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Sammanfattning  

Läroplanen för förskolan reviderades år 2010. I den reviderade läroplanen förändrades en del 

av innehållet. Med den förändringen kan man anta att den reviderade läroplanen la större 

betoning av vikten att främja barns utveckling och lärande. Barns språkutveckling är av stor 

betydelse i de yngre åldrarna då språk är ett grundläggande verktyg för allt lärande. Det är i 

samtal och samspel med andra som en stor del av barns språk utvecklas. Man kan se att barns 

språkliga och kommunikativa utveckling bör främjas med hjälp av digitala resurser. Tidigare 

forskning har till stor del fokus på barns språkutveckling men det finns även forskning om 

barn och digitala resurser.  

Syftet med arbetet är att visa konkreta exempel på språkstimulerande övningar där digitala 

lärresurser används som metod. Syftet med arbetet är också att inspirera till hur man i 

förskolan kan arbeta med ett av de 22 strävansmålen inom området Utveckling och lärande i 

läroplanen. Det strävansmål handboken utgår ifrån är: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Skolverket 98/10:10).  

Innan produktutformning utfördes en undersökning där vi samlade på oss kunskaper inom 

området. Undersökningen var även grunden för insamlingen av språkstimulerande övningar. 

Vi skapade övningar där språket stimulerades med hjälp av digitala lärresurser. Desgingen 

utformades efter kriterierna tydlig, lättläst och tilltalande. En prototyp av handboken lämnades 

till två förskollärare i Visby för utvärdering. Syftet var att skapa en bild av utomståendes 

intryck på handbokens relevans. Resultatet visar att handboken tas emot olika i verksamheten 

beroende på barnsyn, kunskapssyn och omgivningens förutsättningar. 

Resultatet av handboken blev 25 språkstimulerande övningar där instruktionerna 

presenterades steg för steg med en didaktisk utgångspunkt. Handboken resulterade i 62 sidor 

med text och bild. 

 

Nyckelord: Språkstimulering, språkutveckling, digitala lärresurser, utveckling, lärande.  

 



3 
 

Innehållsförteckning 

Förord……………………………………………………………………………..  4        

1. Inledning……………………………………………………………………….. 5 

   1.1 Ansvarsområden……………………………………………………………  5 

2. Bakgrund………………………………………………………………………  5 

   2.1 Läroplanen- utveckling och lärande………………………………………..  5 

   2.2 Syfte ……………………………………………………………………….   7 

3. Omvärldsanalys……………………………………………………………….. 7 

   3.1 Vad finns redan?............................................................................................  7 

   3.2 Varför behövs produkten?.............................................................................  7 

   3.3 Avgränsningar………………………………………………………………  8 

   3.4 Problemområden…………………………………………………………… 9 

4. Teoretiska utgångspunkter…………………………………………………......  9 

   4.1 Språk………………………………………………………………………..   10 

   4.2 Dokumentation…………………………………………………………….. 11 

5. Inför produktutformning……………………………………………………….  12 

   5.1 Tidsplan och dagbok………………………………………………………..  13 

6. Tillvägagångssätt………………………………………………………………  13 

   6.1 Design………………………………………………………………………  16 

   6.2 Format……………………………………………………………………… 18 

   6.3 Resultat…………………………………………………………………….. 18 

7. Utvärdering av produkt……………………………………………………….. 18 

   7.1 Etiska överväganden……………………………………………………….   18 

   7.2 Inför utvärdering…………………………………………………………... 19   

   7.3 Förskollärare1………………………………………………………………  20 

   7.4 Förskollärare2………………………………………………………………  22 

   7.5 Sammanfattning…………………………………………………………….  21 

   7.6  Reflektion………………………………………………………………….  22 

8. Diskussion/Slutsattser…………………………………………………………. 23 

9. För vidare forskning…………………………………………………………… 24 

10. Referenslista………………………………………………………………… 26 



4 
 

 

Förord  
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1. Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter som har studerat på förskollärarprogrammet i tre och ett halvt 

år. Genom hela utbildningen har Läroplan för förskolan (Skolverket 98/10) varit en 

grundläggande utgångspunkt eftersom den är förskolans styrdokument. Erfarenheterna vi har 

av studierna är att läroplanen uttrycker vad förskolläraren ska göra. Dock har vi saknat en 

konkret handbok med exempel på aktiviteter som visar hur man kan arbeta med de olika 

strävansmålen i läroplanen. Alla mål i läroplanen är viktiga men vi har ett särskilt intresse för 

språk. Vi har därför valt att fokusera på barns språkutveckling eftersom det är en viktig del  

i förskolans pedagogiska arbete. Språk har en betydelsefull del i barns utveckling. I 

utbildningen har vi också fått grundläggande kunskaper inom digitala resurser vilket vi vill 

använda oss av. Av erfarenhet vet vi att digitala lärresurser används i olika förskolor men att 

användningen varierar. Därför ville vi involvera digitala lärresurser i vårt arbete. Vi ville 

skapa en handbok som ger exempel på konkreta språkstimulerande övningar där digitala 

lärresurser används som metod. 

 

1.1 Ansvarsområden 

 

Alexandra Sellin har ansvarat för innehållet under rubriken Läroplanen- utveckling och 

lärande. Alexandra har även ansvarat för första halvan av Teoretiska utgångspunkter. 

Alexandras del av Teoretiska utgångspunkter avslutas vid rubriken språk.  

 

Sanna Hansson har ansvarat för innehållet under rubriken vad finns redan? Sanna har även 

ansvarat för sista delen av Teoretiska utgångspunkter. Sannas del av teoretiska 

utgångspunkter börjar vid rubriken Språk.  

 

Övrigt innehåll under resterande rubriker har vi gemensamt ansvar för.  

 

 

2. Bakgrund  

2.1 Läroplanen- utveckling och lärande 

I dagens samhälle ställs det stora krav på den enskilda människans kompetens och utbildning. 

Man kan påstå att vi lever i ett kunskapssamhälle (Persson och Campner 2000:47). När 
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läroplanen trädde i kraft år 1998 sågs det som en bekräftelse på förskolans arbete inom det 

första steget av samhällets samlade utbildningssystem (Persson och Campner 2000:46).  År 

2010 utformades en revidering av Läroplanen för förskolan (Skolverket 98/10). Enligt Sabuni 

(2010) fick den reviderade läroplanen förändringar i innehållet. Hon lyfter fram att 

förskollärarens ansvar förtydligades samt att riktlinjerna för uppföljning och utvärdering av 

verksamheten framhävdes. Hon lyfter även att dokumentationen, uppföljningen och 

utvärderingens syfte är att förskolans verksamhet ska utvecklas så att varje barn i förskolan 

får bästa möjliga utveckling och lärande. Enligt Skolverket (98/10:9) ska förskolans 

verksamhet utformas så att varje barn ges stimulans och utmanas till bästa utveckling och 

lärande. Skolverket (98/10:9) menar även förskolans pedagogik ska präglas av omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande för att skapa en helhet.  

