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1. Inledning  

Det är förskolans uppdrag att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga i språk  
och kommunikation eftersom det nära förknippat med barns identitetsutveckling 
(Skolverket, 2018). Förskolans vardag är ofta fylld med olika aktiviteter som hjälper 
barnen att utveckla förmågor i språk och kommunikation. Många aktiviteter som till 
exempel högläsning, fri lek och även olika typer av digital teknik främjar barns språk- 
och kommunikationsförmåga. Teknik och multimedia är också verktyg och ett 
innehåll som pedagoger skall nyttja att främja barnens utveckling och lärande i 
förskolan (Skolverket, 2018).  

Det råder ingen tvivel om att IT har blivit en stor del av våra liv. Digital teknik har 
även blivit mer och mer betydelsefullt som verktyg för pedagogiskt arbete. Idag har 
barn tillgång till olika digitala verktyg redan i tidig ålder (Gillen & Kucirkova, 2018). 
Enligt Gillen och Kucirkova (2018) känner många pedagoger att utvecklingen 
gällande digital teknik går för fort fram. Vissa känner till och med oro över att den 
digitala tekniken inte påverkar barns utveckling och lärande på ett bra sätt. Utifrån 
mina erfarenheter från arbete inom förskolan anser jag att trots att olika digitala 
verktyg används regelbundet i verksamheten finns det fortfarande pedagoger som 
inte är bekväma med detta.  

Många pedagoger har fortfarande uppfattningen att digital teknik påverkar barns 
lärande på ett negativ sätt. Detta kan bero på att det saknas kunskap om hur man kan 
nyttja digital teknik till att förstärka barnens lärande. Att till exempel Ipad inte bara 
är bra för att titta på Youtube utan kan användas för att förstärka olika lärtillfällen. 
Många pedagoger tror till och med att föräldrar kanske inte vill att deras barn ska bli 
exponerade för den digitala världen heller. Men detta kanske inte stämmer. Gillen 
och Kucirkova (2018) menar i sin studie att många föräldrar är öppna för att man 
använder digital teknik i det pedagogiska arbetet i förskolan. De är positiva till att 
man använder digital teknik på ett lämpligt sätt som innebär att deras barns 
utveckling och lärande främjas. Johnston, Highfield och Hadley (2018) menar att det 
finns ett starkt samband mellan teknologi och lärande som inte går att åtskilja från 
varandra.  Dessutom kan man följa upp barns intresse på ett meningsfullt sätt med 
hjälp av teknologianvändning. Denna studie handlar om förskollärares kunskap om 
hur digitala verktyg kan främja barns utveckling och lärande med fokus på språk- och 
kommunikationsutveckling. Dessutom vill jag också undersöka om eventuella hinder 
som uppstår i arbetet eftersom digital teknik kommer bli obligatoriskt i förskolan 
från juli 2019 och detta därmed blir en brådskande fråga. Detta för att vi skall kunna 
utnyttja den digitala teknikens möjligheter så det gynnar verksamheten i förskolan i 
största möjliga mån.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares 

användning av digitala verktyg i arbetet för att främja barns språk- och 

kommunikationsförmåga i förskolan. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta frågeställningar: 

1. Hur definierar förskollärare digitala verktyg i relation till förskolans 

verksamhet? 
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2. Hur använder förskollärare digitala verktyg i arbetet med att utveckla barnens 

språk- och kommunikationsförmåga? 

3. Vilka hinder ser förskollärare för att arbeta med digitala verktyg i 
verksamheten? 

 

1.2 Disposition 
 
Nästa avsnitt är 2. Bakgrund där jag redogör för uppsatsens relevanta begrepp som 
presenteras och förklaras. I följande avsnitt presenterar jag styrdokument såväl som 
tidigare forskning som denna studie utgår från. Nästa avsnitt är 3. Teoretiskt 
perspektiv där den teoretiskt informerade ansats som jag använder presenteras. I 
kapitlet 4. Metod beskriver jag metodologi, genomförande, datasamlingsmetod, 
urval, databearbetning, tolkning av empiri och etiska övervägande. I 5. Resultat 
presenterar jag denna studies resultat. I det avslutande kapitel 6. Diskussion 
presenterar jag resultatdiskussion, slutsats, metoddiskussion inklusive pålitlighet, 
trovärdighet av uppsatsen och framtida forskningsfrågor.   

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenterar jag styrdokument, tidigare forskning och 
forskningslitteratur som denna studie baserar på. 

 

2.1 Styrdokument  

Styrdokument med relevans för denna studie är dels Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2018), dels Nationell Digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
(Utbildningsdepartement, 2017).   

      

2.1.1 Läroplan för förskolan 

I Förskolans läroplan framgår att 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor 
vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara 
deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt (Skolverket, 2018, s.8).  

I beskrivning av olika former av kommunikation i Läroplanen (Skolverket, 2018) står 
det att läsa följande:  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika 
estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper 
att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material 
och tekniker, såväl digitala som andra (Skolverket, 2018, s.9).  

Det är också förskolans uppdrag att använda teknik till att främja barns utveckling 
och lärande såväl som att hjälpa barn utveckla sin förmåga i digital kompetents för 
att de skall kunna använda det ansvarsfullt och med ett kritiskt förhållningsätt 
(Skolverket, 2018).  
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2.1.2 Nationell Digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

IT (Informationsteknologi) har snabbt kommit att bli en stor del av både vuxna och 
barns liv. Digitalisering påverkar inte bara hur vi lever i våra hushåll utan även 
arbetet på förskolan. Teknikanvändning i undervisning ökar motivation för barnen 
att lära och dessutom kan den bidra till barnens kunskapsinhämtning 
(Utbildningsdepartement, 2017). På grund av det har förskolepersonal ett ansvar att 
använda digitala verktyg som stöd i det pedagogiskt arbetet. Nationell 
Digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartement, 2017) beskriver: 

I undervisningen krävs inte bara tillgång till digitala verktyg utan både kompetens att välja rätt 
verktyg och att kunna använda dem. Det krävs också tillgång till resurser och metoder som 
utvecklats för eller anpassats till arbete i en digital miljö. Digitala lärarresurser och dess 
användning i undervisningen kan utveckla undervisningen och bidra till barn och elevers 
kunskapsinhämtning (Utbildningsdepartement, 2017, s.11) 

Lärares kunskap i teknikanvändning är av största vikt eftersom digitala verktyg kan 
bidra till ökat engagemang och ökad motivation hos barnen såväl som att främja 
barns utveckling och lärande förutsatt att lärare använder de på ett lämpligt sätt 
(Utbildningsdepartement, 2017).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Barn och digital teknik  

Nilsen (2014) påstår i sin studie att barns lek har förändrats över tid. Som tidigare 
nämnts har barn idag tillgång till digital teknik redan tidig ålder därför har barns lek i 
större utsträckning migrerat till digitala arenor. Deras lek involverar olika digitala 
verktyg som till exempel datorer, dockor eller robotar som låter och rör sig, osv. 
(Lieberman, Bates & So, 2009). Denna typ av lek börjar redan innan barn börjar på 
förskolan (Gillen & Kucirkova, 2018). Barn är nuförtiden mycket vana med digital 
teknikanvändning redan i hemmet. Eftersom barnen känner igen olika funktioner 
som till exempel pekskärm på lärplatta eftersom de redan har använt funktionen 
hemma kan underlätta för lärare när de introducerar eller använder digitala verktyg 
till någon aktivitet i förskolan (Gillen & Kucirkova, 2018). Sambandet mellan barnens 
teknikanvändning i hemmet och lärmiljön bör kartläggas för att synliggöra 
gemensamma nämnare. Särskilt nu när digitala verktyg anses som möjliga källor till 
barns lärande och utveckling (Nilsen, 2014). 

 

Kommunikation och digital teknik 

Altun (2018) menar i sin studie att många digitala verktyg som till exempel digitala 
sagoböcker som har olika multimediaförbättringar som ljud, musik, animerade bilder 
osv. förstärker barnens kognitiva och språkliga utveckling. Det är inte bara alfabetet 
och ord på apparna och programmen som har stor betydelse för barnens språk- och 
kommunikationsutveckling. Bilderna och grafiska symboler är också ett språk 
(Binger, Kent-Welsh, King & Mansfield, 2017). Olika symboler ger lika stora 
möjligheter i kommunikation för barn med svårigheter i talspråk som barn som kan 
kommunicera muntligt. Binger et al. (2017) beskriver i sin studie att digital teknik 
erbjuder andra alternativ till effektiv kommunikation för barn som till exempel en 
app som hjälper barnen att kunna bygga ord genom att använda olika grafiska 
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symboler. Detta ger inte kommunikativa verktyg till endast yngre barn som håller på 
att lära sig att bygga ord utan även barn med särskilda behov som har svårigheter i 
sin språkförmåga (Binger et al., 2017). Det finns till och med appar och program som 
erbjuder ”två-vägskommunikation” (Lieberman, Bates & So, 2009). Dessa appar 
uppmuntrar barnen att engagera sig mer i spelet. Det kan exempelvis vara ett spel där 
barnen ska bygga en egen robot som barnen kommer använda till att interagera med 
andra robotar för att lösa olika uppgifter för att komma vidare i spelet. Genom 
interaktionen mellan barnens robot och andra robotar får barnen se och träna på 
generella koncept och baskunskaper i kommunikation. Den förmågan i interaktion 
som barn behöver ha i spelet menar Lieberman, Bates och So (2009) hjälper barnen 
att utveckla sin kommunikationsförmåga på ett effektivt sätt. 

