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Studiens syfte var att undersöka vilka digitala hjälpmedel samt hur de används
av förskollärarna som stöd till barns språklärande i förskolans verksamhet.
Semistrukturella intervjuer genomfördes av sex förskollärare från fyra
avdelningar på en förskola. Av resultatet från intervjuerna framgår att digitala
hjälpmedel används i varierande grad på de olika avdelningarna. Gemensamt
för de intervjuade förskollärarna är att de ser de digitala hjälpmedlen som ett
komplement till traditionella artefakter, att de ska ha ett syfte för barns lärande
samt att digitala hjälpmedel kan skapa möjlighet till variation i aktiviteter. Min
slutsats av studien är att det är förskollärarens motivation, intresse och
engagemang som är avgörande för att barnen ska få ett lustfyllt språklärande
genom de digitala hjälpmedel som tas in och används i verksamheten.
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1 Inledning
Nästan allt som görs i dagens samhälle är beroende av digitala hjälpmedel och de tar mer
och mer plats i människors vardag. Förskolan är en del av samhället och i den nya
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ingår i uppdraget att ge barnen ”möjlighet att
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket, 2018, s.9).
Idag har digitala hjälpmedel en potential att med varierande metoder förmedla
information som skapar en ny väg för barn att komma i kontakt med skrift i tidig ålder
(Jennfors & Jönsson, 2010). Samtidigt visar forskning att barns motivation att lära ökar
vid användning av digitala hjälpmedel som till exempel dator. Dessutom visar forskning att
digitala hjälpmedel bidrar till nya kunskaper hos barn och att det är avgörande att
förskolan har en förståelse för den potential som digitala hjälpmedel skapar och hur de kan
nyttjas i barns lärande och utveckling (Jennfors & Jönsson, 2010).
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är tydlig med att digitala hjälpmedel ska
finnas i förskolans verksamhet samt att den ska användas som hjälpmedel i barns
lärprocess. Därmed är förskollärarna ansvariga att stimulera användandet av digitala
hjälpmedel i olika aktiviteter som kan bidra till att barn utvecklar olika kommunikations
kompetenser såsom tal och skriftspråk.
Som blivande förskollärare vill jag undersöka och få ökad kunskap om hur förskollärarna
nyttjar digitala hjälpmedel som stöd vid barns språklärande i förskolan samt få inspiration
till mitt framtida yrke hur och vilka digitala hjälpmedel förskollärarna använder i
förskolan.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att undersöka vilka digitala hjälpmedel som används för barns
språklärande samt hur hjälpmedlen används av förskollärarna som stöd för barns
språklärande i förskolans verksamhet.
Frågeställningen som studien utgår ifrån är:
- Vilka digitala hjälpmedel används för barns språklärande?
- På vilket sätt används digitala hjälpmedel för barns språklärande?

1.2 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i avsnitten bakgrund, metod, resultat och diskussion.
Bakgrundsavsnittet är indelat i fyra delavsnitt. Avsnittet inleds med en redogörelse av
studiens litteratursökning följt av en beskrivning av de begrepp som används i uppsatsen.
Vidare följer en presentation av tidigare forskning kring området literacy med inriktning
mot digitala hjälpmedel. Avsnittet avslutas med en redogörelse av studiens teoretiska
perspektiv. Metodavsnittet är indelat i sex delavsnitt. Avsnittet beskriver genomförandet
av studien och inleds med forskningsdesign, urval och metodval följt av studiens
tillförlitlighet utifrån trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att bekräfta.
Därefter följer en redogörelse för studiens hänsynstagande av forskningsetiska principer.
Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur dataanalysen har genomförts.
Resultatavsnittet är indelat fyra delavsnitt. I avsnittet presenteras och analyseras studiens
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resultat. Resultatet redovisas utifrån två teman och tre underteman. I presentationen av
resultat ges även en resultatsammanfattning. Avsnittet avslutas med en resultatanalys.
Diskussionsavsnittet är indelat i fyra delavsnitt. Avsnittet inleds av en diskussionsdel
bestående av metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoddiskussionen förs utifrån
metodvalet och metodernas användning i studien. Resultatdiskussionen är strukturerad
utifrån studiens två forskningsfrågor. Diskussionsdelen följs av en slutsats och därefter en
reflektion av studiens resultat sett ur pedagogisk relevans för mitt framtida yrke som
förskollärare. Avsnittet avslutas med tankar och förslag kring framtida forskning.

2 Bakgrund
Digitala hjälpmedel i förskolan är ett relativt nytt område och förändras snabbt vilket
innebär att det inte finns mycket forskning om ämnet tillgänglig (Nilsen, 2014). Samtidigt
har digitala hjälpmedel lyfts fram i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) som ett
viktigt hjälpmedel i barns lärande och utveckling i förskolan och det ligger i förskollärarens
uppdrag att följa läroplanen. I den nya läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018)
som träder i kraft 2019-07-01, har användning av digitala hjälpmedel lyfts fram jämfört
med nuvarande läroplan Lpfö98/2016 (Skolverket, 2016).

2.1 Litteratursökning
För att söka kunskap om digitala hjälpmedel som stöd för barns språklärande i förskolan
har flera källor använts såsom kurslitteratur för förskollärarprogrammet och databaser.
Sökning efter avhandlingar och artiklar har gjorts i databaserna DiVA, ERIC och SWEPUB.
Sökning har skett med engelska sökord och med sökorden översatta till svenska. De
använda sökorden har exempelvis varit: school, preschool, tablet, ICT och IT och översatt
till svenska: skola, förskola, surfplatta, IKT och IT. Sökning har skett med olika
kombinationer av sökorden. Exempelvis har sökningen i SWEPUB med sökorden skola
AND IT, begränsat till doktorsavhandlingar genererat 117 träffar. Sökning har även skett
begränsat till refereegranskade artiklar och som exempel genererades då 15 träffar i
SWEPUB med sökorden preschool AND tablet. Även referenslistor i artiklar och
avhandlingar från träffarna i databassökningarna har använts för vidare sökning av
relevant forskning till studien. För att få inspiration har även sökning skett i DiVA
databasen efter uppsatser som handlar om digitala hjälpmedel med fokus på språk eller
närliggande område. Dessutom har deltagande i en konferens gjorts, där några olika
förskolor och kommunens IKT-coach presenterade exempel på hur de arbetar med digitala
hjälpmedel i barngrupp på förskola. Förslag på uppsats och forskningsrapport, om digitala
hjälpmedel respektive språklärande, har getts från min handledare och lärare i kursen
Självständigt arbete. Litteratur har lånats från Mälardalens Högskolas bibliotek.

2.2 Begrepp
I detta avsnitt förklaras några för studien centrala begrepp.
2.2.1 Digitala hjälpmedel
Med digitala hjälpmedel avses i den här studien artefakter som används i förskolans
verksamhet tillsammans med barn såsom datorer, surfplattor, storbildsskärmar och
mobiltelefoner. Studiens definition av digitala hjälpmedel utgår från Bjurulf (2013)
beskrivning av digitala redskap i förskolan och ”att för den uppväxande generationen är de
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digitala redskapen lika självklara som vilka andra hjälpmedel som helst” (Bjurulf, 2013,
s.90). Att Bjurulf jämställer digitala redskap med vilka andra hjälpmedel som helst är
anledningen till att begreppet digitala hjälpmedel används i studien. När begreppet
lärplattor används i studien avses surfplattor och när begreppet reflektionsskärm används i
studien avses storbildsskärm.
2.2.2 IKT
IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknologi (Bjurulf, 2013).
2.2.3 IT
IT är en förkortning för informationsteknologi enligt definition i Nationalencyklopedin
(n.d.).
2.2.4 APP
App är en förkortning för applikation enligt definition i Nationalencyklopedin (n.d.). En
applikation är ett datorprogram med ett särskilt tillämpningsområde, till exempel
ordbehandling eller spel. Namnet applikation kommer från engelskans “application” som
betyder tillämpning. För att använda en app behövs viss elektronisk utrustning som till
exempel en lärplatta, en mobiltelefon eller en dator. Distribution och nedladdning av appar
sker främst via internet

2.3 Tidigare forskning
Uppsatsen forskningsbakgrund utgår från varierande nationell och internationell forskning
bland annat inom området literacy med inriktning mot digitala hjälpmedel. Valet av
tidigare forskningsstudier och litteratur utgår från att de ska vara relevanta och bidra till
att denna studie ska nå sitt syfte. Tidigare forskning berör främst lärplattor och appar i
förskolan, med anledning av att det finns få studier om andra digitala hjälpmedel.
I detta avsnitt behandlas tre områden: Barns möjlighet till språklärande i möte med
digitala hjälpmedel, Förskollärarnas kompetens och arbetssätt gällande digitala
hjälpmedel och Literacy.
Nilsen (2014) påpekar att det finns brist på forskning inom området för användning av
digitala hjälpmedel i förskolebarns lärande och att den mesta forskningen är gjord inom
skolområdet. Om man ser till internationell forskning, poängterar Nielsen, kan
användningen av IKT bero på bland annat olika länders kultur, utbildningssystem och
finansiella situation. Det innebär också att resultaten i internationell forskning inte alltid är
överförbara till svenska förhållanden då verksamheten i förskolan inte bedrivs på samma
sätt, det kan vara skillnad i tillgång och typ av digitala hjälpmedel. Tallvid (2015) forskning
är vald för att den behandlar lärares förhållningssätt vid införande av digitala hjälpmedel i
skolsystemet. Jag är medveten om att den inte behandlar införandet av digitala hjälpmedel
i förskolan men anser den ändå relevant för denna studie med avseende på kraven på
förskollärares förhållningssätt till införandet av digitala hjälpmedel.
2.3.1 Barns möjlighet till språklärande i möte med digitala hjälpmedel
Forskarna Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) belyser att alla barn har rätt att
skapa kunskap om samt att lära sig behärska användning av olika digitala hjälpmedel för
kommunikation och informationssökande. I citatet nedan skriver forskarna
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Just as it is every child’s right to become literate, he or she should have the right to become a
skillful user of ICT. Children should be able to operate a computer and its functions, and
experience ICT as a tool with vast possibilities for communication and information
retrieval/sharing (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003, s. 277).

