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Sammanfattning  

Syftet med detta självständiga arbete är att få en förståelse om förskollärarens tankar och 

reflektioner kring användning av digitala verktyg med flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan. Vi har baserat vår studie utifrån dessa frågeställningar: Används lärplattan med 

flerspråkiga barn i förskolan? Finns det ett samarbete mellan modersmålpedagoger och 

förskollärare för att utveckla barns modersmål samt det svenska språket? Vilka utbildningar 

erbjuds förskollärarna när det gäller digital kompetens vid användning av lärplattan när det 

gäller flerspråkighet? För att få denna förståelse har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie 

med tre förskollärare och en it- och modersmålspedagog på tre olika förskolor i Gävle 

kommun och i Uppsala kommun. Vi har valt att jämföra olika förskolor i kommunerna för 

att se skillnader och likheter i arbetet med barns språkutveckling med hjälp av lärplattan. 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och byggs på forskning inom det valda 

området, resultat från intervjuerna av förskollärarna samt förskolans läroplan. Resultatet av 

intervjuerna och studierna visar att barns möjligheter till att utveckla sina språk i förskolan 

skiljer sig åt beroende på vilken förskola barnet går på. Varje barn ska få möjlighet till att 

utveckla sitt modersmål samt det svenska språket oavsett vilken kommun barnet tillhör för 

att skapa en trygg självkänsla och identitet. Ett sätt att utveckla flerspråkighet är att använda 

digitala verktyg i förskolan. I dagens samhälle är barn omgivna av information och budskap 

av alla möjliga slag och vi lever i en värld som knyts allt tätare tillsammans. Därför är det 

viktigt att barn får utveckla digital kompetens i förskolan eftersom vi hela tiden integrerar 

och kommunicera med andra människor både i arbetslivet och på fritiden.  

 

Nyckelord 

Flerspråkighet, mångkulturell, digitala verktyg, IKT, lärplattan, delaktighet, 

språkutveckling  
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1 Inledning 

I Sverige finns det en växande rörlighet över nationsgränserna som skapar en kulturell mångfald 

i förskolan. Detta ger barn möjlighet att lära sig visa respekt för varje människa oavsett 

bakgrund (Lpfö98, rev 2010, s. 4). I Kjällander och Moinians rapport Plattan i mattan - digitala 

lärplattor och didaktisk design i förskolan (2016) har de under sin studie träffat förskollärare 

på olika förskolor. De använder sig av lärplattan som ett komplement i undervisningen med 

flerspråkiga barn i förskolan. Genom användning av lärplattan kan förskollärarna stödja barns 

modersmål på ett sätt som hade varit omöjligt utan hjälp av lärplattan (2016, s.16). Under vår 

studie ska vi intervjua förskollärare om hur arbetet organiseras för att stödja flerspråkiga barn 

med hjälp av lärplattan i förskolans verksamhet. Digitala verktyg är en integrerad del av barns 

vardag, både i hemmet och i förskolan. Det är viktigt att förskollärare i förskolan är uppdaterade 

inom området för att barn ska tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver (Lpfö98, rev 2010, s. 6). Vid användning av digitala 

verktyg i förskolan väcks barns nyfikenhet och deras lust att lära, det skapar även sociala 

interaktioner mellan barnen eftersom de hjälper varandra samt samtalar kring lärplattan. Det 

gör att barn med svenska som andraspråk lär sig av barn med svenska som modersmål vid 

användning av digitala verktyg (Slutsky, Slutsky & M. DeShelter, 2014, s.21; Skolverket, 

2013). I förskolan kan det vara lätt att föra in olika tekniker exempelvis lärplattan eftersom 

många barn är vana med digitala verktyg hemifrån. Det skapar många lärmöjligheter hos barn 

som hjälper dem att utvecklas inom viktiga områden till exempel i kritiskt tänkande och kreativt 

skapande, det har sin utgångspunkt i barns perspektiv (Skolverket, 2015). Barns perspektiv blir 

synligt i verksamheten när de får bidra med upplevelser, tankar, erfarenheter och känslor utan 

pedagogernas inflytande (Svenning, 2011, s.47).  

 

Vi som skriver detta fördjupade arbete om flerspråkighet och digitala verktyg är Josefin 

Andersson och Emma Söderström. Vi läser förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet och 

ska sammanfatta vår kunskap som vi har berikat under vår studietid, samt luta oss mot den 

forskning som finns inom vårt valda område. Vi har valt att intervjua förskollärare för att skapa 

en fördjupad bild av det praktiska arbetet i förskolan. Vi har även valt att jämföra Gävle 

kommun och Uppsala kommun, för att se skillnader och likheter om hur lärplattan används och 

kan användas som en del av undervisningen 
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2 Bakgrund 

I slutet av 1900-talet blev Sverige ett mångkulturellt samhälle, det innebär att Sverige är ett land 

där mångfald och normer är ett naturligt inslag av samhällsbilden (Skolverket, 2010, s.19). I 

dagens samhälle finns det många barn i Sverige som har sina rötter i länder utanför 

landsgränserna (Skolverket, 2010, s.19). Detta gör att det ställs höga krav på människors 

förmåga att leva och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Barn i dagens samhälle 

förbereds redan i förskolan för ett internationaliserat samhälle. Förskolan blir en social och 

kulturell mötesplats där barn får möta sitt egna kulturarv samt får möjlighet att känna 

delaktighet i andras kulturer. Det bidrar till att barn utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig 

in i andras villkor och värderingar (Lpfö98, rev 2010, s.6). Statens medieråd utför en årlig 

undersökning som kallas ”Småungar och medier”. I undersökningen visar det att digitala 

verktyg blir allt vanligare bland yngre barnen. I hemmet har tillgången till lärplattan fördubblats 

från 2012 till 2015 för barn mellan 0-8 år. Undersökningen visar även att föräldrar har en mer 

positiv inställning till barns spelade jämförelsevis med den tidigare undersökningen. Det är 

dubbelt så många föräldrar som håller med om att barn lär sig bra saker genom lärplattan 

(Statens medieråd, 2015, s.9). På grund av detta är det viktigt att förskolan ger barn möjlighet 

att urskilja teknik i vardagen och utforska teknik med hjälp av digitala verktyg. Det ställer krav 

på att förskolan skapar digital kompetens hos barn för att kunna förbereda dem inför 

samhällsutvecklingen där de kommer möta olika tekniker både i arbetslivet och på fritiden 

(Skolverket, 2010; Lpfö98, rev 2010, s.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

3 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med detta självständiga arbete är att ta reda på förskollärarnas tankar 

och reflektioner om digitala verktyg kan stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. 