 

Språk och digital teknik 

Många program utvecklade för användning på digitala verktyg är utformade för att 

hjälpa barn utveckla förmågor i språk som till exempel läsning och ordbyggande som 

redskap för att lära sig ett nytt språk (Lieberman, Bates & So, 2009). Digital teknik 

kan även utveckla barns språkliga förmåga i form av utökat ordförråd såväl som 

stavning vilket kan förbättra barns tidiga skrivfärdigheter på ett effektivt sätt jämfört 

med traditionella undervisningsmetoder (Lieberman, Bates & So, 2009). Men digital 

teknik främjar inte bara tal- och skriftspråkförmåga hos barn. Även 

kroppsspråksutveckling kan främjas av digital teknik. Hvit Lindstrand (2015) menar 

att när barn gör något tillsammans sker det interaktion mellan barnen som inte inte 

endast är verbal. Interaktionen mellan barn och då särskilt hos små barn sker ofta 

med hjälp av kroppsspråk. Till exempel kan två barn interagera med varandra utan 

några ord genom att titta eller härma varandra när de tittar på en interaktiv 

skrivtavla. Hvit Lindstrand (2015) menar att små barn använder sin kropp i högre 

grad i sin kommunikation. Hvit Lindstrand (2015) beskriver även hur barns 

språkande och meningsskapande sker i interaktion med såväl andra barn som med 

teknologin. 

 

Problem med digital teknik 

Trots att många studier visar på många fördelar med digital teknik för barns 
utveckling och lärande finns det också nackdelar när det gäller teknikanvändningen. 
Radetic-Paić och Ružić-Baf (2012) menar i sin studie att barn i förskoleåldern är mest 
utsatta i den digitala världen eftersom de inte har utvecklat sin förmåga i kritisk 
granskning. Därmed kan de inte välja vad som passar bra eller inte för dem själva. 
Detta påstår Nilsen (2014) också och beskriver att det finns flera andra risker när 
barn använder digital teknik. Negativa konsekvenser av dessa risker kan vara 
exempelvis: fysiska skador och kroppsliga besvär, viktuppgång, minskad kreativitet, 
bristande social interaktion och lekförmåga, osv. Nilsen (2014) betonar vikten av att 
skydda barn från dessa risker.  Zhou och Yadav (2017) menar också att trots att 
digital teknik är en mycket användbar metod för lärares undervisning betyder det 
inte att det pedagogiska syftet inte är lika viktigt som förut. Även om det stämmer att 
digital teknik har en förmåga att kunna fånga barns intresse såväl som öka deras 
engagemang är fortfarande pedagogernas ansvar att besluta hur olika digitala verktyg 
ska användas och vilket syfte man har med det (Radetic-Paić & Ružić-Baf, 2012). 
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Precis som Johnston, Highfield och Hadley (2018) påstår i sin studie att egentligen är 
det inte digital teknik som har den viktigaste betydelsen för pedagogiskt arbete. Det 
är lärares kompetens och kunskap i hur teknologianvändning kan främja barns 
utveckling och lärande i största möjliga mån som är avgörande.  

 

2.4 Övrig litteratur 

I Läroplanen (Skolverket, 2018) framgår att förskolan ska ge barn möjligheter att 
kommunicera med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Pramling Samuelsson, 
Asplund, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) menar att man kan 
hjälpa barn att utveckla sin förmåga i till exempel kroppsspråk som är ett språk såväl 
som ett sätt att kommunicera med hjälp av sång och dans. Dessa estetiska 
uttrycksformer främjar effektivt barns kroppsspråksförmåga (Pramling Samuelsson 
et al., 2011). Med hjälp av olika funktioner som digital teknik erbjuder som till 
exempel att använda ljud eller visuella effekter när man dansar eller sjunger med 
barnen gynnar barnens utveckling eftersom det förstärker aktiviteten som pedagoger 
genomför tillsammans med barnen (Utbildningsdepartement, 2017).  

 

2.5 Datasökning  

Jag har använt mig av databaserna EBSCOhost och DiVA för åtkomst till forskning i 
form av artiklar och avhandlingar i denna studie. Sökord som jag har använt i 
EBSCOhost är ’technology and preschool children’, ’technology and child 
development’, ’technology and child language skills’, ’technology and child 
communication skills’, ’meaning making’ och ’technology early childhood education’. 
Jag hittade ett flertal artiklar med relevans för min studie genom denna sökning. För 
DiVA valde jag att söka artiklarna i Avancerad sökning- Förskningspublikationer där 
man kunde välja vilken typ av publikation man ville ha. Jag klickade i boxen där det 
står Doktorsavhandling/sammanställning. Sen använde jag sökord som ’teknik i 
förskolan’, ’preschoolers’ och teknologi i förskolan’ som gav mig många 
doktorsavhandlingar som är relevanta. Utifrån sökträffarna valde jag ut avhandlingar 
och artiklarna utifrån deras rubriker. Sedan läste jag beskrivningarna av artiklarna en 
gång till och därefter läste jag genom och valde ut de artiklarna och avhandlingar som 
jag anser passar till forskningsfrågorna. Jag valde också att använda utvald litteratur 
som använts under utbildningen som jag anser relevanta till min studies innehåll. 

 

3. Teoretiskt perspektiv  

Detta arbete utgår från utvecklingspedagogik som teoretiskt informerad ansats. 
Perspektivet är utvecklat inom många olika fält under många års forskning om barns 
lärande och innebär att lärares agerande och förutsättningsskapande spelar en 
central roll. Hur barn lär sig är därmed lika viktigt som vad de ska lära sig (Pramling 
Samuelsson & Pramling, 2016).  

Kärnan i detta perspektiv, vilket varit med under hela forskningsprocessen och i 
synnerhet för att förstå min empiri, kännetecknas av följande: 

Varje barn har sitt eget sätt att uppleva. När ett barn upptäcker något nytt i sin 
omgivning förändras barnets värld. Barnets tankar om, och förståelse av, världen blir 
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en del av dess personlighet och kunskapen blir en integrerad del av dess person. Om 
barnet har möjligheter att göra kunskapen till sin egen kan den även bli en del av den 
kollektiva kunskapen. Därför är det väsentligt att lärare skapar lärandetillfällen som 
uppmuntrar barns nyfikenhet såväl som fångar deras intresse utifrån dess betydelse 
för barns utveckling och lärande (Pramling Samuelsson & Pramling 2016). 

Centralt för utvecklingspedagogiken är begreppen lärandets akt och objekt. Lärandets 
objekt är den förmåga eller det kunnande som barnet ska utveckla. Det är alltså inte 
ett specifikt innehåll utan kan innefatta flera olika innehåll som tillsammans syftar 
till att ge barn förutsättningar att skapa en viss förståelse. Lärandets akt är hur barn 
gör när de lär sig. Detta skiljer sig från och behöver inte vara överensstämmande med 
hur lärandes organiseras av läraren (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 
2014). 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2009) 
har med framgång använt detta perspektiv för att studera vilken betydelse lärarens 
roll har i att lära barn konsten om estetik och främja barns utveckling och lärande. 
Lärares agerande och tydlighet i lärsituationen som till exempel hur läraren 
kommunicerar syftet med lärandet genom en variation av kommunikativa metoder 
har stor påverkan på hur stort det kollektiva lärandet blir.   

Det som barnen förväntas lära sig är beroende av vilka förutsättningar pedagogerna 
skapar. Förutsättningar som kan delas upp i mål, process och resultat. Pedagogerna 
måste uttrycka målet såsom definierat i styrdokumenten men på ett språk som 
barnen förstår. Vidare måste pedagogerna säkerställa en hög delaktighet i processen 
där barn blir medskapare av lärandet. Resultatet utvärderas sedan utifrån vilka 
färdigheter, förmågor och förståelse barnen har (Pramling et al., 2009). 