Digitala hjälpmedel ger barn möjlighet till språklärande. Barn möter dagligen varierande
digitala hjälpmedel både i hemmiljö samt i förskoleverksamhet. Bjurulf (2013) lyfter fram
en rapport från Statens medieråd från 2010, rapporten visar att närmare hälften av
tvååringarna använder datorer i sina hemmiljöer. Efter 2010 har barns användande av
varierande digitala hjälpmedel ökat både i hemmiljö samt i förskoleverksamhet.
I förskoleverksamhet kan en kombination av digitala och analoga hjälpmedel användas i
olika språklärande aktiviteter. En studie av Fleer (2014) visar hur ett barns och en
barngrupps lärande sker i en aktivitet med hjälp av en kombination av analoga och digitala
hjälpmedel. Ett exempel på lärande är när barn lär sig att hantera lärplattan. Fleer har
studerat barns aktiviteter kring en lärplatta. I aktiviteterna skulle barn skapa en animerad
slowmation film, i form av en saga och ta hjälp av en lärplatta. En vuxen introducerar och
stödjer två barn i det digitala hjälpmedlets funktion, samt hur de ska flytta föremålen
mellan varje foto för att kunna skapa rörelse i filmen. I ett av fallen som uppkom framhålls
hur ett barn lär ett annat barn, i samspel, hantera lärplattan för att skapa en film. I ett
annat fall, när två andra barn skulle skapa en film, framhåller Fleer att de båda barnens
huvudmotiv till att delta i aktiviteten skiljer sig. Det ena barnets motiv var att dramatisera
sagan medan det andra barnets motiv var att hantera lärplattan, beskriver Fleer. Ett barns
motivation till en aktivitet är kopplat till det innehållet i aktiviteten som barnet känner är
viktigt och meningsfullt för sig, menar Hedegaard (2012). Hedegaard framhåller att ett
barns motiv till sitt deltagande i en aktivitet framgår av vilken roll barnet antar i aktiviteten
samt att barnets motiv kan variera beroende på barnets ålder och motiv som barnet redan
har. Som exempel beskriver Hedegaard att ett yngre barn kan vara intresserad av att leka
och ett äldre barn mer intresserad av att lära sig läsa än att leka.
Gärdenfors (2010) lyfter fram att motivation och lärande är starkt kopplat till varandra. De
digitala hjälpmedlen har ofta förutsättningar för att göra barnen aktiva istället för passiva.
När barn deltar aktivt ökar deras motivation och på så sätt gynnas deras lärande. På ett
liknande sätt beskriver Kjällander (2016) en process för barns lärande där digitala
hjälpmedel förändrar barnets förhållande till de digitala aktiviteterna, från en konsument
till en producent. Kjällander menar att i den digitala miljön ges barn möjlighet att skapa
utifrån sina intressen och inte enbart konsumera det som finns tillgängligt. Som exempel
beskriver Kjällander att barn kan skapa sina egna memory spel istället för att använda ett
existerande spel. Kjällander beskriver även att när barnen är producenter är de
motiverade, noggranna och medvetna i sitt handlande. Även barns kreativitet är något som
kan stimuleras med hjälp av digitala hjälpmedel. Kjällander (2014) beskriver att när barn
lär sig hur en app fungerar, gör de det oftast genom att utforska och prova sig fram. Barnen
läser inte en manual för appen som de sedan följer. Genom att barnen prövar sig fram
stimuleras deras kreativitet. Bjurulf (2013) beskriver också att små barn oftast snabbt lär
sig att behärska funktioner i digitala hjälpmedel, utan att de förstår hur den i grunden
fungerar. Barnen provar sig fram till hur funktionen fungerar och är inte rädda för att
misslyckas, vilket gör att de lär sig funktionen.
Att ett hjälpmedel för barns språklärande ska bidra till barns kreativitet är något som
Sandvik, Smørdal och Østerud (2012) belyser vikten av. Som exempel beskriver Sandvik
m.fl. i sin studie en lärplatta kopplad till en storbildsskärm i kombination med en app, som
ger barnen möjlighet att skapa sina egna sagor. Barnens möjlighet att skapa sina egna
sagor gör dem engagerade till att berätta eller dramatisera sagorna, när de sedan visas på
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storbildsskärmen. Något som beskrivs i ovanstående exempel av både Sandvik m.fl. och
Fleer (2014) är att det uppstår samspel mellan barn och barn eller mellan barn och vuxna
vid användning av digitala hjälpmedel. I samspelen uppstår kommunikation. Även i
samspel kring en artefakt kan kommunikation skapas hävdar Ljunggren (2013). Ljunggren
beskriver som exempel hur två barn samtalar om ett trasigt leksaksflygplan.
Kervin (2016) belyser att samspel, kommunikation och aktivt deltagande i aktiviteter är
betydelsefullt för barns språklärande och inte bör bytas ut mot passivt användande av
digitala hjälpmedel. Hur barnen använder digitala hjälpmedel är viktigt för att det ska
främja deras språklärande. Att barnen ska vara aktiva och inte passiva användare av
digitala hjälpmedel beskriver Kervin som språkfrämjande. För att barnen ska bli
motiverade och engagerade till att aktivt delta i en aktivitet med digitala hjälpmedel, ska
aktiviteten beröra barnens intresseområden. Ett digitalt hjälpmedel där barnen passivt
enbart följer instruktioner menar Kervin inte engagerar barnen fullständigt och därigenom
främjas inte barnens språklärande lika effektivt. Vilka digitala funktioner som barn är
intresserade av varierar med barns ålder visar Kjällander (2014) i sin studie. Som exempel
beskrivs att i yngre ålder är barn intresserade av ljudfunktioner och i senare ålder är de
mer intresserade av att producera egna animerade filmer och bilder samt att fotografera på
egen hand.
2.3.2 Förskollärarnas kompetens och arbetssätt gällande digitala
hjälpmedel
Tallvid (2015) beskriver att internationellt och nationellt har digitala hjälpmedel införts i
skolsystemet. I Sverige har i stort sett alla kommuner infört eller håller på att införa 1:1
systemet som innebär att varje elev i klassrummet har en egen dator med
internetuppkoppling (Tallvid, 2015). Tallvid beskriver att mönstret i de utvecklingsfaser
som uppkommit vid digitalisering går att känna igen från införandet av ny teknologi vid
tidigare tillfällen. Införandet av ny teknologi kan skapa problem och viss skepsis men när
den väl är inarbetad och etablerat blir den en naturlig del i vardagen. Tallvid tar upp att
gjorda utvärderingar av 1:1 införandet i skolan visar att förändring inte sker bara för att
teknologin har blivit tillgänglig. För att nå syftet med förändringen krävs att lärare har
motivation och är utbildade i hur teknologins möjligheter tas till vara i elevernas
undervisning. Dessutom betonar Tallvid lärarnas kontinuerliga kompetensutveckling som
en framgångsfaktor. En risk som kan framkomma utan kompetens och
kompetensutveckling beskrivs av Nilsen (2014). Nilsen belyser ett exempel som visar
vikten av förskollärarnas grundläggande kompetens och strategi för hur ett digitalt
hjälpmedel kan användas när det introduceras i förskoleverksamheten. Exemplet som
Nilsen beskriver är ett kommunalt projekt där lärplattor infördes utan att förskollärarna
hade kunskap om hur lärplattorna används och utan en strategi till vad lärplattorna skulle
användas till. Barnen lärde sig att hantera lärplattorna snabbare än förskollärarna med
följd att förskollärarna förlorade kontrollen över användandet. Förskollärarna var
medvetna om problemet och att de hamnat i vad de kallade Appträsket. Konsekvensen blev
att förskollärarna stoppade användningen av lärplattorna. En strategi utarbetades för
lärplattornas användning. Därefter återinfördes lärplattorna i verksamheten med ett lyckat
resultat enligt förskollärarna.
Gärdenfors (2010) betonar att IT har revolutionerat det traditionella pedagogiska lärandet
och att det ställer nya krav för förskollärarna. Gärdenfors menar att det krävs att
förskollärare har den IT-kompetens samt insikt om hur IT kan användas i förskolan för att
IT ska bidra till en förändring som underlättar barns lärande. Gärdenfors beskriver en risk
som skulle kunna uppstå om förskolläraren inte har tillräcklig insikt om att IT inte kan
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ersätta förskollärarens professionalism i de interaktioner som idag finns mellan
förskollärare och barn. Gärdenfors betonar att en vital funktion hos förskolläraren i sin
yrkesprofession är att synliggöra grunderna för ett kompetensområde för barnen.
Förskollärarens uppgift är att följa upp barnens resonemang, ställa frågor kring området
och svara på de frågor som barn funderar över. Dessutom kan förskolläraren bidra till
konstruktiva diskussioner med barnen kring området. Exempelvis om ett barn ska hitta
lösningen på ett problem, kan barnet genom interaktion med förskolläraren få djupare
förståelse för problemet och med stöd av förskolläraren lyckas lösa det. Även Nilsen (2014)
och Skantz Åberg (2018) belyser vikten av interaktionen mellan barn och förskollärare.
Skantz Åberg beskriver att om barn ska samtala om något som visas på det digitala
hjälpmedlet, exempelvis en text, behöver en förskollärare närvara för att skapa ett
meningsfullt samtal mellan barnen om texten. Ett meningsfullt samtal som handlar om
texten kan skapas genom att ställa frågor samt förklara begrepp, vilket berikar barnens
språk. Om förskolläraren inte skapar ett meningsfullt samtal om texten kan samtalet
handla mer om det digitala hjälpmedlet än om texten. Ytterligare egenskaper hos
förskollärare som är väsentliga för att aktiviteter med digitala hjälpmedel, såsom en
lärplatta, ska bli lärande för barnen beskrivs av Nilsen. Nilsen poängterar förskollärarnas
förståelse för vilka didaktiska uttrycksformer lärplattan kan erbjuda och hur de ska vägleda
barnen i aktiviteterna som avgörande. Vägledningen kan vara verbalt och icke verbalt.
Sandvik m.fl. (2012) anser också förskollärarnas egenskaper som viktiga i arbetet med
digitala hjälpmedel. Sandvik m.fl. har genomfört en studie med syfte att undersöka
lärplattans roll i barns språklärande. De har observerat och analyserat en barngrupps
användning av två appar, See and say och Puppet Pals. Apparnas funktionalitet har olika
pedagogiska perspektiv. See and say har ett behavioristiskt perspektiv, barnen ska hitta
och peka på det föremål som efterfrågas och får då belöning. Puppet Pals har ett
konstruktivistiskt perspektiv, barnen ska skapa egna sagor. Barnen hade inte någon
tidigare erfarenhet av apparna. Sandvik m.fl. beskriver förskollärarens förhållningssätt
som viktigt vid användande av lärplattan. I studien framgår att förskolläraren antagit en
roll som medforskare med barnen när de utforskade och lärde sig att använda de båda
apparna. Att förskolläraren antog rollen som medforskare samt att se till det enskilda
barnets tidigare kunskap och deltagande i aktiviteterna bidrog till flera positiva effekter för
barns språklärande. Barnen blev engagerade, de samarbetade och de kommunicerade både
verbalt och icke verbalt. Sandvik m.fl. beskriver att efter barnen blivit familjära med
apparna observerades en aktivitet med appen Puppet Pals och lärplattan kopplad till
storbildsskärm. Att använda storbildsskärmen bidrog till att hela barngruppen kunde se
och delta aktivt i aktiviteten.
2.3.3 Literacy
Sandvik m.fl. (2012) beskriver att traditionellt har begreppet literacy kopplats till
människors läs och skrivförmåga. De definierar dock literacy som ett bredare begrepp och
inkluderar även visuell och akustisk kommunikation som exempelvis bilder och ljud. Även
Kjällander (2014) har en bred syn på begreppet literacy och påpekar att det nu genomgår
en förändring från ett ofta förekommande skriftspråk till ett allt mer förekommande
bildspråk. Kjällander menar också att det samtidigt sker en förändring från det tryckta till
det digitala.
Barnen kommer tidigt i livet i kontakt med texter genom varierande media. Det
traditionella sättet barn fått kontakt med texter har varit genom böcker och tidningar. I
dagens samhälle har digitala hjälpmedel såsom datorer och lärplattor tagit ett stort
utrymme. Även barn möter i sin vardag varierande digitala hjälpmedel både i och utanför
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förskolan. I mötet med digitala hjälpmedel skapas nya möjligheter i barnens tidiga läs- och
skriverfarenheter jämfört med vad böcker, papper och pennor har kunnat erbjuda
(Jennfors & Jönsson, 2010). Ett exempel är en jämförelse mellan läsning av tryckta böcker
och läsning med digitala hjälpmedel. I tryckta böcker kombineras ofta text med bilder,
vilket är två visuella intryck. De visuella intrycken konkurrerar om det arbetsminne som
berör synen. Med hjälp av digitala hjälpmedel kan texten och bilden delas upp på två
arbetsminnen. Om texten blir uppläst och bilderna kvarstår som ett visuellt intryck arbetar
både arbetsminnet för synen och arbetsminnet för hörseln. Det gör att hjärnan får lättare
att ta till sig innehållet (Gärdenfors, 2010).

2.4 Teoretiska perspektiv
För att skapa en större insikt i förskollärares bruk av digitala hjälpmedel för barns
språklärande har studien tagit ansats i det sociokulturella perspektivet. Teorin har
valts för studien, då den synliggör lärande genom samspel mellan människor och att
lärandet kan påverkas av artefakter och miljö, vilket anses lämpligt utifrån studiens
syfte och frågeställningar. Studiens resultat analyseras med inriktningen mot barns
aktiviteter där samspel med sociala interaktioner sker då sociala interaktionerna
enligt teorin bidrar till språklärande.
2.4.1 Sociokulturellt perspektiv
Ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs sociokulturella teori antas i arbetet med
denna studie. Vygotskij (1896-1934) var en sovjetisk psykolog, pedagog och filosof vars
sociokulturella teorier ligger till grund för hur vi idag ser på barns lärande och utveckling
(Vygotskij, 1995). Strandberg (2009) beskriver att Vygotskijs sociokulturella teori utgår
från att lärandet uppstår i aktiviteter som innehåller sociala interaktioner, medierande
artefakter, situerade miljöer och kreativt tänkande.
De sociala interaktionerna sker genom människors utbyte av erfarenheter utifrån sin egen
motivation, emotionella känsla, kreativitet och verbalt. Enligt Vygotskij är samspel i sociala
interaktioner lärande och utvecklande för människor och det är genom samspelet barn
kommer i kontakt med och bygger upp sitt språk (Strandberg, 2009). Mediering kan
förenklat beskrivas som överföring av information mellan människan och omvärlden
(Strandberg, 2009). Överföringen är inte direktkopplad utan den sker genom ett
hjälpmedel, hjälpmedlet kan vara fysiskt eller psykologiskt. Som exempel på ett fysiskt
hjälpmedel tar Strandberg (2009) upp att om en person ska orientera sig i en skog så kan
karta och kompass vara medierande i kopplingen mellan personen och verkligheten.
Forsell (2011) beskriver att det som Vygotskij benämner psykologiska hjälpmedlen är de
medierande hjälpmedlen som används av människan för att tänka och kommunicera, som
exempel nämns alfabetet och siffersystem. Situerade miljöer är exempelvis en plats som
kan kopplas till och stöder vårt lärande. Strandberg exemplifierar det genom att om man
ska lära sig ett nytt språk är det lättare att göra det i ett land där språket talas som
modersmål. Strandberg ger ytterligare ett exempel på en situerade miljö, att lära sig läsa är
enklare i en miljö som innehåller texter jämfört med en miljö där det inte finns texter. En
situerad miljö kan också utgöra en medierande artefakt då den kan skapa emotionella
känslor, överföra kunskaper, kultur och värderingar. En kreativ aktivitet tänjer på
gränserna i vårt lärande, genom det kreativa tänkande som gör att man undersöker/provar
något som man inte tidigare lärt sig. Då lärandet tänjer på gränserna i vår kunskap sker
lärandet i det som Vygotskij benämner den proximala utvecklingszonen.
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I studien har det sociokulturella perspektivets valts då den utgår från att lärandet uppstår i
aktiviteter med ett innehåll såsom beskrivits ovan. De digitala hjälpmedlen ses som
medierande artefakter. I studien fokuseras på digitala hjälpmedels bidrag till skapande av
aktiviteter innehållande sociala interaktioner då samspelet i dessa är språklärande. Även
digitala hjälpmedels bidrag till skapande av situerade miljöer och kreativt tänkande hos
barn berörs i studien. Nilsen (2014) ger exempel på hur ett digitalt hjälpmedel, lärplattan,
kan skapa samspel. Samspelet kan uppstå, mellan barn och barn samt barn och
förskollärare, i olika sammanhang såsom turordning.