Vår studie baseras på det sociokulturella perspektivet på lärandet och vi har valt att jämföra 

skillnader och likheter mellan Gävle Kommun och Uppsala kommun. Vi har utgått från 

frågeställningarna nedan:  

 

 Används lärplattan med flerspråkiga barn i förskolan?  

 

 Finns det ett samarbete mellan modersmålpedagoger och förskollärare för att utveckla 

barns modersmål samt det svenska språket? 

 

 Vilka utbildningar erbjuds förskollärarna när det gäller digital kompetens vid 

användning av lärplattan när det gäller flerspråkighet?  
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4 Litteraturgenomgång  

4. 1 Flerspråkighet  

Det sker allmänna och vetenskapliga debatter världen över om hur barn blir flerspråkiga, det 

vill säga hur de använder eller behärskar flera talande språk. Att vara flerspråkig framstår som 

ett mångdimensionellt fenomen som inbegriper barns språkutveckling. Barns språkutveckling 

beskrivs i termer av grammatik, semantik, fonologi och pragmatisk (Kultti, 2012, s.41). I 

förskolan sker det möten mellan människor med olika språklig bakgrund. Flerspråkiga barns 

lärande skapar viktiga förutsättningar om de har ett starkt modersmål och ett starkt andraspråk 

(Kultti, 2012, s.44). Det språk som barnet lär sig först och använder i hemmet kallas för 

modersmål, medan ett andraspråk är det barn lär sig och använder utanför hemmet, exempelvis 

i förskolan (Kultti, 2012, s.42). I en inspelad intervju; barnet och orden – om språk i förskolan 

på ur.se menar förskolläraren att flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan handlar om två 

olika saker. Det handlar om pedagogens förhållningssätt att se vad barnet kan och hur, inte vad 

barnet saknar. Pedagogen ska se vilken språkkunskap som barnet faktiskt kan förmedla och inte 

tänka på barns brister i språk. Pedagogerna behöver även ha kunskap om att arbeta 

språkutvecklande på förskolan. Det är viktigt att barns språkutveckling genomsyrar hela arbetet 

och inte har fokus under vissa stunder i verksamheten. Förskolan ska ge barn möjlighet till att 

uttrycka sina känslor och ge tillgång till de olika språken som dem bär med sig inifrån. Språket 

är ett sätt att se människors olikheter som värdefullt, mångfald berikar språkutvecklingen 

(2016-04-16).  

4. 2 Flerspråkiga barn i förskolan  

Förskolan är en kulturell mötesplats och en central del av barns utveckling är solidaritet och 

tolerans. Förskolan kan vara det första mötet med svensk kultur för många föräldrar och det är 

viktigt att förskolan har ett interkulturellt arbetssätt. Det innebär att vara medveten om sin roll 

utifrån sin egen etniska bakgrund samt förstå hur ett mångkulturellt samhälle återspeglas i 

förskolan. Verksamheten måste ge barn möjlighet att utveckla sina språk om vid annat 

modersmål än svenska, eftersom språk och identitet är tätt sammanlänkande (Myndigheten för 

skolutveckling, 2006, s.12). Om barn har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket och 

förstaspråket är starkast är det viktigt att barnet får fortsatt utveckling av språket, eftersom barn 

lär och förstår bäst på sitt starkaste språk. Utvecklingen av andraspråket ska börja så snart som 
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möjligt för att det ska fungera för barnet i framtiden (Axelsson, Lennartson-Hokkanen & 

Sellgren, 2002, s.21). Lärmöjligheter i barngruppen där majoriteten av barn har ett annat 

modersmål har varit en del av statliga åtgärdspaket exempelvis storstadssatsningen. 

Utvärderingen handlar om språkutveckling och skolresultat i Stockholm stad mellan 2001 och 

2002 (Axelsson, Lennartson-Hokkanen & Sellgren, 2002, s.7). Utvärderingen synliggör och 

diskuterar strukturer som skapats genom insatser för flerspråkiga barns språk – och 

kunskapsutveckling i förskolan (Kultti, 2012, s.45). Resultatet av utvärderingen har visat att 

storstadssatsningen har bidragit till att förskolan kan stödja flerspråkiga barns utveckling av det 

svenska språket på det sätt som gynnar utveckling av kunskap och språk senare i skolan. Detta 

resultat gäller däremot inte barns modersmål, utan deras användning av modersmålet i förskolan 

är mycket sparsamt. Det förekommer oftast bara vid hämtning och lämning. En slutsats av 

resultatet är att förskolan ansvarar för utvecklingen av det svenska språket medan hemmet 

ansvarar för modersmålet. I förskolan förhåller sig läraren på olika sätt till barn med olika etnisk 

bakgrund. Barn skapar olika erfarenheter i kommunikation med sina lärare, inte utifrån deras 

språkkunskaper utan utifrån deras etnicitet (Kultti, 2012, s.45). Om förskolan tar vara på barns 

tidigare kulturella och språkliga egenskaper skapar det en känsla av delaktighet hos barn. Det 

bidrar till att barns självkänsla och identitet växer vilket gör dem aktiv att delta i 

inlärningsprocessen (Cummins, 2000, s.12). 

4. 3 Modersmålspedagogik  

Förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling och barn med annat modersmål än svenska 

ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö98, rev 2010, 

s.7). Ett av förskolans uppdrag är att flerspråkiga barn ska få utveckla sin språkliga kompetens 

inklusive modersmålet i verksamheten. När barn lär sig sitt modersmål handlar det inte bara om 

grammatik och ordförråd utan även om regler, normer och värderingar. Barns 

identitetsutveckling och språkutveckling går hand i hand, och modersmålet är viktigt för barns 

självkänsla (Myndigheten för skolutveckling, 2006, s.18). Om barn inte får det stöd i 

modersmål som de har rätt till kan det leda till bristfällig känslokontakt och inre tystnad som 

gör det svårt för pedagoger att nå barnet (Lunneblad, 2013 s. 37). Vid ett utvecklat modersmål 

har barn lättare att lära sig det svenska språket och känner sig trygga i sig själva. Barn kan 

lättare utveckla det nya språket genom lekfulla former där de får pröva, öva och lyssna 

(Lunneblad, 2013 s. 37; myndigheten för skolutveckling, 2006, s.18). Det bästa sättet att få in 

modersmålsstödet i förskolan är att integrera det med barnen i vardagspraktiken. För att 
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modersmålsstödet ska vara en integrerad del i verksamheten ska det ske i alla aktiviteter på 

förskolan och det framhålls både inom policy och i praktiken (Puskás, 2013 s. 68).  

