 

klistermärkena. Då kunde de höra sin vårdnadshavares röst beskriva något och sedan höra 

samma sak på svenska från förskolläraren. Detta skulle enligt Ljunggren stödja barnet i att 

utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. När studien startade var barnen inte 

medvetna om de olika modersmålen som fanns på förskoleavdelningen. När de 

kommunicerade med varandra var konversationerna korta, frågorna från förskollärarna var 

oftast slutna och svaren från barnen enkla. Studien resulterade i att barn blev medvetna över 

nya språk och det skapades en gemenskap bland barn, pedagoger och vårdnadshavare. Det 

blev tydligt att modersmålet men också det svenska språket utvecklades. Barnen fick ett större 

ordförråd och kunde därför kommunicera med mer utförliga meningar vilket resulterade i att 

förskollärarna kunde kommunicera på ett helt nytt sätt med barnen på förskolan. Det blev ett 

lärande för alla då barn lärde varandra och förskollärarna nya ord på deras språk (Ljunggren 

2015, ss. 607–611).  

Teoretisk ram 

I studien har vi förhållit oss till den sociokulturella teorin samt det multimodala perspektivet, 

vilket beskrivs i det följande.  

Den sociokulturella teorin går att koppla till studien och dess syfte, genom att förskollärarna 

interagerar med barn under tiden de arbetar med lärplattan. Vi anser att förskollärarna har 

kunskap som dem kan föra vidare till barn. Wedin (2011, ss. 36–39) nämner att inom den 

sociokulturella teorin är stöttning och utmaning viktiga begrepp. För att lära behöver barn 

utmanas och stöttas från mer erfarna individer. Detta kan ske genom att barn uttrycker sig och 

att den vuxne stödjer och leder barnet vidare i kommunikationen genom att ställa frågor och 

utveckla samtalet med andra och fler ord. Vidare betonar Lundgren Öhman (2015, ss. 16–17) 

att utmaning och stöttning är ett positivt tillvägagångssätt vid språkinlärning hos alla barn, 

flerspråkig som enspråkig. Att utmana barn lite över deras kunskapsnivå resulterar i att deras 

lärande kan utvecklas. Det krävs medvetna och kompetenta förskollärare för att det ska bli 

möjligt. 

Studiens syfte är att ta reda på vilka digitala verktyg som används för att stimulera 

flerspråkiga barn språkutveckling. Vi menar att det är integration som bidrar till att barn blir 
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stimulerade till utveckling i användandet av digitala verktyg. Detta avsett att förskollärarna 

sitter med och deltar när barn arbetar med lärplattan eller andra digitala verktyg.   

Danielsson (2013, s. 169–171) beskriver multimodalitet som ett teoretiskt perspektiv på 

kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal 

och text. Inom perspektivet inkluderas även andra typer av semiotiska resurser för 

kommunikation såsom gester, ljud, bilder och blickar. Att använda sig av digitala verktyg 

skapar nya möjligheter för att kombinera bild, ljud, skift eller rörliga bilder. Semiotiska 

resurser innefattar alla de aktiviteter som vi gör i vardagen, där de fungerar som instrument 

för att förstå omvärlden och kommunicera. Vid inlärning av ett specifikt område spelar det 

ingen roll vilken resurs som används för den som är kunnig inom området. Om individen 

däremot inte är kunnig är resursen viktig för att ta till sig ny kunskap. Engblom (2013, s. 191) 

belyser det på följande sätt: 

Multimodalitet är inte ett nytt fenomen för texter och meningsskapande. 

Olika faktorer, såväl tekniska och samhälleliga, har dock gjort att området 

fått ökad uppmärksamhet på senare tid. De digitala och tekniska 

förutsättningarna har t.ex. gjort det enklare att anpassa budskap så att de 

passar eller blir uppmärksammade av särskilda mottagare och målgrupper 

(Engblom 2013, s.191)  

Att uppmuntra vårdnadshavare att låta sina barn titta på film i hemmet, där de kan välja sitt 

modersmål i språkvalsmöjligheten ser Engblom (2013, ss. 202–203) som positivt för 

flerspråkiga barns språkutveckling. Engblom menar vidare att detta även skulle kunna 

utvecklas inom de olika skolreformerna, då det leder till att såväl en- och flerspråkiga barn 

möter olika språk och lärandepotentialen kan utnyttjas.  

METOD 
Avsnittet kommer att belysa den metod som vi använt oss av och hur vi gått tillväga vid vårt 

urval. Vi kommer här även att beskriva studiens genomförande. Vidare beskrivs hur 

datamaterialet har samlats in och analyserats. Under etik presenteras förhållningssättet till 

forskningsetiska krav i vår studie. Slutligen redogör vi för hur vi tillgodosett kraven på 

validitet och reliabilitet i studien. 

Kvalitativ metod 

Studien har utgått från kvalitativ metod där intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. 

Metoden gör det möjligt att få utförliga och detaljerade svar från informanten som intervjuas, 

där han eller hon fritt kan besvara frågorna med egna ord. Detta var viktigt i vår studie 

eftersom vi ville studera hur förskollärare använder digitala verktyg riktat mot flerspråkighet, 

och hur de formulerade sig kring detta ämne. Metoden gjorde det också möjligt för oss att ge 

respons och ställa följdfrågor. En fördel med kvalitativ metod är att intervjun kan anpassas 

utifrån vem det är som intervjuas (Christoffersen & Johannessen 2018, ss. 16–18). Med 

intervju som datainsamlingsmetod finns det möjlighet för den som intervjuas att berätta om 

sina erfarenheter och uppfattningar (Christoffersen & Johannessen 2018, s. 84). Intervjuer 

passar vår studie då datamaterial ska samlas in om hur förskollärare tänker kring digitala 

verktyg och flerspråkighet. Vi har också haft vetenskapsteorin fenomenologi i bakhuvudet vid 

datainsamlingen. Syftet med studien är att ta reda på förskollärarnas erfarenheter och tankar 

kring vårt valda ämne. Att använda oss intervju som datainsamlingsmetod blir det möjligt att 

sätta oss in i förskollärarnas tankar och erfarenheter. På liknande sätt beskriver Brinkjear och 

Høyen (2013 ss.77–78) att fenomenologi används när forskaren vill sätta sig in i informantens 

tankar, åsikter och erfarenheter. Christoffersen & Johannessen (2015, s. 113) poängterar 
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vidare att inom fenomenologi är målet att förstå meningen hos ett ämne, ur en annan 

människas perspektiv. Det forskaren vill uppnå är att få insikt i andras erfarenheter. 

Kvale och Brinkmann (2014, ss. 18–19) beskriver intervju som ett samtal mellan individer 

som delar samma intresse. Den har en struktur och ett syfte där forskaren styr intervjun med 

hjälp av sina frågor. Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 45) beskriver halvstrukturerade intervjuer som ett samtal men med ett 

syfte. De förklarar dock vikten av att ha en intervjuguide där man kan ha förslag på frågor 

som grund till intervjuerna. Vi har gjort en intervjuguide innehållande åtta frågor (se Bilaga 

3). Vi har dock inte varit styrda av våra frågor utan de har istället setts som en guide under 

intervjuerna. 

Urval 

Första steget kring urvalet av personer som skulle medverka i vår studie var att kontakta 

kommunen för att få kontaktuppgifter till förskolechefer i området. Såväl förskolorna som 

personalen skulle uppfylla vissa krav för att medverka i studien. Syftet med att kontakta 

förskolecheferna var att ta reda på vilka förskolor som arbetar med flerspråkiga barn, samt att 

få reda på om det fanns utbildade förskollärare på förskolorna. Detta var krav som 

informanterna var tvungna att uppfylla för att få medverka i studien och det låg till grund för 

vårt urval, vilket utgår från ett kriteriebaserat urval. Christoffersen & Johannessen (2018, s. 

56) belyser urvalsmetoden som innebär att intervjupersonerna måste uppfylla vissa

förutbestämda krav för att delta i studien.

