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2. 

Abstrakt 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på om det genom digitala medier går att stimulera 

flerspråkiga barns kommunikationsförmåga. Vårt intresse växte under arbetets gång succes-

sivt fram för att se om skillnader kan uppdagas i hur arbetet med digitala medier och om fler-

språkighet skiljer sig åt beroende på olika förskolors lokalisering. För att ta reda på detta har 

vi genomfört samtalsintervjuer med beröda vuxna inom förskoleverksamheten. I viktiga styr-

dokument för förskolan framkommer digitala medier som ett läromedel som landets förskolor 

skall arbeta med och även erbjuda barnen utvecklingsmöjligheter inom. Vi belyser även vik-

ten av barns trygghet i förskolan och dess innebörd för att barnens chanser till lärande samt 

betydelsen av pedagogers IKT-kompetens. Det multimodala – och det sociokulturella per-

spektiven utgör en stor del av de teoretiska utgångspunkterna i detta arbete. Resultatet vi har 

fått syns det att pedagogerna har liknande synpunkter angående digitala medier i verksam-

heten. 
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5. 

1. Inledning 

I dagens samhälle har intresset för hur arbetet med digitala medier och IKT (Informations- 

och kommunikationsteknik) i förskolan ser ut ökat markant. Tekniken har även utvecklats och 

är idag en betydande del av människors vardagliga liv och något som vi bär med oss överallt i 

form av exempelvis mobiltelefoner och läsplattor. Detta ger oss full tillgång till nyheter och 

information från nästintill hela världen, även inom förskoleverksamheten. Enligt Medierådets 

rapport ”Småungar och medier” nyttjar de flesta barn IKT och digitala medier i stor omfatt-

ning. Medierådet lyfter fram att digitala medier är en del utav det vardagliga livet för Sveriges 

ungdomar och även många äldre. Vi människor har hela tiden med oss nästan alla världens 

nyheter, sociala kontakter, underhållning och har full tillgång till dessa oavsett vart vi befin-

ner oss (Medierådet, 2010 s. 4). 

 

I och med hur mycket tekniken har utvecklas har ett stort intresse och en nyfikenhet växt hos 

oss angående hur pedagoger kan arbeta med digitala medier för att stimulera barns lärande 

och utveckling. Enligt medierådet har användningen av digitala medier hos barn sjunkit i åld-

rarna under senare tid (Medierådet, 2010 s. 7). Detta gör det mer intressant för oss att utforska 

området då yngre barns användande av digitala medier blir centralt för vårt kommande arbete 

inom förskolan. Det har även synliggjorts att det inte enbart är tekniken som har utvecklats 

och växt i samhället utan även interaktionen av mångfald. Det vill säga att fler och fler indivi-

der i förskolan har ett annat modersmål än svenska. I och med att Sverige blir ett allt mer 

mångkulturellt land behöver vi öka våra mångfaldsperspektiv för att kunna stimulera varje 

barns enskilda behov och utveckling. Under tiden på förskollärarprogrammet har vi fått ta del 

av arbetet på förskolor under bland annat våra VFU-perioder. Där har vi kunnat se hur pass 

viktigt pedagogernas arbete är för att kunna stimulera barnens intresse för att sedan utveckla 

dess kompetens inom bland annat kommunikationsfärdigheter. Enligt förskolans läroplan bör 

vi som förskollärare låta barnen bruka och ta del utav digitala medier och IKT i förskolans 

verksamhet (Lpfö 98 rev 2010 s. 10). Utifrån detta examensarbete vill vi redogöra för läsaren 

hur arbetet med digitala medier och IKT inom förskolan kan se ut i syftet att stimulera och ut-

veckla flerspråkiga barns förutsättningar till kommunikation. Vi vill även visa hur olika förs-

kollärare och förskolechefer, beroende på arbetsplatsens lokalisering, ser på hur arbetet med 

IKT i förskolan kan stimulera flerspråkiga barns kommunikationsförmåga. 
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2. Bakgrund 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till i arbetet med digitala medier, IKT, flerspråkighet och kom-

munikation i förskolan är vad rådande styrdokument framhåller som vetenskaplig beprövade 

och forskningsbaserad både på en nationellt och internationellt nivå. Det är av stor vikt att för-

skolans personal har kännedom om vad dessa dokument framhåller för att förskolans miljö 

och upplägg skall kunna uppfylla de förväntningar som råder. En av de viktiga aspekterna att 

ta hänsyn till för att barnen skall få möjlighet till att utvecklas inom samtliga ämnesområden 

inom förskolans verksamhet är barnets trygghet i förskolemiljön. I förskolan skall barnen er-

bjudas en trygg miljö. Detta genom att förskolans personal arbetar mot att förhindra diskrimi-

nering, trakasserier samt kränkande behandling. När förskolan strävar efter att ge barn en 