4. 4 Lärplattan med flerspråkiga barn  

I den forskning som Petersen (2015) tar upp i sin licentiatavhandling "Appar och Agency: barns 

interaktion med pekplattor i förskolan" är digitala verktyg och flerspråkighet något som oftast 

handlar om vuxna människor. Media och digitala resurser är viktiga hjälpmedel för att föra 

kommunikation på ett minoritetsspråk. Det har gjorts studier om flerspråkighet, mångkultur och 

tvåspråkighet och dessa studier handlar mesta dels om hur barn på förskolor använder sig av 

olika språk som kommunikation med varandra och hur samspel sker. Men hur barn använder 

sig av digitala verktyg som exempelvis lärplatta i samspel med kommunikation på modersmål 

och minoritetsspråk saknas det forskning om. Den forskning som finns kring flerspråkighet i 

förskolan har en inriktning på barns lärande när det gäller svenska. Den svenska förskolemiljön 

domineras av en enspråkig svensk norm i ett mångkulturellt samhälle, och det diskuteras hur 

fysiska artefakter blir resurser till verbal och icke-verbal kommunikation i en flerspråkig 

förskolemiljö (2015, s.19-20).  

4. 5 Digitala verktyg i förskolan  

Idag är digitala verktyg en naturlig del av samhället. De flesta förskolor i Sverige har tillgång 

till dator, smartboards och lärplatta. Tillgängligheten av digitala verktyg har fått de yngre 

barnen att lära sig om hur de kan hantera olika artefakter exempelvis lyssna på musik, måla, 

spela spel och titta på fotografier eller filmer. Vid användning av lärplatta kan barn ha svårt att 

förstå vart färgen kommer ifrån fast fingret är rent, det kan även vara svårt för barn att förstå 

varför det inte går att bläddra med fingret på TV-skärmen på samma sätt som på lärplattan. 

Barn har svårt att förstå hur digitala verktyg fungerar men är inte rädda för att utforska verktyget 

eftersom de är nyfikna hur det kan användas. Som vägledning för pedagoger om hur digitala 

verktyg ska användas på förskolan kan de ta hjälp av de didaktiska frågorna. Vad ska barn lära 

sig via en lärplatta? Hur kan de lära sig av en lärplatta? Varför ska barnen lära sig detta från en 

lärplatta? Digitala verktyg kan utgöra en nödvändig resurs i förskolan som visar hur viktigt det 

är att fylla lärandet med ett innehåll (Bjurulf, 2013 s.87-89; Petersen, 2016 s.18-19). Det är 

viktigt för barn att tidigt få erfarenhet av digitala verktyg dels för att de ska kunna agera och 

orientera sig i en teknikintensiv värld (Lgr11, rev 2015, s. 253). Barn behöver ha egna 

erfarenheter om användningen av digitala verktyg för att pedagogerna ska kunna utmana, 
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stimulera och uppmuntra lärandet om dessa verktyg samt behöver pedagogerna ha egna 

kunskaper och erfarenheter (Bjurulf, 2013 s. 91). Vid användning av lärplattan i förskolan ska 

pedagogerna utgå från barns intresse och ge dem möjlighet till att utvecklas genom spel inom 

ett aktuellt område eller söka information. Lärplattans användning ökar i utbudet av möjligheter 

och nya applikationer kommer varje dag. Lärplattans olika funktioner utmanar barns kreativitet 

och fantasi på samma sätt som att pussel och spel ger kunskaper om former och olika färger 

(Bjurulf, 2013 s. 93-94; Gällhagen & Wahlström, 2011 s.4, 32, 57). Forskningen visar även att 

digitala verktyg kan ge negativa effekter hos barn när det används obegränsat i hemmet och i 

skolan. I den inspelade föreläsningen den uppkopplade barnhjärnan (2014) menar professorn 

Hugo Lagercrantz att hjärnans nätverk påverkas eftersom det skapar för många intryck hos barn. 

Digitala verktyg ska inte användas som en barnvakt utan ska användas tillsammans med 

föräldrar, vårdnadshavare eller pedagoger under en bestämd tid med ett specifikt syfte. 

Forskningen visar att barn som ofta använder digitala verktyg kan få en splittrad tillvaro och 

sämre minnesförmåga. De kan även få brister i den empatiska förmågan, vilket gör att de får 

svårt att avläsa känslor och skapa relationer. Forskningen visar att barn som tittar på skärmar 

innan tre års-åldern blir okoncentrerade och oroliga senare i skolan (2016-04-16).  

 

4.6 Skype i ett lärandeperspektiv   

Petersen (2015) menar att Skype är en applikation som kan användas på en lärplatta i ett lärande 

perspektiv i förskolan. Skype kan används både av pedagoger och barn som ett hjälpmedel för 

barns kommunikation på deras minoritetsspråk. Via Skype får barnen en möjlighet att 

kommunicera med andra barn på olika förskolor som har samma minoritetsspråk men även en 

möjlighet att kommunicera med andra barn världen över. Detta sätt kan beskrivas som ett arbete 

med att olika kulturer bygger broar med varandra på ett autentiskt och meningsfullt sätt (2015, 

s. 18-19).  

4. 7 Pedagogens roll  

I Klerfelts (2007) avhandling "barns multimediala berättande" tar hon upp hur digitala verktyg 

kan påverka barn. Genom att använda digitala verktyg i förskolan visar en hög grad av 

gemenskap mellan individer och det är en plats för intensiv interaktion som äger rum av olika 

karaktärer. Det kan leda till förbättrade möjligheter till ett lärande i samspel med pedagoger och 

barn. Samspelet gör att barn utvecklar sitt engagemang i områden som de vanligtvis inte är 

intresserade om, de kan hjälpa varandra och de blir målinriktade (2007, s. 49-52). Forskare har 
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fått fram att det finns både för- och nackdelar med att använda digitala verktyg. Fördelarna är 

att barn blir kreativa, de blir kompetenta aktörer med att samspela, skapa, lära och kommunicera 

med hjälp av digitala verktyg. Pedagogens roll har en stor betydelse när barn använder digitala 

verktyg. När pedagoger sitter tillsammans med barn får de hjälp och vägledning när det gäller 

deras planeringsförmåga, abstrakta tänkande och ordförråd. Nackdelarna är att barn kan få 

fysiska skador och kroppsliga besvär så som viktuppgång. De kan även få en sämre läsförmåga, 

blir aggressiva, stressen ökar, hämma lekförmåga och bristande social interaktion. (Nilsen, 

2014 s. 15, 17).  

4. 8 Pedagogens kompetens och förhållningssätt   

Walldén Hillström (2015) lyfter fram skillnader som finns mellan yngre och äldre pedagogers 

kompetenser och förhållningssätt inom arbetet med digitala verktyg i förskolan. 