Tre förskolechefer gav respons och visade intresse för att låta sina medarbetare medverka i 

studien. Information i ett missivbrev skickades till både förskolechefer och förskollärare (Se 

Bilaga 1 och 2). Därefter bestämdes tid för intervju. Studien är gjord på fem olika förskolor på 

två orter i södra Sverige. Vi kallar förskolorna för Blå, Grön, Röd, Gul och Orange. 

Deltagarna i vår studie har arbetat som förskollärare mellan 3–40 år. De modersmål som talas 

på förskolorna är framförallt svenska, spanska, arabiska, polska, bosniska, finska, grekiska 

och vietnamesiska. Deltagarna som nämns har fiktiva namn. De presenteras i det följande: 

Maria, Hon arbetar på förskolan Blå med barn i åldrarna tre till fem år. 

Lisa, Hon arbetar på förskolan Grön med barn i åldrarna ett till två år.  

Sofia, Hon arbetar på förskolan Röd med barn i åldrarna tre till fem år.  

Anneli, Hon arbetar på förskolan Gul med barn i åldrarna ett till fem år.  

Susanne, Hon arbetar på förskolan Orange med barn i åldrarna ett till fem år. 

Genomförande vid insamling av datamaterial 

Före respektive intervju bestämdes strukturen kring intervjun. Det handlade bland annat om 

vem som skulle tala först och hur intervjun skulle vara upplagd. Vi använde oss av vår 

intervjuguide under varje intervju. Den består av åtta frågor (se Bilaga 3). Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 45) menar att intervjuguide kan användas som ett underlag innehållande 

frågor som kan användas vid intervjutillfällena. Några av förskollärarna (Maria, Sofia och 

Anneli) bad om att i förväg få frågorna för att kunna förbereda sig, vilket sändes via mail. 
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Vi som är författare till studien diskuterade även vikten av att vara professionell, det vill säga 

att inte tala i mun på varandra och hålla oss till ämnet. Placeringen av intervjun blev i ett lugnt 

rum där varken personal, barn eller ljud störde. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 89) 

menar att platsen där intervjun utförs spelar stor roll, det är viktigt att hitta en plats där 

informanten känner sig bekväm. 

Under samtliga intervjuer placerade vi oss mitt emot informanten vid ett bord. Varsin 

mobiltelefon med röstmemo användes som redskap till inspelning. Tillåtelse att spela in fick 

vi godkännande för av samtliga informanter. Mobiltelefonerna placerades i mitten av bordet 

för att fånga upp ljudet på bästa sätt. Att använda två mobiltelefoner har sin grund i att 

undvika risker då vi var medvetna om att inspelningar kan gå fel och ljudet ibland inte fångas 

upp. Valet att inte föra anteckningar gjordes också, just för att ha möjlighet att lägga all fokus 

på informanten. Löfgren (2014, s. 50) belyser att när en intervju spelas in kan forskaren vara 

mer lyhörd och koncentrera sig på frågorna och informanten slipper avbryta sig.  

Intervjun startade med en förbestämd fråga och sedan fortsatte det som ett samtal där 

följdfrågor ställdes för att få en fördjupning i ämnet. Varje intervju varade i cirka 20–30 

minuter. När informanterna svarade på frågorna visade vi intresse genom att nicka, instämma 

och ställa följdfrågor. Vi som utfört studien har deltagit likvärdigt i alla moment. Båda har 

medverkat under samtliga intervjuer. Under analysen av intervjumaterialet har vi lyssnat 

igenom alla intervjuer och sedan sammanfattat materialet på egen hand i separata dokument. 

Detta har sedan sammanfogats i ett och samma dokument som vi har sammanställt 

tillsammans. Allt skrivande har gjorts tillsammans på en bestämd plats eller via Google Drive. 

Genomförande vid analys och bearbetning av intervjumaterialet 

I analysarbetet har vi använt oss av kvalitativ analys. Vi lyssnade på de inspelade 

intervjuerna. Därefter skrevs allt ut samt att vi markerade vad intervjuaren respektive 

informanten sa. För att hålla isär informanterna namngavs de med fiktiva namn. Det utskrivna 

granskades noga och det som inte ansågs relevant togs bort. Därefter började processen med 

att hitta mönster genom att urskilja skillnader och likheter i materialet. Det som liknade 

varandra grupperades under en kategori. Det resulterade i tre kategorier som vi namngav på 

följande sätt: Förskollärares erfarenheter kring digitala verktyg och flerspråkighet; Lärplattan 

som metod för språkutveckling samt förskollärares erfarenheter av hinder i arbetet med 

digitala verktyg för att stimulera flerspråkighet. I den första kategorin kunde vi även skapa en 

underkategori som namngavs på följande sätt; Språkutvecklande applikationer. Efter att vi 

delat in allt i olika kategorier skrevs det som tillhörde respektive kategori till en flytande text. 

Citat användes också för att styrka det sammanfattade resultatet.  

Vi har i vår kvalitativa analysmetod utgått från Fejes & Thornberg (2015, ss. 34–38) som 

beskriver kvalitativ analys som en process vilken forskaren använder sig av för att undersöka 

och arrangera datamaterial för att nå ett resultat. Fejes & Thornberg (2015, ss. 37–38) 

beskriver vidare att det finns fem huvudmetoder vid kvalitativ analys. Den första är 

koncentrering, vilket innebär att det transkriberade datamaterialet skrivs rent och irrelevant 

information sorteras bort. Det som återstår är det datamaterial som går att koppla till studiens 

syfte och frågeställningar. Andra steget är kategorisering där forskaren kodar sitt material i 

kategorier. Genom att hitta likheter och skillnader strukturerar och bryter man ner materialet 

till olika kategorier. Efter bildandet av kategorier går man in på steg tre som benämns som 

berättelser. Steg tre handlar om att skapa en sammanhängande historia under de olika 

kategorierna utav den information som informanterna delat med sig av. Steg fyra handlar om 

att tolka specifika stycken i det sammanfattade resultatet. Sista steget är Ad Hoc som innebär 
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att forskaren kan ta hjälp av andra analysmetoder eller av analystekniker. En teknik skulle 

kunna vara att använda sig av citat som utgör logiskt bevis för det insamlade materialet. Det 

skulle även kunna vara att hitta mönster och teman i materialet.  

Kvalitativ analys är, som vi ser det, en användbar metod vid analys av kvalitativa intervjuer. 

Detta eftersom vi i vår bearbetning av vårt intervjumaterial organiserar materialet, bryter ner 

det till mer hanterbara delar, kodar och söker efter mönster. Det är också viktigt att rättvist 

representera materialet som vi har fått in och koppla detta till studiens syfte. Det finns olika 

metoder vid kvalitativ analys. Vi har använt oss av kategorisering där vi kodat vårt material i 

kategorier. Genom att hitta likheter och skillnader har vi strukturerat och brutit ner materialet 

till olika kategorier. Efter bildandet av kategorier sammanfattade vi materialet till en text. 

Forskningsetik 

Vi har i vår studie förhållit oss till de fyra krav som Vetenskapsrådet lyfter fram som viktiga 

för forskare att ha fokus på i en studie: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7–14).  

Informationskravet innebär att forskaren ska ge information till informanterna kring 

undersökningen och dess syfte. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Detta krav har uppfyllts genom 

att skicka ut missivbrev till de förskolechefer och förskollärare som skulle medverka i 

undersökningen. Där kunde de få information om undersökningen, vårt syfte samt att det 

längst ner fanns en del för samtycke (se Bilaga 1 och 2).  

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

De har även rätt att avbryta sitt deltagande under undersökningens gång (Vetenskapsrådet 

2002, ss.7–11). Genom att informera om samtycket och be informanterna skriva under om de 

vill delta i studien eller inte har vi förhållit oss till detta krav.  