Lärande och utveckling sker individuellt eftersom alla barn har olika förutsättningar och 

behov. Åberg och Lenz Taguchi (2005:58) utgår ifrån att barns lärande sker i samspel mellan 

barn, miljön och vuxna samt nyfikenhet och egna upplevelser. Persson och Campner 

(2000:50) argumenterar för att som pedagog kunna utmana barnen till lärande måste man vara 

nyfiken på hur barn tänker och vilka erfarenheter de har sedan tidigare. Läroplanen för 

förskolan anser även att förskolläraren måste ta hänsyn till barns tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Skolverket 98/10). Verksamheten måste anpassas till alla barn som deltar 

(Skolverket 98/10). Pedagogerna i förskolan behöver ha kunskap och medvetenhet om barns 

lärande för att kunna stimulera barnen till bästa möjliga utveckling.  

Det krävs medvetenhet hos pedagogen för att stimulera barns språkutveckling. ”Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket 98/10:7). Enligt 

Lindö (2009:253) lär sig barn språket i sociala samspel med andra barn och vuxna samt 

genom att kontinuerligt omges av språk. Hon betonar även vikten av språkförmågans 

betydelse för kunskapsutveckling, identitet och social kompetens.  

Språkutveckling och lärande bör ha en central del i förskolans verksamhet då förskolan har en 

betydelsefull roll i barns språkutveckling och lärande. Enligt Sabuni (2010:7) bör barns 

språkliga och kommunikativa utveckling stimuleras genom att barnen får utforska och 

använda kommunikativa redskap och medier. Enligt (Skolverket 98/10:7) kan multimedia och 

informationsteknik användas i förskolan i skapande processer och i tillämpning.  
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2.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att bidra med kunskaper kring hur mycket man kan arbeta med ett 

strävansmål ur läroplanen för förskolan. Syftet är även att lyfta konkreta exempel på hur man 

i förskolan kan stimulera barns språkutveckling. Arbetet syftar till att inspirera förskollärare 

att använda digitala lärresurser i det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling.  

 

3. Omvärldsanalys  

3.1 Vad finns redan? 

Vi har undersökt vad det finns för tidigare produkter inom områdena språkutveckling och 

digitala lärresurser. Vi har sökt i databaserna Diva och Google. I denna undersökning fann vi 

ingen produkt dock fann vi ett antal examensarbeten. Examensarbetena vi hittade berörde 

barns språkutveckling och digitala lärresurser. Examensarbetena med fokus på 

språkutveckling belyste vikten av att språkstimulera i vardagssituationer och i aktiviteter. 

Examensarbetena betonade även vikten av samtalet mellan pedagog och barn. De belyste 

också vikten av att benämna och sätta ord på det barnen gör.  

När vi undersökte området kring digitala lärresurser uppfattade vi att de flesta 

examensarbeten riktar sig mot lärplattan med pedagogens förhållningssätt som fokus. 

Examensarbetena lyfte att lärplattan kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan 

och ska ses som ett komplement till andra redskap. Vi fann även att datorn kan användas som 

ett verktyg för att stimulera barns språkutveckling.  

 

3.2 Varför behövs produkten?  

Enligt läroplanen (Skolverket 98/10:7) skall förskolan stimulera barns språkutveckling. 

Förskolan skall även arbeta med digitala metoder. Då det finns lite studier där barns 

språkutveckling stimuleras med hjälp utav digitala lärresurser kan man påstå att ett material 

inom detta är relevant. Läroplanen belyser vad man i förskolan skall arbeta med dock belyser 

den inte hur man skall arbeta. Man kan anta att ett material med konkreta exempel på 

språkstimulerande aktiviteter med digitala lärresurser som metod är av intresse. Produkten 

behövs även för att motivera förskollärare till hur mycket man kan arbeta med ett av 
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strävansmålen i läroplanen med digitala lärresurser som metod. Produkten behövs även för att 

den är ett kompletterande material till Läroplanen.  

 

3.3 Avgränsningar  

I Läroplanen för förskolan finns det 22 strävansmål under rubriken Utveckling och lärande. 

Vi valde att fokusera på ett av dessa strävansmål. Det mål vi valde är:  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Skolverket 98/10:10).  

Anledningen till att vi valde detta strävasmål är för att språket är grundläggande för allt man 

gör. Därmed har språkarbetet en betydande roll i verksamheten. Språket utvecklas även som 

mest under de tidigare åldrarna. Strävansmålet berör även många områden av barns 

språkutveckling vilket gör vårt arbete utmanande. På grund av den tidsbegränsning vi hade 

kunde vi inte arbeta med alla strävansmål.  

Vi valde att skapa en handbok som ska rikta sig till förskollärare. Anledningen till att vi valde 

en handbok istället för en digital produkt var för att vi ville göra en konkret och lättillgänglig 

bok som skulle kunna finnas på förskolan hela tiden. I handbokens övningar valde vi att 

fokusera på den didaktiska hur-frågan istället för vad-frågan. Vi besvarade hur-frågan för vi 

ville synliggöra hur man med konkreta aktiviter kan stimulera barns språk med hjälp av 

digitala lärresurser.  

Vi valde även att använda digitala lärresurser som arbetsmetod eftersom det inte används i så 

stor utsträckning vid språkstimulering. Därmed blir vår produkt kring språkstimulering med 

digitala lärresurser som metod relevant i förskolan. Vi valde att använda oss av begreppet 

digitala lärresurser. Begreppet grundar sig i ICT vilket är den engelska förkortningen för 

Information and Communication Technology. De tekniska redskap som ingår under vår 

definition av digitala lärarresurser är dator, kamera, film och lärplatta.  

I handboken har vi även valt att formulera pedagogledda övningar. En språkmedveten och 

engagerad pedagog kan genom samtal stimulera barns språk. Då pedagogerna är delaktiga och 

involverar barnen skapas ett samspel. Samspelet mellan pedagogerna och barnet är grunden 

för språkstimulering.  
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3.4 Problemområden  

De aktiviteter/övningar som framgår i handboken går inte att genomföra på samma sätt med 

alla barn eller barngrupper. Verksamheten måste alltid anpassas efter alla barns behov och 

förutsättningar (Skolverket 98/10:5). Det blir därmed upp till varje pedagog att anpassa 

aktiviteterna utifrån barngruppen.  

Ett problem är ovissheten kring om förskolans strävansmål kan förändras i framtiden med en 

reviderad läroplan. Därmed kan vi inte veta hur framtidens Läroplan för förskolan 

(Skolverket 98/10) kommer vara utformad. Beroende på vilka förändringar som sker inom 

samhället, förskolan samt tekniken kan vår handbok komma att bli oväsentlig. Handboken 

kan också vara relevant trots att det sker förändringar. Hur länge de digitala 

aktiviteterna/övningarna i handboken är relevanta för förskolan kan vi inte veta. Detta med 

tanke på att samhället och tekniken ständigt utvecklas.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Vårt arbete utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vygotskilj’s tankar om barns 

lärande är av stor vikt för det sociokulturella perspektivet. Därför har vi valt att lyfta några 

centrala delar ur detta perspektiv.  