trygg miljö ökar det samtidigt barns möjligheter till lärande och utveckling. För att skapa en 

trygg miljö är det viktigt att förskolan erbjuder barnen interaktion med andra individer. Det 

vill säga att det blir viktigt att förskolan strävar efter att bjuda in barnen till att kommunicera 

med varandra. Med detta konstaterat blir bilden av den trygga förskolan ännu viktigare, inte 

enbart för barns trygghet utan också för barns möjligheter till utveckling och lärande. Sam-

manfattningsvis kan utläsas att om förskolans miljö är en trygg plats för barnen, ger detta dem 

högre förutsättningar till ett stimulerande och utvecklande lärande (DO, BEO & Skolinspekt-

ionen, 2009, s. 2). Detta lärande kan då innefatta både digitalteknologi som en form av språk-

stimulans och som kommunikationsframbringande för de barn som får denna möjlighet till 

trygghet och utveckling. 

 

I förskolans läroplan, vilken kan ses som ett av de mest betydelsefulla styrdokument för 

förskollärare, framkommer digitala medier som ett ämne varje förskola skall arbeta med. Ett 

utav förskolans läroplansmål framhåller att det är viktigt att förskolan arbetar mot att varje 

barn utvecklas och stimuleras för att upptäcka och utforska hur enklare teknik fungerar (Lpfö, 

98 rev. 2010 s.10).  I och med de förväntningar som ställs på förskolan och dess arbete med 

digitala medier krävs kompetent personal. Detta för att ge barnen bästa möjlighet till att stim-

uleras och utvecklas inom området digitala medier. Skolverket har genomfört en uppföljning 

av hur arbetet med IT (informationsteknik) ser ut i skolan och förskolan. Där har det bland an-

nat framkommit att 30 procent av de pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten ald-

rig använder sig av datorer i gemenskap med barnen. Uppföljningen visar även att förskolan 

har störst andel lärare som saknar kompetens inom IKT, och är intresserade av att utvecklas 

inom området (Skolverket 2009, s.3). Alltså kan bristande möjligheter för barns utveckling 
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inom digitala medier och pedagogers bristande kompetens inom området ses som ett tydligt 

samband. Det blir intressant att genom examensarbetets intervjuer ta del av förskollärare samt 

förskolechefers erfarenheter och tankar till denna bristande kompetens inom förskolläraryrket. 

 

Skollagen lyfter fram barns modersmål som en viktig aspekt. 

“Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 

än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål.” (Skollagen, 2010, kapitel 8, § 10). 

 

Utifrån ovanstående citat från skollagen framgår det att det inte enbart är modersmålet som 

påverkar vår etniska bakgrund, utan att den etniska tillhörigheten är något som alla individer 

bär med sig (DO, BEO & Skolinspektionen, 2009, s. 2). Det blir centralt hur pedagoger ska 

arbeta för att hjälpa barn att hitta sin identitet i förskolan, där barnen även ska erbjudas kun-

skap inom sin kultur och sitt språk. Läroplanen för förskolan lyfter att detta utgör en stor vikt 

för barns kommunikativa färdigheter. Genom att tekniken ständigt utvecklas är det viktig att 

förskolan erbjuder alla barn möjlighet och tillfälle till att lägga de grundläggande kunskaper 

inom området, då de senare i vuxenlivet förväntas bemästra detta för att vara en del i sam-

hället (Lpfö 98 rev. 2010, s. 6 och 12).  
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3. Tidigare forskning och teoretiska begrepp 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning har att säga kring kulturella 

erfarenheter, språk och kommunikation i förskolan. Dessa utgångspunkter är mycket centrala 

för vårt arbete då vi vill se hur dessa integreras med varandra för att stimulera barns utveckl-

ing. I kapitel ”teoretiska utgångspunkter”, definierar vi innebörden av de perspektiv som ne-

dan framkommer att författarna har använt sig utav och som även utgör en stor relevans för 

vårt examensarbete. 

 

3.1. Kulturella erfarenheter 

Barns kulturella erfarenheter är ett intressant ämne att undersöka. Barns tidigare erfarenheter 

avspeglas i deras kulturella erfarenheter, vilka de bär med sig från hemmet. På så sätt är dessa 

även individuella för samtliga barn då de grundar sig i personliga erfarenheter. Sandvik och 

Spurkland framhåller att alla barn har och bär med sig olika kulturer, vilka sedan skall sam-

mankopplas i förskolan där de alla möts och utifrån detta skall pedagogerna arbeta mot att sti-

mulera barns lärande och utveckling. Vidare menar de att det är utifrån barns kulturella erfa-

renheter som vuxna anpassar sin kommunikation med barnen (Sandvik & Spurkland, 2011 s. 