Jag anser att utvecklingsteoretiskt perspektiv är relevant för min studie eftersom 
digitala verktyg är mycket användbara redskap som lärverktyg. Men för att man ska 
kunna använda dem till att främja barns utveckling och lärande kräver det kunskap 
och kompetens hos lärare. Det är lärarnas uppgift att använda de digitala verktygen 
till att fånga barns intresse såväl som uppmärksamhet och att skapa ett meningsfullt 
sätt för barnen att lära. Lärandets objekt ställs i fokus och användningen av digitala 
verktyg för att förstärka barns lärande kräver att färdigheter, förmågor och förståelse 
som barnet förväntas utveckla tydligt måste definieras (Pramling Samuelsson et al., 
2011). Vidare måste det finnas en hög grad av medvetenhet om lärandets akt och 
kompetensen kring hur barn interagerar med digitala verktyg i sitt lärande påverkar i 
vilken utsträckning läraren kan skapa adekvat utformade lärsituationer.   

 

4. Metod 

I detta avsnitt presenteras avsnitten 4.1 Metodologi, 4.2 Genomförande där jag 
presenterar genomförande, databearbetning och tolkning av empiri såväl som 4.3 
Etiska som behandlar de forskningsetiska principerna som denna studie baseras på. 

 

4.1 Metodologi  

Jag har valt att använda en kvalitativ ansats. Detta ger flexibilitet till informanterna 
att svara fritt. Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer där intervjufrågorna 
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är förberedda (Bryman, 2013). Att informanterna ska få uttrycka sig fritt har stor 
betydelse för studien eftersom det är detaljerna i deras syn på det pedagogiska 
arbetet som jag är ute efter. Semistrukturerade intervjuer tillåter mig att kunna följa 
upp informanternas svar och ställa ytterligare frågor för att gå djupare i deras egna 
tankar (Bryman, 2013). Detta är viktigt då detaljerad information är avgörande för 
studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.2 Urval 

Jag har använt personliga kontakter för att hitta informanter som förväntats kunna 
leverera fylliga data, alltså gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman 2013). Detta gjorde 
att jag hann intervjua många förskollärare på en relativt begränsad tid och därmed 
samla in en utförlig datamängd.  

Jag har valt att intervjua sju förskollärare, som har olika bakgrund, ålder, kön och 
examensår eftersom detta ger en bred bas för datainsamlingen och därmed fyllig 
data. Förskollärarna är både män och kvinnor och arbetar på fyra olika förskolor som 
ligger i fyra olika geografiska områden i kommunen som har olika socioekonomiska 
förutsättningar. Jag har valt just dessa områden eftersom det är stor skillnad i hur de 
arbetar på respektive förskola eftersom vissa av förskolorna är mer mångkulturella 
och består mest av barn annan kulturell bakgrund än svensk medan andra består 
nästan enbart av barn som har svenska som modersmål. Jag anser att det tillför 
studien mervärde att få kunskap om hur förskollärare arbetar med digital teknik för 
att främja både barn som kan svenska språket såväl som barn som har annat 
modersmål eftersom det är förskollärares uppdrag att arbeta utifrån varje barns olika 
behov och förutsättningar (Skolverket, 2018).  

 

4.3 Genomförande 

Arbetet började med att jag skickade ut missivbrev till de respektive förskolor som jag 
kontaktat personligen via telefon och e-post. Efter förskollärarna tackat ja 
diskuterade jag med dem om en tid för intervju som fungerar bäst för alla parter. 

Intervjuerna genomfördes i lugna enskilda rum på förskolorna där informanterna 
arbetar. Jag intervjuade förskollärarna var för sig. Jag valde att spela in intervjuerna 
eftersom jag inte vill missa viktiga detaljer eller uttryck som man kan riskera att göra 
när man antecknar och dessutom är det mycket användbart när jag ska citera 
informanterna i min studie (Bryman, 2013). Det tog ca. 15–20 minuter per intervju. 
När informanter svarade på den sista fråga avslutar jag med att fråga dem om det 
fanns något de ville lägga till? Detta anser jag att det är ett bra sätt att avsluta 
intervjun på eftersom det kanske finns någonting som jag har missat eller som 
informanterna vill berätta mer om utöver mina intervjufrågor. Efter jag har intervjuat 
förskollärarna transkriberade jag intervjusvaren vilket resulterade i sammanlagt 12 
sidor text.  

 

4.3.1 Databearbetning 

Jag har använt mig av tematisk analys till att bearbeta insamlade data. Detta gjorde 

jag det genom att efter jag har transkriberat ljudinspelningarna läste jag 
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transkription av respektive intervju och försökte koda innehållet som Bryman (2013) 

förslår. Till exempel vad informationen presenterar, vad den handlar den om, och 

vilken kategori informationen tillhör osv. När jag identifierat de olika kategorierna 

har jag utgått från det teoretiska perspektivet som jag har valt att använda till min 

studie. Detta gjorde jag genom att jag läste transkriptionerna en gång till och 

jämförde förskollärarnas intervjuer med varandra för att se om det fanns något 

gemensamt i deras svar. För att få fatt i de centrala delarna i respektive kategori har 

jag vid upprepade tillfällen läst igenom svaren i varje kategori och reflekterat dessa 

mot forskningsfrågorna. Nedanstående exempel visar hur jag arbetat med kategorin 

Estetiska uttrycksformer.  

Utsaga 5: ”Våra barn tycker om när vi visar något på väggen med projektorn fast vi 
märker det att det händer något mer om de får röra sig eller sjunga med istället för att 
sitta stilla och vara tysta. När de dansar så händer det att de börjar prata, härma 
varandra eller ger varandra gester typ gör så här och så här. Dessa barn har väldigt 
lite språk men det är jättetydligt att det blir mer interaktion mellan dem när de 
dansar” (I1) Nyckelord: röra sig; dans, sjunga; sång, prata, härma, gester, interaktion; 
kommunikation,  

Utsaga 9: ”Vi dramatiserar ju ibland från barnböcker och barnen gillar det. Sen när vi 
börjar jobba med projektor med bild och ljud så ser vi att det skapar mer spänning 
medan vi dramatiserar. Man kan se att barnen är med alltså med på riktigt inte just 
bara sitta och titta utan de viskar de pratar med varandra alltså de är verkligen med. 
Ibland börjar de prata eller dramatisera nån scen som de plockar från vad de såg och 
pratar med varandra och ibland med oss. Jättespontant” (I3) Nyckelord: 
dramatisera; drama, bild, ljud; estetiska uttrycksformer, viskar, pratar; 
kommunikation 

Utsaga 17: ”När vi jobbade med känslor så spelade upp olika musik när barnen 
målade. Vi kunde se att musik påverkade barnen alltså på riktigt typ när vi spelade 
hårdrockmusik så målade de med typ svart eller mörkbrunt och de målade hårt 
också” (I5) Nyckelord: musik, målning; estetiska uttrycksformer 

Utsaga 20: ”Våra Ipad, mobiltelefoner, datorer eller smartbords är digitala verktyg 
som vi använder i barngruppen. Vi har också en projektor som vi använder ibland när 
vill titta på nåt klipp med barnen” (I7) Nyckelord: klipp; bild; estetiska uttrycksform 

Utsaga 26: ”När vi skulle träna barnens luciasånger sjöng vi varje dag efter barnen 
hade ätit frukt. Två veckor gick och barnen kunde fortfarande inte låtarna så vi 
provade med att spelar luciasångklipp medan vi sjöng. Plötsligt kunde alla sjunga 
med. Jättehögt också. Vi blev jätteförvånade. Barnen kan fortfarande inte alla ord fast 
man kunde höra ändå några ord. De mumlar med hela låtarna. Men det var ändå kul 
att se att de var med” (I2) Nyckelord: sjöng, mumlar; sång, luciasångklipp; bild, 
låtarna; musik, ord; språk 

Utöver dessa fem utsagor fanns ytterligare en mängd utsagor som innehöll material 

som har legat till grund för kategorierna. Nedan är de 2 grupper av nyckelord som har 

legat till grund för sorteringen.  

1. Språk, Kommunikation 
2. Röra sig, dans, sjunga, prata, härma, gester, musik, drama, bild, viska, prata, 

musik, målning, klipp, mumlar, ord 
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Jag har läst texterna utifrån de två grupperna och de nyckelord som är grupperade har 

analyserats utifrån gemensamma nämnare. Utifrån grupperingarna av utsagorna ovan 

identifierade jag den gemensamma nämnaren estetiska uttrycksformer.  

 

4.4 Tolkning av empiri 

Med utgångspunkt i utvecklingspedagogik som teoretiskt informerad ansats har jag 

förstått, tolkat, och givit mening åt empirin i studien.  De olika kategorierna har ett 

inbördes sammanhang och är delar av en helhet med syfte att vara rimlig, 

sammanhängande och vara allmänt formulerad. Därigenom uppfyller jag 

sanningskriterierna (Tivenius 2015). Denna tolkning utgör svaren på 

forskningsfrågorna.  