Enligt Evenshaug och Hallen (2001:136) har Vygotskij ett sociokulturellt perspektiv då hans 

utgångspunkt är att lärande sker i samspel med andra. ”Vygotskij har ett sociokulturellt 

perspektiv, det vill säga samspelet med omgivningen är av största vikt för barns kognitiva 

utveckling” (Olofsson 2012:35). Enligt Jerlang och Ringsted (2008:364) visade Vygotskij att 

språket utvecklades i socialt sampel. De visar även att Vygotskij betonade vikten av språkets 

betydelse för att kunna kommunicera med andra i en social gemenskap. Det krävs ett språk 

för att barnen ska kunna delta i ett socialt samspel. Det handlar om att kunna prata med andra 

men även att kunna föra inre dialoger vilket utvecklar tänkandet (Hwang och Nilsson 

2011:67). För att barn ska kunna utvecklas krävs det att barnen har goda relationer till 

människor i sin omgivning (Olofsson 2012:35). För bästa möjliga lärande och utveckling 

behöver barnen utmanas på en nivå som är lite svårare än vad de redan kan. När detta sker rör 

vi oss i den proximala zonen (Olofsson 2012:35). Olofsson (2012: 35) utgår ifrån att 

Vygotskij benämner barnens samspel med andra för den proximala utvecklingszonen. Genom 
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stöd och vägledning från andra med mer erfarenhet kan barnen få den stimulans som krävs för 

att uppnå deras potentiella nivå (Evenshaug och Hallen 2001:136). Enligt Hwang och Nilsson 

(2011:68) menade Vygotskij att en viktig bas för barns utveckling är att klara av något 

tillsammans med någon annan.  

 

4.1 Språk 

Då språket har en stor betydelse för social gemenskap bör språket stimuleras. Lärande sker i 

samspel med andra. För att kunna samspela krävs det att ett språk finns. Det är dock i 

samspelet som språket utvecklas. Språkutveckling är komplext och sker på flera olika sätt. 

Hwang och Nilsson (2011:205) argumenterar för att förskolebarn har fyra områden att 

behärska inom den språkliga utvecklingen. De fyra områden är fonologi, semantik, grammatik 

och pragmatik. Fonologi innebär hur man uppfattar, urskiljer och producerar olika språkljud. 

Semantik handlar om hur man lär sig ordens betydelse och mening (Lindö 2009:20).  

Grammatik innefattar två olika områden morfologi och syntax. Morfologi innebär att kunna 

dela upp ord i olika stavelser och ordböjningar. Det syntaktiska området innefattar förmågan 

att kunna sätta ihop olika ord till satser (Lindö 2009:20). Pragmatik handlar om hur man 

använder språket i olika sociala situationer (Hwang och Nilsson 2011:205).  

Barn utvecklar språket i sociala situationer men framför allt tillsammans med en vuxen som 

vägledare. Språket är en central del av läroprocessen samt ett verktyg för tänkande och 

handling (Sandvik och Spurkland 2011:38). Enligt Fast(2011:60) har varje barn sin egen 

unika uppsättning förståelse och ordförråd. Pedagogen bör vara lyhörd till alla barn för att 

kunna möta varje barn där de är. Samtal är av stor vikt för språkutvecklingen då samtal ger 

möjlighet för varje individ att komma till tals, uttrycka tankar och ställa frågor (Fast 2011:60). 

Fast (2011:64) argumenterar för att barnen kan få hjälp att gå vidare i deras tankar genom att 

få ta del av andras. Samtalet är av stor vikt för lärande då samtalet synliggör barnens 

kunskaper och erfarenheter.  Enligt Westerlund (2009:66) är gester ett bra redskap att använda 

när talspråket inte är tillräckligt. Man kan hjälpa barnet att sätta ord i sammanhang genom att 

koppla orden man uttrycker med gester. Samtalet utvecklar barns ordförråd och ordförståelse.  

Samtalet är en viktig del i barnens språkutveckling dock finns det fler metoder för att 

stimulera barns språk. Tre utav dessa metoder är muntligt berättande, rim och ramsor samt 

lekskrivning och lekläsning. Muntligt berättande innebär att pedagogen har högläsning men 



11 
 

också då barnen själva får berätta. Genom muntligt berättande kan barnen lära sig nya ord. 

Barnen kan även lära sig att sätta ord i sammanhang och därmed förstå innebörden av dessa. 

Muntligt berättande är av stor vikt för språkutvecklingen då barnen får höra hur språket låter 

och är uppbyggt (Fast2011:106). Det andra sättet att stimulera språkutvecklingen är genom 

rim och ramsor. Genom rim och ramsor får barnen utforska språket på olika sätt vilket leder 

till att barnen utvecklar en trygghet och säkerhet i sitt språk (Bruce 2010:114). Det tredje 

sättet som stimulerar språket är då barnen lekskriver och lekläser. Fast (2011) argumenterar 

för att pedagogen har en betydande roll genom att benämna och synliggöra ord och bokstäver. 

Detta utvecklar barns ordförråd, ordförståelse, förståelse för begrepp och språkets struktur. Då 

språket innehåller många olika delar kräver detta att pedagogen arbetar kring dessa i 

verksamheten. Inget kan skiljas åt och allt hänger ihop (Fast 2011:67). 

 

4.2 Dokumentation 

För att pedagogen ska få en förståelse för hur de olika delarna i språket hänger ihop kan 

pedagogisk dokumentation vara ett verktyg. Pedagogisk dokumentation kan även användas 

för att utmana och utveckla barns språk. Pedagogisk dokumentation synliggör och lyfter barns 

lärande och bygger på ett reflektionsarbete (Sandvik och Spurkland 2011:134). Åberg och 

Lenz Taguchi (2005:20) argumenterar för att det krävs reflektion kring dokumentationen. Det 

är reflektionerna som är grunden för hur pedagogerna väljer att utmana barnens lärande. Den 

pedagogiska dokumentationen krävs för att kunna ha ett reflekterande förhållningssätt i 

förskolan. Reflektionsarbetet kräver även att barnen är delaktiga (Åberg och Lenz Taguchi 

2005:21). När barnen får uttrycka sina tankar och uppfattningar blir de tagna på allvar vilket 

utvecklar tilliten till deras egen förmåga (Persson och Wiklund 2007:28). Pedagogisk 

dokumentation gör det möjlig för pedagogen att synliggöra och följa upp barns lärprocess. 

Enligt Skolverket (98/10:15) ska dokumentation kontinuerligt användas för att följa upp varje 

barns utveckling och lärande samt för att utveckla förskolans kvalitet.   