Konfidentialitetskravet innebär vikten av att tänka på informanternas anonymitet, förvaring av 

material och publicering. Detta för att obehöriga inte ska komma åt materialet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 12–14). Kravet har uppfyllts genom att använda fiktiva namn på 

förskolorna och förskollärarna, samt att vi genom vårt missivbrev givit information om att allt 

material raderas när studien är godkänt. 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlats in endast får användas för 

forskningsändamål och inte får spridas vidare för annat bruk än undersökningens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 12–14). Informanterna informerades om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i studien och kommer raderas vid godkänt arbete. På 

så sätt har vi förhållit oss till nyttjandekravet.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltighet och om hur trovärdiga resultaten i en studie är. Dålig validitet 

kan uppstå om informanterna i studien blir osäkra och inte förstår intervjufrågorna (Brinkjear 

& Høyen 2013, ss. 104–105). För att uppnå validitet valdes det att använda ett tydligt och 

enkelt språk i intervjufrågorna samt att förtydliga med följdfrågor. Intervjufrågorna är 

utformade efter studiens syfte och frågeställningar, detta för att också stärka validiteten.  

Reliabilitet innebär hur tillförlitligt materialet är. Tillförlitligheten handlar om hur noggrann 

och exakt studiens insamlade data är, samt hur den har bearbetats (Christoffersen & 
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Johannessen 2015, ss. 21–22). Om flera personer hade genomfört samma intervju och fått 

liknande svar hade det resulterat i hög reliabilitet (Kvale och Brinkmann 2014, ss. 295–296). 

I vår studie stärktes materialets reliabilitet genom att spela in intervjuerna istället för att skriva 

ned dem. När intervjuer skrivs ned kan intervjuaren av misstag missa viktig information. 

Ovan nämns det att två mobiltelefoner användes vid inspelningen av intervjuerna, detta ökar 

också tillförlitligheten. Vid bearbetningen av det insamlade materialet lyssnade båda 

intervjuare på samtliga inspelningar för att vara säkra på att inte missa någon information.  

Kvale & Brinkmann (2014, s. 310) betonar att om resultatet av intervjuer anses vara reliabla 

och valida är det ofta naturligt att generalisera. De menar att utifrån upplevelser bildas 

förväntningar om vad som kommer ske i liknande fall. Det är viktigt att ha i åtanke att vi 

genomfört en kvalitativ studie med få informanter från en och samma kommun. Det går därför 

inte att generalisera studiens resultat till alla förskollärare på en nationell nivå. 

RESULTAT 
Avsnittet kommer att presentera resultatet av studien, utifrån de intervjuer som genomförts. 

Studien är gjord på fem olika förskolor på två orter i södra Sverige. Resultatet är i enlighet 

med vår kvalitativa analysmetod, vilken beskrivits ovan, uppdelat i fyra olika kategorier, 

vilket också utgör vår underrubrik: Förskollärares erfarenheter kring digitala verktyg och 

flerspråkighet; Språkutvecklande applikationer; Lärplattan som metod för språkutveckling 

samt Förskollärares erfarenheter av hinder i arbetet med digitala verktyg för att stimulera 

flerspråkighet. 

Förskollärares erfarenheter kring digitala verktyg och flerspråkighet 

Samtliga förskollärare i studien har erfarenheter av digitala verktyg och flerspråkighet. De har 

arbetat alltifrån tre till fyrtio år. Flera av förskollärarna nämnde att barngrupperna blir allt mer 

mångkulturella och att det ska ses som en fördel. Det uttrycks av Maria: 

Har arbetat i många år, och varit med om olika konstellationer. Hel-bosniska 

grupper och mångkulturella grupper. Upplever att det svenska språket 

utvecklas bäst i en konstellation med flera olika språk (Maria, förskolan Blå, 

2018).  

Förskollärarna beskriver att deras arbetssätt har förändrats den senaste tiden. Detta har sin 

grund i att Sverige blivit mer mångkulturellt vilket resulterar i hur viktigt det är att utmana 

och nå alla barn i förskolan. En annan grund till det förändrade arbetssättet är att digitala 

verktyg blivit ett viktigt ämne i förskolan. Sofia från förskolan Röd beskriver detta på följande 

sätt:  

Under alla mina år har jag arbetat med tvåspråkiga barngrupper. På senare 

år har dock antalet flerspråkiga barn vuxit. Det är mer än hälften av barnen 

som är tvåspråkiga i gruppen, det har ställt oss inför att ha ett annat sätt att 

tänka i våran pedagogik. Nu har också tekniken kommit in vilket har gett 

oss nya metoder att arbeta på (Sofia, Förskolan Röd, 2018).  

Fyra av fem förskollärare berättade att de arbetat med lärplattan i några år, men den senaste 

tiden har de börjat involvera den i lärandesituationer. Sofia och Susanne förtydligar: 

Det är först nu sista tiden som det har kommit, iPaden som en metod för att 

lära barn. Vi arbetar med Ipaden hela tiden (Sofia, Förskolan Röd, 2018). 
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Nu har vi ju iPaden som en metod, som ett verktyg, det är inget som vi bara 

ger dom och går utan det är ju väldigt genomtänkt (Susanne, Förskolan 

Orange, 2018). 

Anneli menar att kompetensutveckling inom flerspråkighet och digitala verktyg är positivt. 

Genom dem blir förskollärare insatta i ny forskning och får kunskap i hur de kan arbeta med 

flerspråkighet och digitala verktyg. Anneli poängterar vidare att: 

Du får mycket ny information genom kompetensutvecklingar, det ger oss 

mycket i arbetet med barnen. Vi har exempelvis fått från vår specialpedagog 

/../ hur man kan använda sig av tecken som språk, TAKK. Det är ju bra för 

de barnen med annat modersmål än svenska, eller alla barnen i förskolan 

egentligen (Anneli, Förskolan Gul, 2018).  

Två av förskollärarna som intervjuats har fått möjlighet att gå på föreläsning om 

flerspråkighet. Anneli från förskolan Gul poängterar att “Det är vårt och förskolechefens 

ansvar att kompetensutvecklingar ges. Belyser ingen att ämnet är viktigt att lära sig mer om, 

så kommer inga att ges “. Vidare nämner Sofia från förskolan Röd att hon och övrig personal 

på förskolan får ta del av kompetensutvecklingar: “Just nu får vi kompetensutveckling inom 

digitala verktyg. Det är över internet. Det är i sju delar och just nu är vi på det sista, där 

programmering är ett av dem”.  

Under intervjuernas gång kom det fram att kommunen har något som heter IKT-ansvariga 

förskollärare. Det innebär att du genom kurser får utbildning i digital teknik, och därefter har 

som ansvar att sprida kunskapen vidare på den förskolan som de arbetar på. Susanne belyser 

detta: 
Det är ett sätt att arbeta kollegialt med alla förskolor i kommunen för att skapa 

förutsättningar till digitalt lärande i förskolan (Susanne, förskolan Orange, 

2018). 

Sammanfattningsvis arbetar samtliga förskollärare med flerspråkiga barn och digitala verktyg, 

däremot skiljer sig deras erfarenheter. Förskolorna har genomgått förändring under de senaste 

åren. De har fått ökade mångkulturella barngrupper samt fått tillgång till digitala verktyg och 

börjat använda sig av dessa i språkutvecklande syfte. Förskollärarna ställer sig positivt till 

kompetensutveckling och det finns för tillfället en kurs från Skolverket som alla i kommunen 

deltar i. 

Språkutvecklande applikationer 

Under samtliga intervjuer blev det tydligt att förskollärarna använder applikationen Pollyglutt 

effektivt. Det är en applikation utformad som ett bibliotek, där det finns sagor på många olika 

språk som barn enkelt kan lyssna på. Förskollärarna Maria och Anneli förtydligar vikten av att 

läsa sagan både på svenska och på modersmålet: 

Man kan höra en saga på arabiska och sen kan jag läsa på svenska efter, så 

man får båda delar (Maria, Förskolan Blå, 2018). 