Förskoleverksamheten är en komplex sammanblandning av pedagogers utbildning, digitala 

kompetens, praktiska erfarenheter, teoretiska kunskaper samt barnsynen. Förskolepersonalens 

pedagogiska föreställningar och upplevelser har betydelse för barns användande av digitala 

medier (2015, s. 20). Skolverket har gjort en undersökning av IT-användning och IT-kompetens 

i förskolan och i skolan. En majoritet av pedagogerna i förskolan har utbildats inom 

grundläggande datorkunskaper som till exempel skapa presentationer, söka information och 

kommunicera med hjälp av internet. Under redovisningen visade det att pedagoger i förskolan 

har störst behov av kompetensutveckling inom IT, för att kunna använda det i ett pedagogiskt 

syfte i verksamheten (2009, s.15-16). IKT (informations- och kommunikationsteknologier) är 

redan en del av många barns dagliga liv och det handlar inte enbart om att det är nödvändigt att 

lära sig utan det handlar även om jämställdhet och demokratiska rättigheter hos barn. Det ska 

vara likvärdig tillgång till digitala verktyg för alla barn oavsett bakgrund eller kön i förskolan 

(Walldén Hillström, 2015, s.20).  Förskolepersonal känner en viss oro inför användning av 

digitala verktyg i förskolan, de menar att barn kan bli isolerade från sina kamrater. Forskningen 

visar dock att digitala verktyg som exempelvis lärplattan kan uppmuntra till sociala 

interaktioner eftersom flera barn kan delta och hjälpa varandra vid behov (Slutsky, Slutsky & 

M. DeShelter, 2014, s. 18).  
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4. 9 För- och nackdelar med digitala verktyg   

I förskolan finns det en oro hos föräldrar och vårdnadshavare vid användning av digitala verktyg 

till exempel lärplattan i verksamheten. Forskningen visar att användning av välutformade 

applikationer kan utveckla barns reflektionsförmåga, abstrakta tänkande samt kunskaper i att 

analysera och värdera information. Forskningen visar även att applikationer som inte är 

välutformade kan leda till låg fysisk aktivitet, fetma och aggressivt beteende hos barn (Slutsky, 

Slutsky & M. DeShelter, 2014, s. 19 & 21). I förskolans läroplan betonas vikten av att arbetet 

sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet (Lpfö98, rev 2010, s. 13). 

Utvecklingssamtalet är ett sådant exempel där samarbete mellan föräldrar och pedagoger sker 

för att skapa en plan för barnets utveckling på förskolan. På dessa samtal talas det bland annat 

om barns läs – och skrivutveckling samt deras räkneförmåga. Något som oftast inte diskuteras 

under samtalet är barns erfarenheter om teknik, anledningen till detta kan vara att det är ett 

relativt nytt verktyg i förskolan. Forskningen visar om förskolan skulle inkludera barns 

erfarenheter om teknik på utvecklingssamtalet, skulle det skapa en fullständig bild av barns 

tekniska förmåga hemifrån. Det gör att förskolan kan stödja barnet utifrån beprövade 

erfarenheter (Plowman, 2012, s.31).   

4. 10 Digitala verktygs påverkan på barns utveckling    

I dagens samhälle finns det människor som fortfarande är skeptiska till teknik i barns liv. De 

menar att teknik kan ge brist på barns sociala färdigheter, emotionella utveckling samt deras 

fysiska och psykiska välbefinnande. De befarar även att teknik kan leda till att barn visar mindre 

intresse för socialt umgänge med sin familj, vilket kan leda till bristande 

kommunikationsförmåga hos barn, vilket de behöver både i skolan och senare i arbetslivet 

(Plowman, 2012, s.28 - 29). Forskningen visar att med rätt stöd kan digitala verktyg öppna upp 

nya vägar för kommunikation hos barn, bland annat via Skype för att besöka andra förskolor 

digitalt eller tala med människor i andra länder (Petersen, 2015, s. 18-19). Det skapar nya 

möjligheter för utveckling av yngre barns kommunikativa färdigheter. Forskningen visar att 

teknik som används på rätt sätt snarare kan förbättra än förhindra barns sociala interaktion 

(Plowman, 2012, s.29). 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet på grund av dess fokus på lärande 

genom socialt samspel och barns delaktighet vid användning av lärplattan. Det sociokulturella 

perspektivet skapades i början av 1900-talet av Lev Vygotskilj och det utgår från hur individer 

tillgodogör sig kunskaper och färdigheter som man möter i sitt lärande (Säljö, 2013, s.66). I det 

sociokulturella perspektivet utvecklas lärandet i samhället och inte utifrån individen, det 

handlar om att barn ska få tillgodogöra sig delar av samhällets kunskaper och färdigheter till 

exempel lära sig skriva, läsa och räkna. Det gör att individen blir en kulturvarelse med vissa 

förmågor (Säljö, 2013, s.22). Förskolan blir en social mötesplats där barn genom olika former 

av språk till exempel gester, tal och bilder skapar samtal där kunskaper kan uppstå och delas 

mellan varandra. Det sker även i många olika sammanhang till exempel i kamratkretsen, i 

hemmet och i skolan (Säljö, 2013, s. 66; Klerfelt, 2007, s. 21). När individen lär sig att 

kommunicera tar man till sig kollektiva kunskaper och perspektiv som blir en naturlig del. 

Språket används och utvecklas under hela livstiden och fyllt på hela tiden med erfarenheter. På 

samma sätt sker det med fysiska redskap, det finns omkring oss när nya erfarenheter skapas och 

det hanteras i olika sammanhang. Det utvecklas hela tiden nya redskap som integrerar i våra 

aktiviteter, till exempel digitala verktyg (Säljö, 2013, s. 43). Våra fysiska handlingar, vårt minne 

och vår perception sker med hjälp av de medierande redskap som vi har tillgång till, därför är 

det viktigt att barn skapar digital kompetens och möter olika tekniker i förskolan (Säljö, 2013, 

s.44; Lpfö98, rev 2010, s.10). Det sociokulturella perspektivet är inte universalistiskt eftersom 

det ser olika ut beroende på samhälle och kultur. I vårt västerländska samhälle är det uppenbart 

att det finns många företeelser som innebär att vi lär och använder kunskaper på ett speciellt 

sätt, det visar sig bland annat i den teknik, de värderingar och den sociala strukturen som finns 

i samhället. I dagens samhälle är medier och informationsteknik ett sådant exempel som har 

stor betydelse för vad vi vet och hur vi får information om världen (Säljö, 2013, s. 21).  
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6 Metod 

6. 1 Varför intervju som metodval? 