 

4.5 Etiska övervägande 

De etiska principer som jag tog hänsyn till utgår från Vetenskapsrådet (2017). Det är 
viktigt att informera informanterna redan i missivbrevet om att intervjun kommer 
spelas in eftersom de då har möjligheter att tacka nej om de ej vill delta. Trots att det 
stod information om syftet för intervjun i missivbrevet som jag skickade ut till 
informanterna tidigare upprepade jag informationen vid intervjutillfället. Jag 
informerade vidare om att de inte behöver svara på frågor om de inte känner för det 
och att de har rätt att avluta intervjun när de vill (Bryman, 2013). Jag berättade också 
att förskollärarnas integritet är skyddad. Deras namn, barnens namn, vilken förskola 
eller vilket området den ligger kommer vara konfidentiellt och när studien 
publicerats kommer jag radera allt inspelat materialet och transkriberingarna 
(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4.6 Pålitlighet och trovärdighet 

Studien har använt sig av erkänd och väl beprövad metodologi och utförandet är väl 

beskrivet i studien (Tivenius, 2015). Såväl sanningskriterierna som reflexitiviteten 

redovisas och därmed anser jag resultatet vara trovärdigt. Tack vare användningen av 

ett teoretiskt perspektiv har jag kunnat hålla distans till såväl mig själv som det 

utforskade fenomenet. 

 

Sanningskriterier  

Studiens resultat är på intet vis överraskande eller oväntade. Utifrån det kan man 

utgå från att studiens resultat är rimliga och rimlighetskriteriet är uppfyllt.  

Resultatets delar framstår tydligt som delar av en och samma helhet. Studien 

uppfyller därmed koherenskriteriet.  

Resultatet överensstämmer med det teoretiska ramverket. Därmed är 

korrespondenskriteriet uppfyllt (Tivenius, 2015).  

 



10 
 

Reflexivitet  

Trots att inte finns några överraskande resultat har denna studie uppfyllt mina 
förväntningar. Jag valde att göra en studie inom detta område för att fördjupa 
kunskapen, som jag har tidigare haft från arbete inom förskolan, om förskollärares 
användning av digital teknik för barns språk- och kommunikationsutveckling i 
förskolan. Utifrån mina erfarenheter upplever jag att det finns både fördelar och 
nackdelar med användningen av digitala verktyg i förskolan. På grund av det ville jag 
gärna veta mer om hur det stämmer med vad jag har upplevt och vad forskningen och 
litteraturen påvisar och inte minst hur verksamma förskollärare ser på fenomenet.   

 

5. Resultat 

I detta avsnitt redogör jag för 5.1 Empiri som innehåller de fyra kategorier som utgör 
studiens empiri och som baseras på insamlade data samt 5.2 Tolkning av empiri. I 
detta avsnitt presenterar jag hur jag tolkar empirin vilket utgör svaren på 
forskningsfrågorna. Avslutningsvis sammanfattas resultatet i 5.3 
Resultatsammanfattning. 

 

5.1 Empiri 

I det här avsnittet presenteras min empiri som av datan genererat fyra olika 
kategorier, nämligen Estetiska uttrycksformer, Att lära tillsammans, Lärarens 
betydelse för digital teknik användning, Hinder och Kommunikation.  

 

5.1.1 Estetiska uttrycksformer  

Estetiska uttrycksformer är centrala för barns språk- och kommunikationsutveckling 
– även i den digitala världen. En av informanterna beskriver: 

Våra barn tycker om när vi visar något på väggen med projektorn fast vi märker det att det 
händer något mer om de får röra sig eller sjunga med istället för att sitta stilla och vara tysta. 
När de dansar så händer det att de börjar prata, härma varandra eller ger varandra gester typ 
gör så här och så här. Dessa barn har väldigt lite språk men det är jättetydligt att det blir mer 
interaktion mellan dem när de dansar. 

Digital teknik peppar barnen och förstärker och synliggör arbetet med olika estetiska 
uttrycksformer i förskolan på ett väldigt effektivt sätt. En informant återger: 

Vi dramatiserar ju ibland från barnböcker och barnen gillar det. Sen när vi börjar jobba med 
projektor med bild och ljud så ser vi att det skapar mer spänning medan vi dramatiserar. Man 
kan se att barnen är med alltså med på riktigt inte just bara sitta och titta utan de viskar, de 
pratar med varandra alltså de är verkligen med. Ibland börjar de prata eller dramatisera nån 
scen som de plockar från vad de såg och pratar med varandra och ibland med oss. 
Jättespontant.  

Digitala verktyg används flitigt inom bildverksamheten. Detta synliggörs av en av 
informanterna:  

Våra Ipad, mobiltelefoner, datorer eller smartbords är digitala verktyg som vi använder i 
barngruppen.  Vi har också en projektor som vi använder ibland när vill titta på nåt klipp med 
barnen. 
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Med hjälp av digitalisering kan bildundervisningen underlättas. Det bidrar även till 
att möta strävansmålen i Läroplanen. Allting blir tydligare och mer visuellt för 
barnen. Detta uppskattas särskilt i mångkulturella förskolor där barnen inte har 
svenska som modersmål. Digital teknik ger dem möjlighet att lära barnen något som 
barnen inte har någon erfarenhet av som till exempel hur vissa saker ser ut, hur de 
fungerar eller vad man använder dem till och så vidare. Innan dessa teknologiska 
hjälpmedel fanns kunde man inte arbeta på samma sätt. Man skulle behöva leta efter 
bilden i någon bok för att kunna visa barnen. Om en viss bok saknas skulle de behöva 
åka in till biblioteket och leta istället. Det skulle ta mycket tid och det skulle bli lång 
väntetid för barnen vilket gjorde att antingen glömde pedagogerna bort det eller 
skippade det de helt åt hållet på grund av tids- och personalbrist. Till exempel att 
man kan använda mobiltelefon för att ’googla’ fram saker är värdefullt. Det synliggör 
mycket saker för barnen snabbt och enkelt vilket anses gynna barnens utveckling i 
hög grad.  

En förskollärare säger: 

Jag älskar Google. Jag använder det jämt när man pratar om nått med barnen och de inte vet 
vad är det jag pratar om så googlar jag och visar dem bilden på en gång. Sen brukar de vilja veta 
mer om andra saker också. 

Digital teknik är ett effektivt hjälpmedel när man arbetar med olika estetiska 
uttrycksformer och har stor betydelse för barns utveckling och lärande, särskilt för 
barns språk- och kommunikationsutveckling. Estetiska uttrycksformer som sång och 
dans ger barnen ett alternativt verktyg i deras kommunikation. Man kan alltid sjunga 
och dansa med barnen utan något redskap och de kommer ändå tycka att det är 
roligt. Men om man använder till exempel en projektor att spela upp bilder eller 
rörelser på väggen samtidigt som de sjunger och dansar deltar barnen mer och längre 
i dansen och ibland hela aktiviteten. Förutom det kan barnen komma ihåg texten och 
orden i större utsträckning. Förskollärarna upplever att detta fungerar lika bra för 
barn som har svårigheter med språket som barn som har svenska som modersmål. 
Pedagoger behöver anpassa sitt sätt att arbeta och försöka hitta på något som barnen 
tycker att det är roligt och intressant så det fångar barnen intresse bättre. En 
uppfattning som fångar upp detta är: 

Jag tycker att när barnen har kul med något så vill de göra det igen och igen och då blir de bättre 
på det de gör. Till exempel när vi spelar upp en låt som huvud, axlar, knä och tå så ser man att 
de tycker att det är kul att härma björnen som dansar och sjunger. De pekar på huvud. De pekar 
på knä. De vill göra om igen. Det blir nästan automatiskt hur de lär sig liksom. 

En annan är: 

När vi skulle träna barnens luciasånger sjöng vi varje dag efter barnen hade ätit frukt. Två 
veckor gick och barnen kunde fortfarande inte låtarna så vi provade med att spela 
luciasångklipp medan vi sjöng. Plötsligt kunde alla sjunga med. Jättehögt också. Vi blev 
jätteförvånade. Barnen kan fortfarande inte alla ord fast man kunde höra ändå några ord. De 
mumlar med hela låtarna. Men det var ändå kul att se att de var med. 

Samtliga respondenter uttrycker tydligt att de använder digitala verktyg i arbetet med 

att utveckla barnens språk- och kommunikationsförmåga. Flertalet exempel på hur 

detta sker i det dagliga arbetet återges. I svaren framkommer att digitala verktyg 

används dels för att förstärka lärandet vid språk- och kommunikationsträning 

generellt men även som ett alternativt lärverktyg för att möjliggöra lärande för barn 

som tex. ej har svenska som modersmål.  
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5.1.2 Att lära tillsammans 

Enligt informanterna lär barn sig mycket av varandra och ännu mer när de 
tillsammans gör någonting som de delar intresse för. En informant berättar följande: 

Det är ju så att de får vänta på sin tur när de ska till exempel spela Ipad men vi märker att det 
blir mer interakti0n när de gör det tillsammans. Vi brukar uppmuntra att sitter med kanske en 
till kompis eller med oss om vi har tid alltså. Sitter de själv med paddan så kan de sitta och spela 
tyst hur länge som helst. De lär sig ju något men vi ser inte vad är det de lär sig. Sitter de 
tillsammans så ser man att ibland pratar de ibland bråkar de men för oss det gör inget för att för 
att lösa det måste de prata med varandra ändå. 