Vårt mål med Pollyglutt är att först sitta tillsammans med barnet och lyssna 

på sagan på det modersmål barnet har. Det för att barnet ska få en inblick i 

sagan innan han eller hon hör sagan på svenska i helgrupp (Anneli, 

Förskolan Gul, 2018).  
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På förskolan Gul och Orange, där Anneli och Susanne arbetar, har personalen lagt märke till 

att sagorna i Pollyglutt kan vara inlästa på många olika dialekter på de representerade 

modersmålen. De lyfter hur viktigt det är att ha ett nära samarbete med vårdnadshavarna. 

Susanne som arbetar på förskolan Orange belyser att:  

Föräldrarna lyssnar på sagan och sedan bekräftar om dialekten stämmer 

överens med deras modersmål. Även ifall ett barn pratar arabiska, är det 

kanske inte just den arabiskan de talar då det finns så många olika dialekter 

(Susanne, Förskolan Orange, 2018).  

Två applikationer som också nämndes under intervjuerna var Bildlådan och Fonemix. 

Bildlådan har som syfte att stimulera barns språkutveckling genom bilder. I applikationen får 

barn se en bild och därefter benämna den genom att antingen säga vad det är eller trycka på 

bilden för att höra vad det ska föreställa. Susanne säger att “Bildlådan är ett sätt att träna sitt 

ordförråd /../ [och] det är det vi ska ge barnen, ett väldigt stort ordförråd, i svenskan då”. 

Fonemix är en applikation som ska utveckla det svenska språket och användandet av fonem. 

Det belyses av Sofia: 

Jag använder även /../ Fonemix. Det är ett sätt att träna med barnen, både vid 

språksvårigheter och flerspråkighet. Det är som ett memory som benämner 

ord på en utvald bokstav. Barnet ska alltid trycka på nallen. [Nallen säger det 

som är på bilderna.] Spelar ingen roll om man är svensk, arabisk eller 

vietnamesisk, man tränar deras språk och de hör. Barn med språksvårigheter 

har specialpedagogen märkt att denna appen gör skillnad i deras språk (Sofia, 

Förskolan Röd, 2018). 

Förskollärare från förskolan Gul och Grön använder sig av applikationen Barnvisor, som 

finns i tre olika applikationer (Barnvisor 1, Barnvisor 2 och Barnvisor 3). I applikationen 

kan barn lyssna på klassiska svenska barnsånger. Enligt Lisa på förskolan Grön är det en bra 

metod att arbeta med musik för att utveckla språket för alla barn. 

Sammanfattningsvis används olika applikationer för att utveckla språket hos flerspråkiga 

barn. Det nämndes ett flertal applikationer och de flesta har syftet att utveckla det svenska 

språket. Applikationen Pollyglutt framträder och lyfts av samtliga förskollärare, då den 

utvecklar modersmålet också.  

Lärplattan som metod för språkutveckling 

Under intervjuerna blev det tydligt att samtliga förskollärare använder sig av lärplattan som 

ett digitalt verktyg för att stimulera språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Förskollärarna 

ser lärplattan som en stor fördel då den är flexibel samt tillgänglig, och kan används som en 

metod med ett bakomliggande syfte. Det framkom under intervjuerna att vissa förskollärare 

har arbetat med datorer innan lärplattan. Susanne från förskolan Orange trycker på lärplattans 

fördelar:  

Ipaden har blivit en stor fördel för oss. Innan hade vi bara datorn och den 

användes inte lika mycket. iPaden är en väldig tillgång, istället för att gå och 

bläddra i en faktabok har man ju nätet, det finns inga gränser nu. Ipaden är 

så lättillgänglig, det kan vi ta med oss överallt och ha ute och ta kort 

(Susanne, Förskolan Orange, 2018). 
. 

Lärplattan används genom språkutvecklande applikationer, men också för 

informationssökning. De intervjuade förskollärarna nämner att informationssökning ofta sker 

i spontana situationer. Sofia från förskolan Röd beskriver detta:  
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Det händer ofta att vi använder iPaden oplanerat. Vid lunchen brukar vi 

prata om allt. Ett barn sa en gång att han fiskade abborre varpå ett annat 

barn frågade vad abborre är för något och då sökte vi tillsammans upp det 

på iPaden (Sofia, Förskolan Röd, 2018).  

När barn är nyfikna och har funderingar kring något specifikt ord eller ämne använder de 

intervjuade förskollärarna och barnen lärplattan som ett verktyg för att få information. Då 

använder dem Google och Youtube, där det är lätt att hitta både förklaringar, bilder och 

videor. Informationssökningen brukar ofta resultera i ett stort intresse hos barn, och samtal 

kring det nyupptäckta kan vara under långa perioder. Detta styrker Susanne som arbetar på 

förskolan Organge: 

Vi får ett gemensamt forskande med barnen, och då blir det Google. Barnen 

blir intresserade och kan prata om detta i flera veckor efteråt (Susanne, 

Förskolan Orange, 2018).  

Förskollärarna har även sett att användandet av lärplattan kan leda till ett skapande. En 

förskollärare nämner ett intresse av vulkaner i barngruppen, som de letade upp fakta kring och 

därefter skapade egna vulkaner. Sofia från förskolan Röd förtydligar detta:  

Barnen visade stort intresse för vulkanen under en lång period. Vi hittade 

först information på nätet, och kollade på bilder. Vi skapade egna och 

jämförde vulkanutbrott med en film från Youtube, för att ge en 

verklighetsbild (Sofia, Förskolan Röd, 2018). 

En annan aspekt som förskollärarna lyfter fram i intervjuerna är fördelarna med lärplattan som 

pedagogiskt verktyg. Det belyses av två förskollärare: 

När barnen visar intresse för något så kan man liksom dyka ner djupare i 

intresset, med hjälp av ipaden (Lisa, Förskolan Grön, 2018). 

iPad är lättillgänglig och smidig när man vill kolla upp något tillsammans 

med barnen (Anneli, Förskolan Gul. 2018). 

Utöver informationssökning använder förskollärarna lärplattan som reflektionsverktyg för 

barnen. lärplattan är lättillgänglig och kan tas med överallt. Många förskollärare nämnde att 

de filmar och tar bilder under dagen. Därefter ges barn möjlighet att reflektera kring filmerna 

och bilderna. Maria lyfter fram att “Man kan filma en liten snutt av leken och så kan barnen se 

på sig själva, vad var det vi lekte och vad gjorde vi och vad hände”. Hon utvecklar detta också 

i följande citat: 

Som jag använder det mycket är att ta bilder som vi sen använder när vi 

varit i skogen och då kan vi direkt gå in efter en timme eller så, reflektera 

över vad vi gjort i skogen, vi visar bilder och barnen är med och berättar och 

får en djupare förståelse kanske för vad dom varit med om (Maria, 

Förskolan Blå, 2018).  

Sammanfattningsvis används det digitala verktyget lärplattan på flera olika sätt i 

verksamheterna. Förskollärarna ser positivt på lärplattan då den är tillgänglig för både vuxna 

och barn. Den används framförallt för applikationer, reflektion och informationssökning.  
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Förskollärarnas erfarenheter av hinder i arbetet med digitala 

verktyg för att stimulera flerspråkighet 

Under intervjuerna fick vi veta att förskollärarna är medvetna om problem som finns när det 

kommer till att utveckla språket hos flerspråkiga barn genom digitala verktyg. Det handlar 

bland annat om personalbrist. I och med att det ofta är ont om personal är det svårt att hitta tid 

och sitta med barn och arbeta med lärplattan. Problematiken med personalbrist förtydligar 

Lisa från förskolan Grön: 

Det är ont om vikarier, det gör att vi ofta går underbemannade. Att sitta 

vid iPaden med ett barn hinns ofta inte med (Lisa, Förskolan Grön, 

2018).   

Under intervjuerna nämndes ett flertal gånger att majoriteten av de applikationer som används 

i verksamheten endast har som syfte att utveckla det svenska språket. Anneli som arbetar på 

förskolan Gul beskriver detta: 

Jag har sett problematiken. Jag har på mina IKT-möten ställt frågan till 

andra förskollärare om vilka appar som används på andra språk, men då var 

det ingen som gjorde det. Utan det är det svenska språket som ligger i fokus 

(Anneli, Förskolan Gul, 2018).  