Enligt Persson och Wiklund (2007:30) är ett arbete i mindre grupper det ultimata arbetet för 

att kunna följa barns lärprocess på nära håll. Ett arbete i mindre grupper skapar möjligheter att 

förstå det som barn uttrycker i handling och tanke. Genom att arbeta i mindre grupper kan 

man även göra observationer kring det som rör barnens intresse, språk- och 

begreppsutveckling (Persson och Wiklund 2007:30–31). Pedagogisk dokumentation bör 

användas som ett verktyg för att synliggöra barns språkutveckling och lärandeprocesser. 
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5. Inför produktutformning  

Vi började diskutera vilken målgrupp vår handbok skulle vara anpassad för. Handboken 

skulle rikta sig till förskollärare för att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet. När målgruppen 

var bestämd började vi diskutera vad handboken skulle belysa. Handboken var tänkt som ett 

komplement till Läroplan för förskolan (Skolverket 98/10) där handboken skulle belysa hur 

man kan göra för att realisera målen i läroplanen på förskolan. Vi insåg att ett arbete kring 

hela läroplanen skulle bli för brett. Vi övergick då till hur man kan realisera strävansmålen i 

läroplanen. Vi insåg att även detta blev för stort på grund av den tidsbegränsning vi hade. Vi 

avgränsade till strävansmålen under rubriken Utveckling och lärande. Under denna rubrik 

finns det 22 strävansmål och även det skulle bli för stort för vårt arbete. Därför valde vi att ha 

vår utgångspunkt i ett av strävansmålen under rubriken Utveckling och lärande. Det 

strävansmål vi valde har fokus på barns språk. Vi valde detta strävansmål för att språket är en 

viktig och stor del av barns utveckling. För att kunna belysa hur man realiserar målet i 

verksamheten valde vi att använda digitala lärresurser som en metod.  

Vi undersökte vad det fanns för tidigare forskning och litteratur inom områdena språk, 

digitala lärresurser och läroplanen för förskolan. För att hitta tidigare forskning sökte vi i olika 

databaser. Det databaserna vi använda var Diva, Google, Education Resources Information 

Center (ERIC) och Education Research Complete. Vid sökning i databaserna Diva och 

Google valde vi att använda oss av olika sökord. Sökerorden var språkstimulering i förskolan, 

språkutveckling i förskolan, att arbeta med språk i förskolan, att arbeta med digitala 

lärresurser i förskolan, digitala lärresurser och språk samt lärplatta i förskolan. När vi sökte i 

databaserna Education Resources Information Center (ERIC) och Education Research 

Complete använda vi samma sökord som i de andra databaserna dock fick vi översätta orden 

till engelska.  

När vi samlat på oss kunskap kring tidigare forskning valde vi att läsa litteratur. Vi valde att 

läsa olika kurslitteratur som vi använt under utbildningen. Denna kurslitteratur bestod delvis 

av olika språkstimulerande övningar samt fakta om barns språkutveckling. Kurslitteraturen 

gav oss inspiration till språkstimulerande övningar som man kunde genomföra i förskolan.  

Vi undersökte även vad det fanns för övningar på internet. Vi valde då att söka i databasen 

Google. Sökorden vi använde var språkstimulerande övningar i förskolan, arbeta med digitala 

lärresurser i förskolan, använda lärplatta i förskolan, tips på övningar i förskolan och exempel 

på pedagogiska aktiviteter. I denna undersökning fann vi olika hemsidor som lyfte olika 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
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aktiviteter och övningar som gick att genomföra i förskolan. Dessa aktiviteter använde vi som 

inspiration till utformningen av språkstimulerande övningar i handboken.  

När vi undersökt tidigare forskning och aktiviteter/övningar funderade vi på strukturen i 

handboken. Vi ville att strukturen skulle vara tydlig och att handboken skulle ha en 

genomgående färg.  Därefter bestämde vi att handboken skulle delas upp efter metoderna, det 

vill säga i avsnittet med rubrikerna film, dator, kamera och lärplatta. För att skapa struktur 

skulle alla övningar bestå av en inledande sida, ett syfte och beskrivning av aktiviteterna. 

Färg, teckensnitt och storlek på texten valde vi när alla övningar var utformade i produkten 

för att underlätta skapandet av design.  

Då grunden för handboken var klar började vi undersöka vilka tryckeri det fanns i Visby. 

Detta för att vi ville att produkten skulle bli en tryckt bok och inte endast ett häfte. Vi 

undersökte då vilka tryckerier som kunde trycka en bok och vilka som var villiga att trycka 

vår handbok. I undersökningen fann vi två tryckfirmor. För att kunna välja en utav dessa 

utgick vi ifrån pris och deras möjlighet till utformning av produkten, det vill säga om boken 

blev limbunden, häftad eller med spiral.  

 

5.1 Tidsplan och dagbok 

Innan vi skapade produkten la vi upp en tidsplan. I tidsplanen framgick det vad vi skulle göra 

varje dag och när olika delar skulle vara klara. Tidsplanen var tänkt att synliggöra 

tidsuträckningen så att produkten och rapporten blev klara till det utsatta slutdatumet. Efter vi 

skapat en tidsplan bestämde vi att arbetet skulle följas upp via en dagbok. Dagboken var tänkt 

att synliggöra vad som genomförts varje dag. Detta för att kunna kontrollera att tidsplanen 

följdes.  

 

6. Tillvägagångssätt  

I undersökning kring vilka övningar det finns att genomföra i förskolan valde vi ut en del av 

de språkstimulerande övningar som vi hittat. De övningar vi valde gav möjlighet till 

språkutveckling och lärande, övningarna var varierade, vi uppfattade övningarna som roliga 

och det gick även att anpassa till digitala lärresurser. Vi valde även ut övningar som vi själva 

kan tänka oss att genomföra med barnen i förskolan. De övningar vi valde ut använde vi som 



14 
 

grund till övningarna i handboken. Övningarna valde vi att anpassa så att de gick att 

genomföra med digitala lärresurser som metod. Det valde vi för att det finns ett litet utbud 

kring hur man kan stimulera barns språk med hjälp av digitala lärresurser. Digitala lärresurser 

är även ett aktuellt ämne i dagens samhälle eftersom vi lever i ett samhälle omringat med 

digitala funktioner. För att anpassa övningarna så att digitala lärresurser är metod utgick vi 

ifrån de didaktiska frågorna för vem/vilka, vad, hur, varför. Vi valde att använda de didaktiska 

frågorna för att synliggöra olika faktorer som påverkar barns lärande och utveckling. Genom 

att använda de didaktiska frågorna kunde vi planera aktiviteterna så att barns språk 

stimulerades utifrån goda förutsättningar för lärande.  

Vi började med att anpassa övningarna så att alla övningar fick en digital lärresurs som 

metod. För att kunna göra detta utgick vi ifrån vad övningen innehöll. Det innebär att 

innehållet i övningen låg till grund för vilken digital lärresurs som blev metod. Tanken var att 

övningens innehåll skulle gå att utföra med en digital lärresurs. Det innebar att vissa delar i 

innehållet togs bort och ersattes med något nytt till exempel då barnen skulle måla på papper 

med penna, blev istället att barnen målade i ett program på datorn. När vi gjorde om 

övningarna var det viktigt för oss att barnen själva skulle vara delaktiga i sin lärprocess. Det 

gjorde vi genom att anpassa övningarna så att barnen kunde delta i användingen av digitala 

lärresurser till exempel barnen får själva fotografera vad de hittat i naturen istället för att 

pedagogen fotograferar.   