Det spelar ingen roll om barnen inte börjar interagera med varandra på en gång. 
Genom att de får göra någonting tillsammans sker en interaktion mellan dem ändå. 
Kommunikation och lärande sker på många olika sätt. Just för att de inte pratar med 
kompisar betyder inte att kommunikation inte sker. Alla barn har sitt eget sätt att 
delta. Vissa barn är duktiga på att vara med och leka direkt medan andra gillar att 
bara observera i början. Viktigast är att barnen ges möjlighet att välja om de vill vara 
med och hur de vill vara med. Att pressa dem att vara med på något kan skapa en 
negativ känsla hos barnen vilket kan leda till att nästa gång vill de inte vara med alls. 
En informant återger: 

Barn tittar på varandra hela tiden när de gör något. Ibland gör de som kompisar gör och ibland 
gör de ingenting. Bara kollar och det tycker jag att de ska få göra. Jag ser att just för att de är 
tillsammans oavsett om de ska dansa eller inte så lär de sig något. Sen någon dag när de vågar 
kommer de också vara med. Det har jag sett förut. Pressar vi dem för mycket så springer barnen 
bara iväg och kanske vi aldrig kan få dem att vara med igen. 

Vissa appar främjar även de allra yngsta barnens barns språk- och 
kommunikationsförmåga effektiv. Barnen samtalar med varandra mycket mer när de 
använder appen till någon aktivitet eftersom barnen har något gemensam som de är 
intresserade av. Ett exempel på detta beskrivs av en informant: 

Digitala verktyg är bra hjälpmedel om vi vet hur vi ska använda dem till att lära barnen det vi 
planerat som syfte. Jag ser till exempel att jobba med ett- och tvååringar att när vi laddat ner en 
app som heter Puppet pals där de fick arbeta med böcker. De fick arbeta med Totteböcker. Då 
kunde de sitta två och två tillsammans. De pekar på saker, de visade varandra och de lär av 
varandra. De lärde sig också att flytta de olika figurerna in och ut rummet. De gjorde dem större, 
de gjorde dem mindre. De benämnde saker. Totte. Elefant. Tåg. Olika föremål. De satt stilla 
under en länge stund. Det har varit mer kommunikation när de satt tillsammans och gjorde det 
tillsammans än när de satt och läste boken. 

Ett annat exempel från en informant lyder: 

Digitala verktyg har en enorm förmåga att fånga barns intresse och erbjuda variation. Om du 
exempelvis som vi brukar producera för de yngsta barnen, ett akvarium eller regn på väggen. 
Det kan man fånga många barn med. Det blir en samspelssituation där de är uppmärksamma 
och de vill visa varandra. De tittar, de pekar. Du kan använda digitala verktyg till att fånga 
många barn i någonting gemensamt. 

I resultatet framkommer att flertalet informanter aktivt använder digitala verktyg för 

att skapa delaktighet i lärandet hos barnen. Genom att använda digitala verktyg i 

arbetet med att utveckla barnens språk- och kommunikationsförmåga skapas 

mervärde i form av barnens interaktion med varandra. Digitala verktyg blir en 

katalysator och gemensam nämnare för interaktion mellan barnen. 
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5.1.3 Lärarens betydelse för digital teknik användning     

Digitala verktyg har en betydande inverkan på pedagogiskt arbete. Med hjälp av 
teknologi kan lärares arbete underlättas på många olika sätt. Men det är inte själva 
tekniken som styr detta. Lärares kompetens i teknikanvändning spelar en viktig roll i 
detta. Det vill säga att digitalisering är väldigt användbar men utan något tydligt 
pedagogiskt syfte är den bara som en barnvakt. En informant berättar: 

Det finns två saker man kan göra med digitala verktyg. Att konsumera och producera. Om man 
bara kollar på något eller spelar spel på paddan så konsumerar man men om man använder den 
till exempelvis att skapa en berättelse eller dokumenterar så säger man att man producerar. 
Barn är jätteduktiga på att konsumera för att det är det de vet hur man gör. Frågan är vad gör vi 
som vet vad mer man kan göra med den? Det ingår ju i arbetet så trots att det är svårt måste 
man ändå försöka. Ta hjälp från någon som kan är också bra. 

När man arbetar med digital teknik är det inte alltid enkelt. Ibland handlar det om att 
det saknas kunskap om hur olika funktioner fungerar hos pedagogerna. Detta går att 
lösa genom att man tar hjälp från varandra. Men när det dyker upp något problem 
som till exempel när internet inte fungerar bra eller när en dator krånglar är det ett av 
de hindren i arbetet med digitala lärverktyg i förskolan som är svårt för lärare att lösa 
själva. Framförallt under dagar som redan är fyllda med många saker som behöver 
göras. Det skulle underlätta lärares arbete mycket om saker och ting fungerar som de 
ska. Många lärare tappar lust och ork att använda digital teknik när de till exempel 
behöver lämna barngruppen och gå någon annanstans för att ordna praktiska saker. 
Brist på tid och personal som gör det svårare för lärare att kunna hantera tekniska 
problem. Det är önskvärt att olika digitala verktyg skulle kunna användas på ett 
smidigare sätt. En informant beskriver: 

Ibland planerar vi att göra nåt med barnen sen vill internet eller datorn inte funka så vi fick 
ställa in aktiviteten. Det är ganska irriterande när det blir så för då måste vi planera om eller 
skippar vi aktiviteten helt åt hållet. 

En annan kommentar är: 

Våra skrivare är jättefina och jättebra men vi kan inte skriva ut från telefon eller Ipad så kan vi 
inte trycka på skriva ut utan att antingen vi måste skicka den till mailen eller koppla in telefonen 
med datorn skriva ut den. Är jag på utflykt och jag har gjort den här pic collaget och så fort jag 
kommer in på förskolan så är vi på nätverket liksom och så borde jag kunna skriva ut och så går 
jag och hämta ut eller jag kan till och med skicka ett barn till skrivaren och hämta ut det. 

I resultatet återger informanterna en till vis del gemensam syn på digitala verktyg i 

relation till förskolans verksamhet. De digitala verktygen definieras som just verktyg 

som kan förstärka lärande och underlätta pedagogernas arbete. Dock är det beroende 

av att tekniken finns tillgänglig och fungerar och personalen har adekvat kunskap om 

hur den kan användas.  

 

5.1.4 Hinder  

Det som anses vara det största hindret för lärare är ibland lärarna själva när vissa 
lärare saknar syfte med aktiviteten. Ibland använder pedagoger teknologi som en 
barnvakt när de inte vill vara engagerade i barngruppen. En förskollärare beskriver: 

Finns det nåt hinder i arbetet? Ja att vi inte har så hög medvetenhet utan Ipad eller dator 
används som en barnvakt ibland när man vill lugna barnen eller när de ska titta på en film eller 
lyssna på musik och då blir det som att vi pedagoger inte vill vara delaktig längre.  
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En annan synpunkt som återgavs är: 

Vissa pedagoger är de ganska snabba med att spela upp nåt barnprogram eller nåt Youtube 
klipp. Men vad är syfte med det? Jag tycker att om man vill titta på barnprogram kan man göra 
det hemma.  

Ibland har pedagoger svårt att komma överens om vikten av att ha ett tydligt 
pedagogiskt syfte med det man gör. Till exempel när det gäller Ipadanvändning. Det 
har varit problem som trots upprepad diskussion bland personalgruppen ändå inte 
blivit bättre. Ibland fortsätter problemet tills föräldrarna lyfter upp frågan på 
föräldramöte. Då behöver de värdera om deras arbete igen. Detta skildras av en 
informant: 

Vi brukar lyfta upp det med mina kollegor liksom att vi kan försöka tänka efter vad är det vi 
visar och sen var det intressant för att då fick vi det som en fråga på ett föräldramöte. Jag har 
lyft flera gånger att vi inte vill kolla på barnprogrammet av den här anledningen men så fick vi 
frågan om vad som vad är syftet med att ni tittar så mycket på film med projektorn och vad det 
är ni kollar på. Så då fick vi lyfta upp det ytterligare en gång i arbetslaget med allihopa. Det var 
ju väntat att det kommer en sådan fråga eftersom några av oss försöker ju uppmuntra våra 
kollegor att man ska använda det pedagogiskt.  

Man ska inte heller bara låta barnen använda lärplattor eller mobiler utan att någon 
vuxen befinner sig i närheten vilket beskrivs av en av informanterna.  

Jag vill att barnen ska ha frihet när de använder till exempel Ipad fast jag måste ändå vara med 
och kolla. Det har hänt en gång när två barn fick tag på vår mobil och gick in på Youtube och 
spelade upp ett klipp som var läskigt. Barnen förstod inte riktigt vad är det de gör på klippet så 
de sprang runt och visade kompisar. När vi såg det så stoppade vi barnen på en gång men det 
var för sent för att ett barn blev jätterädd och hade mardrömmar i flera dagar.  