Det som beskrivs i citatet är en problematik som framkommer under intervjuerna. Anneli på 

förskolan Gul nämner vidare att: 

Det är Pollyglutt vi vet något om, dem andra [applikationerna] kan vi inte. 

Jag vet inte om det bygger på okunskap, att man inte vet vad det finns för 

utbud av appar på andra språk. Men det är klart att det finns, det är bara det 

att vi inte vet (Anneli, Förskolan Gul, 2018).  

Flertal av förskollärarna tar upp svårigheterna med att veta vilka utländska applikationer som 

skulle kunna vara användbara. De poängterar även att det skulle behövts förskollärare som 

talar olika språk. Sofia på förskola Röd nämner att “Kan vara så att det skulle behövas 

pedagoger som talar deras [barnens] modersmål för att de ska få det”.  

Maria och Anneli menar att det ligger i ens eget intresse att utvecklas som förskollärare. För 

att ge barn det dem behöver krävs ett driv att göra det möjligt. Det förtydligar dem med 

citaten: 

Vi får gå på lite föreläsningar och så men de skulle säkert kunna vara ännu 

mer. Men jag tror det hänger lite på ens eget intresse. Vill man utvecklas 

kan man säga till sin chef, och då finns det möjlighet (Anneli, Förskolan 

Gul, 2018).  

Det ligger lite i ens eget intresse att utvecklas. Vill man utvecklas så finns 

det möjlighet till det (Maria, Förskolan Blå, 2018). 

Förskollärarna gav också information om att verksamheterna finns det kollegor som inte 

förstår varför digitala verktyg har betydelse i förskolan, samt varför man ska arbeta med det. 

Maria belyser att “Det finns alltid ett motstånd till det här digitala och det tar tid innan alla är 

med på samma spår. Men snart kanske alla ser fördelen med det” 

Ett hinder som lyftes under intervjuerna var att utvecklingen för digitala verktyg går snabbt 

fram, det gäller att hänga med. Ett annat hinder var att digitala verktyg kostar pengar. 
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Förskollärarna menar att det kan vara en anledning till varför de inte arbetar med digitala 

verktyg. Susanne på förskolan Orange nämner att “Kommunen har redan satsat mycket på att 

köpa in iPads till alla anställda i kommunen som arbetar inom skolan”. Sofia på förskolan Röd 

nämner att: 

Alla digitala verktyg kan ju utveckla språket hos både flerspråkiga och 

enspråkiga barn, det finns ju mikroskop och så. Jag känner vi kan inte allt, 

tekniken går så fort också (Sofia, Förskolan Röd, 2018).  

“Det gäller att hänga med, men problemet är också att saker och ting kostar” 

(Sofia, Förskolan Röd, 2018).  

Sammanfattningsvis ser förskollärarna hinder i att arbeta med digitala verktyg för att utveckla 

språket hos flerspråkiga barn. De menar att det beror på bland annat personal- och tidsbrist, 

okunskap, intresse och pengar. Förskollärarna är dock positiva till det nya arbetssättet och är 

nöjda med kommunens satsning hittills.  

Sammanfattning av resultat

Utifrån studiens resultat är det tydligt att digitala verktyg används inom kommunen för att 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Det digitala verktyget som används mest är 

lärplattan och den mest framträdande applikationen är Pollyglutt, där det är möjligt att lyssna 

på sagor på olika språk. Det framkommer att övriga applikationer endast har som syfte att 

utveckla det svenska språket. 

I arbetet med digitala verktyg framkommer det också att respektive förskollärare har olika 

erfarenheter och metoder. Förskollärarna har arbetat med digitala verktyg i avsikt att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling. Vissa har genom lärplattan använt sig av applikationer, 

andra har använt det som informationssökning samt reflektionsverktyg. Dock är detta en 

relativt ny metod att arbeta med, det är först på senare år som förskollärarna har kombinerat 

digitala verktyg med språkinlärning. Båda IKT-ansvariga förskollärare nämnde att de är 

medvetna om att de har en lång väg att gå i arbetet med digitala verktyg. Förskollärarna 

upplever också hinder som håller dem tillbaka i arbetet. De menar att den digitala 

utvecklingen går snabbt och att det är svårt att hinna med. Detta kombinerat med personal- 

och tidsbrist, tillsammans med okunskap och bristande intresse för att arbeta med digitala 

verktyg för att utveckla språket, gör det till en utmaning för förskollärarna.  

DISKUSSION 
Avsnittet kommer att diskutera studiens resultat i relation till tidigare forskning och till 

studiens teoretiska perspektiv. Vidare kommer den metod som användes i studien att 

diskuteras. Slutligen kommer studiens didaktiska konsekvenser att behandlas. 

Resultatdiskussionen är, i likhet med Resultatkapitlet ovan, uppdelad i fyra kategorier, vilket 

också utgör vår underrubrik: Förskollärares erfarenheter kring digitala verktyg och 

flerspråkighet; Språkutvecklande applikationer; Lärplattan som metod för språkutveckling 

samt Förskollärares erfarenheter av hinder i arbetet med digitala verktyg för att stimulera 

flerspråkighet. De utgör de fyra kategorier som vi fick fram i vår analys av intervjumaterialet. 

Förskollärares erfarenheter kring digitala verktyg och flerspråkighet

Studiens resultat visade att förskollärarna gavs kompetensutveckling, detta för att utveckla sin 

kompetens när de gäller digitala verktyg. Kompetensutveckling leder till ny kunskap som kan 

komma väl till användning i förskolan. Vi fick även reda på att vissa förskollärare var IKT-
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ansvariga, vilket fungerar som ett kollegialt lärande då de får nya kunskaper och erfarenheter 

som de sedan ska föra vidare till förskolorna där de arbetar. Det är, enligt vår förståelse, svårt 

för en förskollärare att vara medveten och lyhörd på ett specifikt område om hon eller han inte 

har den kompetens eller den erfarenhet som krävs. Det går att koppla till det sociokulturella 

perspektivet, utifrån vilket Lundgren Öhman (2015, ss. 16–17) betonar vikten av medvetna 

och kompetenta förskollärare för att utmana barn lite över deras kunskapsnivå. På liknande 

sätt nämner Wedin (2011, ss. 36–39) att kompetenta förskollärare är viktigt enligt det 

sociokulturella perspektivet. Det vill säga att barn behöver utmanas och stöttas från mer 

erfarna individer för att lära. 

Resultatet i studien visade att digitala verktyg nyligen blivit en stor del inom förskollärarna 

förskolor. Förskollärarna beskrev hur viktig lärplattan blivit och hur lättgänglig den är. Den 

multimodala teorin har tidigare fokuserat på främst texter och meningsskapande, men det är 

först nu som teorin har kommit till att bli allt mer användbar för att förstå lärande utifrån flera 

olika medier. Detta har sin grund i den digitala teknikens utveckling (Engblom 2013, s. 191). 

Ljunggren (2015, s. 605) var med och introducerade digitala verktyg på den förskola hon 

genomförde sin studie på. De digitala verktyg som användes i studien blev en del av den 

dagliga verksamheten. Studien är gjord år 2015 vilket går att koppla till vår studie. 

Förskollärarna i vår studie nämnde att de arbetat med lärplattan i ungefär fem år.  