När alla övningar var anpassade så att metoden var en digital lärresurs insåg vi att övningarna 

var anpassade till de äldre barnen i förskolan. Då vi ville att förskollärarna skulle kunna 

använda handboken till alla åldrar i förskolan valde vi att skapa övningar till de yngre barnen. 

Vi valde att förenkla varje aktivitet och ändrade en del av övningars innehåll så att de skulle 

passa de yngre barnen. Vi använde oss av våra tidigare erfarenheter och kunskaper kring vad 

som är lämpligt och passar att genomföra med yngre barn.  

När alla övningar till handboken var klara började vi skapa produkten i Microsoft Word i ett 

A4-format. Vi började strukturera produkten i olika avsnitt utifrån de fyra digitala 

lärresurserna film, dator, kamera och lärplatta. Varje avsnitt har en inledande sida bestående 

av en text där varje metod presenteras och en ruta med strävansmålet från läroplanen. 

Metoden presenteras för att ge läsaren en beskrivning av de positiva delarna med denna 

digitala metod men även för att synliggöra varför och hur den digitala metoden kan användas i 

förskolan. Metoden presenteras övergripande för att vara lättillgänglig för läsaren men även 
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för att skapa ett intresse för varje avsnittet. Rutan med strävansmålet från läroplanen 

presenteras då det ligger till grund för vilket stoff förskolläraren skall arbeta med under varje 

avsnitt. Strävansmålet synliggörs även på en egen sida i början av handboken för att läsaren 

skulle få en förståelse för vilket strävansmål handboken utgår ifrån. Under varje metod 

placerades övningarna och dess syfte. Vi valde att synliggöra syftet med övningen för att 

läsaren tydligt ska kunna se vad övningen syftar till att utveckla. Genom att presentera syftet 

underlättar det för förskolläraren att välja en aktivitet utifrån vad hen vill att barnen ska lära. 

Varje övning namngavs utifrån dess innehåll till exempel Rim och ramsor. Beskrivningen av 

övningarna formulerades i en löpande text för att vi ville förklara övningarna noggrant och 

belysa språkstimuleringen i varje övning. När vi skapat beskrivningen av alla övningar insåg 

vi att rubriken på aktiviteterna behövde utvecklas. Vi ville att rubrikerna skulle ha 

infallsvinkel på språk för att belysa vilken del av språket övningen kan främja. Vi valde att 

lyfta strävansmålets olika delar i rubrikerna till exempel Rim och ramsor – leka med ord. Det 

valde vi att göra för att tydligt visa att övningen är kopplad till strävansmålet i läroplanen för 

förskolan.  

Den löpande texten som beskrev övningarna blev tung att läsa då det låg förklaringar på hur 

barn utvecklar språket i texten. Det gjorde att instruktionerna försvann och därför bestämde vi 

oss för att lyfta instruktionerna på varje aktivitet. Vi valde därför att använda punktlistor för 

att synliggöra aktiviteten steg för steg. Instruktionerna skrev vi i imperativ för att skapa en 

struktur i handboken men även för att instruktionerna skulle vara tydliga. En fråga vi ställde 

oss var om denna punktlista skulle vara tillräcklig då information om språkstimulering 

försvann vid byte från löpande text till punktlista. För att informationen om språkstimulering 

inte skulle försvinna valde vi att skapa en rubrik som heter Kommentar. Denna rubrik 

förekommer under varje aktivitet efter instruktionen och innehåller en fördjupande text kring 

språkstimulering kopplat till aktiviteten. Rubrikens funktion är därmed att fördjupa läsarens 

kunskaper om språkstimulering.  

Då en del aktiviteter går att genomföra på mer än ett sätt valde vi att strukturera 

instruktionerna i olika Alternativ. Ett exempel är aktiviteten då barnen ska skapa en saga på 

datorn, sagan kan vara en fantasibok eller en faktabok. Genom att använda oss av olika 

alternativ kunde övningarna anpassas till flera individer och situationer. Det ger även en 

variation i barns språkstimulering. En rubrik vi valde att skapa var Förberedelser som skulle 

innehålla en tydlig beskrivning på vad pedagogen bör förbereda inför varje aktivitet. Tanken 

var också att rubriken skulle underlätta planeringen av aktiviteterna för förskolläraren. För att 
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lyfta fram övningarna för de yngre barnen valde vi att placera dem under en egen rubrik som 

heter För de yngre barnen. Under denna rubrik beskriver vi i en löpande text hur aktiviteten 

kan anpassas till de yngre barnen.  

När aktiviteterna och dess underrubriker var klara valde vi att skapa en rubrik som heter 

Inledning. Inledningen belyser handbokens innehåll för att introducera läsaren in i boken. Vi 

skapade två underrubriker. Den ena rubriken heter Hur utvecklar och lär barn språk? Under 

denna rubrik presenteras ett textavsnitt kring barns språkutveckling för att ge läsarna en 

gemensam introduktion. För att som förskollärare kunna planera och genomföra pedagogiska 

aktiviteter där lärande och utveckling är i fokus är en viktig faktor att pedagogen har 

förkunskaper kring hur barn utvecklar och lär sig. Det blir därför relevant för oss att lyfta hur 

barn utvecklar och lär språk då det krävs att pedagogen har denna kunskap. Vi ville också 

synliggöra språkutvecklingen eftersom strävansmålet vi valt har utgångspunkt i språk. Den 

andra rubriken heter Dokumentation och pedagogisk dokumentation. Där beskriver vi 

skillnaden mellan dessa och hur de används i det pedagogiska arbetet. Anledningen att detta 

presenteras i handboken är för att pedagogen kan genom dokumentation och pedagogisk 

dokumentation synliggöra barns lärande. Att synliggöra barns lärande och utveckling är av 

stor vikt för att kunna följa upp verksamheten mot läroplanen för förskolan. Det har även en 

betydande roll för att kunna utvärdera och driva verksamheten framåt.   

När inledningen och avsnitten med aktiviteterna var klara valde vi att läsa igenom produkten. 

Vi upptäckte att vi hade förklaringar på begrepp i texten och presenterade teman i 

aktiviteterna. Detta upplevde vi förvirrande och ostrukturerat. Då valde vi att skapa en sida 

där vi förklarar begreppen och en sida där olika teman presenteras. För att de ska vara lätt att 

hitta placerade vi dem i början av boken. Begreppen förklaras för att ge läsaren samma 

förståelse för begreppen. Vi tipsar även om teman för att inspirera till olika temaarbeten som 

man kan använda till aktiviteterna i handboken. I slutet av handboken har vi valt att tipsa om 

litteratur. Tanken var att lyfta litteratur som ger möjlighet för läsaren att fördjupa sina 

kunskaper inom språk och digitala lärresurser.  