3 Metod
I detta avsnitt behandlas studiens forskningsdesign och genomförande. Under
genomförande avsnittet redogörs för urval, metodval, studiens tillförlitlighet, etiska
principer samt dataanalys.

3.1 Forskningsdesign
Forskning kring digitala hjälpmedel för barns språklärande kan anses vara ett relativt nytt
forskningsområde. I ett nytt forskningsområde rekommenderar Bryman (2011) att en
kvalitativ metod används för en undersökning. I en kvantitativ metod ska hypoteser ställas
upp och det kan vara svårt i ett nytt forskningsområde då tillgången till tidigare forskning
är begränsad påpekar Bryman. Utifrån ovanstående argument är en kvalitativ metod vald
för den aktuella undersökningen. En kvalitativ metod är vald för studien vilket innebär att
forskaren lägger större vikt på ord istället för siffror såsom beskrivs av Bryman. En
kvalitativ studies forskningsområde kan tolkas på olika sätt och att det då inte finns endast
ett svar. Bryman lyfter även fram att i en kvalitativ undersökning är semistrukturella
intervjuer lämpliga som datainsamlingsmetod. Intervjuerna spelas in med hjälp av en
lärplatta. Då inspelning görs vid datainsamlingen kan intervjuaren koncentrera sig på
syftet i studien och inte på att dokumentera svaren. Vid bearbetning av insamlat data
transkriberas intervjuerna.

3.2 Genomförande
Före genomförandet av intervjuerna formulerades ett missivbrev genom vilket
deltagarna i studien skulle informeras om studiens etiska forskningsprinciper,
studiens syfte och en beskrivning av procedurerna i studien. Förskollärarna
kontaktades personligen och tillfrågades muntligt om deltagande i studien. De
tillfrågade förskollärarna accepterade förfrågan om deltagande och delgavs
missivbrevet för att därefter slutligen bekräfta sitt deltagande. Tid och plats för
intervjuerna bestämdes av förskollärarna. Intervjufrågorna lämnades inte ut före
intervjuerna förutom till en av förskollärarna som önskade frågorna innan intervjun.
Anledningen till att frågorna inte skickades ut före intervjuerna till samtliga
förskollärare var att deras svar helst skulle vara spontana. Då intervjuerna är
semistrukturella är det endast de fördefinierade frågorna som lämnades ut före
intervjun, ett antal följdfrågor ställdes under intervjun och dessa delgavs inte i förväg.
Intervjuerna spelades in och transkriberades. Det transkriberade materialet
analyserades och teman kopplade till studiens teoretiska perspektiv och
forskningsfrågor identifierades.
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3.2.1 Urval
Studien har genomförts på fyra avdelningar i samma förskola i en medelstor stad i Sverige.
Förskolans huvudman är kommunen. Datainsamlingen har skett genom intervjuer av
förskollärare från förskolans olika avdelningar. Två anledningar till att studien genomförts
på den aktuella förskolan är dess storlek och dess erfarenhet av användning av IKT
(informations- och kommunikationsteknologi) för barns lärande. Förskolan har sju
avdelningar och barngrupperna är antingen yngrebarngrupper eller äldrebarngrupper.
Yngrebarngrupper består av barn i åldrarna ett år till två och ett halvt år. Äldrebarngrupper
består av barn i åldrarna två och ett halvt år till sex år. Förskollärarnas ålder och erfarenhet
av yrket som förskollärare varierar. Även förskollärarnas erfarenhet av arbete med digitala
hjälpmedel i barngrupp varierar. Med den variation av förskollärarnas ålder och erfarenhet
samt barngruppernas sammansättning, som den valda förskolan erbjöd, fanns det
förutsättningar för att besvara studiens syfte. En annan orsak till valet av förskola var att
forskaren i studien känner till några av respondenternas arbetssätt med IKT i lärande syfte.
Urvalet gjordes genom en kombination av målinriktat och bekvämlighets perspektiv.
Bryman (2011) beskriver att bekvämlighetsurval är när respondenterna är valda för att det
är enkelt att få kontakt med dem. Vid målinriktat urval har respondenternas valts utifrån
att de har egenskaper relevanta för studien. Ytterligare en anledning till att studien
genomfördes på den aktuella förskolan var förskollärarnas möjlighet att delta i studien.
3.2.2 Metodval
Studien utgår från semistrukturella intervjuer. Semistrukturella intervjuer karaktäriseras
av att respondenten svarar på ett antal i förväg formulerade frågor. Ofta är de i förväg
formulerade frågorna allmänt ställda och deras svar följs upp av spontana frågor under
intervjun (Bryman, 2011).
3.2.3 Tillförlitlighet
För en forskningsstudie som genomförs med en kvalitativ metod lyfter Bryman (2011) fram
fyra delkriterier för bedömning av tillförlitligheten i studien. De fyra delkriterierna är
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att bekräfta.
Trovärdighet kan enligt Bryman (2011) skapas genom respondentvalidering och i denna
studie har en förenklad variant av respondentvalidering praktiserats. Under intervjun
ställdes följdfrågor för att bekräfta svaren som förskolläraren lämnade på intervjufrågorna
för att säkerställa att förskollärarens intervjusvar uppfattats riktigt. Överförbarhet av en
studies resultat till en annan kontext tas upp av Bryman som en svårighet att uppnå i en
kvalitativ metod. Som nämnts tidigare lyfter Bryman fram att i en kvalitativ studie kan
verkligheten, eller forskningsområdet, tolkas på olika sätt och att det då inte finns endast
ett svar. Överförbarhet kan anses ha skapats i studien genom intervjuer av förskollärare
med olika erfarenhet av IKT som hjälpmedel i barns språklärande samt att förskollärarna
arbetar med barngrupper som består av barn i varierande åldrar. Pålitlighet kan enligt
Bryman skapas genom kollegiegranskning och i denna studie har det skett genom
återkoppling på arbetet från handledare och studiekamratgranskning. Granskning och
återkoppling sker ett antal gånger under studiens genomförande. Möjlighet att bekräfta
har i studien skapats genom att intervjuer spelats in med en efterföljande transkribering
ord för ord. Görs transkriberingen noggrant reduceras risken för införande av egna
värderingar i respondenternas svar. Bryman betonar att egna värderingar inte får föras in.
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3.2.4 Etiska principer
I studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna informations-,
konfidentialitets-, samtyckes- samt nyttjandekravet och som rekommenderas
av Bryman (2011) samt Vetenskapsrådet (2017).
Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om studiens syfte och
procedur för dess genomförande samt att deltagarnas delgivna information enbart används
för studiens syfte. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter skyddas så att de
inte kan komma obehöriga tillhanda samt att behandling av personuppgifter sker med så
stor konfidentialitet som möjligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva
bestämmer om de vill delta eller inte i studien. Nyttjandekravet innebär att insamlad
information om enskilda personer endast får användas för studiens syfte (Bryman, 2011).
Hänsyn till informationskravet har tagits genom att deltagarna i studien informerades om
studiens etiska forskningsprinciper, studiens syfte och en beskrivning av procedurerna i
studien. Informationen delgavs deltagarna dels i ett missivbrev innan intervjuerna och dels
muntligt i samband med intervjun. Hänsyn till konfidentialitetskravet har tagits genom att
insamlad data är konfidentiell och raderas när studien är avslutad. Namnen på staden, som
förskolan ligger i, och förskolan kommer inte att nämnas i uppsatsen. Förskollärarnas
riktiga namn nämns inte, istället refereras de som förskollärare 1 till förskollärare 6.
Hänsyn till samtyckeskravet har tagits genom att förskollärarna tillfrågats om de vill delta i
studien. Förskollärarna informerades om att deltagandet är frivilligt samt att de kan
avsluta deltagandet när som helst utan negativa konsekvenser. Före intervjun tillfrågades
om deltagarnas samtycke till intervjun och svaret dokumenterades i missivbrevet. Hänsyn
till nyttjandekravet har tagits genom att i studien insamlad data endast används för
studiens syfte. Förskollärarna informerats om att det slutliga och godkända självständiga
arbetet kommer att publiceras i det öppna digitala arkivet DiVA. Även hänsyn och respekt
har visats till de respondenter som önskat att läsa intervjufrågorna innan intervjuerna
genomfördes och spelades in. Frågorna lämnades till respondenterna tre dagar före
intervjun.
3.2.5 Dataanalys
I studien ingår sex ljudinspelade intervjuer som är mellan trettio och fyrtio minuter långa.
Varje intervju har ordagrant transkriberats. För att verifiera transkriberingarna av
intervjuerna lästes texterna och jämfördes med det ljudinspelade materialet. Som ett första
steg i analysen av det transkriberade materialet gjordes en kartläggning av likheter och
skillnader mellan de olika förskollärarnas intervjusvar. Kartläggningen gjordes genom att
skapa en mindmap med utgångspunkt i förskollärarnas intervjusvar. I syfte att göra
kartläggningen tydligare och mer lättläst digitaliserades mindmapen i form av en tabell.
Tabellen har sedan använts för att identifiera teman och underteman utifrån studiens
teoretiska perspektiv som är det sociokulturella perspektivet samt utifrån studiens
forskningsfrågor. De teman som identifierats i det bearbetade materialet är Digitala
hjälpmedel som används för barns språklärande och De digitala hjälpmedlens
användning för barns språklärande. Därefter sorterades det insamlade materialet in
under de identifierade temana och dess underteman och användes sedan som underlag för
resultatdelen i studien.
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4 Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån två teman och tre underteman. Resultatet är
även sammanfattat och analyserat i detta avsnitt.
Resultatet av sex utförda semistrukturella intervjuer redogörs. Intervjuerna bestod av tjugo
strukturerade frågor (se Bilaga 2) samt ett antal uppföljande frågor till förskollärarnas svar.
Frågorna behandlade användning av digitala hjälpmedel i förskolan för barns
språklärande. Förskollärarna har tilldelats var sitt index - 1, 2, 3, 4, 5 och 6 med syfte att
underlätta att följa vilken förskollärare som svarat vad. Nedan följer en presentation av
förskollärarna.
Förskollärare 1 är i trettioårsåldern och arbetat cirka tio år som förskollärare. Nuvarande
barngrupp består av tjugo barn i åldern två och ett halvt till sex år.
Förskollärare 2 är i trettioårsåldern och arbetat cirka två år som förskollärare. Nuvarande
barngrupp består av tjugo barn i åldern två och ett halvt till sex år.
Förskollärare 3 är i fyrtioårsåldern och arbetat cirka tjugo år som förskollärare. Nuvarande
barngrupp består av tjugo barn i åldern två och ett halvt till sex år.
Förskollärare 4 är i femtioårsåldern och arbetat cirka trettio år som förskollärare.
Nuvarande barngrupp består av fjorton barn i åldern ett till två och ett halvt år.
Förskollärare 5 är i trettioårsåldern och arbetat cirka ett år som förskollärare. Nuvarande
barngrupp består av tjugo barn i åldern två och ett halvt till sex år.
Förskollärare 6 är i femtioårsåldern och arbetat cirka trettio år som förskollärare.
Nuvarande barngrupp består av tjugo barn i åldern två och ett halvt till sex år.

Undertema

Tema 1

Tema 2

Digitala hjälpmedel som används
för barns språklärande

De digitala hjälpmedlens användning
för barns språklärande

Tillgängliga digitala hjälpmedel
samt deras funktioner

De digitala hjälpmedlens pedagogiska
syften för främjande av barns språklärande

Undertema

Förskollärares förhållningssätt och dess
inverkan på användningen av
digitala hjälpmedel för främjande av barns
språklärande

Tabell av teman och underteman

4.1 Digitala hjälpmedel som används för barns språklärande
Förskollärarna i studien beskriver vilka digitala hjälpmedel som finns tillgängliga på
förskolan och deras funktioner. Förskolan har sju avdelningar och varje avdelning har tre
lärplattor, en storbildsskärm och mobiltelefon. Gemensamt för de sju avdelningarna finns
två gemensamma digitala hjälpmedel en projektor och ett mikroskop, hjälpmedlen lånas
mellan avdelningarna. Gemensamt för kommunens förskolor finns ett antal IT-lådor med
olika sorters digitala hjälpmedel. I följande avsnitt redogörs för undertemat tillgängliga
digitala hjälpmedel samt deras funktioner.
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4.1.1 Tillgängliga digitala hjälpmedel samt deras funktioner
Alla förskollärarna i studien beskriver att tillgängliga digitala hjälpmedel kan skilja mellan
förskolans avdelningar. Skillnaden mellan avdelningar har sin grund i att det finns digitala
hjälpmedel som tillhör respektive avdelning på förskolan. Vidare påpekar förskollärarna
att de även har tillgång till hjälpmedel som är gemensamma för förskolans avdelningar och
hjälpmedel som är gemensamma för ett antal av kommunens förskolor. Tillgängliga appar
kan också skilja mellan avdelningar, berättar förskollärarna. Den kommunala
skolverksamheten i den medelstora staden som studien genomförts i har en katalog, med
appar som får användas i barngrupp. Förskollärarna laddar ner appar till avdelningens
lärplattor utifrån katalogen.
Varje avdelning har tillgång till minst tre egna lärplattor och en egen storbildsskärm
beskriver en av förskollärarna i studien
Det finns i alla fall tre iPads per avdelning och alla har en reflektionsskärm till, det är en grund.
Och sen har vi våra telefoner, eftersom det är samma märke så det blir också ett redskap i sig
(förskollärare 3).