Det saknas till viss del kunskap hos vissa förskollärare. Några har inte haft någon 
form av utbildning utöver det de hade när de studerade på högskolan, några har 
precis påbörjat fortutbildning medan vissa inte har haft någon utbildning alls. Det 
finns en vilja att lära sig mer om olika digitala verktyg och deras funktioner. Det 
efterfrågas någon slags gemensam standard och lägsta utbildningsnivå så man kan 
byta idéer och tankar med varandra för att kunna stötta varandra i arbetet.  

Informanternas svar ger en tydlig bild av vikten av personalens inställning och 
kompetens. På frågeställningen vilka hinder förskollärare i arbetet med digitala 
verktyg i verksamheten så återges personalen själva som det enskilt största hindret. 
Såväl kompetensen kring hur de digitala verktygen kan användas till synen på och 
förhållningssättet till användning varierar stort och blir därmed ett hinder för vidare 
utveckling av användningen.  

 

5.1.5 Kommunikation 

Digital teknik erbjuder barn möjligheter att kunna träna på att kommunicera både på 
svenska och barnens hemspråk. Till exempel när pedagoger dokumenterar någon 
aktivitet som barnen har gjort under dagen som barnen får visa sina föräldrar när de 
hämtar har varit positiv för verksamhetens arbete. Trots att varken barnen eller deras 
föräldrar kan så bra svenska förstår de ändå vad klippet handlar om när de får titta på 
dokumentationen och barnen kan förklara på sitt hemspråk. Föräldrarna blir mer 
intresserade av verksamheten än när de endast får läsa anslag om genomförda 
aktiviteter som sitter på väggen. Med hjälp av digital teknik blir det tydligare och de 
blir mer delaktiga i barnens skoldag. De känner sig också stolta över sina barn och 
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dessutom får barnen också möjlighet att träna på språk och kommunikation när de 
berättar för föräldrarna. En informant beskriver: 

En mamma berättade för oss att hon förstod inte när hennes dotter berättade hemma om 
mamma mu. Mamma mu. Aj aj. Sen när hon fick se en video där vi visade en aktivitet barnen 
gjorde förstod hon att det barnet försökte berätta för henne om när hon dramatisera ur Mamma 
mu boken. Hennes dotter var också med när mamman kollade på videon och då pratade hon 
mycket med sin mamma på sitt språk.  

Digital teknik ger goda möjligheter att utveckla kommunikation och språk även för 
barn med särskilda behov. Många förskollärare har använt digital teknik när de 
arbetade med dessa barn. Med hjälp av till exempel Ipad kan barnen och pedagoger 
göra sig förstådda genom att använda ett program där barnen kan trycka på bilder av 
saker de vill göra eller vill ha. Förskollärarna menar inte att alla svårigheter 
försvinner när man får hjälp från den digitala tekniken men att det underlättar i 
lärsituationen. Tekniken skapar goda förutsättningar och möjligheter men det är 
fortfarande pedagogerna som försöker tolka och gissa vad barnen vill ha eller göra. 
Förutom barnen med särskilda behov upplever förskollärarna att denna metod även 
fungerar bra med de yngsta barnen som inte har utvecklat språket tillräckligt för att 
kommunicera.  

Vidare gynnar digitala verktyg barns språk- och kommunikationsutveckling i stor 
utsträckning. Olika digitala verktyg som finns på förskolan som Ipad och projektor 
osv. och de funktioner som dessa verktyg har är mycket användbara för pedagogiskt 
arbete när man använder dem utifrån syftet man har. Detta uttrycks som: 

Jag ser det som positivt och som ett verktyg bland många andra verktyg om det används med 
god handledning. Det är inte ett automatiskt medel för att nå utveckling. 

 

Av resultatet framgår att informanterna ser stora fördelar med digitala verktyg i 
arbetet med att utveckla barnens språk- och kommunikationsförmåga. Det används 
regelbundet med detta syfte och informanterna beskriver goda exempel på när de 
digitala verktygen skapar nya lärtillfällen eller förstärker lärande i barngruppen. 
Vidare beskriver informanterna det specifika värdet digitala verktyg har i arbetet med 
barn med olika former av särskilda behov och begränsad språk- och 
kommunikationsförmåga.  

 

5.2 Tolkning av empiri  

Det teoretiska perspektivet jag använder bygger på utvecklingspedagogik som 

teoretiskt informerad ansats och används för att tolka den empiri som format sig i 

fyra kategorier Estetiska uttrycksformer, Att lära tillsammans, Lärarens betydelse 

för digital teknik användning, Hinder och Kommunikation. Det de tre kategorierna 

har gemensamt är att det är inte är digitala tekniken i sig självt som främjar barns 

språk- och kommunikationsutveckling, utan hur och varför man använder tekniken 

har den avgörande betydelsen. 

 

5.2.1 Definition av digitala verktyg  

Enligt informanterna är digital teknik en viktig del av förskolans verksamhet. Med 
rätt användning anses det främja barns utveckling och lärande i hög grad. I denna 
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studie används begreppet digitala verktyg som samlingsnamn på olika elektroniska 
redskap som finns i förskolan som till exempel mobiltelefon, projektor, dator eller 
lärplatta som ofta kallas för Ipad. Dessa verktyg är hjälpmedel som pedagoger 
använder i verksamheten eftersom det kan underlätta pedagogiskt arbete på många 
sätt. Denna tolkning utgår från ett utvecklingspedagogiskt teoretiskt perspektiv där 
de digitala verktygen är verktyg som underlättar för lärare att skapa mening och 
förutsättningar för lärande.   

 

5.2.2 Användning av digitala verktyg 

Digitala verktyg används i många pedagogiska aktiviteter i verksamheten enligt 
informanterna. Olika estetiska uttrycksformer som till exempel dans och rörelse, 
drama, bild och sång har oerhört stor betydelse för barns språk och 
kommunikationsutveckling kan förstärkas genom att använda dessa redskap. 
Verktygen blir både redskap för läraren att skapa mening och förutsättningar men 
skapar även aktiv delaktighet från barnen vilket bidrar till gemensamt 
meningsskapande. Utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är hur barn lär sig 
är lika viktigt som vad de ska lära sig (Pramling Samuelsson & Pramling, 2016). 

Vanligtvis tycker barn om att dansa och röra på sig. Men när digital teknik används i 
dans, rörelse och drama upplever förskollärare att det kan fånga barnens 
uppmärksamhet på ett effektivt sätt. Allt de gör blir mer spännande för barnen när de 
använder till exempel ljus eller ljud från projektor och dator till aktiviteten. Det sker 
mer interaktion mellan barn och barn och även mellan barn och vuxna när digital 
teknik används. Interaktionen mellan barnen sker i olika form utifrån barnens egen 
förmåga och ålder. Förutom det får barnen mer lust att vara med och delta eftersom 
de tycker att det är roligt. Detta händer också när pedagoger använder digitala 
verktyg när de sjunger. Musik eller videoklipp som spelas från dator hjälper till att 
stimulera barnens hörsel och syn som gör att till exempel texten i sången blir 
synligare och tydligare.  

Digital teknik används också som verktyg för bildundervisning. Digitala verktyg som 
till exempel lärplatta eller mobiltelefon gör att lärares undervisning blir tydligare och 
smidigare. Med hjälp av verktygen kan pedagoger synliggöra många saker för barnen 
som till exempel att visa barnen någonting som de inte sett tidigare eller har någon 
erfarenhet av. Det kan vanligtvis vara svårt att förklara för barnen. Särskilts de barn 
som har svårigheter i svenska språket eller i kommunikation. Det hjälper barnen att 
kunna förstå bättre när man kan visa barnen vad pedagoger prata om på bild eller 
videoklipp. Pedagoger upplever att detta ökar förståelsen för verksamhetens arbete 
hos föräldrar också eftersom det även hjälper i kommunikation med föräldrar. 
Utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv kan digitala verktyg förstärka barns 
lärande i förskolan eftersom det i många fall redan är en naturlig del av barnens 
erfarenhetsvärld. Deras erfarenheter från hemmet kopplas ihop med lärandet i 
förskolan genom att barnens stimuleras till att prata om och reflektera kring detta.   

 

5.2.3 Hinder för användande av digitala verktyg  

Enligt informanterna är olika typer av teknikstörningar ett hinder i digital 
teknikanvändning i förskolan. Olika problem som till exempel när internet eller 
datorer inte fungerar som det ska är någonting som pedagoger har svårt att kunna 
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hantera själva. Teknikstörningar kanske anses som ett litet problem men är 
egentligen av stor betydelse eftersom det påverkar pedagogers arbete och 
undervisning i stor utsträckning. Om det dyker upp problem med den digitala 
tekniken kan det leda till att pedagoger måste ändra planen, planera om eller skippa 
en aktivitet helt åt hållet. Men trots att teknikstörningar kan skapa mycket problem i 
det pedagogiska arbete är det inte det största hindret i användningen av digitala 
verktyg. Det är pedagoger själva. 