 

6.1 Design  

När handbokens innehåll och upplägg var färdigt började vi att diskutera olika teckensnitt som 

vi kunde använda oss av. Det vi utgick ifrån var att teckensnittet skulle vara lätt att läsa, det 
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skulle vara fint och tilltalande. För att hitta rätt teckensnitt provade vi många olika och 

övervägde fördelar och nackdelar. Vi valde till slut Calibri. Denna passade utmärkt i vår text 

då den uppfyllde våra krav. I rubrikerna Inledning, Film, Dator, Kamera och Lärplatta valde 

vi att använda ett annat teckensnitt än övriga texten. Detta för att framhäva varje metod och 

tydliggöra att ett nytt avsnitt börjar. Det teckensnitt vi valde till dessa rubriker är Blackoak 

Std. Vi insåg att varje avsnitt borde vara ännu tydligare och valde därför att lägga till en sida 

emellan varje metod. På denna sida presenterades den metod som avsnittet behandlar. Vi 

valde att skriva varje metod på denna sida som en ingång i varje avsnitt. Dessa rubriker fick 

färg och utformades i stor storlek. Färgen som valdes är ljusrosa med blå/lila konturer. 

Tanken med detta var att färgen skulle vara mjuk, relativt neutral och inbjudande.  

Vi beslutade att rubrikerna Inledning, Film, Dator, Kamera och Lärplatta skulle vara i färg 

för att vi ville framhäva dessa rubriker och fånga läsarna. Valet av färg utgick ifrån att färgen 

skulle vara tilltalande, neutral och fin. Vi valde även att flera rubriker skulle bestå av färg för 

att skapa struktur och tydlighet men även för att det skulle vara tilltalande. Vi ville ha samma 

färg genom handboken för att skapa en röd tråd. För att framhäva rubriken För de yngre 

barnen placerades en ram runt texten. Ramen har samma färg som rubrikerna. När färg och 

teckensnitt var klart funderade vi över bilder och hur vi skulle skaffa dessa. Vi beslutade att 

fotografera själva på grund av upphovsrättslagen. Vi valde att lägga in bilder i de delar av 

handboken som ansågs relevant.  

När bilderna var fotograferade och inlagda i handboken började vi diskutera titeln. För att få 

inspiration undersökte vi hur andra författare har titulerat sin litteratur. Vi valde att titulera 

boken till en fråga för att öppna upp till nyfikenhet. Frågan vi titulerade handboken till hade 

utgångspunkt i vårt syfte med handboken. I undersökningen fann vi att många författare 

använde sig av en undertitel för att ringa in området som boken berör. Utifrån det bestämde vi 

att vår handbok skulle ha en undertitel. När vi skulle besluta handbokens titel antecknade vi 

alla idéer och förslag vi hade där några av förslagen fördes samman till en titel som var 

tilltalande och intressant. Framsidan skulle sedan få en design. Vi ville synliggöra handbokens 

innehåll. Därför valde vi att placera alfabetet på framsidan på ett lekfullt sätt. För att göra 

handboken enhetlig valde vi den genomfående färgen även på framsidan.  

Vi valde även att placera den genomgående färgen på baksidan för att binda samman boken. 

På baksidan ville vi även ha en kort sammanfattning av handbokens innehåll. 

Sammanfattningen skulle vara lättläst och fånga läsarens intresse. För att synliggöra bokens 
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utgångspunkt placerade vi även strävansmålet på baksidan. Vi valde att ställa en fråga på 

baksidan för att öppna upp för tankar. Tanken med frågan är att läsaren ska vilja fördjupa sina 

kunskaper.  

 

6.2 Format  

Utformningen av handboken skapades i ett A4-format i Microsoft Word. När handboken var 

klar upptäckte vi att den skulle tryckas i ett A5-format. Detta skapade problem för oss då hela 

handboken var anpassad för ett större format. Det innebar att vi var tvungna att formatera om 

till ett mindre format. När vi gjort det flyttades hela texten och alla bilder vilket betyder att 

ingenting låg på rätt plats. Då A5-formatet är mindre blev textstorleken väldigt stor. Vi fick 

ändra storleken på texten och flytta all text så den hamnade på rätt plats.  

 

6.3 Resultat  

Resultatet blev en tryckt handbok med 25 språkstimulerande övningar. Övningarnas 

instruktioner presenteras steg för steg. Däremot presenteras de 16 övningarna för de yngre 

barnen i en löpande text. Det blev en röd genomgående färg där bakgrundsfärgen är vit. 

Handboken ledde till 62 sidor med bilder och text.  

 

7. Utvärdering av produkt  

Vi är medvetna om att denna utvärdering bygger på ett mycket litet underlag. Det innebär att 

resultatet inte ger någon generell bild av hur handboken uppfattas i verksamheten. För att 

undersöka om handboken är realistisk och efterfrågad i förskolan skulle det behövas en mer 

omfattande studie. Studien hade kunnat utformas i en större skala om det funnits mer tid. 

 

7.1 Estiska överväganden  

Vi har i vårt arbete intervjuat två förskollärare. I samband med intervjuerna har vi förhållit oss 

till vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Innan intervjuerna kontaktade vi två förskollärare 

och informerade de om forskningens syfte. Vi informerade även om vad de hade för uppgift. 
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Som forskare ska man informera de som berörs av forskningen om dess aktuella syfte 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Vetenskapsrådet (2002:9) menar att personerna som medverkar i 

intervjun ska ha rätt att själva påverka sin medverkan i forskningens undersökning. Vi gav 

intervjupersonerna möjligheten att själva bestämma om de ville delta i vår utvärdering.  Vi har 

även gett intervjupersonerna fullständig konfidentialitet. Enligt Vetenskapsrådet (2002:12) 

ska man som forskare ge personerna som medverkar i intervjun största möjliga 

konfidentialitet. Vetenskapsrådet (2002:14) menar även att de uppgifter som samlas in under 

intervjun endast får användas i forsknings enda mål. Vi försäkrade intervjupersonerna att 

uppgifterna ifrån intervjun endast skulle användas i vårt arbete. Vi informerade även om att vi 

var dem enda som skulle läsa intervjuanteckningarna och lyssna på inspelningen ifrån 

intervjun. En annan sak vi också informerade om var att intervjun i vårt arbete skulle 

sammanfattas.  