Samtliga förskollärare i vår studie har långa erfarenheter av flerspråkiga barn i förskolan. De 

nämner att mångkulturella barngrupper ska ses som en fördel. I och med att Sverige har blivit 

mer mångkulturellt blir det därför ännu viktigare att nå och utmana alla barn i förskolan. 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 9–10) styrker att verksamheten ska anpassas 

för alla barn, det vill säga att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål och det 

svenska språket. Förskolan ska även skapa en medvetenhet hos barnet kring sin egen kultur, 

tillsammans med respekt för andras kulturer. Vi menar att det är viktigt att lägga stort fokus 

på alla barns språkutveckling så att ingen blir försummad. Det är förskolan som lägger 

grunden till lärande. Att utveckla både det svenska språket och modersmålet kan de leda till 

en lättare språkutveckling, det vill säga att båda språken stimuleras. Engblom (2013, ss. 202–

203) poängterar att det är viktigt att uppmuntra vårdnadshavare att utveckla modersmål i

hemmet, det blir positivt för flerspråkiga barns språkutveckling. På så sätt menar vi att barn

kan utveckla båda språken i samspel med hemmet.

Språkutvecklande applikationer 

Applikationerna Fonemix och Bildlådan som nämns i resultat ovan går att relatera till det 

digitala verktyg som Petersen (2015) använde i sin studie, det vill säga applikationen Talande 

ordbok. Det har samma utförande som Talande ordbok då man i de tre nämnda 

applikationerna (Fonemix, Bildlådan, Talande ordbok) trycker på en bild för att höra vad 

bilden föreställer. Skillnaden är att Fonemix och Bildlådan endast utvecklar det svenska 

språket vilket innebär att modersmålet läggs åt sidan. Engblom (2013, s. 191) belyser den 

multimodala teorins perspektiv på det digitala och tekniska förutsättningar som finns. Hon 

menar att digitala verktyg gör det enklare att anpassa innehåll så de passar och blir 

uppmärksammade av specifika mottagare och målgrupper. Detta går att koppla till det resultat 

vi fått fram i studien, genom att förskollärarna berättade att de arbetade med applikationer för 

att utveckla språket hos barn. Det är applikationer som är anpassade för barn. 

Applikationernas upplägg är i form av bilder vilket gör det lätt för de flesta barn att använda 

sig av applikationen som resurs. Kan inte barnet benämna vad objektet föreställer så kan de 

trycka på bilden för att höra benämningen. I Läroplan för förskolan finns det ett flertal mål 

som verksamheten ska förhålla sig till för att utveckla språket hos både fler-och enspråkiga 



17 

barn. I styrdokumentet tas vikten upp av att verksamheten ska anpassas för alla barn, det vill 

säga att de barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt 

modersmål lika väl som det svenska språket (Lpfö 98, s.16). De intervjuer som genomförts 

visar på att majoriteten av de applikationer som används i förskolorna inte fokuserar på att 

utveckla barns modersmål. Detta kunde vi se under våra intervjuer, förskollärarna visade oss 

hur applikationerna såg ut och hur de fungerade. Förskollärarna strykte även detta genom att 

berätta att det är det svenska språket som är i fokus när applikationerna används. Det finns 

dock en applikation som har som syfte att utveckla det svenska språket och modersmålet: 

Pollyglutt. Detta går att koppla till Wells Rowe & Millers (2015) studie. Där använde 

forskarna sig också av applikationer som ska utveckla landets majoritetsspråk lika väl som 

modersmålet.  

Under intervjuerna nämnde två förskollärare vikten av att involvera vårdnadshavarna i sitt 

arbete med att utveckla barns modersmål. Ljunggren (2015) använder sig också av 

vårdnadshavarna i sin studie. I studien skulle vårdnadshavarna spela in sig själva när de talade 

sitt modersmål, detta med syftet att utveckla barns modersmål. Förskollärarna i vår studie 

arbetade på liknande sätt genom att be vårdnadshavarna bekräfta vilken dialekt som stämde 

bäst in på deras modersmål i applikationen Pollyglutt. Det kan vara en stor fördel att låta 

vårdnadshavarna vara delaktiga i vad som sker i verksamheten, de kan vara en hjälpande hand 

i undervisningen. Vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten stryks även i den reviderade 

Läroplan för förskolan (98, rev. 2018, s. 8): “Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge 

barn möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och 

barnens vårdnadshavare vilka mål förskolan ska förhålla sig till. Detta är en förutsättning för 

deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag”.  

Att ta del av vårdnadshavarens kunskap när inte förskollärarnas kompetens kring de olika 

modersmålen är tillräcklig kan kopplas till ett sociokulturellt förhållningssätt. Detta då 

förskollärarna i interaktion med vårdnadshavarna får ta del av vårdnadshavarnas kunskaper 

och erfarenheter. I detta fall söker förskollärarna kunskap hos mer kunniga individer för att 

utveckla verksamheten för barnen (Lundgren Öhman, 2015, s. 17).  

Lärplattan som metod för språkutveckling 

Förskollärarna i studien belyser vikten av att vara närvarande när barn sitter och arbetar med 

lärplattan. Med detta menar vi när barn sitter med de applikationer som nämns i resultatdelen 

(Fonemix, Bildlådan, Pollyglutt, Barnvisor). Förskollärarna nämner även att det är viktigt att 

ta vara på de lärande som ges i spontana situationer, där de tillsammans med barn söker 

information, bilder eller filmer på det barn finner intressant eller har nyfikenhet för. Detta 

förhållningssätt som förskollärarna använder sig av går att relatera till det sociokulturella 

perspektivet som innebär att genom interaktion och utbyte med andra få tillgång till ny 

kunskap (Lundgren Öhman, 2015, s. 17). Att som förskollärare vara delaktig och visa intresse 

för det som barn förmedlar och gör är följaktligen en viktig del i verksamheten. Att inte vara 

närvarande och lyhörd som förskollärare kan leda till att spontana lärandesituationer inte 

kommer till uttryck. Det är tillsammans med barn som utveckling och lärande kan vara i 

fokus, och genom att vara med och stötta och utmana barn kan lärande ske. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på barns lärande betonas att de behöver utmanas och stöttas från 

mer erfarna individer. Detta kan ske genom att barn uttrycker sig, och att den vuxne stödjer 

och leder barnet vidare i kommunikationen, genom att ställa frågor och erbjuda nya och fler 

ord (Wedin 2011, ss. 36–39).  
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I vår studie nämner förskollärarna att de använder sig av lärplattan som metod. Där reflekterar 

de tillsammans med barn kring bilder på lärplattan. På liknande sätt framhåller McPake & 

Stephen (2016, ss. 112–114) att lärplattor kan vara språkutvecklande. Forskarna använder sig 

av en applikation som heter Our Story. Den går ut på att barnet fotograferar bilder och 

därefter skapar en berättelse inne i applikationen. Till alla bilder går det att koppla ljudfiler. 

Dessa ljudfiler kan antingen vara berättande, förklarande eller frågeställningar till barnet. 

Därefter ges barn möjlighet att tala om sin berättelse. I jämförelse med varandra kan vi se att 

förskollärarna i vår studie utvecklar det svenska språket vid reflekterandet medans McPake & 

Stephen (2016, ss. 112–114) utvecklar varje enskilt barns modersmål.  

Inom den multimodala teorin inkluderas olika typer av semiotiska resurser för kommunikation 

såsom gester, ljud, bilder och blickar. Att använda sig av digitala verktyg skapar nya 

möjligheter att kombinera bild, ljud, skift eller rörliga bilder. Semiotiska resurser är viktiga i 

vardagen och de fungerar som instrument för att kommunicera och förstå omvärlden 

(Danielsson 2013, s. 169–171). I detta kan vi se likheter med det resultat vi fått fram under 

studiens gång. Förskollärarna använder sig av lärplattor med barn i spontana situationer med 

ett lärande ändamål. Det sker när barn hittar ett intresse som de vill undersöka vidare. De 

söker efter bilder, filmer, ljud och fakta med hjälp av lärplattan som resurs till vidare kunskap. 