Informanterna beskriver även att digital teknik har stor betydelse för barns 
utveckling och lärande. Men det är inte automatiskt verktyg för att nå utveckling. 
Utan något pedagogiskt syfte är det knappt mer än en barnvakt som uppehåller 
barnen när pedagoger inte vill engagera sig i en aktivitet med barnen eller ha paus. 
Att låta barnen använda digitala verktyg själva är inte heller bra. Respondenterna 
anser att pedagoger ska finnas i närheten för att se till att det fungera bra och stötta 
barnen när det behövs. Utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv blir det viktigt 
att det finns ett syfte med användningen av digitala verktyg. Hur de används blir 
direkt avgörande för vilket lärande som skapas. Lärandets objekt såväl som 
lärandeakten måste vara tydliga och genomtänkta av ansvarig pedagog för att 
aktiviteten skall bidra positivt till barnens lärande och utveckling.   

Teknikanvändning gynnar barns utveckling och lärande med pedagogiskt syfte och 
rätt användning från pedagoger men ibland blir det problem när det saknas kunskap 
om detta hos pedagoger. Det finns pedagoger som inte har haft någon form av 
utbildning inom digital teknik utöver vad de har lärt sig på högskolan medan vissa 
inte har haft någon utbildning alls. Detta kan påverka arbetet med digitaliseringen 
eftersom dessa pedagoger har svårare att koppla det till något pedagogiskt syfte 
eftersom de saknar kunskap om vad och hur man kan använda tekniken i 
lärandeakten.  

Vidare beskriver informanterna att det också finns pedagoger som inte vill arbeta 
med digital teknik eftersom de inte är bekväma med teknikanvändning. Dessa 
pedagoger tycker fortfarande att när barnen leker ska de leka med fysiska saker och 
ting istället för att spela på dator. De tycker att barnen inte lär sig någonting av tiden 
de spenderar med skärmen. Om man ska läsa för barnen så läser man från riktiga 
böcker eller om man ska dansa och sjunga med så gör man det själva och spelar inte 
upp någonting från datorn. Dessa pedagoger tycker att de traditionella sakerna de gör 
fortfarande fungerar bra vilket gör det att de är generellt skeptiska till digital 
teknikanvändning i verksamheten. 

 

5.3 Resultatsammafattning  

Sammanfattningsvis har förskollärare god kunskap om digital teknik och dess 
möjligheter att främja barns lärande utifrån de fyra kategorierna Estetiska 
uttrycksformer, Att lära tillsammans, Lärarens betydelse för digital teknik 
användning, Hinder och Kommunikation. Informanterna kan ange hur de ser på 
digitala verktyg i relation till förskolans verksamhet. Informanterna kan även ange 
hur de använder digitala verktyg i arbetet med att utveckla barnens språk- och 
kommunikationsförmåga. Vidare beskriver förskollärarna vilka hinder för att arbeta 
med digitala verktyg i verksamheten som de upplever. Svaren på forskningsfrågorna 
har analyserats utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv och resultaten påvisar 
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vikten av hur de fyra perspektiven angivna ovan samspelar för att ge värde i barnens 
utveckling och lärande.  

Digitala verktyg är olika tekniska redskap som finns i verksamheten som till exempel 
projektor, mobil, lärplatta, dator osv.  

Digital teknik kan rätt använt främja barns språk- och kommunikationsutveckling. 
Dessutom kan det öka motivation och engagemang genom att vara ett verktyg för att 
lära tillsammans och öka graden av interaktion mellan barn och barn och barn och 
pedagog. Digitala lärverktyg är mycket användbara för både små och stora barn. 
Framförallt för barn som har svårigheter i kommunikation och behöver stöd som till 
exempel barn som inte har svenska språket eller barn med särskilda behov finns det 
tydliga värden. Detta är dock beroende på lärarens kunskap kring användandet av 
digitala verktyg och kompetens att kunna skapa meningsfulla lärtillfällen för barnen. 
Teknologi saknar pedagogiskt egenvärde och utan tydligt pedagogiskt syfte är digitala 
verktyg endast redskap som är används till förströelse när barnen är uttråkade eller 
när pedagoger inte vill vara engagerade. Utan tydlighet kring lärandets objekt och 
lärandets akt riskerar användandet av digitala verktyg bli ineffektivt ur ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv.   

Vidare visar studiens resultat att det finns andra faktorer som hindrar arbetet med 
digitala verktyg i förskolan. De faktorerna som förskollärarna nämnt i sina intervjuer 
är bland annat tekniska problem som till exempel när internet eller något digital 
redskap inte fungerar som det ska påverkar undervisningskvalitet negativt, bristande 
kunskap hos pedagoger och pedagogers negativ syn på teknikanvändning. Studien 
visar att informanterna är medvetna om detta problem och hur det påverkar deras 
arbete och de anser att det är ett område som kräver förbättring i framtiden. 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt redogör jag för både 6.1 Resultatdiskussion och 6.2 Metoddiskussion. 
Jag avslutar med 6.3 Framtida forskningsfrågor där jag presenterar min tankar om 
fortsatt arbete inom temat. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

Utvecklingspedagogik som teoretiskt informerad ansats beskriven av Pramling 
Samuelsson et al. (2011) har hjälpt mig att kunna se mönster i förskollärarnas svar. 
Som jag nämnde tidigare i avsnittet teoretiskt perspektiv handlar detta perspektiv om 
att hur barn lär sig är precis lika viktigt som vad de lär sig. Det vill säga att lärares 
agerande i olika lärandetillfälle spelar en central roll för barns utveckling och lärande 
har hjälpt mig att identifiera hur digital teknik används till att främja barns språk- 
och kommunikationsförmåga när jag analyserade informanternas svar.  

Studiens resultat visar att förskollärare har god förståelse för betydelsen av digital 
teknik i förskolan. Jag kunde se att förskollärarna har god kunskap om vad 
digitalisering i förskolan innebär och hur den kan stötta och underlätta deras arbete 
samt hjälper dem att kunna sträva efter målen i läroplanen. I Nationell 
Digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartement, 2017) framgår att 
användning av teknologi kan öka kunskapen hos barnen såväl som främja barns 
utveckling och lärande om man använder det på ett lämpligt sätt. Detta förstärks av 
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informanterna när de bland annat beskriver hur de medvetet använder utvalda appar 
i arbetet i barngruppen.  

Barns delaktighet och inflytande, som förskolan skall sträva efter (Skolverket, 2018) 
ökar också med hjälp av rätt teknikanvändning. Studiens resultat påvisar att 
förskollärare är medvetna om vikten som digitalisering har för deras arbete. Richter 
och Courage (2017) påstår att barn engagerar sig mer i en aktivitet där man använder 
digital teknik. Barnen får mer motivation att sitta längre och interagerar mer i en 
aktivitet där digital teknik används än en aktivitet utan något digitalt verktyg. Digital 
teknik kan också locka barnen att vara med och delta. Dessutom ökar det 
gruppgemenskapen hos barnen. Hvit Lindstrand (2015) beskriver i sin studie om 
teknikanvändning som ”inklusion gentemot exklusion”. Hon menar att även när t.ex. 
ett eller två barn spelar datorspel fritt utan direkt styrning från lärare så händer det 
mycket värdefullt lärande ändå. Ofta är det inte bara dessa två barn som deltar. Det 
finns alltid andra barn runt omkring som också deltar i aktiviteten som åskådare och 
då interagerar de med varandra. Därför är det viktigt att lärare befinner sig i närheten 
för att se till att det fungerar bra för barnen såväl som stöttar barnen om det finns 
behov (Hvit Lindstrand, 2015). 

Nikolopoulou och Gialamas (2015) beskriver i sin definition av lek att nuförtiden har 
barns traditionella lek ersatts av en modernare typ av lek. Leken som författarna 
menar är till exempel att spela datorspel. Den moderna leken främjar fortfarande 
barns utveckling och lärande. Barn lär sig många saker när de använder dator som till 
exempel problemlösning, matematik men stimulerar även fantasi och kreativitet 
(Nikolopoulou & Gialamas, 2015). Fantasi och kreativitet har stor betydelse för barns 
utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Trots det visar studiens resultat att det 
finns pedagoger som är emot användandet av digitala verktyg i förskolan. Dessa 
pedagoger är ofta de som är lite äldre och har arbetat länge. Detta stämmer med vad 
Johnston, Highfield och Hadley (2018) menar i sin studie att det ofta är den äldre 
generationerna som brukar reagera negativt på teknologi. Detta kan bero på att det 
saknas kunskap hos pedagogen kring hur digitalisering kan användas till att främja 
olika förmågor hos barnen. Precis som Gillen och Kucirkova (2018) menar att det 
finns oro kring hur digital teknik påverkar barnen på ett negativt sätt vilket gör att 
vissa pedagoger känner sig obekväma med teknikanvändning. När det händer så 
leder det till att dessa pedagoger undviker att använda digital teknik i sitt arbete. 