56-57). Det är i interaktionen individer emellan som kulturen sker och det blir intressant att 

genom samtalsintervjuer se om och hur, förskollärare och förskolechefer arbetar med att sam-

mankoppla barns olika kulturella erfarenheter för att på så vis främja barnens utveckling på 

det sätt som Sandvik och Spurkland ovan beskriver. Stier och Sandström Kjellin lyfter fram 

att barn skapar sin egen kultur i förskolan och hur detta sker beror på barns gemensamma in-

tressen. När barn skapar sin kultur är det genom interaktionen mellan varandra som de lär sig 

normer och värderingar och även där de tillsammans utvecklar en fungerande kommunikation 

(Stier & Sandström Kjellin, 2009 s.35). 

 

3.2. Språk och flerspråkighet 

En angelägen del av människors sätt att kommunicera med varandra är det verbala språket, 

även om det talade språket inte uppfyller begreppet kommunikation fullt ut på egen hand. 

Språket ger människor förutsättningar till att i gemenskap ta del av varandras erfarenheter och 

utger även möjligheter till förståelse kring omgivningen. Detta styrker Säljö som lyfter fram 

att språket är en del av människans sätt att uttrycka sig (Säljö, 2000, s.34-35). I dagens för-

skola är flerspråkighet vanligt och det är av stor vikt att som pedagog veta hur arbetet för att 
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stimulera och utveckla flerspråkiga barns kommunikationsförmåga kan och bör läggas upp för 

att nå bästa möjliga resultat. Relevansen av att barnet stimuleras i sin kommunikationsför-

måga är både inom modersmålet och majoritetsspråket väldigt centralt. Det är viktigt att peda-

gogen förstår innebörden av begreppet flerspråkighet för att kunna hjälpa barnen vidare i sin 

utveckling inom området. Wagner m.fl. förklarar att begreppet flerspråkighet kan ha flera 

olika innebörder, begreppet kan bland annat innefatta familjetvåspråkighet och minoritets-

språkighet. Familjetvåspråkiga barn innebär barn som har en förälder vilken har landets majo-

ritetsspråk som modersmål och en förälder som har ett minoritetsspråk till modersmål. Barn 

som är minoritetsspråkiga innebär att barnets båda föräldrar har ett annat modersmål än det 

majoritetsspråk som finns där de bor (Wagner, Strömqvist, Uppstad, 2010, s.35). Det är vik-

tigt att som pedagog erbjuda barn med ett annat modersmål än landets majoritetsspråk möjlig-

heter till kommunikation på sitt minoritetsspråk i förskolan. Detta understöds av Petersens ar-

tikel i vilken hon beskriver begreppet agency. Hon menar att en form utav agency för barn 

med ett annat modersmål än majoritetsspråket, i detta fall svenska, är att de på förskolan er-

bjuds flerspråkiga aktiviteter. Vidare framför hon att barn bör ges möjlighet till att kommuni-

cera på sitt minoritetsspråk. Petersen anser att dessa minoritetsspåkiga barns kommunikat-

ionsförmåga kan komma att stimuleras med hjälp av digitala medier. Petersen beskriver ”on-

line-affordance” som en möjlighet för barn med ett minoritetsspråk som modersmål till att 

kommunicera på sitt minoritetsspråk, genom att bland annat tala med personer med samma 

modersmål över internet. Detta kan ske genom bland annat ”skype” och kräver inte att peda-

gogen eller andra barn på förskolan behärskar samma språk som barnet för att barnet ska få 

möjlighet till stimulans. Petersen menar att brister inom flerspråkiga barns kommunikations-

utveckling kan komma att uppdagas i förskolans vardagsverksamhet på grund av pedagoger 

och andra barns bristande eller obefintliga kunskaper inom de minoritetsspråk som finns re-

presenterade på förskolan (Petersen, 2015, s. 54). Genom att använda sig av, som exemplet 

nämner, ”skype”, för att stimulera och utveckla barnens språkliga kunskaper krävs inte att pe-

dagogen bemästrar minoritetsspråket och alltså kan dessa brister Petersen talar om undvikas 

på detta sätt. Även Lieberman, Bates och So menar med sin forskning att digitala medier med 

fördel kan användas för att utveckla barns lärande och utveckling (Lieberman; Bates & So 

2009 s. 274). 

3.3. Kommunikation 
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Kommunikationsbegreppet handlar om att kunna använda och uttrycka sig genom kroppssprå-

ket, signaler eller det verbala språket. Genom att barn utvecklar sig inom de olika kommuni-

kationsfärdigheterna kan de samspela med varandra, beroende på vilken av ovanstående tek-

niker de använder sig av. Löfdahl lyfter fram hur centralt det är att använda de kommunika-

tiva färdigheterna för att kunna samspela med varandra (Löfdahl, 2004, s.19-21). I det tidigare 

kapitlet lyftes det verbala språket upp som central del för flerspråkiga barn. Eftersom språket 

utgör en stor del av kommunikationen belyser Kultti att språket har en viktig betydelse för hur 

barns språkkunskaper visar sig. Beroende på vilka barns språkfärdigheter är, utvecklas deras 

samspelsförmåga och blir en stor del i hur de kommunicerar med varandra (Kultti, 2012 s.52). 