Men de använder även lärplattan som ett reflektionsverktyg, det vill säga att de tar kort eller 

filmar under dagen som vid ett senare tillfälle reflekteras kring. Att använda sig av lärplattan 

på detta sättet ser vi som en fördel. Om barn ska reflektera kring något de har gjort eller sett, 

kan det vara bra att ha det dokumenterat på exempelvis lärplattan. Det för att barnen lättare 

ska kunna återkoppla till det som de varit med om. Det är viktigt att dokumentera aktiviteter 

som genomförs i verksamheten för att kunna väcka intresse och nyfikenhet på nytt genom 

reflektion. Under intervjuerna framkom det att lärplattan används som metod för att stimulera 

lärande och utveckling hos barn. Lärplattan kan följaktligen leda till ett lustfyllt lärande då det 

är ett annat sätt att utveckla lärandet på. Engblom (2013, s. 191) framhåller att det i enlighet 

med ett multimodalt perspektiv att för den som är kunnig inom området spelar det ingen roll 

vilken resurs som används för att utveckla lärandet. Däremot är resursen viktig för den individ 

som inte är kunnig så att denne kan ta till sig ny kunskap.  

Förskollärarnas erfarenheter av hinder i arbetet med digitala 

verktyg för att stimulera flerspråkighet 

En slutsats av studien är att förskollärarna har tillräcklig kunskap i hur de ska använda 

lärplattan och dess applikationer. De verkar dock inte vara medvetna om lärplattans andra 

funktioner eller andra digitala verktyg. Detta kan bero på att förskollärarna inte är insatta i 

denna kunskap. Lärplattan har andra funktioner som förskolläraren kan använda sig av, 

exempelvis kamera och ljudinspelning. Detta använde sig Wells Rowe & Miller (2015, ss. 

425–472) av i sin studie för att utveckla barns flerspråkighet.  

Förskollärarna i vår studie nämner att det finns okunskap om applikationer som utvecklar 

modersmålet hos flerspråkiga barn. Det framkommer även att det finns motstånd gentemot 

digitala verktyg i förskolan. Enligt oss kan motståndet bero på bristande kunskap och 

förståelse vilket kan leda till att man blir mindre insatt i ämnet. Av den anledningen är det 

viktigt att förskollärare får ta del av kompetensutveckling. Ljunggren (2015, ss. 607–611) 

nämner okunskap i sin studie. Innan den påbörjades var barn inte medvetna om vilka 

modersmål som fanns på förskoleavdelningen. När de kommunicerade med varandra var 

konversationerna korta och frågorna från förskollärarna var oftast slutna och svaren från 

barnen enkla. Men efter att fått råd av Ljunggren resulterade det i att barn blev medvetna över 

nya språk och det skapades en gemenskap bland barn, förskollärare och vårdnadshavare. Det 
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blev tydligt att modersmålet men också det svenska språket utvecklades. På liknande sätt 

poängterar Petersen (2015, ss. 47–60) att barn i hennes studie inte hade möjlighet att använda 

sig av deras modersmål då förskollärarna inte var bekanta med språken. Lärplattan gjorde det 

dock möjligt trots att förskollärarna eller övriga barn på förskolan inte var bekanta med 

språket. Utvecklingen av de flerspråkiga barnens språk berodde på ny kunskap hos 

förskollärarna och i arbetslagen (Petersen 2015, Ljunggren 2015).  

Under intervjuerna nämnde vissa av förskollärarna att det ligger i ens egna intresse att 

utvecklas och sätta sig in i nya ämnen som förskollärare. Vår syn är att om inte förskolläraren 

erhåller ett intresse för digitala verktyg kan det speglas av på barnen. Det går att koppla till 

förskolans styrdokument som trycker på att det är viktigt att skapa ett intresse kring tekniken 

och därefter utmana och stimulera barn i det intresset (Lpfö 98, rev. 16, s. 10). Det framkom 

även att förskolorna ofta har brist på personal, vilket leder till att tiden inte räcker till. 

Förskollärarna upplever att de inte alltid hinner sitta med barn och arbeta med lärplattan. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är det samspelet som leder till utveckling och lärande 

hos barnet. Det blir svårt att uppnå om barn inte samspelar med någon under tiden de sitter 

med lärplattan. Under intervjuerna fick vi inte reda på om barn samspelar med andra barn när 

de använder lärplattan. Det hade annars varit ett sätt att stimulera lärande och utveckling om 

vi utgår från ett interaktivt perspektiv på barns lärande (Lundgren Öhman, 2015, ss. 16–17). 

Sammanfattning av resultatdiskussion 

Kompetensutveckling är viktigt att ta del av menar de förskollärare som deltog i vår studie. 

Det är också något som lyfts fram i den sociokulturella teorin, där vi kan se en koppling. Det 

är utifrån ett sociokulturellt synsätt på barns lärande som förskolläraren ska kunna utmana 

barn på bästa sätt (Lundgren Öhman 2015, ss. 16–17). Vikten av att förskollärare är 

närvarande med barn och att de interagerar med dem för att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling framhålls av forskningen (Petersen 2015, Wells Rowe & Miller 2015, 

Mcpake & Stephen 2016, Ljunggren 2015). Det styrks också av informanterna i vår studie. 

Det är i interaktionen mellan förskollärare och barn som ett lärande kan ske enligt det 

sociokulturella perspektivet (Wedin 2011, ss. 36–39). 

Applikationer är en värdefull metod förskollärare kan använda sig av för att utveckla språket, 

detta lyfts fram av forskare (Petersen 2015, Wells Rowe & Miller 2015, Mcpake & Stephen 

2016, Ljunggren 2015). Det menar förskollärare som deltagit i vår studie också. Dock skiljer 

sig deras syfte åt då den tidigare forskning som nämns ovan, fokuserar på att utveckla både 

modersmålet och ländernas talade språk, medan informanterna i vår studie främst fokuserar på 

att utveckla det svenska språket. Både den tidigare nämnda forskningen och våra informanter 

nämner vikten av att involvera vårdnadshavarna i arbetet med att utveckla språket. Detta går 

att koppla till det sociokulturella perspektivet genom att förskollärare i interaktion med 

vårdnadshavare får ta del av vårdnadshavarnas kunskaper och erfarenheter. I detta fall söker 

förskollärarna kunskap hos mer kunniga individer för att utveckla verksamheten för barn 

(Lundgren Öhman, 2015, s. 17).  

Slutsatsen av studien är att digitala verktyg kan skapa nya möjligheter till ett lustfyllt lärande 

för barn. Det kan användas som en kompletterande metod för att stimulera lärande och 

reflekterande. Lärplattan kan leda till lärande och utveckling för flerspråkiga barn i förskolan. 

Som ett kompletterande verktyg kan det möjliggöra ett sådant lärande, vilket ligger i linje med 

styrdokumenten för förskolan som betonar att verksamheten ska anpassas för alla barn, det vill 

säga att de barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt 
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modersmål lika väl som det svenska språket (Lpfö 98, s. 16). Därför det viktigt att 

förskollärare får ta del av kompetensutveckling och tidigare forskning. 

METODDISKUSSION 
Att använda kvalitativ metod har varit ett positivt tillvägagångssätt då syftet var att ta reda på 

informanternas erfarenheter och tankar kring digitala verktyg som redskap för att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling. Att utifrån ett kvalitativt perspektiv i vår metod också utgå 

från en fenomenologisk inriktning i studien har också varit givande då fokus låg på att ta reda 

på informanternas uppfattningar och tankar. Fem förskollärare från fem olika förskolor 

intervjuades från en och samma kommun. Det upplevdes ge tillräckligt mycket material för att 

få fram ett resultat i studien. Under analysarbetet fick vi erfara nackdelen med att bara välja 

en kommun. Informanterna använde sig av likadana digitala verktyg och de hade snarlika 

arbetssätt, vilket resulterade i en låg grad variation i studien. Om valet av att endast använda 

oss av en kommun hade varit annorlunda, hade det kunnat ge oss en större variation och 

resultat. I efterhand upplevs det som att vi hade kunnat fördjupa oss ytterligare genom att 

kontakta fler kommuner. Detta är något vi kommer göra annorlunda vid nästa eventuella 

studie. Under analysarbetet framkom det dock att fastän förskolorna har liknande arbetssätt 

och digitala verktyg, använder de sig av olika metoder för att nå fram till sitt syfte, vilket gav 

oss mer material att analysera.  