Förskolläraren beskriver även att antal lärplattor per avdelning kan variera och att på hens
avdelning finns det fem lärplattor tillgängliga.
Alla förskollärare i studien beskriver att lärplattan är det digitala hjälpmedel som används
mest då den har ett flertal funktioner som kan nyttjas i förskolan. Exempel på funktioner i
lärplattan som nyttjas är filma, fotografera, ljudinspelning och visa film. På lärplattorna
finns även appar tillgängliga vars funktion är att vara ett stöd i arbetet med att stimulera
barns språklärande beskriver förskollärarna.
En app som nämns av alla förskollärarna är bilderbokstjänsten Polyglutt som kommunen
har på prov i några förskolor. I Polyglutt ingår böcker på svenska och andra språk samt
teckenspråk. En av förskollärarna i studien betonar att Polyglutt har uppläsningsfunktion
av text men att man även kan läsa texten själv. Dessutom finns inställningar för att välja
avancerat eller lättare språk.
Flertalet av förskollärarna berättar att de också använder appar med andra språklärande
funktioner. Exempel på en sådan app är Puppet Pals 2 med vilken barnen kan skapa egna
sagor i form av tecknad film, barnen kan skapa sagofigurer eller använda fördefinierade
figurer. En förskollärare uttrycker att
Barnen tycker det är roligt med Puppet Pals, de inspirerar varandra (förskollärare 5).

Ytterligare ett exempel som förskollärarna beskriver är Green Screen. Med Green Screen
kan barnen till exempel skapa bilder eller filmer där föremål eller personer är placerade i
en sagomiljö eller en verklig miljö. Med Green Screen filmar eller fotograferas något mot
en grön bakgrund och med appen byts den gröna bakgrunden ut till en valbar bild, till
exempel kan det vara teckningar som barnen själva gjort.
En av förskollärarna beskriver ett aktuellt projekt i hens barngrupp där Green Screen
ingår.
Nu håller vi på att filma och de använder Green Screen och gör stop motion film
(förskollärare 3).

Några förskollärare som arbetar på äldrebarnavdelningar beskriver ytterligare appar som
används för språklärande. En app är ett bokstavpussel där barn kan skriva enkla ord, till
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exempel ordet fot. En annan app är ett ritprogram som heter SAI Brush där barn kan rita,
till exempel bokstäver.
Sedan har vi SAI Brush. Det är ett ritprogram som vi arbetar med bokstäver. De får skriva till
exempel bokstaven O. Då vi skriver på lärplattan och det kommer på storbildsskärm så får alla
se (förskollärare 1).

En förskollärare på en yngrebarnavdelning uttrycker att det på deras lärplattor finns
många appar med en funktion fokuserad på språklärande, men att förskollärarna i hens
barngrupp inte använder apparna.
Det finns många olika program och appar som man kan använda sig av men vi har lagt oss på en
basic nivå. Vi har appar som säger Hi! Översättnings appar och sådana saker (förskollärare 4).

Ett hjälpmedel som finns på varje avdelning är en storbildsskärm, skärmarna är uppsatta
på en vägg i respektive avdelnings lekrum. Några av förskollärarna beskriver att de speglar
en lärplattas skärm till storbildsskärmen. Speglingen görs för att en hel barngrupp ska ha
möjlighet att se det som visas på lärplattan.
Vi har reflektionsskärm som vi kan koppla upp! Lärplattan och reflektionsskärm används ihop
vid hel grupp (förskollärare 5).

Ytterligare ett digitalt hjälpmedel som finns på förskolan är mobiltelefoner. Mobiltelefoner
beskrivs av förskollärarna som ett hjälpmedel de ofta använder i spontana aktiviteter, både
inomhus och utomhus, för att fotografera och filma. Ett exempel på en spontan aktivitet i
en yngrebarngrupp där mobiltelefon används ges av en förskollärare.
Det är precis vad som är aktuellt i den stunden. Vad som är intressant just då, till exempel när vi
är ute och går och om vi ser en ekorre, eller ett löv, eller ett djur, eller en hund. Då kan man ta
foto och titta på djuret och prata om hur det djuret låter eller vilken ras hunden har
(förskollärare 4).

Förskollärarna beskriver två gemensamma digitala hjälpmedel på förskolan som lånas
mellan de sju avdelningarna, en projektor och ett mikroskop.
Projektorn kan kopplas till lärplattan för att projicera bilder eller filmer på en större yta,
för att exempelvis skapa visuella miljöer. En förskollärare beskriver ett visuellt akvarium
som ett exempel.
Det går att göra så mycket, det går att göra upplevelser. Som med våra kuber där man går in i ett
rum så är man under ett akvarium. Man kan göra otroligt mycket (förskollärare 6).

Förskolläraren hävdar också att en egen projektor på varje avdelning är önskvärt
Jag skulle vilja ha en projektor på varje avdelning, den skulle man kunna använda jättemycket.
Det går att göra hur mycket som helst, till exempel skapa ett rum för barnen, man skulle kunna
filma på ett annat sätt (förskollärare 6).

Det andra gemensamma hjälpmedel på förskolan är ett mikroskop i äggformat, som heter
Webb-ägget, berättar en förskollärare. Webb-ägget kopplas till lärplattan för att titta på
och utforska det som ligger i mikroskopet. Hjälpmedlet används både i planerade
aktiviteter men även i spontana aktiviteter, som beskrivs av en förskollärare i studien.
Om barnen hittar någonting kan vi ta fram ägget, så vi kan se närmare på det, för att fånga
barnens intresse och spinna vidare på det (förskollärare 2).

Förskollärarna i studien beskriver att det finns gemensamma digitala hjälpmedel, så
kallade IT-lådor, för ett antal förskolor. IT-lådorna tillhandahålls av kommunen.
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Förskollärarna berättar att det finns flera IT-lådor med varierande innehåll. För att få
tillgång till en IT-låda måste förskolan efterfråga om att få låna denna. Förskolan placeras
sedan i en kölista för den efterfrågade IT-lådan.
Det finns jätte många lådor. Jag kommer inte ihåg alla. Det finns möjlighet att låna in om vi inte
har i huset. Alla förskolor kan ställa sig i kö och låna (förskollärare 3).

För tillfället har en äldrebarnavdelning på förskolan tillgång till en IT-låda innehållande en
liten robot som heter Ozobot, säger en förskollärare. Roboten rör sig efter linjer och
färgkombinationer som är kopplade till olika rörelser, exempelvis snurra och u-sväng.
Linjerna och färgkombinationerna kan barnen skapa med hjälp av fem millimeters breda
färgpennor. På så sätt är det barnen som programmerar robotens rörelser.
En tidigare IT-låda som lånats har enligt en förskollärare innehållit en robot som heter
Blue-bot. Blue-bot är en robot vars rörelse går att programmera på olika sätt, exempelvis
med hjälp av lärplattan eller knappar placerade på roboten. Några av Blue-bots
programmerbara rörelser är att köra framåt, bakåt och svänga. En annan låda har
innehållit ett hjälpmedel för att skapa musik som heter MaKey MaKey, säger
förskolläraren.
Flera förskollärare beskriver att de skulle vilja ha egna hjälpmedel på avdelningen av den
sort som finns i IT-lådorna. En av förskollärarna motiverar sin önskan med att de digitala
hjälpmedlen som finns i IT-lådan då finns tillgängliga om barnen frågar efter något av
dem.
Uttrycker ett barn, å jag skulle vilja göra det här, då måste vi ändå vänta fyra till fem veckor
innan vi får den lådan (förskollärare 1).

Förutom egna hjälpmedel av den sort som finns i IT-lådorna önskar en förskollärare att de
skulle ha möjlighet att köpa in appar och projektorer. Förskolläraren anser dock att
förskolan har det bra ställt när det kommer till digitala hjälpmedel och utrustning, i
jämförelse med kommunens andra förskolor.
Vi har det ganska bra i förhållande till andra förskolor kan jag tänka mig när det gäller digitala
hjälpmedel och utrustning. Man önskar man hade mer pengar, till några appar som är jättebra.
Allt kostar pengar (förskollärare 3).

4.2 De digitala hjälpmedlens användningsområde för barns
språklärande
Förskollärarna i studien beskriver användningsområdena av digitala hjälpmedel utifrån
pedagogiskt syfte, samt sitt förhållningssätt till digitala hjälpmedels användning i
förskolan. I följande avsnitt behandlas de två undertemana de digitala hjälpmedlens
pedagogiska syften för främjande av barns språklärande samt förskollärares
förhållningssätt och dess inverkan på användningen av digitala hjälpmedel för
främjande av barns språklärande.
4.2.1 De digitala hjälpmedlens pedagogiska syften för främjande av
barns språklärande
Förskollärarna berättar om deras språkfrämjande arbete med digitala hjälpmedel genom
att beskriva aktiviteter som utförs med barn. Aktiviteterna de beskriver är reflektion
tillsammans med barnen, högläsning, återberättande, kommunikation, socialt samspel och
utforskande. Några förskollärare berättar även om särskilda pedagogiska syften med
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användning av digitala hjälpmedel. Syftena som beskrivs är utveckling av ordförråd och
fonetik.
Samtliga förskollärare i studien beskriver att de i huvudsak använder digitala hjälpmedel
som ett komplement till de traditionella artefakterna i pedagogiska aktiviteter för barns
språklärande. Digitala hjälpmedel kan erbjuda fler och nya alternativ till utförandet av en
aktivitet och på så sätt bidrar hjälpmedlen till barns lärande hävdar flertalet av
förskollärarna. En av förskollärarna i studien uttrycker:
Jag kan ge upplevelser på ett annat sätt och då kanske vi alltså tillsammans kan få den kunskap
de ska ha att liksom stanna kvar. Om jag kan erbjuda tio vägar till samma kunskap så är det
jättebra. Då kan jag få tio olika barn att få samma kunskap och att den kanske kan stanna kvar
där också (förskollärare 1).

Vidare beskriver förskollärarna att de digitala hjälpmedlen ofta används i kombinationer
för att bidra till en aktivitets pedagogiska syfte med avseende på barns språklärande. Den
oftast förekommande kombinationen är lärplattan kopplad till storbildsskärmen för att
enklare presentera något för en barngrupp.
En aktivitet som samtliga förskollärare beskriver där denna kombination används är
reflektion tillsammans med barn. Reflektion av barns aktiviteter eller händelser sker ofta
med dokumentation som är insamlad med lärplattan eller mobiltelefon i form av foto eller
film. Vid reflektionen visas dokumentationen på storbildsskärmen. Flera förskollärare
beskriver att en fördel av att använda storbildsskärmen vid reflektion i barngrupp är att
alla barn kan se. Att barnen ser underlättar att engagera barnen i samtalet. En av
förskollärarna i studien beskriver att:
Framför allt när man tar upp det på reflektionsskärmen också. All typ av reflektion tillsammans
med barn är språkstimulerande. Man tar upp och berättar vad man sett (förskollärare 3).

Högläsning är en annan språkstimulerande aktivitet som kan ske i mindre eller större
barngrupper. Vid barngrupper upp till tre barn används ofta tryckta böcker då alla barnen i
gruppen kan se boken. Vid större barngrupper beskriver de flesta förskollärarna i studien
att aktiviteten utförs med hjälp av lärplatta kopplad till storbildsskärm. Storbildsskärm
används för att alla barn ska ha möjlighet att se texten när den läses. Ytterligare fördelar
som beskrivs med storbildsskärmen är möjligheter till variationer i en läsaktivitet. Det kan
vara att samtala med barnen om texten eller dramatisera textens innehåll tillsammans med
barnen. En av förskollärarna uttrycker:
Det är viktigt gällande språklärande att barn ser texten, att de ser krumelurerna. Det är det som
jag läser och att det är inte ett berättande hela tiden utan det är de fysiska böckerna. Fast vi
använder ju lärplattorna för att projicera upp och göra det större för alla barn (förskollärare 3).

I aktiviteter där samspel ingår utvecklar barnen sitt språk och sin sociala kompetens,
beskriver alla förskollärarna i studien. Flera av förskollärarna hävdar att användning av
digitala hjälpmedel i en aktivitet kan stimulera barn till samspel och på så sätt främjar
hjälpmedlen barns språklärande. En av förskollärarna påpekar att:
Det digitala ska inte vara något man gör själv utan vi ska samarbeta. All typ av samarbete är bra
för språklärande eftersom då måste jag uttrycka mig till mina vänner, till de som är tillsammans
oavsett om det är via konversation, sång eller tecken. Allt som för barnen samma i olika
konstellationer är bra för språkinlärning (förskollärare 3).

En av förskollärarna på en äldrebarnavdelning berättar om en aktivitet där samarbete
ingår och att hen använder lärplattan kopplad till storbildsskärmen. Med appen SAI Brush
ritar hen eller ett barn en djurfigur som visas på storbildsskärmen för barngruppen.
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Barnen samarbetar under ritande processen och diskuterar och kommer fram till vilket
djur figuren föreställer. Förskolläraren beskriver att barnen tränar sitt språk då de
diskuterar samtidigt som den sociala kompetensen utvecklas genom att de samarbetar.
Då kan man rita så får barn gissa, till exempel en kotte eller barn skriva sitt namn, eller känna
igen sitt namn. Då tränar barn på ljud och bokstäver (förskollärare 2).