Metodvalet för denna studie är intervjuer av förskollärare på utvalda förskolor i Uppsala 

kommun och Gävle kommun. Vi har valt att intervjua förskollärare eftersom vår studie handlar 

om förskollärarens reflektioner och tankar vid användning av lärplattan. När man använder 

intervjuer som metod skapar det mer utrymme till utvecklande svar och det öppnar upp 

möjligheter till informationsutbyten och givande samtal. Det är en stor fördel med 

intervjumetoden eftersom det skapar flexibilitet, en skicklig intervjuare kan följa upp svar, idéer 

och gå in på känslor som är omöjligt till exempel i en enkät. I en intervju är det lättare att ställa 

följdfrågor och svaren kan fördjupas och utvecklas (Bell, 2006, s.158).  

6. 2 Genomförande av intervju  

Inför intervjuerna skickades bilaga 1 som gav förskolläraren information om vad studien 

handlar om samt hur intervjun ska gå till. De fick sedan bilaga 2 med intervjufrågor för att 

kunna förbereda sina svar om de ville inför intervjun. Dessa bilagor finns bifogade längst bak i 

vårt arbete. Förskollärarna fick även information om att samtalet skulle spelas in under intervjun 

och alla accepterade detta. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna fokusera på vad 

respondenten säger och säkerställa de anteckningar som skrivs ner under samtalet. En 

inspelning kan man lyssna på flera gånger, det gör att man kan sammanfatta och notera 

kommentarer som är mer intressanta (Bell, 2006 s. 165-166). Förskollärarna som blev 

intervjuade ville vara anonyma i studien och vi valde att behandla alla uppgifter med sekretess. 

Det menas med att identiteten blir konfidentiell och kan inte avslöjas i svaren under studien 

(Bell, 2006 s. 57).   

6. 3 Urval 

Vi har valt att intervjua tre förskollärare och en it- och modersmålspedagog, två förskollärare i 

Gävle kommun och två förskollärare i Uppsala kommun. Förskollärarna i Gävle arbetar på 

samma förskola men på olika avdelningar i ett mångkulturellt område. Förskollärarna i Uppsala 

arbetar på olika förskolor, ena förskolan ligger i ett mångkulturellt område medan den andra 

förskolan arbetar aktivt med IKT i verksamheten. Vi valde att intervjua förskolor i 

mångkulturella områden för att ta reda på hur det praktiska arbetet utformas för att utveckla 
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flerspråkiga barn med hjälp av lärplattan i verksamhet. Nedan har vi bifogat en tabell med 

examensår, arbetstitel och ålder på förskollärarna som deltagit i studien:  

 

Förskollärare 25-30 år Examensår 2014 IKT-ansvarig (2015) 

Förskollärare 45-50 år Examensår 1999  

Förskollärare 30-35 år Examensår 2006 IT-pedagog (2015) 

Modersmålspedagog 

Förskollärare 30-35 år Examensår 2012  

 

6. 4 Etiska övervägande  

I vår studie har vi utgått från de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet och forskningsetiska 

principer skriver om i sin rapport. Vi har följt dessa krav noggrant under intervjuerna och de 

fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första kravet är informationskravet, det handlar om att forskaren ska ge 

information till den som intervjuas om syftet i den aktuella forskningsuppgiften 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Det andra kravet är samtyckeskravet och det menas med att den 

person som blir intervjuad har rätt att bestämma själv om den vill medverka eller inte. Personen 

får själv bestämma hur länge intervjun ska pågå och vilka villkor som gäller. De har även rätt 

att avbryta utan att det påverkas negativt (Vetenskapsrådet, 2002, s.9 – 10). Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet. Uppgifter och personuppgifterna ska förvaras på ett förtroligt sätt så att 

utomstående inte kan identifiera personerna.  Dessa uppgifter kan vara etisk känsliga och måste 

därför vara omöjligt för utomstående att ta reda på (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Det sista 

kravet är nyttjandekravet och det handlar om att uppgifterna som samlas in från personen som 

intervjuas får enbart användas till den aktuella forskningsuppgiften (Vetenskapsrådet, 2002 s. 

14). 

6. 5 Arbetsfördelning  

I vår studie har vi valt att skriva tillsammans men vissa delar har vi delat upp i tidigare forskning 

och resultat/analys. När vi har skrivit på egen hand har vi fört en dialog via dator för att båda 

ska känna delaktighet i varandras texter. Emma Söderström har ansvarat för Gävle kommuns 

intervjuer och Josefin Andersson har ansvarat över Uppsala kommuns intervjuer.  
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Josefin Andersson har ansvarat för: teoretisk utgångspunkt, flerspråkighet, flerspråkiga barn i 

förskolan, pedagogens kompetens och förhållningssätt, myter om digitala verktyg, myter om 

barns utveckling, varför intervju som metodval, resultat och analys av Uppsala kommun samt 

inläsning av litteratur och forskning. Emma Söderström har ansvarat för: lärplattan med 

flerspråkiga barn, digitala verktyg i förskolan, Skype i ett lärandeperspektiv, pedagogens roll, 

urval, etiska övervägande, resultat och analys av Gävle kommun samt inläsning av litteratur 

och forskning. Allt annat i arbetet har gjorts tillsammans i gruppen.  
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7 Resultat och analys 

Under vår studie har vi genomfört fyra intervjuer på tre förskolor i Uppsala Kommun och i 

Gävle kommun. Vi har valt att intervjua två förskollärare, en IKT-ansvarig förskollärare och en 

IT- och modersmålspedagog. De förskolor som deltagit i studien ligger i mångkulturella 

områden och använder lärplattan som ett komplement i undervisningen. Vi kommer nedan 

redovisa vår datainsamling och analysera resultatet utifrån våra frågeställningar.  

 

 Används lärplattan med flerspråkiga barn i förskolan? 

 

 Finns det ett samarbete mellan modersmålpedagoger och förskollärare för att utveckla 

barns modersmål samt det svenska språket? 

 

 Vilka utbildningar erbjuds förskollärarna när det gäller digital kompetens vid 

användning av lärplattan när det gäller flerspråkighet? 