 

7.2 Inför utvärdering  

För att kunna testa produkten skrevs den ut som ett häfte. Detta blev en prototyp av vår 

handbok. Syftet med denna utvärdering var att få en bild av hur handboken skulle tas emot i 

verksamheten. Syftet var även att få en förståelse för utomståendes uppfattningar om 

handbokens relevans. Vi tog kontakt med två förskollärare i Visby och beskrev vårt arbete 

och dess syfte. Under denna kontakt berättade vi anledningen till denna utvärdering. Vi 

frågade om de ville utvärdera vår produkt i form av intervju. Vi lyfte de fyra forskningsetiska 

kraven från vetenskapsrådet för att hålla hög kvalité samt för att det skall vara ett skydd för 

intervjupersonerna. Båda förskollärarna gav samtycke till att delta i intervjun. Vi besökte 

förskollärarna i verksamheten och gav dem var sig en prototyp. Förskollärarna fick behålla 

prototypen i en vecka och sedan tog vi kontakt med dem igen. Den ena kontakten var ett 

besök på förskolan och den andra kontakten skedde genom telefon. Samtalet som 

genomfördes på förskolan spelades in men det samtal som genomfördes på telefon 

antecknades endast. Vi är medvetna om att en del information kan försvinna då inspelning 

inte sker. Förskollärarna fick i uppgift att prova en aktivitet i handboken samt ge feedback på 

handboken. Detta innebär att vi inte ställde några frågor utan ville lyfta fram förskollärarnas 

egna kommentarer. Här nedan kommer vi att redovisa resultatet av denna utvärdering. Vi har 

då valt att benämna förskollärarna som förskollärare 1 och förskollärare 2. 
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7.3 Förskollärare 1 

På grund av tidsbrist hann denna förskollärare inte pröva någon aktivitet ur handboken. Vid 

besöket spelades samtalet in. Här nedan presenteras inspelningen. Förskollärarens 

kommentarer: 

Hon upplevde boken som rolig och bra. Hon tycker även att den fyller en stor funktion i 

förskolan då det blir mer och mer att man använder digitala resurser. Hon upplevde att 

kameran och datorn har används mycket men att boken ger konkreta tips och idéer. Hon tror 

att boken kan vara till hjälp för många som inte arbetet med detta innan. Boken visar även hur 

man kan arbeta för att inte göra det så svårt.  

Hon tycker även att det var en bra uppdelning och att aktiviteterna var anpassade för de äldre 

och de yngre barnen. Hon upplever även att man inte alltid behövde förenkla aktiviteter för de 

yngre barnen utan att man kunde göra många aktiviteter i handboken med alla åldrar. Hon 

tycker dock att det var bra att det fanns förenklade aktiviteter för de yngre barnen.  

Hon hann inte göra någon aktivitet ur handboken men det fanns mycket som hon skulle velat 

prova till exempel ljudlek. Hon har jobbat med kameran förut genom att till exempel ta kort 

på när barnen visar olika känslor men hon insåg att lärplattan kunde vara ett mycket bra 

verktyg vid denna övning. Då barnen själva kan fotografera med hjälp av lärplattan. Hon 

tycker även att trygghetsvandringen lät bra och rolig.  

Hon gillar idén med att sätta kameran i barnens händer. Hon upplever att man som pedagog 

ofta är rädd av sig men att man inte behöver vara det. Hon poängterar att man inte behöver ha 

den dyraste kameran.   

Hon tycker det är jätteroligt att får fram vad barnen fokuserar på. Hon tycker även att det är 

jättebra att ibland lyfta ett barns perspektiv för att inte pedagogerna ska styra för mycket i 

verksamheten. Hon gillar boken och tycker den är trevlig.  

 

7.4 Förskollärare 2 

På grund av tidsbrist hade denna förskollärare inte möjlighet att träffas. Detta innebar att 

samtalet skedde över telefon. Under telefonsamtalet fördes anteckningar. Vi kommer 

presentera anteckningarna här nedan. Förskollärarens kommentar:  
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Hon tycker att handboken var mycket begränsad. Hon ville se mer av alla målen i läroplanen. 

Hon önskade att handboken skulle beröra områden som matematik och naturvetenskap och 

hur man kunde arbeta med dessa.  

Ett dilemma hon hade tänkt på var att många barn hade digitala resurser hemma och då 

undrade hon hur mycket man skulle involvera barnen i det digitala i förskolan. Detta kan vara 

ett dilemma man måste ta ställning till om man skall använda den här handboken.  

Många övningar tyckte hon passade de äldre och det var svårt att genomföra med de yngre 

barnen. Många övningar i handboken skulle man behöva gå iväg med några barn och då 

skulle hon i sin verksamhet behöva mer personal. Övningarna var bra med det är synd att man 

är för få i personalgruppen. För att kunna genomföra övningarna behövs det mer resurser.   

Det är svårt att använda datorn för de har bara en dator som används av pedagogerna. Det är 

synd att det inte finns någon dator till barnen. Då blir det svårt att använda datorn tillsammans 

med dem.  

En erfarenhetet hon hade var att film inte fungerade så bra när barnen skulle återberätta 

handlingen. De hade svårt att återberätta vad de hade sett på filmen och eftersom de hade 

svårt att återberätta hade de även svårt att måla något utifrån handlingen. Hennes upplevelse 

var att filmen var ett svårt verktyg att använda i förskolan. Men det kanske passar bra för de 

äldre barnen.  

Hon tyckte att lärplattan var ett bra verktyg för de barn som inte har ett språk. Man kan spela 

tillsammans med barnen och träna på språket. Lärplattan kan användas direkt till 

dokumentation och att det är jättebra att dokumentera barns språk med lärplattan. Man kan 

jämföra med TRAS (tidig registrering av språkutveckling) och kolla på barns språk.  

Hon hade testat aktiviteten ljudlek. Hon tyckte att den var riktigt bra och alla barnen tyckte 

den var rolig. Hon hade genomfört den med tre-fyraåringar och det funkade mycket bra. 

Boken hade ett bra språk. Handboken var välformulerad och det var en mycket bra 

uppdelning.  

 

7.5 Sammanfattning  
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Sammanfattningsvis ser man att förskollärarna tycker lika om att handbokens uppdelning var 

bra. De tycker även att aktiviteten Ljudlek är en intressant och rolig aktivitet. Skillnaden vi ser 

är att förskollärare 1 upplever att många aktiviteter går att genomföra med de yngre barnen. 

Förskollärare 2 tycker att många aktiviteter är anpassade till de äldre barnen och inte går att 

genomföra med de yngre barnen. Sammanfattningsvis ser vi att förskollärarna har en del 

likheter men även många skillnader. Vi ser även att förskollärarna reflekterar över olika delar 

av handboken. 

 

7.6 Reflektion 

En handbok med konkreta övningar utifrån ett strävansmål kan vara ett bra stöd i pedagogens 

arbete. Utifrån undersökningen kan man se att det eventuellt kan vara relevant med flera 

handböcker som har utgångspunkt i strävansmål. Läroplanen består utav 22 strävansmål under 

rubriken Utveckling och lärande. Dessa strävansmål berör många olika ämnen. Därmed kan 

konkreta övningar och tips vara ett stöd för arbetet med läroplanen. Det kan vara relevant med 

en handbok då man vill fördjupa kunskaper och kompetenser inom vissa områden eller lära 

sig nya kreativa övningar. Det kan också vara relevant med en handbok för de som utbildar 

sig till förskollärare att ha som grund i sitt framtida yrke. Handboken kan influera hur man 

som förskollärare väljer att förhålla sig i förskolans verksamhet. Då handboken bygger på en 

barnsyn och kunskapssyn där barnen är kompetenta och ses som aktiva individer i sin 

lärprocess.    