Att skapa miljöer och upplevelser efter barnens intresse och som inspirerar barnen till
socialt samspel belyser flera förskollärare som språkfrämjande för barnen. Lärplattan
kopplad till projektorn används för att projicera bilder eller filmer på en stor yta och på så
sätt kan visuella miljöer och upplevelser skapas. Den visuella miljön som skapas bidrar till
möjligheter för en dialog mellan förskollärare och barn samt mellan barn och barn,
beskriver en av förskollärarna. I dialogen kan till exempel förskolläraren ställa frågor om
den visuella miljön och barnen får svara och berätta utifrån sitt perspektiv.
Jag kan hitta ett klipp på en miljö på YouTube. Sedan kan jag producera miljön och fråga barn:
Oj! vad tycker du om den här? Hur känns det? Då kan man prata kring helheten för att
stimulera språklärande (förskollärare 3).

Filmskapande är ytterligare en aktivitet där samspel ingår och digitala hjälpmedel används.
Flera förskollärare berättar att barnen skapar egna filmer. En av förskollärarna beskriver
hur hen stöder barnen när de skapar sina egna Stop motion filmer med hjälp av lärplattan
och Green Screen. I aktiviteten utvecklar barn både språk genom samspelet samt kunskap
om digitala hjälpmedel, betonar förskolläraren.
Vi håller på att göra en film. Att använda Green Screen, stop motion, då behövs en vuxen. Det är
lite avancerat för treåringar. De klarar av det, men behöver hjälp för att se hela processen
(förskollärare 3).

Ett flertal av förskollärarna berättar också om samspel i utforskande aktiviteter med
digitala hjälpmedel. Förskollärarna vill genom de utforskande aktiviteterna få barnen
intresserade samt göra lärandet roligt. De digitala hjälpmedel som de oftast använder i
utforskande aktiviteter är Ozobot, Bluebot tillsammans med lärplattan och Webb-Ägget
tillsammans med lärplattan.
Några förskollärare beskriver särskilda pedagogiska syften med aktiviteter där digitala
hjälpmedel används. Att utveckla barns ordförråd kan vara syftet i en aktivitet, berättar
några förskollärare. Sådana aktiviteter sker oftast i en hel barngrupp, säger förskollärarna.
När aktiviteten utförs med en barngrupp används en lärplatta kopplad till en
storbildsskärm för att hela gruppen samtidigt ska ha möjlighet att se det som visas. Enbart
lärplatta används då förskollärarna arbetar med enskilda barn. Syftet med att utveckla
ordförrådet kan grunda sig på hela barngruppens behov eller ett enskilt barns behov.
Ett par förskollärare berättar om några aktiviteter med syfte att utveckla ordförrådet hos
ett enskilt barn med annat modersmål än svenska.
I första exemplet används lärplatta och storbildsskärm för att aktiviteten ska kunna utföras
med hela barngruppen vid en samling så att barnet det berör inte ska känna sig utpekat.
Genom att berätta och visa bilder på storbildsskärmen för barnen, beskriver förskolläraren
för barnen en aktivitet som de ska göra. Samtidigt som en bild visas benämns det som visas
på bilden och barnet får möjlighet att lära sig benämningarna utan att känna sig utpekat,
framhåller förskolläraren.
Det andra exemplet belyser en situation där enbart lärplattan används tillsammans med
bilderboktjänsten Polyglutt. Barnet själv vill sitta ensamt och lyssna på en saga på sitt eget
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modersmål. Lärplattan ger oss förskollärare möjligheten att uppfylla barnets önskan utan
att vi kan barnets modersmål, säger en av förskollärarna.
Förskolläraren påpekar vikten av att genomföra ett boksamtal på svenska med barnet när
det lyssnat klart på sagan. Genom boksamtalet främjar barnets språkutveckling i svenska.
Modersmålet utvecklas genom att barnet lyssnar på sagan.
När barnet lyssnat klart ska jag som förskollärare ha ett boksamtal med barnet så det är viktigt
att jag kan innehållet i sagan fastän jag inte behärskar barnets modersmål (förskollärare 1).

Att ge barn möjlighet att utveckla sin fonetik är ytterligare ett syfte med aktiviteter där
digitala hjälpmedel nyttjas, beskriver ett antal förskollärare.
Förskollärarna säger att många barn idag är språksvaga, det kan vara svårigheter att uttala
vissa ljud eller att bygga ord. För att inte peka ut ett enskilt barn och få barnet att känna sig
utanför arbetar vi med hela gruppen. Den gemensamma aktiviteten kan däremot utgå från
ett enskilt barns behov, påpekar en av förskollärarna.
Ett exempel på en aktivitet där lärplattan kopplad till storbildsskärmen används för
fonetiska övningar beskrivs av en förskollärare. Barn får rita symboler på lärplattan med
appen SAI Brush och förskolläraren kopplar symbolerna till olika ljud som ska övas utifrån
behoven som finns. Barnen får sedan dirigera varandra genom att ett barn pekar på
symbolerna och de andra barnen skapar ljuden som kopplats till respektive symbol, på så
sätt övar barnen de ljud som de har behov av att utveckla.
Idag har vi många barn som är språksvaga, som har svårt med ljud och att bygga ord. Då kan vi
jobba med hela gruppen. Jag använder SAI Brush. Till exempel använder jag mycket musik.
Man kan träna olika ljudorkestrar. Barn kan känna vibrationer i munnen när vi skapar ljud, det
tycker många barn är roligt. Barnen får dirigera varandra. Jag ritar krumelurer som
symboliserar ett ljud som till exempel en våg eller ett O. Sen får barnet som dirigerar säga vilka
ljud som vi ska forma. Alla barn kan vara med, ingen känner sig utpekad och det är roligt
(förskollärare 1).

4.2.2 Förskollärares förhållningssätt och dess inverkan på användningen
av digitala hjälpmedel för främjande av barns språklärande
Förskollärarna beskriver hur de förhåller sig till användandet av digitala hjälpmedel i
förskolan och hur det inverkar på barns språklärande.
Alla förskollärarna i studien beskriver att digitala hjälpmedel ska ha ett pedagogiskt syfte
när den används i förskolan. Förskollärarna poängterar att det är en skillnad mot när
digitala hjälpmedel används av barn i andra miljöer, då är syftet med användningen inte
alltid pedagogisk. Samtliga förskollärare hävdar vidare att de appar som används i
förskolan måste främja barns språklärande. Språklärandet kan exempelvis ske genom att
barn samtalar när de samspelar eller samarbetar vid användandet av appen. Apparna får
inte bidra till att barn sitter isolerade, poängterar en förskollärare.
För att motverka att barnen sitter ensamma med ett digitalt hjälpmedel, som exempelvis
lärplattan, beskriver förskollärarna att de infört vissa förhållningssätt i barnens
användande av digitala hjälpmedel. De förskollärare som tillåter barn att använda
lärplattan själva, utan förskollärares deltagande, beskriver att de begränsar barnens egen
användningstid med lärplattan. Några förskollärare använder tidur och andra inbyggda
funktioner i lärplattan för att begränsa tiden.
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På yngrebarnavdelning använder inte barnen lärplattan själva berättar en förskollärare.
Förskolläraren beskriver att de yngre barnen behöver mänsklig kontakt när de utvecklar
sin sociala kompetens
Vi ser att den sociala kompetensen ofta är en bristvara idag, den får ofta stryka på foten. Allt ska
gå så fort idag (förskollärare 4).
Om du ska lära dig hur du ska vara mot andra människor så är det med andra människor du
måste öva (förskollärare 4).

Vidare beskriver samtliga förskollärare att deras arbetssätt med avseende på barns
språklärande utgår från barnens tidigare erfarenheter och deras nuvarande intressen.
Barnens tidigare kunskap är ju alltid det som ligger till grund och deras intresse för det nya
(förskollärare 1).

Att skapa möjlighet för barnet att utveckla sitt språk utifrån barnets tidigare erfarenhet kan
göras genom att addera en språklig utmaning i ett barns aktivitet, beskriver en
förskollärare. Det kan exempelvis ske om ett barn vill använda ett specifikt digitalt
hjälpmedel och jag upptäcker att barnets intresse grundar sig på aktiviteter i hens
hemmiljö, tillägger förskolläraren.
Förutom barnens tidigare erfarenheter och deras nuvarande intressen beskriver de flesta
förskollärarna att de arbetar utifrån barns individuella behov av språkutveckling.
Förskollärarna anser dock att det är svårt att utgå efter alla individers behov.
Om förskollärarna inte har den kompetens inom det område barnen uttrycker intresse för
kan förskolläraren fråga en kollega om hjälp, säger flera av förskollärarna i studien.
Samarbete mellan kollegor anser alla förskollärare som viktigt och framhåller samtidigt
kollegialt lärande som positivt och inspirerande. När det gäller ett nytt område som digitala
hjälpmedel poängterar de det kollegiala lärandet som extra viktigt. Förskollärarna
utvecklar tillsammans sin kunskap om digitala hjälpmedel. En av de intervjuade
förskollärarna uttryckte
Intresset har väl alltid funnits i bakhuvudet, med digital teknik. När jag började här har jag
insett hur viktigt det är. Vad finns det mer som vi kan använda för att barnen ska utvecklas och
lära sig, på vilka sätt kan vi använda det här? Nya sätt? Mina kollegor är så framåt, man
påverkas positivt av sina kollegor (förskollärare 2).