 

7. 1 Resultat och analys  

(Gävle kommun)  

 

7.1.1 Används lärplattan med flerspråkiga barn i förskolan? 

Förskolan som deltog i studien i Gävle kommun använder sig av digitala verktyg i 

verksamheten. De använder sig mest av lärplattan och vid större tillställningar använder de sig 

av en projektor som kopplas ihop med lärplattan för att fler barn ska kunna delta. Förskollärarna 

använder mest lärplattan för att spela spel, läsa böcker och lyssna på musik med barnen på 

förskolan. Barn lär sig med hjälp av lärplattan, allt från informationssökande till att utveckla 

kunnande inom olika områden i verksamheten. Förskolläraren menar att lärplattans syfte i 

verksamheten är att stödja barns språk och få dem att samspela med varandra. Bådan 

förskollärarna menar att pedagogerna ska delta vid användning av lärplattan för att kunna guida 

samt motverka konflikter och olämpligt innehåll. Förskolan som deltog i studien är en 

mångkulturell förskola som har barn med brister i det svenska språket. Förskolan använder 

oftast inte lärplattan för att stödja barns modersmål utöver det svenska språket, anledningen till 

detta är att barn får utveckla sitt modersmål i hemmet och behöver stöd i det svenska språket 

på förskolan. Båda förskollärarna menar att barns olika modersmål stöds på andra sätt i 
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verksamheten och det skulle skapa mer problem än fördelar att använda lärplattan med barnen. 

Det sker ibland att förskollärarna använder lärplattan för att stödja barns modersmål och det är 

genom informationssökning vid översättning av ord som intresserar barn och 

pedagoger.  Förskolan stödjer barns modersmål med hjälp av tvillingböcker på olika språk, till 

böckerna använder sig pedagogerna av samma bok men på det svenska språket. Förskolan 

använder sig av bilder och texter på olika språk för att skapa den multimodala kunskapen hos 

barn samt för att pedagogerna ska få in de olika språken som finns i aktiviteterna.  

 

7.1.2 Finns det ett samarbete mellan modersmålpedagoger och förskollärare för att 

utveckla barns modersmål samt det svenska språket? 

Gävle kommun tog bort modersmålsundervisningen år 2011. Enligt läroplanen ska förskolan 

ge barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål (Lpfö98, rev10, s.7) och utan 

modersmålspedagoger uppfylls inte det kravet. Förskollärarna ser inga nackdelar med att 

modersmålspedagogerna inte deltar i verksamheten, dels för att de ansåg att barn som hade 

modersmålsstöd fick nära kontakt med modersmålspedagogerna. Det gjorde att barnen inte knöt 

an till andra pedagoger i förskolan. Förskolan använder sig av inskolningsstöd istället för 

modersmålsundervisning, föräldrar eller vårdnadshavare kan tillsammans med pedagoger 

ansöka om det för att skapa en trygg start för barnet på förskolan. Det innebär att barnet och 

föräldrarna får hjälp med modersmålet och översättning av språk, de får fram barnets talan när 

de inte kan berätta själva men stödet finns endast tillgängligt i en begränsad tid. Förskolan 

använder sig av en tolk under utvecklingssamtal och föräldramöten för att underlätta förståelse 

mellan pedagoger och föräldrar. När modersmålsundervisningen togs bort i Gävle kommun år 

2011 var det på grund av den nya skollagen “förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” 

(SFS 2011:800). Pedagogerna i Gävle kommun ska istället ha ansvaret över att modersmålet 

utvecklas i förskolan. Det har anställts två uppdragspedagoger som ska under en period rikta in 

sig på flerspråkighet och interkulturalitet på förskolorna. Deras uppdrag var att möta 

pedagogerna i vardagsarbetet, de deltog i personalmöten och gav stöd vid upprättande av 

likabehandlingsplaner. Uppdragspedagogerna stödjer pedagogerna i förskolorna med olika 

verktyg som behövs för att möta alla barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolan. 
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7.1.3 Vilka utbildningar erbjuds förskollärarna när det gäller digital kompetens vid 

användning av lärplattan när det gäller flerspråkighet? 

I Gävle kommun får pedagogerna sparsamt med utbildning inom IKT. De har utbildats inom 

PIM (praktisk IT och mediekompetens) på arbetsplatsen för ett antal år sedan. Förskolläraren 

som är IKT ansvarig på förskolan går på kurser regelbundet när det känns nödvändigt. Det finns 

en grundkurs tillgänglig för alla förskollärare om de vill lära sig mer om IKT, det är oftast två 

förskollärare från varje verksamhet som tar del av kurserna. Dessa kurser handlar om hur en 

lärplatta fungerar, hur bilder kan redigeras, Keynote, Imovie och hur applikationer kan 

användas pedagogiskt. Den IKT-ansvarige kan sedan ge information till sina kollegor på 

förskolan om de visar intresse för att lära sig mer, det är inget krav att den IKT-ansvarige ska 

lära sina kollegor. Om den ansvarige inte vill gå någon kurs kan någon annan kollega erbjudas 

utbildning istället för att lära sig mer om IKT. Kurserna är nyttiga för pedagoger som är osäker 

på IKT och behöver hjälp och stöd i sitt arbetssätt. Förskolan behöver dock lära sig mer om 

digitala verktyg eftersom det är ett verktyg som finns i dagens samhälle. Alla barn har någon 

form av teknik hemma så som dator, mobil eller lärplatta. Utvecklingen kommer att förändras 

mer med tiden och det är viktigt att pedagogerna hänger med i utvecklingen som sker runt om 

i världen. Förskollärarna menar att kunskap varierar och det kan ibland bero på en 

generationsfråga, de yngre pedagogerna har mer vana av digitala verktyg än de äldre. 

Förskollärarna menar då att alla behöver hjälpas åt för att skapa ett likvärdigt intresse om 

digitala verktyg på förskolan.  

 

7. 2 Resultat och analys 
(Uppsala kommun)  

 

7.2.1 Används lärplattan med flerspråkiga barn i förskolan? 

Förskolorna som deltagit i Uppsala kommun använder digitala verktyg såsom lärplattan, 

projektor och bildskärm. Projektorn och bildskärmen används som ett hjälpmedel till lärplattan 

för att skapa samarbete och delaktighet i barngruppen, det används till appar, klipp och 

reflektion. Förskolläraren menar att lärplattan skapar nya möjligheter för barn och det används 

som ett bildspråk när det verbala språket fattas hos barn. Det hjälper både yngre barn och 

flerspråkiga barn att kommunicera. Samtalen blir lättare kring en lärplatta för det blir ett stöd 

för kommunikation på de olika språken som talas på förskolan, även om pedagogen inte talar 

samma modersmål som barnet. Förskolläraren säger att det är viktigt att förskolan erbjuder 

barnen något som inte förekommer i hemmet. Båda förskolorna har valt att arbeta med QR-

koder för att skapa ett nytt material för barnen. QR-koderna är kopplade till ramsor, sånger och 
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böcker på olika språk som talas på förskolan. Det blir ett hjälpmedel för pedagogerna att 

utveckla de olika språken på förskolan när modersmålspedagogerna inte är närvarande, det blir 

ett lärande på ett lekfullt sätt.  

 

7.2.2 Finns det ett samarbete mellan modersmålpedagoger och förskollärare för att 

utveckla barns modersmål samt det svenska språket? 