Studiens resultat visar med tydlighet att förskollärare har en hög medvetenhet om 
vikten digitala lärverktyg kan ha för barns språk- och kommunikationsutveckling. 
Rätt användning av digitala verktyg främjar barns språk- och 
kommunikationsförmåga på ett effektivt sätt. Detta gäller även de minsta barnen. 
Hvit Lindstrand (2015) menar att genom de enkla aktiviteter som små barn kan göra 
med till exempel en lärplatta får barnen träna mycket på språk som kommunikation. 
Barnet agerar utifrån sin egen syn och initiativ. Trots den begränsade 
talspråksförmåga hos små barn sker interaktion mellan barnen ändå med hjälp av 
kroppsspråk vilket Hvit Lindstrand (2015) påstår vara en viktig del av barns 
språkutveckling.  

Grafik och symboler som finns i olika program ger barn stora möjligheter i deras 
kommunikation och digital teknik har möjligheter att erbjuda barnen detta på ett 
effektivt sätt (Binger et al. 2017). Zhou och Yadav (2017) beskriver i sin studie att ett 
digitalt verktyg som till exempel lärplatta har stor potential att främja barns 
språkförmåga. Olika funktioner som lärplattorna har som till exempel animation, 
ljud, touchinitierad återkoppling eller när barnen kan förstora och förminska saker 
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ger barnen möjligheter till att kunna förstå innehållet såväl som ordabetydelse på ett 
självständigt sätt (Zhou & Yadav, 2017). Altun (2018) menar också att ljud och 
visuella effekter är stödjande för barns lärande och informationsbehandling. Olika 
ljudfunktionerna i appar kan hjälpa barn att utveckla sin förmåga i fonologi som är 
viktigt för deras skriftspråkinlärning i framtiden (Dahlgren et al., 2016,). Utifrån 
resultaten tolkar jag att förskollärare har goda kunskap i hur de kan nyttja sig av 
teknikanvändning för att hjälpa barnen att utveckla barns språk- och 
kommunikationsförmåga. Exempel på detta är när de använder projektorn till att 
spela upp bilder från boken när de läser för barnen eller när de dramatisera ur boken. 

När jag i syftesdelen beskriver att jag vill undersöka kunskapsnivån hos förskollärare 
kring användning av digitala verktyg i arbetet för att främja barns språk- och 
kommunikationsförmåga använder jag en vid definition. Min definition av språk och 
kommunikation begränsas inte just till bara i tal- och skriftspråk. Jag inkluderar även 
kroppsspråk som Pramling Samuelsson et al. (2011) menar är ett språk såväl som ett 
sätt att kommunicera. Estetiska uttrycksformer som dans och drama kan vara 
effektiva metoder att utveckla just kroppsspråket. Min studie visar att förskollärare 
nyttjar sig av digital teknik till dessa estetiska uttrycksformer på ett bra sätt när de 
väljer att använda teknik som stöd till att skapa spänning i olika roliga och 
lärandetillfällen för barnen. Det går i linje med det som beskrivs i Läroplanen 
(Skolverket, 2018):  

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika 
estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper 
att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material 
och tekniker, såväl digitala som andra” (s.9, Skolverket, 2018) 

Vidare visar studiens resultat att ett hinder i arbetet med digital teknik förutom olika 
typer av teknikstörningar är pedagoger själva. Informanterna uttrycker sig 
likstämmigt om att digitala verktyg är väldigt användbart men utan något 
pedagogiskt syfte är det bara ett verktyg som ockuperade barnen när pedagoger vill 
ha paus. Samtliga förskollärarna uttrycker samma oro kring detta som ett viktigt 
problem som de behöver hantera i arbetslaget. Samband mellan digital 
teknikanvändning och barns utveckling och lärande går inte att urskilja från varandra 
(Johnston, Highfield & Hadley, 2018). En annan studie visar till och med att 
användning av digitalt verktyg är mer effektiv till att utveckla barns kognitiva 
förmåga än den traditionella undervisning när det använd på ett lämpligt sätt 
(Lieberman, Bates & So, 2009). Detta framgår också i Nationell 
Digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartement, 2017) att det är 
lärares kunskap i teknikanvändning som bidrar till ökad motivation och ökat 
engagemang hos barnen såväl som främjar barns lärande och utveckling.  

Att det finns ett pedagogiskt syfte anser jag som en viktig del i det pedagogiska 
arbetet oavsett om det handlar om digital teknik eller inte. Men just när det gäller 
teknikanvändning tycker jag att pedagoger bör ta extra hänsyn till detta. Det är för att 
att den teknologiska utvecklingen går snabbt och barn har tillgång till digital teknik 
redan i tidig ålder (Gillen & Kucirkova, 2018) vilken gör att barnen är den mest 
utsatta gruppen i den digitala världen. Det är för att barn och då särskilt barn i 
förskoleålder saknar förmåga i kritisk granskning av digital användning som vuxna 
har och därmed ej kan välja vad som är lämplig för dem eller ej (Radetic-Paić & 
Ružić-Baf, 2012). Även Nilson (2014) menar att det finns olika risker som påverkar 
barn negativ när det gäller användningen av digital teknik. Dessa risker som barn 
behöver bli skyddad kan vara både fysiska och psykiska och hämma barnens 
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utveckling. Hemma är det föräldrarna som är ansvariga för sina barn. På förskolan är 
det lärares ansvar att grundlägga ”ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna 
värdera information” (Skolverket, 2018, s. 9). Resultaten av min studie visar att 
förskollärare är medvetna om detta. 

 

6.1.1 Slutsats 

Utifrån studiens resultat kan jag dra slutsatsen att förskollärare har goda kunskaper i 
användandet av digitala verktyg för att främja barns språk- och 
kommunikationsförmåga i förskolan.  De är också medvetna om olika hinder som 
uppstår i arbete med digitalisering och ger förslag till förbättringar för arbetet i 
framtiden. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Jag upplevde att kvalitativ intervju som jag har valt att använda var en mycket 
effektiv metod utifrån studiens frågeställningar. Det utrymme som denna metod ger 
tror jag gjorde att informanterna ville vara delaktiga i större utsträckning än via till 
exempel enkätundersökning. Eftersom de hade mer frihet kring hur de kunde välja 
att svara berättade och delade de relativt generöst med sig  av  fenomen, problem 
eller tankar (Bryman, 2013). Detta anser jag gynnat min studie på så vis att teman 
och perspektiv som jag inte hade förutspått blev tydliga genom de semi-strukturerade 
intervjuerna.   
 

  

6.3 Framtida forskningsfrågor 

Utifrån de hindren som förskollärarna beskriver genom studien kring kunskap hos 
personal anser jag att det relevant att undersöka hur förskolechefer samt huvudmän 
tänker kring verksamhetens budget för fortbildning kring digitala lärverktyg.  Vidare 
är det önskvärt att utröna i vilken grad det råder brist på digitala lärverktyg vilket 
denna studie delvis påvisar som ett hinder i arbetet. Utifrån detta anser jag det 
önskvärt att fortsätta forska kring huvudmäns syn på likvärdigheten bland 
förskolorna gällande såväl tillgång på teknisk utrustning såväl som kompetens i 
personalgruppen. Eftersom användningen av digital teknik kommer att bli 
obligatorisk från och med juli 2019 ställs det högre krav på huvudmän att säkerställa 
likvärdigheten i förskolorna. Detta lyfter vidare frågor kring huruvida det finns en 
strategi för att säkerställa adekvat tillgång på teknisk utrustning och huruvida det 
finns en kompetensutvecklingsplan för att säkerställa att de reviderade 
styrdokumenten kan implementeras i verksamheten.  
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Bilaga 

Intervjufrågor ” Digitala verktyg för barns språk- och 

kommunikationsutveckling i förskolan” 

- Kön? 

- Ålder? 

- När tog du examen? 

- Har du haft någon form av utbildning om digitalt verktyg i 

förskolan? 

- Hur definierar du digitalt verktyg i förskolan? 

- Hur ser du på digitala verktyg i samband med barns 

språkutveckling? 

- Hur ser ni på digitala verktyg i samband med barns 

kommunikationsutveckling? 

- Vad man använda digitala verktyg för att hjälpa barnen att utveckla 

sin förmåga i språk och kommunikation? Ge exempel. 

- Finns det någon/några hinder i arbetet? 

- Har du upplevde någon/några situationer som du upplevde som 

positiv angående arbetet med digitala verktyg? Ge exempel. 

- Har du upplevde någon/några situationer som du uppfattade som 

mindre positiv angående arbetet med digitala verktyg? Ge exempel. 

- Finns det något ni saknar eller vilja utveckla när det gäller digitala 

verktyg? Om ja, vad? 

 

 

 