Något annat som kan bidra till utveckling av förskollärarnas kunskap om digitala
hjälpmedel är den nya läroplanen. Samtliga förskollärarna i studien belyser att förskolans
nya läroplan (Skolverket, 2018) som träder i kraft 2019-07-01 kommer att påverka både
förskollärare och förskolechef med avseende på användning av digitala hjälpmedel i
förskolan.
De flesta förskollärarna uttrycker att den nya läroplanen för förskolans mål kommer att
vara ett stöd för förskollärare att kunna påpeka, till kritiker av digitala hjälpmedel i
förskolan, att förskolan måste följa läroplanen och använda digitala hjälpmedel. Kritikerna
kan dels vara föräldrar som inte har en positiv attityd till att barn använder digitala
hjälpmedel i förskolan och dels vara kollegor som inte tycker om att arbeta med digitala
hjälpmedel. Exempelvis undrar en av förskollärarna varför digitala hjälpmedel ska
användas i yngre barngrupper men påpekar att hen naturligtvis ska följa läroplanens mål
om att använda digitala hjälpmedel för barns språklärande i förskolan.
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4.3 Resultatsammanfattning
Studiens resultat visar att de digitala hjälpmedel som används i verksamheten för att
främja barns språklärande är lärplatta, mobiltelefon, storbildsskärm, projektor, mikroskop
och programmerbara robotar. Vidare framgår att tillgången till digitala hjälpmedel kan
skilja mellan förskolans avdelningar. Hjälpmedlen kan tillhöra en avdelning, vara
gemensamma på förskolan eller vara gemensamma för ett antal kommunala förskolor. De
gemensamma digitala hjälpmedlen lånas.
De digitala hjälpmedlen används enskilt eller i kombinationer. Det enskilt mest använda
hjälpmedlet är lärplattan och den vanligast förekommande kombinationen är lärplattan
kopplad till storbildsskärmen. Lärplattan har ett antal olika funktioner som nyttjas i
förskoleverksamheten tillsammans med barn. Fotografera eller filma är en funktion som
till exempel används för att dokumentera barns aktiviteter. På lärplattan finns även appar
installerade som kan användas i olika syften såsom språklärande, det kan till exempel vara
bilderboktjänsten Polyglutt. De hjälpmedel som används som komplement till lärplattan är
storbildsskärm, projektor och mikroskop. Hjälpmedlen kopplas ihop med lärplattan av
olika syften. Varje avdelning har en storbildsskärm som används för att spegla lärplattans
skärm så att en grupp kan se innehållet på skärmen, det kan till exempel vara vid en
reflekterande aktivitet med barnen.
Förskolan har två gemensamma digitala hjälpmedel, en projektor och ett mikroskop.
Projektorn används för att spegla lärplattans skärm på en större yta, med ett syfte som till
exempel kan vara att skapa en visuell miljö. Mikroskopet används för att förstora upp ett
föremål som placeras under dess lins, som till exempel när barn ska undersöka ett föremål.
Hjälpmedel som är gemensamma för ett antal kommunala förskolor är de
programmerbara robotarna. Barnen kan programmera robotarnas rörelser. Den ena
roboten rör sig efter linjer och färgkombinationer, skapade av barnen, som är kopplade till
olika rörelser, till exempel snurra. Den andra robotens rörelse, till exempel köra framåt
eller bakåt, programmerar barnen med hjälp av lärplattan eller knappar placerade på
roboten.
Studien visar att mobiltelefon är ett användbart hjälpmedel som används både i inne och
utemiljö. Exempelvis belyser ett flertal förskollärare att mobiltelefon kan användas i en
förskolegrupp för att fotografera i en aktivitet ute eller för att spela musik i en aktivitet
inne. Förskollärarna belyser att de digitala hjälpmedlen som används i aktiviteter med
barn på förskolan ska ha ett syfte för barnens lärande, ett hjälpmedel ska inte enbart vara
underhållning för barnen. Aktiviteter som belyses i studiens resultat är högläsning,
kommunikation, socialt samspel och utforskande.
Det framkommer också i resultatet att förskollärarna utgår från barns tidigare kunskap och
intressen vid användning av digitala hjälpmedel och att de ser de digitala hjälpmedlen som
ett komplement till de traditionella artefakterna. Till exempel kan digitala hjälpmedel
skapa variationer i en aktivitet och på så sätt bidra till att barn kan nå samma kunskap
utifrån olika perspektiv. Resultatet visar också att flertalet av förskollärarna anser kollegialt
lärande som väsentligt för att bygga upp kunskap om digitala hjälpmedel och dess
användning i syfte att stödja barns lärande. Vidare betonas att som förskollärare måste
man se möjligheterna som de digitala hjälpmedlen erbjuder och utvärdera fördelar
respektive nackdelar i användandet av hjälpmedlen. Det framkommer även att flertalet av
förskollärarna ser den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som träder i kraft
2019-07-01 som ett stöd för deras användning av digitala hjälpmedel i aktiviteter med
barnen.
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4.4 Resultatanalys
Resultatet analyseras utifrån teori och tidigare forskning.
Studiens resultat ger en bild av vilka digitala hjälpmedel som används samt dess funktion
att främja barns språklärande i förskolan. Hjälpmedlen som används är lärplatta,
mobiltelefon, storbildsskärm, projektor, mikroskop och programmerbara robotar. Det går i
linje med förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som beskriver att förskolan ska erbjuda
multimedia och IT för barnens lärande i olika aktiviteter såsom drama, musik med flera.
Lärplattan är det mest använda hjälpmedlet. Det framgår att förskollärarna anser att det är
ett hjälpmedel som erbjuder många möjligheter i barns språklärande. Lärplattan används
inte enbart enskilt utan ofta i kombinationer med andra hjälpmedel, såsom storbildsskärm
eller projektor. Ett exempel som framkommer i studien är att med hjälp av lärplatta och
projektor skapar förskollärarna virtuella miljöer för barnen. Utifrån ett sociokulturellt
perspektiv kan det ses som att förskollärarna skapar en situerad miljö som ska underlätta
barnens lärande. Att en situerad miljö underlättar lärande exemplifierar Strandberg
(2009) genom sin beskrivning av att lära sig läsa är enklare i en miljö som innehåller texter
jämfört med en miljö där det inte finns texter. Mikroskopet används av barn för
utforskande av föremål. Förskollärarna uttrycker att de utgår från barns intresse vid val av
föremål. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan en utforskande aktivitet ses som att
barnet befinner sig i sin proximala utvecklingszon. Mikroskopet kan ses som en artefakt
förskolläraren använder som stöd för att synliggöra och beskriva föremålet för barn. Det
ligger i linje med Gärdenfors (2010) beskrivning att i förskollärarens profession ingår att
synliggöra grunderna för ett kompetensområde för barnen genom att till exempel starta en
konstruktiv dialog och skapa en diskussion kring området med barnen. I dialogen med
förskolläraren kan barn lära sig nya begrepp och utveckla sitt ordförråd. Ytterligare ett
hjälpmedel som förskollärarna beskriver är mobiltelefonen. Mobiltelefonens
användningsområde kan likställas med lärplattans förutom att mobiltelefonen inte har alla
appar med fokus på språklärande som lärplattan har.
Några artefakter som inte är kopplade till lärplattan är robotar vars rörelsemönster barnen
själva programmerar. När barnen själva programmerar rörelsemönstret är de aktiva. Att
barnen är aktiva kan antas stimulera deras motivation och kreativitet. Vid
programmeringen av en robot uppstår en dialog i samspelet mellan barnen. Enligt Kervin
(2016) är aktivt deltagande, samspel och kommunikation språkutvecklande. Om barnet
inte själv tillåts bestämma rörelsemönstret utan följa förskollärarens instruktioner finns
risken att barnet inte skulle vara intresserad av aktiviteten och bli en passiv deltagare.
Kervin belyser att en passiv aktivitet med digitala hjälpmedel inte kan anses lika effektiv i
språkfrämjande syfte. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan man se roboten som en
artefakt som bidrar till dialog mellan barnen. Genom samspel och dialoger bygger barn upp
sitt språk enligt den sociokulturella teorin.
Flera förskollärare uttrycker att de digitala hjälpmedlen skapar möjligheter till visuell och
akustisk variation i genomförandet av en aktivitet. Förskollärarna menar att det kan bidra
till att fler barn får samma kunskap i aktiviteten. Att flera barn får samma kunskap när
aktiviteten genomförs med variation, kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas att
aktiviteten tar utgångspunkt från olika barns tidigare kunskap och erfarenheter, samt att
kunskapen artefakterna medierar är beroende på vilket sätt aktiviteten genomförs.
Strandberg (2009) redogör för Vygotskijs tankar om att en artefakt kan mediera kunskap
om omvärlden.
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Förskollärarna i studien anser att det finns fördelar med användning av de digitala
hjälpmedlen vid reflektion, då dokumentationen kan presenteras för hela gruppen på
storbildsskärmen, tillsammans med barnen. Förskollärarna framhåller även att det är
lättare att engagera barnen i reflektionssamtalet. Barnens engagemang i samtalet kan
utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses som att de, i den kommunikation mellan
människor som sker, berikar sitt språk. Enligt Vygotskij är språk en central del i det
sociokulturella perspektivet. Strandberg (2009) beskriver att den kommunikationen
mellan människor, som sker i ett socialt samspel, bidrar till att deltagarna berikar sitt
språk. Utifrån tidigare forskning kan barnens engagemang tyda på att de blir mer
motiverade att delta i den kommunikation som sker under reflektionen. Hedegaard (2012)
beskriver att motivation är kopplat till att barnet känner aktiviteten som meningsfull. En
tolkning kan vara att det digitala hjälpmedlet bidrar till att barn känner aktiviteten som
meningsfull genom att de kan se dokumentationen som presenteras.
Resultatet visar att i högläsningsaktiviteter använder flertalet av förskollärarna en
kombination av tryckta böcker och digitala hjälpmedel. Förskollärarna hävdar att
högläsning har en konstruktiv inverkan i barns språklärande. Vid mindre barngrupper
läses traditionella tryckta böcker. Vid högläsning i större grupper visar förskolläraren
bokens innehåll på storbildsskärm, för att alla barn ska ha möjlighet att se det som läses.
Förskolläraren motiverar det med att barnen möter skriftspråket genom att de ser
krumelurerna när hen läser. Att visa texten kan i ett sociokulturellt perspektiv ses som att
förskolläraren stödjer barnens skriftspråkliga lärande genom att skapa en situerad miljö
där barnen ser texten samtidigt som den läses under högläsningen. Förskollärarens
beskrivning går även i linje med tidigare forskning och den utvidgning av begreppet
literacy som Sandvik m.fl. (2012) gjort, att även inkludera visuell och akustisk
kommunikation. Förskolläraren framhåller att barnen ska se texten när den läses, det kan
tolkas som att förskolläraren är medveten om det Gärdenfors (2010) beskriver om hur
hjärnan enklare tar till sig något om både syn och hörsel används.
I resultatet framgår hur ett enskilt barns ordförråd kan utvecklas på två skilda sätt med
hjälp av digitala hjälpmedel. Den ena sättet som några av förskollärarna belyser är att
barnet som är i behov av att utveckla sitt ordförråd inte ska känna sig utpekat när
aktiviteten genomförs. Genom att använda storbildsskärmen i en gruppaktivitet för att visa
bilder och samtidigt benämna dess innehåll pekas inte barnet ut. Att barnet inte pekas ut
kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som att förskolläraren lägger vikt på barnets
emotionella känslor så att barnet känner en grupptillhörighet och deltar i aktiviteten.
Deltar barnet aktivt i samspelet när bildernas innehåll benämns kan barnet utvidga sin
språkkunskap i linje med Vygotskij tankar om den proximala utvecklingszonen. Strandberg
(2009) beskriver Vygotskij tankar om att i den proximala utvecklingszonen sker lärande
genom att barnet kan töja sin kunskap i samspel med andra människor.
Det andra sättet som några av förskollärarna belyser är ett barn som vill lyssna på en saga
på sitt modersmål. En boktjänst app på en lärplatta gör att det enskilda barnets önskemål
kan uppfyllas. Förskolläraren påpekar vikten av att genomföra ett boksamtal med barnet
efter lyssnandet. Att samtala om en text för att berika sitt språk utifrån texten
överensstämmer med det sociokulturella perspektivet om att genom barnets kontakt med
språket i ett samtal bygger barnet upp sitt eget språk (Strandberg, 2009). Även Skantz
Åberg (2018) betonar vikten av att samtala om en text för att berika språket. Boktjänsten
erbjuder förskolläraren möjlighet att lyssna på samma saga som barnet men på svenska,
vilket kan ses som en förutsättning för att genomföra boksamtalet.
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Det framgår i resultatet att bild och skapande är områden som användas i en aktivitet med
syfte att utveckla barns fonetik. En förskollärare beskriver att barnen med hjälp av en app
ritar symboler som förskolläraren kopplar till de ljud barnen ska öva. Symbolerna visas för
gruppen på storbildsskärmen och ett barn dirigerar. Det framgår tydligt att barnen är
aktiva. Att barn är aktiva bidrar till att de blir motiverade vilket främjar deras lärande,
enligt Kjällander (2016) och Kervin (2016). Det går även i linje med Vygotskijs
sociokulturella perspektiv som säger att lärande uppstår i aktiviteter som innehåller sociala
interaktioner och medierande artefakter. Vidare framgår i resultatet förskollärarnas tankar
om deras strategi för vad digitala hjälpmedel ska erbjuda barn vid införandet på förskolan.
De digitala artefakterna i förskoleverksamheten ska ha ett syfte att stödja barnens lärande
och inte enbart vara underhållande, framhåller förskollärarna. I ett sociokulturellt
perspektiv kan förskollärarnas tankar ses som att de digitala artefakter som införs i
förskolan ska vara medierande artefakter som hjälper barnen att förstå och hantera sin
omvärld. Det visar även att förskollärarnas har en insikt om IT i förskolan som går i linje
med Gärdenfors (2010) som menar att förskollärarna ska ha en insikt om hur IT kan
användas i förskolan för att underlätta barns lärande

5 Diskussion
I det här avsnittet diskuteras studiens metod och resultat. I avsnittet ingår även studiens
slutsatser och förslag på framtida forskning.

5.1 Metoddiskussion
En kvalitativ forskningsmetod valdes i studien då jag ansåg den mest lämplig för att nå
syftet med studien, att få en förståelse av förskollärares tankar kring digitala hjälpmedels
användning i barns språklärande. I studien användes semistrukturella intervjuer (Bryman,
2011) som datainsamlingsmetod. Intervjuerna utgick från ett antal i förväg formulerade
frågor. Semistrukturella intervjuer ger möjlighet att ställa följdfrågor under pågående
intervju. Att kunna ställa följdfrågor var en fördel då det gick att följa upp och få en större
förståelse av förskollärarnas tankar kring ett ämne i studien. Genom att förskollärare och
intervjuare träffades personligen och enskilt på en lugn plats kunde intervjuerna ske på ett
mer informellt plan vilket också kan anses som en fördel för resultatet då det skapar ett
öppnare samtalsklimat. Plats och tidpunkt för intervjuerna valdes av förskollärarna.
Bryman (2011) beskriver att ett förtroende mellan intervjuare och respondent är viktigt för
att nå en intervjus syfte. Att träffas personligen under intervjun gav också intervjuaren
möjlighet att uppleva förskollärarnas reaktion när frågorna ställdes vilket underlättade att
undvika missförstånd.