Förskollärarna i Uppsala menar att barns modersmålsutveckling är något som ska vara levande 

under hela veckan på förskolan. Det ska inte bara ske vid modersmålspedagogernas närvarande 

utan vara en del av verksamheten. Genom att förskollärarna samarbetar med 

modersmålspedagogerna medverkar förskolan till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet till att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö98, rev10, s.7). För 

att utveckla flerspråkighet har båda förskolorna använt sig av QR-koder, dessa koder skapade 

förskollärarna tillsammans med modersmålspedagogerna. QR-koderna är kopplade till sånger, 

ramsor och böcker som byts ut regelbundet för att skapa nytt intresse och variation hos barnen. 

En av förskolorna vill stödja barns modersmål extra när modersmålspedagogerna inte är 

närvarande, de har valt att anställa en flerspråkig pedagog som talar språket som majoriteten av 

barnen talar utöver det svenska språket på förskolan. De uppmuntrar även barnen att tala sitt 

modersmål med varandra under hela dagen. Modersmålspedagogerna arbetar antingen med 

förskolans projekt eller skapar egna tillsammans med barnen, det beror på barnets ålder som 

har behov av modersmålsundervisning. De yngre barnen känner sig trygga när de får vara på 

sin avdelning medan de äldre barnen gärna vill gå iväg med sin modersmålspedagog. Båda 

förskolorna lyssnar på barnens önskemål om hur modersmålsundervisningen ska gå till och 

organiserar sin verksamhet utifrån det.  

 

7.2.3 Vilka utbildningar erbjuds förskollärarna när det gäller digital kompetens vid 

användning av lärplattan när det gäller flerspråkighet?  

Under vår studie har det visat sig att de intervjuade förskollärarnas digitala kompetens i Uppsala 

kommun skiljer sig åt beroende på examensår, utbildning och erfarenhet. En av förskollärarna 

har ingen direkt utbildning inom IKT förutom en PIM (praktik IT och mediekompetens) 

utbildning.   Förskolläraren har inte gått någon utbildning hur man kan arbeta med 

flerspråkighet med hjälp av lärplattan i förskolan. Den kunskapen utvecklas tillsammans med 

den IKT-ansvarige och modersmålspedagogerna i verksamheten. Förskolläraren som har IKT-

ansvar på förskolan går på kurser och föreläsningar regelbundet och utbildar de andra 

pedagogerna på förskolan. Den andra intervjuade förskolläraren har god kunskap om IKT 
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eftersom det ingick i utbildningen på förskollärarprogrammet. Förskolans pedagoger erbjuds 

mycket fortbildning till exempel workshops, föreläsningar och konferenser. Förskolläraren 

menar att dagens barn växer upp i ett samhälle som skapar möjligheter som tidigare har varit 

omöjligt. Dagens barn kan snabbt dela med sig av information mellan varandra med hjälp av 

lärplattan. Förskolläraren använder sig ibland av lärplattan vid modersmålsstödet men väljer 

ibland medvetet bort det för att fokusera på kommunikationen som sker mellan pedagog och 

barn under modersmålsundervisningen.  
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8 Diskussion 

Under vår studie har vi upptäckt att det finns en hel del forskning kring flerspråkiga barn med 

inriktning på barns lärande i svenska, men vi har inte funnit någon forskning om hur man kan 

använda digitala verktyg såsom lärplattan för att möjliggöra kommunikation på modersmål och 

minoritetsspråk (Petersen, 2015, s.19-20). Under våra intervjuer har vi dock upptäckt att de 

intervjuade förskolorna i Uppsala arbetar aktivt med digitala verktyg för att utveckla 

flerspråkiga barn i verksamheten. Förskolorna tycker att det är lättare att kommunicera med 

barn på de olika språken med hjälp av lärplattan och det skapar gemenskap i barngruppen. De 

har skapat QR-koder tillsammans med modersmålspedagogerna för att synliggöra de olika 

språken som finns på förskolan, modersmålet är något som ska vara synligt varje dag i 

verksamheten. Forskningen visar att om förskollärarna tar tillvara på barns tidigare kulturella 

och språkliga egenskaper i förskolan bidrar det till att självkänslan och identiteten växer hos 

barnet. Det gör dem aktiva att delta i inlärningsprocessen och det skapar viktiga förutsättningar 

för barns lärande (Cummins, 2000, s.12; Kultti, 2012, s.44). En av förskolorna arbetar med en 

applikation som heter Skype där barnen kan kommunicera med andra via samtal, chatt och 

videosamtal. Den intervjuade förskolläraren arbetar även som modersmålspedagog och 

använder Skype för att möjliggöra kommunikation mellan barn med samma modersmål på olika 

förskolor. Förskolläraren menar att det är viktigt att belysa föräldrar och vårdnadshavaren syftet 

med användning av en sådan applikation i förskolan, det har inte samma funktion som i hemmet 

och det används ur ett lärandeperspektiv där på ett meningsfullt sätt bygger broar mellan olika 

kulturer (Petersen, 2015, s. 18-19).  

 

I resultatet av våra intervjuade förskollärare har det visat sig att barns möjligheter till att 

utveckla sitt modersmål skiljer sig åt beroende på vilken förskola barnet går på. Förskolan som 

har deltagit i Gävle kommun väljer medvetet bort användning av lärplattan tillsammans med 

flerspråkiga barn. De tycker att lärplattan skapar mer problem än fördelar hos flerspråkiga barn 

som har brister i det svenska språket. Gävle kommun har även tagit bort 

modersmålsundervisningen i förskolan, anledningen till detta är en ny skollag som kom 2011. 

Kommunen kunde inte fortsätta ha en rörlig modersmålsundervisning, dels för att barns 

modersmål ska ingå i det dagliga arbetet och anpassas efter miljö, material, arbetssätt och 

aktiviteter i förskolan. Gefle dagblad (2015) skriver att skolinspektionen har upptäckt vissa 

brister i modersmålsundervisningen i Gävle. De problem som finns inom kommunen ska nu 
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åtgärdas, modersmålsundervisningen ska struktureras upp och personalen ska få den utbildning 

som krävs för att kunna stötta barns språkinlärning (2015-12-29). Lunneblad (2013) menar om 

barn med utländsk bakgrund inte får stöd i sitt modersmål kan det leda till inre tystnad och 

bristfällig känslokontakt som gör det svårt för pedagogerna att nå barnet (2013 s. 37).  

 

Under vår studie har flera av de intervjuade förskollärarna likvärdiga utbildningar inom IKT. 