Barnsyn, kunskapssyn och erfarenheter har en betydelse för hur man väljer att förhålla sig till 

handboken och dess övningar. Pedagogens barnsyn och kunskapssyn ligger till grund för 

vilket förhållningssätt man har i förskolan. Det styr även vad pedagogen har för 

förhållningssätt. Därmed kan handboken endast vara en inspiration till det pedagogiska 

arbetet. Erfarenheter som pedagoger har från tidigare arbeten eller upplevelser påverkar de 

beslut som tas. Man kan anta att handboken kan vara ett stöd i arbetet men inte ett styrmedel. 

Det kan inte finnas en förväntning att alla pedagoger väljer att arbeta med allt i handboken. En 

förhoppning kan vara att väcka nya intressen hos pedagoger. Om det fanns fler handböcker 

med övningar ifrån fler strävansmål kan det möjligtvis inspirera pedagoger att fördjupa sig 

inom ämnen. En handbok med nya övningar kan bygga nya erfarenheter hos pedagoger och 

barn.  
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8. Diskussion/Slutsattser 

Handbokens aktiviteter förutsätter att förskolan har resurser för att kunna stimulera barns 

språkutveckling till bästa möjliga. Det handlar om digitala lärresurser men även personal. Det 

krävs i en del aktiviteter att pedagogen kan arbeta med ett barn i taget eller i små grupper. För 

detta ska bli möjligt bör förskolans personal vara tillräcklig. Digitala lärresurser och storleken 

på personalgruppen styrs av ekonomin. Användandet och inköpet av digitala lärresurser styrs 

även av intresse och kunskap. Det innebär att det kan finnas ekonomi till inköp av digitala 

lärresurser men att det inte införskaffas på grund av bristande kompetens och intresse. Hur 

stor personalgruppen är i olika förskolor kan variera beroende på förskolornas ekonomi och 

storleken på barngruppen. Då det inte finns tillräckligt med personal kan en del aktiviteter i 

handboken inte genomföras. Det kan då vara intressant att ifrågasätta vad som ligger till grund 

för ekonomin i förskolan. Jarl och Rönnberg (2010:28) argumenterar för att staten styr skolan 

med hjälp av olika styrmedel. Dessa styr medel är juridisk styrning, ideologisk styrning och 

ekonomisk styrning. Juridisk styrning handlar om styrning genom lagar och förordningar. 

Ideologisk styrning innebär styrning av innehållet i verksamheten. Ekonomisk styrning gäller 

resurser och pengar. Jarl och Rönnberg (2010) argumenterar även för att staten ger 

kommunenen ett ekonomiskt bidrag som heter allmänna statsbidraget. Det är kommunerna 

själva som väljer hur mycket av dessa pengar som skall gå till verksamheten. Utifrån detta 

kan man anta att huruvida handbokens aktiviteter kan genomföras i förskolan varierar 

beroende på förskolans ekonomiska budget och förutsättningar för material. Det beror även på 

personalens intresse och kunskaper inom digitala lärresurser.  

Även om ekonomiska förutsättningar styr förskolans möjligheter till arbetet med handboken 

så har förskollärarens intresse och kunskaper inom digitala lärresurser en betydande roll. 

Digitala lärresurser skall i förkolan användas i både skapande processer som i tillämpning 

(Skolverket 98/10). För att omsätta läroplanens mål krävs det kunskaper och kompetens hos 

förskolläraren. Med utgångspunkt i detta kan det även vara intressant att lyfta Läroplan för 

förskolan (Skolverket 98/10) då den är förskolans styrdokument. Förskolans styrdokument 

formas av skolverket. Skolverket styr och följer upp kommuners och skolors arbete. Ur denna 

synvinkel kan man se att förskolans ekonomi lägger grunden för förutsättningarna att arbeta 

med läroplanen. Detta innebär att arbetet i förskolan styrs genom läroplanen men att det 

däremot är ekonomin som påverkar vilken tillgång till resurser man har. En slutssats av detta 

kan bli att förskolans arbete med handboken inte kan se likadant ut i förskolorna. ”Hänsyn ska 

tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan 
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utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” 

(Skolverket 98/10:5).  

Trots att arbetet med handboken inte kan ske likadant ut överallt så ska alla förskolor utgå 

ifrån läroplanen. Då handboken vilar på ett strävansmål i läroplanen kan man anta att ett 

arbete utifrån handboken är av relevans för det pedagogiska arbetet. En intressant fråga att 

diskutera kan därmed vara hur länge denna handbok kan vara relevant i förskolan. På grund 

av det föränderliga samhället vi lever i råder det stor ovisshet kring om/när läroplanen 

kommer att revideras. Vid eventuell revidering kan innehållet i läroplanen förändras och 

därmed finns det en oklarhet om strävansmålen kommer ändras. Med utgångspunkt i detta blir 

det även en oklarhet kring handbokens framtida relevans. Trots en eventuell revidering kan 

man anta att läroplanen ändå lär bestå av språkstimulerande strävansmål. Detta för att språk är 

grunden för allt. Läroplanen och dess innehåll kan visserligen förändras genom tiden. Dock 

kan även digitala lärresurser förändras på grund av samhällets snabba utveckling. Vid en 

utveckling av digitala lärresurser kan man anta att relevansen för handboken minskar. 

Fördelen med en snabb utveckling inom digitala lärresurser är att det kan få större utrymme i 

läroplanen för förskolan. En synvinkel på detta innebär att det kan krävas mer kunskaper och 

kompetenser hos pedagogerna inom digitala lärresurser. Därmed kan man anta att handbokens 

relevans kan öka då handboken kan användas som grund.  

 

9. För vidare forskning 

För vidare forskning inom detta område kan det vara lämpligt att lyfta olika etiska 

ställningstaganden som bör göras vid arbete med pedagogisk dokumentation. Detta för att 

främja barns rättigheter att själva bestämma över huruvida de vill bli fotografera/filmade. Det 

kan vara lämpligt att fördjupa sig i hur man i förskolan förhåller sig till barns rättigheter men 

även hur barn förhåller sig till varandra.  

Hur man samtalar och lyssnar på barn kan även vara ett intressant område att undersöka. Att 

samtala med barn kräver kunskap och kompetens av pedagogen. Det innebär att kunna föra ett 

samtal på barnets nivå men även ett samtal som utmanar och utvecklar barnet. Ett samtal 

kräver även att pedagogen vet hur man lyssnar på barnet. Det handlar inte om att förmedla 

något till barnet utan att lyssna och höra vad barnet säger. Det kan därmed vara intressant att 
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fördjupa sig i hur pedagogerna i praktiken lyssnar på barnen för att kunna föra ett givande 

samtal.  

Då digitala lärresurser blir alltmer vanligt i förskolan kan det vara passandet att undersöka 

vilka pedagogiska program det finns att använda till dessa resurser. Det kan handla om 

pedagogiska program på datorn och lärplattan. Det kan även innebära hur man kan använda 

dessa program i verksamheten. Det kan även vara intressant att fördjupa kunskaperna kring 

vilka pedagogiska filmer som kan vara lämpliga att använda i förskolan.  
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