5.2 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att undersöka vilka digitala hjälpmedel som används för barns
språklärande samt hur hjälpmedlen används av förskollärarna som stöd för barns
språklärande i förskolans verksamhet. Diskussionen utgår från studiens forskningsfrågor
som beskrivs nedan.
5.2.1 Vilka digitala hjälpmedel används för barns språklärande
I resultatet framkommer att förskolan i denna studie använder diverse digitala hjälpmedel.
De digitala hjälpmedel som används i verksamheten för att främja barns språklärande är
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lärplatta, mobiltelefon, storbildsskärm, projektor, mikroskop och programmerbara
robotar.
Lärplattan är det mest använda hjälpmedlet. Det framgår att förskollärarna anser att det är
ett hjälpmedel som erbjuder många möjligheter i barns språklärande. Det kan vara för att
lärplattan har många användbara funktioner såsom filma, ljudinspelning och fotografera,
men en tolkning kan vara att det inte är lärplattan i sig som gör att den har så många
möjligheter. Det kan vara lärplattans möjlighet att kopplas till andra hjälpmedel såsom
storbildsskärm och projektor för spegling av lärplattans skärm. Användning av
storbildsskärm för att spegla lärplattans skärm för en grupp av barn är en ofta
förekommande kombination som förskollärarna använder, exempelvis vid reflektion. Vid
reflektion uppstår en kommunikation mellan förskollärare och barn. Ett liknande exempel
på användning av storbildsskärm beskrivs av Sandvik m.fl. (2012) då barnen presenterar
och dramatiserar en saga de gjort.
En förskollärare beskriver hur barn inspirerar varandra att använda lärplattan. Det kan
vara att några barn har gjort en saga på Puppet Pals och då vill andra barn göra samma
aktivitet. Att barn vill göra samma aktiviteter som sina kamrater kan tänkas utgå från flera
aspekter. Å en sida kan det vara själva lärplattan och dess användning som skapar ett
intresse och motivation hos barnen att göra aktiviteten, en intressant artefakt. En annan
sida kan vara att de barn som först gjorde aktiviteten med lärplattan berättat och visat för
sina kamrater vad de gjort och på så sätt skapat ett intresse och motivation hos kamraterna
för aktiviteten.
Lärplattan är dessutom ett hjälpmedel som kan erbjuda många olika funktioner genom de
appar som kan installeras på lärplattan. Apparna kan bidra till att främja barns
språklärande om de till exempel initierar ett kreativt och utforskande tänkande hos ett
barn som i sin tur leder till en dialog mellan barnet och förskollärare eller ett annat barn.
Dialog är en effektiv kommunikationsform som kan initieras av det samspel som skapas
när barn samarbetar i aktiviteter med lärplattan. I samspelet och dialogen skapas
möjlighet för barn att utveckla sitt språk. Genom dialoger lär sig barn nya ord, vilket utökar
deras ordförråd, som är en del av deras språkutveckling. Att barn utvecklar sitt språk i
dialoger är en central del i den sociokulturella teorin.
I resultatet framgår att det finns appar av varierande funktion på förskolan. Exempel på
appar som förskolan använder är Puppet Pals 2, Green Screen och Polyglutt. Att det finns
appar med varierande funktion kan göra att förskollärarna får tillgång till verktyg som kan
användas av barn med olika intressen, det kan ses som att lärplattan med hjälp av apparna
kan anpassas till aktiviteter efter barnens intresse. Kervin (2016) framhåller barns
motivation som viktigt för att barn ska bli motiverade och engagerade till aktivt deltagande
i aktiviteter. Gärdenfors (2010) säger att när barn är aktivt deltagande ökar deras
motivation, samt att barns motivation är starkt kopplat till barns lärande. På så sätt kan
apparnas varierande funktioner ses som verktyg som underlättar för barn att ta till sig
kunskap. En app som förskollärare i studien säger sig använda med syfte att främja barns
språklärande är Puppet Pals 2. Det framgår att med Puppet Pals 2 kan barn skapa sina
egna sagor i form av animerad film, samt även skapa egna sagofigurer. I den utmaning som
appen ger, till exempel att skapa en saga, interagerar barn och förskollärare och på så sätt
kan appen ses ha bidragit till att främja barns språklärande. Appen möjliggör även att barn
kan påverka sin egen lärandesituation när de är aktiva i skapandet av sina egna filmer eller
sagofigurer. En annan app där barnen kan skapa egna filmer med Stop Motion är Green
Screen, säger en förskollärare i studien. Med Green Screen kan barnen skapa bilder eller
filmer där föremål eller personer placeras i en sagomiljö eller en verklig miljö. Att barnen
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aktivt skapar sina egna sagor eller sina egna sagofigurer följer det Kjällander (2016)
beskriver om hur barn kan gå från konsument till producent vid användning av digitala
hjälpmedel. När barnen är producenter är de motiverade, noggranna och medvetna i sitt
handlande menar Kjällander. När barn skapar sina egna sagor bidrar det till att barn blir
engagerade, hävdar Sandvik m.fl. (2012). Barnens engagemang kan göra att de vill berätta
och dramatisera sina egna sagor. Om så sker främjar det flera dimensioner av deras
språklärande, det verbala och icke verbala, i den kommunikation som uppstår mellan barn
och barn samt mellan barn och förskollärare.
I studien har det framkommit att tillgången till digitala hjälpmedel varierar mellan
kommunens förskolor och även mellan avdelningarna på förskolan där studien
genomfördes. I studien belyses att de flesta förskollärarna anser att de skulle kunna arbeta
mer systematiskt och erbjuda en kontinuitet i barns språklärande med hjälp av digitala
hjälpmedel om de hade tillgång till egna artefakter på sin avdelning. Som exempel lyfts
fram i studien att om alla avdelningar hade en egen projektor skulle det bidra till att alla
barn i verksamheten får samma möjlighet att genom den upplevelse, som en projektor kan
erbjuda, utveckla sitt språk. Ytterligare ett exempel på IT artefakter som inte tillhör
förskolan var en IT-låda som är en gemensam resurs för ett antal av de kommunala
förskolorna.
De flesta förskollärarna i studien vill ta till vara på de fördelar som digitala hjälpmedel kan
erbjuda, men dilemmat är tillgången till hjälpmedel. I läroplanen (Skolverket, 2016) står
det att aktiviteter i verksamheten ska utgå från barns intresse. När ett gemensamt
hjälpmedel finns och används på en avdelning kan det bygga upp ett intresse hos barnen på
avdelningen. Om hjälpmedlet lämnas över till en annan avdelning, är det inte längre
tillgängligt för barnen om de skulle efterfråga hjälpmedlet. Att hjälpmedlet inte är
tillgängligt för barnen när de efterfrågar det skulle kunna leda till att barnens intresse för
hjälpmedlet försvinner. Även Kervin (2016) belyser att barnens intresseområden ska tas i
hänsyn vid aktiviteter. Detta för att barnen ska bli motiverade och engagerade till att aktivt
delta i aktiviteten. Ett aktivt deltagande beskriver Kervin är väsentligt för att främja
språklärande. Därför kan det ses som att den nuvarande tillgången på digitala hjälpmedel
hämmar de möjligheter till språklärande som digitala hjälpmedel kan erbjuda. Barnens
tillgång till och användandet av digitala hjälpmedel är för närvarande beroende av
förskollärarnas intresse, kompetens och engagemang av att införa digitala hjälpmedel i
barns språklärande. Utan förskollärarens intresse, kompetens och engagemang till IT i
pedagogiskt syfte har tillgången till digitala hjälpmedel inte särskilt stor betydelse. Även
om kommunen skulle tillhandahålla det allra senaste inom digitala hjälpmedel till
förskolorna så är det förskollärarna som är avgörande när det kommer till hur hjälpmedlen
introduceras och integreras i verksamheten. I studiens resultat framkommer det att genom
kollegialt lärande kan förskollärare bli inspirerade av varandras användning av digitala
hjälpmedel. Om fler förskollärare får ett ökat intresse och större förståelse för digitala
hjälpmedels möjligheter kan hjälpmedlen få större påverkan på barns lärande. Likt det
Tallvid (2015) betonar om att lärares motivation och utbildning i hur digitala hjälpmedels
möjligheter tas till vara i elevernas undervisning, samt att lärares kontinuerliga
kompetensutveckling är en framgångsfaktor när det gäller IT i lärande verksamhet.
I förskolans aktuella läroplan (Skolverket, 2016) är det inte specificerat tydligt vem i
förskoleverksamheten som ansvarar för tillgång och funktion av digitala hjälpmedel för
barns lärande. I nya läroplanen står tydligt att rektorn ansvarar för att ”en god och
tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg”
(Skolverket, 2018, s.19). Att det blir tydligare vem som ansvarar för tillgång av digitala
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hjälpmedel i förskolan kan leda till att det blir enklare för en förskollärare att ge barn
inflytande i sitt egna lärande med digitala hjälpmedel.
5.2.2 På vilket sätt används digitala hjälpmedel för barns språklärande
I studiens resultat beskrivs de digitala hjälpmedlens användningsområde utifrån två
perspektiv. Perspektiven som framgår är förskollärarens pedagogiska syfte samt
förskollärarens förhållningssätt till digitala hjälpmedels användning i förskolan. Det
framkommer att förskollärarna som använder digitala hjälpmedel är medvetna om att de
digitala hjälpmedlen ska vara ett komplement till de traditionella artefakterna som till
exempel böcker, papper och pennor som har funnits och finns i barns lärande och
språkutveckling i förskolemiljö. Det kan tolkas som att förskollärarna har den kompetens
och insikt som Nilsen (2014) beskriver krävs när digitala hjälpmedel införs i förskolan.
Det framgår i resultatet att de digitala hjälpmedlen används i aktiviteter såsom högläsning,
skapande, musik och drama. Förskollärarnas strategi när digitala hjälpmedel används i
aktiviteter i förskolan är att hjälpmedlen alltid ska ha ett pedagogiskt syfte. En aktivitet kan
innehålla flera pedagogiska syften. Vad som framkommer är att tillgång till hjälpmedel och
förskollärarnas intresse för IKT är två starkt bidragande orsaker till vilka digitala
hjälpmedel som används och hur de används i aktiviteterna så att de får ett pedagogiskt
innehåll. Att förskollärare söker efter och nyttjar de digitala hjälpmedlens fördelar
gentemot traditionella hjälpmedel är något som framkommer i resultatet. Exempel på
sådana fall är de två aktiviteterna som innehöll ett syfte att utveckla ett enskilt barns
ordförråd. Det ena exemplet var en samlingsaktivitet med ett syfte att beskriva en aktivitet
för hela barngruppen och ett annat syfte att utveckla ett enskilt barns ordförråd.
Förskollärarna genomförde aktiviteten medvetet som en gruppaktivitet för att inte peka ut
det enskilda barnet vars ordförråd skulle utvecklas. Vad hade hänt om aktiviteten
genomförts på ett sätt som gjort att barnet känts sig utpekat? Jag antar att barnets
språkutveckling inte skulle varit lika effektiv då ett utpekat barn kan mista motivationen
till aktiviteten och därav inte delta fullt aktivt. Att motivation och lärande har starka
kopplingar till varandra beskriver Gärdenfors (2010). Gärdenfors belyser även att digitala
hjälpmedel har möjligheten att öka motivationen och på så sätt gynna barns lärande. De
hjälpmedel som användes i ovanstående exempel var lärplatta kopplad till storbildsskärm.
I det andra exemplet ville ett barn sitta enskilt och lyssna på en saga på sitt modersmål.
Förskolläraren använder den möjligheten som en boktjänst via en app på lärplattan
erbjuder. Förskolläraren kan lyssna på sagan på svenska och barnet kan lyssna på sagan på
sitt modersmål. Efter att barnet lyssnat på sagan genomför förskolläraren ett
språkfrämjande boksamtal med barnet som möjliggörs genom att de kan lyssna på samma
saga. Ett språkfrämjande boksamtal öppnar för interaktion mellan förskollärare och barn,
Nilsen (2014) framhåller vikten av interaktion mellan förskollärare och barn för att berika
barns språk. I det mångkulturella samhälle som Sverige är i dag anser jag att en digital
boktjänst har flera fördelar gentemot traditionella hjälpmedel, såsom tryckta böcker.
Anledningen till detta är att det är möjligt att erbjuda barnen ett större utbud av både sagor
och språk, vilket ökar chansen till att ett barn hittar en saga som de känner är viktig och
meningsfull. Hedegaard (2012) påpekar att barns motivation ökar när de anser innehållet i
en aktivitet som viktig och meningsfull, även läroplanen för förskolan poängterar det. Min
åsikt är att de båda exemplen visar att förskollärarna insett och nyttjat några av de digitala
hjälpmedlens möjligheter för barns språklärande som de erbjuder. Det andra exemplet
visar även att det digitala hjälpmedlet ger förskollärarna stöd med att erbjuda och
stimulera barn till att utveckla sitt modersmål enligt förskolans läroplan (Skolverket,
2016).
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Enligt tidigare forskning är barns intresse en viktig aspekt för att lyckas vid införande av
IKT för yngre. Bjurulf (2013) beskriver att i dagens samhälle möter barn redan i tidig ålder
digitala hjälpmedel dagligen genom vuxnas användning av mobiltelefoner, datorer och
plattor. De dagliga mötena med IT väcker med stor sannolikhet barnens intresse för
området då barn är vetgiriga av naturen. Nilsen (2014) beskriver vidare att förskollärarna
ska ha en medvetenhet om hur lärplattor introduceras för barn utifrån ett pedagogiskt
syfte. Det finns ett dilemma i förskolan när det gäller barnens tidigare kunskap. I förskolan
är barnens ålder ett till sex år och det innebär en otroligt stor variation i barnens tidigare
kunskap. De yngre barnen har inte ett lika utvecklat verbalt språk jämfört med de äldre
barnen. Det kan vara en anledning till att yngrebarnavdelningar använder lärplattans
appar i mindre omfattning än äldrebarnavdelningar. Ska barn ha tillgång till digitala
hjälpmedel under hela förskoletiden eller är det förskollärarnas ansvar att introducera
digitala hjälpmedel när de anser det lämpligt i tid. Sheridan och Pramling Samuelsson
(2003) poängterar att alla barn har rätt att skapa kunskap om samt att lära sig behärska
användning av olika digitala hjälpmedel för kommunikation och informationssökande. I
resultatet framgår att förskollärare använder sin professionalism för att introducera
lämpliga hjälpmedel i en aktivitet med hänsyn till ett barns eller en barngrupps behov samt
att vägleda barnen i användning av hjälpmedlet.
Kjällander (2014) belyser i sin studie att barns intresse av en digital artefakt utgår från det
digitala hjälpmedlets funktion. Hon beskriver i sin studie att yngre barn är intresserade av
ljud funktioner och äldre barn är intresserade av att producera sina egna filmer och bilder
samt fotografera, men för att digitala hjälpmedel ska främja barns språklärande krävs inte
bara att förskollärarna har kompetens om vilka hjälpmedel som används. Även kompetens
om hur de digitala hjälpmedlens funktioner nyttjas i pedagogiskt syfte krävs för att de ska
uppnå sin fulla potential i sitt främjande av barnens lärande. Som exempel beskriver en
förskollärare på en yngrebarnavdelning att hen inte använder lärplattor med barnen.
Förskolläraren anser att barnen behöver mänsklig kontakt när de ska bygga upp sin sociala
kompetens. I konstrast till att inte använda digitala hjälpmedel beskriver en förskollärare
på en äldrebarnavdelning hur hen tillsammans med barnen skapar Stop Motion filmer med
hjälp av Green Screen. Jag anser att det kan vara förskollärarnas professionalism som
framträder i de båda fallen. De ligger i linje med både, läroplanen (Skolverket, 2016) och
det sociokulturella perspektivet. Läroplanen säger att verksamheten ska utgå från barnens
behov och tidigare kunskap. Det sociokulturella perspektivet utgår från att när barn
befinner sig i sin proximala utvecklingszon bygger de upp sin kunskap genom samspel. Vad
hade hänt om förskolläraren som tillsammans med barnen skapade Stop Motion filmer och
vad hade hänt om förskolläraren på yngrebarnavdelningen hade försett ett yngre barn
självt med en lärplatta? Jag kan föreställa mig att barnens språkliga utveckling inte varit
fullt så effektiv. När det kommer till exemplet med Stop Motion filmer så är förskolläraren
viktig för att utveckla barnens samtal genom att exempelvis benämna ny begrepp samt
genom att stötta deras förståelse för tekniken. Om barnen förstår tekniken är det mer
troligt att deras intresse väcks, vilket gynnar språklärandet. I exemplet med de yngre
barnen kan ensam användning av lärplattan eliminera deras mänskliga interaktioner, om
man drar det till sin ytterlighet. Det skulle verka negativt på deras sociala kompetens samt
deras språkutveckling.