De flesta har gått PIM (praktisk IT och mediekompetens) utbildning men har trots detta olika 

synsätt på digitala verktyg i förskolan. Förskollärarna har ingen utbildning hur det praktiska 

arbetet ska utformas för att stödja flerspråkiga barn med hjälp av lärplattan. Forskningen visar 

att förskolepersonalen har störst behov av kompetensutbildning inom IT för att kunna använda 

det i ett pedagogiskt syfte i förskolan (Skolverket, 2009, s.15-16). De intervjuade förskollärarna 

i Gävle kommun och Uppsala kommun upplever samma hinder vid användning av lärplattan. 

Skärmen på lärplattan är för liten för att kunna skapa delaktighet och barnen använder oftast 

verktyget själva. Slutsky, Slutsky & M. DeShelters forskning har visat att föräldrar och 

pedagogers inställningar inte är helt positiva, de känner en viss oro inför att barn blir socialt 

isolerade vid användning av lärplattan (2014, s. 18). De intervjuade förskollärarna använder 

projektorn som ett hjälpmedel till lärplattan, det genererar att fler barn kan se vad som händer 

på skärmen vilket skapar delaktighet. Slutsky, Slutsky & M. DeShelter (2014) menar att sociala 

interaktioner skapas mellan barnen eftersom de samarbetar, hjälper och samtalar kring 

lärplattan (2014, s.21). Förskollärarna menar att dagens barn växer upp i ett samhälle där det 

tidigt behövs erfarenheter om digitala verktyg, dels för att kunna orientera och agera i en 

teknikintensiv värld (Skolverket, 2011 s. 253). Nilsen (2014) menar att vid användning av 

digitala verktyg blir barn fantasifulla, kreativa och kompetenta aktörer (2014, s.15 & 17) i 

motsats menar Lagercrantz (2014) att barn kan få en splittrad tillvaro, sämre minnesförmåga 

samt brister i den empatiska förmågan vid för mycket användning av digitala verktyg.  

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

9 Slutsatser  

Under vår studie har vi fått fördjupad kunskap om flerspråkiga barns användning av digitala 

verktyg i förskolan. Våra tidigare erfarenheter kring området har varit sparsamt och det har varit 

intressant att få de intervjuade förskollärarnas tankar och reflektioner kring hur arbetet med 

digitala verktyg utformas i verksamheten. Det är viktigt att flerspråkiga barn får utveckla sitt 

modersmål samt får stöd i det svenska språket om det inte talas i hemmet. Det bästa sättet att få 

in modersmålsstödet är att integrera det med dagliga arbetet i förskolan, 

modersmålspedagogerna och förskollärarna bör samarbeta för att kunna stödja barns 

språkutveckling i verksamheten. Det har visat sig att pedagogernas kunskap, utbildning och 

förhållningssätt har stor betydelse för barns användning av digitala verktyg i förskolan. När 

barn använder digitala verktyg skapar det gemenskap mellan olika individer, det kan leda till 

förbättrade möjligheter till lärande och utveckling i förskolan. Om förskollärarna även 

inkluderar barns erfarenheter om teknik kan de stödja barns tekniska förmåga utifrån beprövade 

erfarenheter från hemmet i förskolan.  

 

Det som har framkommit av resultatet är att barns möjlighet att utveckla språk skiljer sig åt 

beroende på vilken förskola de går på. Det finns brister inom modersmålsundervisningen och 

samarbetet mellan förskollärare och modersmålspedagoger behöver förbättras. Varje förskola i 

Sverige har samma styrdokument att förhålla sig till i verksamheten, det vill säga skollagen och 

läroplanen. Skolformen ska vara likvärdig oberoende på vilken kommun barnet tillhör, därför 

ser vi brister i barns möjligheter till språkutveckling i förskolan. Slutsatsen av vår studie är att 

lärplattan bidrar med en sociokulturell miljö för barnen eftersom de samtalar, hjälper och stöttar 

varandra. Barn blir kompetenta och kreativa aktörer när de använder applikationer som 

utvecklar dem till exempel inom matematik och språk. Forskningen har visat att välutformade 

applikationer med ett pedagogiskt syfte utvecklar barnens reflektionsförmåga, 

planeringsförmåga och abstrakta tänkande medan icke välutformade applikationer utan 

pedagogiskt syfte kan bidra till sämre läsförmåga, minnesförmåga och lekförmåga samt bidra 

till brister i den empatiska förmågan. Det kan även leda till aggressivitet, stress och 

okoncentration hos barn om de använder digitala verktyg innan treårsåldern. Det är viktigt att 

ha ett kritiskt tänkande som förskollärare angående digitala verktyg. Det ska användas som ett 

komplement och inte som en ersättning för andra traditionella aktiviteter i förskolan. Det är 

dock viktigt att barn får möjlighet till digital kompetens i förskolan eftersom vi lever i en värld 
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som knyts allt tätare samman. Vi kommunicerar hela tiden med andra människor och omges 

med information och budskap av alla möjliga slag via fysiska artefakter.  
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Vi skriver en studie om digitala verktyg kan stödja flerspråkiga barn i förskolan. Vår studie 

baseras på det sociokulturella perspektivet på lärandet och fokuserar på hur förskollärare 

använder lärplattan för att stödja barns språkutveckling.  

 

Vi kommer att samla in data genom att intervjua förskollärare under ett institutionella samtal. 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 

avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 

1.      Vad är IKT för dig? 

2.      Vad har du fått för utbildning inom IKT? 

3.      Vilka former av IKT används i barngruppen? Till vilket syfte? 

 

Lärplattan 

1. Använder ni er av en lärplatta? 

2. Hur används lärplattan i barngruppen? Till vilket syfte? (Om den inte används, hur 

skulle du kunna få in det i ett lärande?) 

3. Varför är det viktigt för dig att barnen får möjlighet att använda lärplattan i förskolan? 

4. Hur upplever du att barnen lär sig genom lärplattan? 

5. Hur ofta används lärplattan i barngruppen? Är det schemalagt? 

6. Använder barnen lärplattan själva eller tillsammans med pedagoger? 

7. Upplever du några hinder för användandet av lärplattan i barngruppen? I så fall vilka? 

8. Vad anser du är för- och nackdelar med användning av lärplattan? 

 

Flerspråkighet 

1. Vad är interkulturellt förhållningssätt i förskolan för dig?  

2. Hur stödjer ni flerspråkighet? Är barns modersmål inkluderat i verksamheten? 

3. Använder ni lärplattan för att stödja flerspråkiga barn? I så fall hur? (Om den inte 

används, hur skulle du kunna få in det i ett lärande?) 

4. Använder ni lärplattan på barns olika modersmål? 

5. Har ni modersmålspedagoger? Hur ofta besöker de verksamheten? 

6. Använder modersmålspedagoger lärplattan som ett komplement i deras undervisning?  

 

 