Första tanken vid val av metod var att använda både intervjuer och observationer. Efter 

rekommendationer gjordes ett val att endast använda intervju för att inte få in för mycket 

material. Christoffersen & Johannessen (2015, s. 66) menar att observation är en passande 

metod när forskare vill ha omedelbar tillgång till det valda undersökningsområdet. Om 

studien gjorts om hade observation som ett kompletterande verktyg valts, för att bilda en 

djupare förståelse kring de olika applikationerna samt hur interaktionen mellan förskollärare 

och barn såg ut. Dock skedde studien under tidspress, att använda observation utöver 

intervjuer hade därför blivit en utmaning. Vi mailade alla förskolechefer i kommunen som i 

sin tur kontaktade förskolorna och därefter gavs det information till oss om vilka förskolor 

som ville delta i studien. Först då kunde tid för intervju bestämmas. Om studien skulle utföras 

igen hade vi påskyndat processen genom att exempelvis ringa förskolecheferna och direkt 

därefter även ringt förskollärarna.  

Innan respektive intervju genomfördes gjordes ett antagande om att förskollärarna ville utföra 

intervjuerna på arbetsplatsen. Det blev en trygg bas för dem vilket är givande för att de ska 

känna sig bekväma och tala öppet. Det gäller att hitta en plats där informanterna känner sig 

avslappnade (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 89). En del av förskollärarna bad om 

intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda sig. Eftersom trygghet är viktigt för att 

människor ska öppna upp sig och våga tala var det en självklarhet att dela ut dem. Deras 

förberedelse visade sig vara positivt då de gav utförligare svar än de förskollärare som inte 

förberett sig på liknande sätt. De var inte heller fasta i sina anteckningar utan kunde prata fritt. 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Studien har skapat en förståelse kring hur viktigt det är med att använda digitala verktyg. I 

Läroplan för Förskolan 98 (rev. 2018, s. 15) står det att: “Förskollärare ska ansvara för att 

varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande”. 

Vi har fått erfarenheter av att det är möjligt att koppla digitala verktyg till utveckling och 

lärande av språk hos både enspråkiga- och flerspråkiga barn. Förskollärarna i vår studie 
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upplevs göra detta delvis. Enligt oss behöver de intervjuade förskollärarna bli mer insatta i vad 

det finns för olika digitala verktyg och vad för metoder som kan användas för att utveckla 

språket hos flerspråkiga barn. Genom tidigare forskning har vi fått erfarenheter av ett flertal 

digitala verktyg: Digitala pennor, e-böcker och andra applikationer som syftar på att utveckla 

det svenska språket samt modersmålet (Petersen 2015, Wells Rowe & Miller 2015, Mcpake & 

Stephen 2016, Ljunggren 2015). Genom dessa digitala verktyg kan barn själva medverka och 

skapa material för lärande. Vi upplever att det hade behövts kompetensutveckling kring hur 

man kan använda lärplattan som metod för att utveckla flerspråkiga barns språk. Utifrån det 

resultat vi fått fram kombinerat med tidigare forskning tar vi med oss att det är viktigt att vara 

intresserad. Det är också en självklarhet för oss att själva hålla oss uppdaterade med forskning. 

Vi tar även med oss de digitala verktyg som nämnts under studiens gång, samt att det är 

viktigt att inte fastna i ett specifikt verktyg eller applikation. 

Förskollärarna i studien menade på att det finns motstånd till digitala verktyg i förskolan, vissa 

ser inte fördelarna med verktygen och de vill inte heller arbeta med dem. Detta ser vi som en 

svårighet. Att arbeta med digitala verktyg med syftet att lära kan bli en utmaning när samtliga 

förskollärare på förskolan inte är med på samma spår. Utifrån detta tycker vi att det är viktigt 

att belysa fördelarna med digitala verktyg. Att visa motstånd kan bero på okunskap, därför är 

det viktigt att lära varandra i arbetslaget. Vi tar i vårt framtida yrke med oss vikten av att 

finnas till hands för våra kommande kollegor om de har frågor och funderingar. Mycket 

ansvar ligger också på förskolechefen. Han eller hon bör informera arbetslaget om arbetet med 

digitala verktyg och dess fördelar. Kan inte förskolechefen motivera varför digitala verktyg 

ska finnas till hands i förskolan kan det eventuellt leda till ett ännu större motstånd. Vi tycker 

dock att det är viktigt att ha en balansgång mellan traditionell utbildning och utbildning via 

digitala verktyg, det ena ska inte utesluta det andra. Digitala verktyg är ett växande ämne som 

alla barn i förskolan ska få kunskaper i. Men traditionell utbildning via exempelvis böcker, 

samtal och lek är minst lika viktigt. Alla barn lär på olika sätt och alla arbetssätt passar inte 

alla barn. Att använda sig av olika tillvägagångssätt gör att förskollärarna kan nå alla barn. 
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BILAGOR

Bilaga 1 

Informationsbrev till förskolechef Datum: 2018-11-21 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Borås som heter Rebecca Andersen och 

Aleksandra Lagerbratt. Denna höst skriver vi vårt examensarbete där syftet är att undersöka 

om digitala verktyg används i förskolan för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling, och i 

sådana fall hur. Vi vill även ta reda på vad förskollärare har för erfarenheter om detta. 

För att uppnå vårt syfte vill vi genomföra intervjuer med förskollärare på er förskola. I denna 

undersökning kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska 

principer som bland annat handlar om att alla som deltar i undersökningen är anonyma, det 

vill säga att fiktiva namn på pedagoger och förskolor kommer att användas.  

Materialet vi får in kommer endast användas till vårt examensarbete och kommer raderas när 

det har bearbetats. Ni har möjlighet att avbryta undersökningen när som helst. Om ni har 

några frågor angående undersökningen, kontakta oss eller vår handledare Marie Fahlén via 

mail. 

Tack på förhand! 

Rebecca Andersen 

Aleksandra Lagerbratt 

Handledare: Marie Fahlén 



Bilaga 2 

Informationsbrev till förskollärare Datum: 2018-11-21 

Vi heter Rebecca Andersen och Aleksandra Lagerbratt. Vi studerar 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 pedagoger kan stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling med hjälp av digitala verktyg”. Insamling av datamaterial kommer att ske via 

intervjuer. Intervjuerna kommer endast ske ihop med pedagogerna på er förskola, det vill säga 

att barnen inte är involverade i några intervjusammanhang. Insamlad data kommer att raderas 

när arbetet är godkänt.  

Det är viktigt att ni som förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart 

för denna undersöknings syfte. Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att 

vara konfidentiella. Fiktiva namn på barn/elever, 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 behöver vi ert samtycke. Vi ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till er förskolechef på 

förskolan. 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mail eller via telefon. 

Mailadress:                   Telefonnummer: 

Aleksandra Lagerbratt: SXXXXXX@hb.student.se  07X-XXX XX XX 

Rebecca Andersen: SXXXXXX@hb.student.se  07X-XXX XX XX 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Andersen 

Aleksandra Lagerbratt 



 

 

 

Samtyckesblankett för förskollärare 

 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 

kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

JA, jag samtycker till att delta i undersökningen. 

 

NEJ, jag samtycker INTE till att delta i undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

1. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med flerspråkiga barn och deras 

språkutveckling? 

 

 

2. Vilka erfarenheter har du av att arbeta med digitala verktyg? 

 

 

3. Använder du och dina kollegor digitala verktyg för att stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling? Om så är fallet - hur och med vilka digitala verktyg? 

 

 

4. Hur arbetar ni i övrigt med flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

 

5. Använder ni er av digitala verktyg i andra delar av verksamheten? Om så är fallet - hur 

och i vilka sammanhang? 

 

 

6. Om ni inte använder er av digitala verktyg för att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling, vilka metoder använder ni istället? 

 

 

7. Ges det möjlighet till kompetensutveckling inom digitala verktyg och flerspråkighet? 

 

8. Har du något som du vill tillägga? 
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