5.3 Slutsats
Studien har visat att de hjälpmedel som används i verksamheten för att främja barns
språklärande är lärplatta, mobiltelefon, storbildsskärm, projektor, mikroskop och
programmerbara robotar. Det mest använda hjälpmedlet är lärplattan. Lärplattan används
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ofta i kombination med andra hjälpmedel vid aktiviteter med barnen. Hjälpmedlen
används ofta som artefakter som kan skapa flera dimensioner i kommunikation, både
verbal och icke verbal, i ett flertal vanligt förekommande aktiviteter i förskolan.
Aktiviteterna kan vara bildskapande, högläsning, återberättande och drama. I aktiviteterna
har förskolläraren en viktig roll, det har hen även när det kommer till språkfrämjande
arbete med digitala hjälpmedel i förskoleverksamheten överlag.
Min slutsats av studien är att det ändå är förskollärarens motivation, intresse och
engagemang som är avgörande för att barnen ska få ett lustfyllt språklärande genom de
digitala hjälpmedel som tas in och används i verksamheten.

5.4 Pedagogisk relevans
Genom studien har jag fått en insikt i vilka och hur digitala hjälpmedel i förskolan kan vara
ett komplement i verksamheten för barns lärande. Studien har även bidragit till att jag
utvecklat min kunskap om användning av IT i barns språklärande. Min medvetenhet har
ytterligare förstärkts om att det gäller för hela organisationen att alla ska arbeta och bidra
till en förskola med hög kvalitet där lärande och omsorg kombineras i förskolans
verksamhet. En sådan medvetenhet kan bidra till barns kunskap som de kan använda nu
och i framtid.
Digitala hjälpmedel kan skapa möjligheter för förskolläraren att variera pedagogiska
aktiviteter för att nå ett och samma mål i barnens lärande. Införandet av nya teknologier
och arbetssätt ställer krav på alla som berörs. Huvudman, rektor (förskolechef),
förskollärare, arbetslag, föräldrar och inte minst barnen. Då de digitala hjälpmedlen och
arbetsmetoderna med hjälpmedlen är ett relativt nytt område i förskoleverksamhet kräver
det en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de hjälpmedel och metoder som
används och vad som finns tillgängligt på marknaden. Tillgången till digitala hjälpmedel i
barns språklärande i förskolan påverkas inte enbart av huvudmannens ekonomiska
resurser då även förhållningssätt och förskollärares intresse för digitala hjälpmedel är av
betydelse.

5.5 Fortsatt forskning
I studien framkom att de digitala hjälpmedlen inte användes i lika stor omfattning på
yngrebarnavdelningen som på äldrebarnavdelningen. Ett intressant område skulle vara att
genomföra en studie om hur digitala hjälpmedel kan användas för yngre barn för att främja
deras lärande. Det skulle även vara intressant att undersöka, på ett djupare plan, hur
förskollärarnas förhållningssätt samt intresse kan utveckla användningen av digitala
hjälpmedel.

28

Referenslista
Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik. Lund: Studentlitteratur.
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Fleer, M. (2014). The demands and motives afforded through digital play in early
childhood activity settings. Learning, Culture and Social Interaction, 3(3), 202–
209. Hämtad den 30 december 2018 från https://ac-els-cdncom.ep.bib.mdh.se/S2210656114000282/1-s2.0-S2210656114000282main.pdf?_tid=f4a9fcde-670e-4844-bf9530550f5f67b7&acdnat=1547765214_47d2cb599527a2f7046f92fcdb901002
Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor.
Stockholm: Natur & kultur.
Hedegaard, M. (2012). Analyzing Children's Learning and Development in Everyday
Settings from a Cultural-Historical Wholeness Approach. Mind, Culture, and
Activity, 19:2, 127-138. Hämtad den 3 januari 2019 från
https://www-tandfonlinecom.ep.bib.mdh.se/doi/pdf/10.1080/10749039.2012.665560?needAccess=true
Jennfors, E., & Jönsson, K. (2010). Tidiga möten med skrift. I B. Riddersporre & S.
Persson (red.), Utbildningsvetenskap för förskolan (s.121-138). (1. utg.)
Stockholm: Natur & kultur.
Kervin, L. (2016). Powerful and playful literacy learning with digital technologies.
Australian Journal of Language and Literacy, 39(1), 64-73. Hämtad den 3
januari 2019 från
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&si
d=adbe8dcf-0a58-4280-bc5a-2fedeb64996c%40sessionmgr4010
Kjällander, S. (2014). Appknapp: Peka, lek & lär i förskolan. Slutrapport från
Stockholms universitet och Botkyrka kommun.
Hämtad den 29 november 2018 från http://appknapp.se/?p=1905
Kjällander, S. (2016). PLATTAN I MATTAN – DIGITALA LÄRPLATTOR OCH
DIDAKTISK DESIGN I FÖRSKOLAN. Rapport från Stockholms universitet och
Uppsala kommun. Hämtad den 29 november 2018 från
https://www.uppsala.se/contentassets/ef5f63b9d1d44487a99c96096077246e/pl
attan-i-mattan.pdf
Ljunggren, Å. (2013). Erbjudanden till kommunikation i en flerspråkig förskola: fria
och riktade handlingsområden. Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola,
2013. Malmö. Hämtad den 4 januari 2019 från
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/15895/Ljunggren%20Lic%20MU
EP.pdf
Nielsen, M. (2014). Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan (Licenciat-uppsats), 729-2011-4652. Göteborgs universitet, Inst. för pedagogik,
kommunikation och lärande. Hämtad den 2 december 2018 från
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37236/1/gupea_2077_37236_1.pdf

Sandvik, M., Smørdal, O., & Østerud, S. (2012). Exploring iPads in Practitioners'
Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten.
Nordic Journal of Digital Literacy, 7(3), 204-221.
Hämtad den 12 december från

29
https://www.idunn.no/file/pdf/56663182/exploring_ipads_in_practitioners_re
pertoires_for_language_.pdf
Sheridan, S. & Pramling Samuelsson, I (2003) Learning through ICT in Swedish
Early Childhood Education from a Pedagogical Perspective of Quality, Childhood
Education, 79:5, 276-282. Hämtad den 12 december 2018 från
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00094056.2003.10521212

Skantz Åberg, E. (2018). Children's collaborative technology-mediated storymaking:
intructional challenges in early childhood education. Diss. Göteborg : Göteborgs
universitet, 2018. Göteborg. Hämtad den 16 november 2018 från
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/49958/4/gupea_2077_49958_4.PDF
Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. Hämtad
den 3 december 2018 från
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d3
5a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4001.pd
f?k=4001
Strandberg, L. (2009). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. (2.
uppl.) Stockholm: Norstedt.
Säljö, R. (2011). L. S. Vygotskij - forskare, pedagog och visionär. I A. Forssell (red.),
Boken om pedagogerna (s. 153-177). Stockholm: Liber.
Tallvid, M. (2015). 1:1 i klassrummet: analyser av en pedagogisk praktik i
förändring. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2015. Göteborg. Hämtad den
28 november 2018
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37829/1/gupea_2077_37829_1.pdf
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. (Reviderad utgåva). Stockholm:
Vetenskapsrådet. Hämtad den 28 november från
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/
God-forskningssed_VR_2017.pdf
Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos.
Övriga källor:
app. I Nationalencyklopedin. Hämtad den 21 december 2018 från
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/app
IT. I Nationalencyklopedin. Hämtad den 21 december 2018 från
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it

30

Bilagor
Bilaga 1 – Missivbrev
En studie om vilka digitala hjälpmedel som används och på
vilket sätt de används för barns språklärande.
Jag är en förskollärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid
Mälardalens högskola och har i uppgift att skriva ett självständigt arbete. Syftet med
studien är att undersöka vilka digitala hjälpmedel som används för barns
språklärande av förskollärare i förskolans barngrupp. Detta kommer att ske genom
enskilda intervjuer.
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie.
Intervjun beräknas ta ca 15-30 minuter. Vid godkännande kommer intervjuerna att
spelas in för möjlighet att ha ett mer aktivt samtal samt för möjlighet att skriva ut
intervjuerna för en djupare analys. Du har rätt att ta del av din del i studien innan
uppsatsen är färdig.
Studien kommer att följa de etiska regler som finns för forskning och som
rekommenderas av vetenskapsrådet gällande informations-, konfidentialitets-,
samtyckes- och nyttjandekravet. Det innebär att ingen personal eller barn kommer
att nämnas vid namn eller på något annat sätt kunna identifieras. Förskolans namn,
i vilken kommun eller område förskolan ligger i kommer också att förbli
konfidentiellt. Det inspelade materialet och utskrifterna kommer endast hanteras av
mig och materialet raderas efter uppsatsen publicerats. Deltagandet i studien är
frivilligt och du kan närsomhelst välja att inte längre delta utan negativa
konsekvenser för dig. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid
Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva som alla har
tillgång till via internet.
Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta mig!
Kontaktinformation
Student: Dilma Johannesson

Handledare: Martina Norling

Tel: xxxxxxxxx
E-post: xxxxxx@student.mdh.se
Deltagare
……………………………………………………
Ort och datum
…………………………................................
Underskrift
………………………………………………………
Namnförtydligande

Tel: xxxxxxxxx
E-post: xxxxxx@mdh.se
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Bilaga 2 – Intervjufrågor
Digitala hjälpmedel i förskolan
(En studie om användning av digitala hjälpmedel i förskolan för barns
språklärande)
1. Vilka digitala hjälpmedel finns tillgängliga på avdelningen eller gemensamt på
förskolan?
2. Vilka digitala hjälpmedel användas mest för att stimulera barns språklärande?
3. Vilka program eller appar finns tillgängliga på avdelningen eller gemensamt på
förskolan samt deras funktion i arbetet med att stimulera barns språklärande?
4. Hur sker val av appar eller program för barns språklärande?
5. Är det barns önskemål eller är det du som lärare som reflekterar över vilka special
områden som barn behöver utveckla sin kunskap? (kan du ge exempel)
6. När det gäller valet av vilket språkområde som ska utvecklas, lägger ni fokus på
varje barns behov eller utgår fokus från gruppens behov? (kan du motivera)
7. Utgår arbetet från en planering utifrån barns tidigare kunskap eller sker det
spontant?
8. Har ni begränsningar eller regler för barns användning av digitala hjälpmedel?
Vilka? (kan du förklara)
9. Vad är vanligast, är det att barn använder digitala hjälpmedel i sällskap med vuxna/
barn eller själv? Varför?
10. Kan du beskriva hur barn reagerar vid användning av digitala hjälpmedel?
11. Kan du beskriva din roll i samarbetet mellan barnen och olika digitala hjälpmedel?
12. Kan du beskriva ditt intresse kring digitala hjälpmedel för språklärande?
13. Vad anser du om vikten av att använda digitala hjälpmedel i barns inlärning i
förskola och vad den kan bidra till i barns språklärandeprocesser?
14. Vad anser du om traditionella artefakter som till exempel papper och penna finns
det någon skillnad i barns språklärande jämfört med digitala hjälpmedel?
15. Har du gått på någon special utbildning om användning av digitala hjälpmedel för
barns språklärande?
16. Kan du beskriva vilka utbildning det var eller varför du inte har varit på någon
utbildning?
17. Är det någon utbildning som du skulle vilja gå, kan du beskriva utbärningen?
(motivera)
18. Är det något digital hjälpmedel som du önskar skulle finnas i arbetet med barns
språklärande i förskolan? (motivera)
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19. Vad bidrar digital hjälpmedlet du önskar med i arbetsprocessen för barns
språklärande?
20. Vad anser du om kraven i den nya läroplanen att digitala hjälpmedel blir
obligatoriska som hjälpmedel i barnens lärande på förskolan?