 

Kommunikationen som sker i aktiviteter med digitala medier är av betydande vikt för fler-

språkiga barns kommunikativa utveckling och möjlighet till att uttrycka sig. Genom att an-

vända och introducera appar exempelvis skype, för barn i förskolan i syfte att kommunicera 

med andra individer kan flerspråkiga barn i förskolan stimuleras och utveckla sitt minoritets-

språk. Genom att som pedagog använda exempelvis sociala medier och andra digitala resurser 

vars egentliga ändamål inte är att agera läromedel kan utveckling av barns minoritetsspråk 

ske, samt att samtal- och berättarkunskaperna utvecklas. Pedagogen kan genom att använda 

dessa ofärdiga produkter anpassa aktiviteten efter det enskilda barnet och på så vis stimulera 

barnet på dess nivå till skillnad mot i användandet av redan färdig producerade digitala läro-

medel. Om pedagoger använder sig av färdiga produkter exempelvis talande pekböcker som 

läromedel, blir barns möjlighet till kommunikation på minoritetsspråket ofta korta återupprep-

ningar (Petersen, 2015, s. 56). Det är viktigt att belysa att språket inte är avgörande för barns 

kommunaktion utan att det är vad barnen använder sig av för att skapa en interaktion med 

andra individer. Ett sätt för interaktion som Walldén Hillström tar upp är att barn använder sig 

av digitala medier för att skapa en interaktion med andra. Med detta menas hur barn agerar 

samt samspelar med varandra för att stimulera varandras lärande och utveckling (Walldén 

Hillström, 2014 s.17). Genom att barn använder sig av digitala medier kan deras kommunika-

tiva färdigheter utvecklas då de lär sig av varandra och utvecklar sin förmåga att samspela 

med andra individer. Lieberman, Bates och So menar att barns kompetens är något att ta till-

vara på där de tillsammans utvecklar sitt lärande. Om pedagogerna ser digitala medier som ett 

lärande utvecklas deras färdigheter inom kommunikationen genom att använda sig av ab-

strakta begrepp. Beroende på vilken situation barn är i avgör vad för begrepp de utvecklas 

inom (Lieberman; Bates & So 2009 s. 272-273). 
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Det sociokulturella perspektivet kan definieras på olika sätt. En av definitionerna kring per-

spektivet är hur barn kommunicerar med andra individer för att stimulera sitt eget lärande och 

utveckling. Det vill säga att det sociokulturella perspektivet blir en central del i barns lärande 

där de tillsammans utvecklar och utmanar varandra (Beschorner & Hurchinson 2013 s.16-24). 

Genom att se kommunikationen som en viktig del i hur barn lär sig, lyfter Alexandersson 

fram att digitala medier har ett inflytande på barns handlingar. Med detta menas hur digitala 

medier påverkar barns sociala handlingar med andra individer. Det är centralt att använda 

digitala medier på rätt sätt för att kunna använda det som ett pedagogiskt verktyg i verksam-

heten (Alexandersson, 2002 s.147). Digitala medier har idag ökat i verksamheterna och det 

blir centralt att pedagogerna behöver öka kunskapen kring hur användningen av digitala me-

dier kan stimulera barns lärande och utveckling. Barn kan med användning av digitala medier 

bland annat öka sin kompetens inom läs- och skrivkunnighet. Jennfors och Jönsson lyfter 

fram att barn med hjälp av digitala medier kan öka sin motivation där de lär sig hur samarbete 

går till (Jennfors & Jönsson, 2010 s.126). 

 

När barn använder sig av digitala medier i verksamheten är det ytterst viktigt att pedagogerna 

har kunskap om vad det är barn lär sig genom att kommunicera. Barn använder inte bara det 

verbala språket för att uttrycka vad de känner eller vill förmedla, utan de använder sig av 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och sina fingrar när de tillsammans använder digitala medier. Uti-

från detta menar Petersen att barn använder sig av olika strategier i sin kommunikativa för-

måga (Petersen, 2015, s.58). Genom att använda olika strategier för att kommunicera med 

varandra kan barn samarbeta där de löser problem samt dela med sig av sina idéer. Beschor-

ner och Hutchison stödjer detta resonemang, och de lyfter även fram hur barnen beter sig i 

den sociala miljön. De menar att barn gör som andra individer gör och det är ett sätt för barn 

att utveckla sitt lärande och att sträva efter att efterlikna någon (Beschorner & Hutchison, 

2013, s.23). Användningen av digitala medier är inte bara en form av spelande utan syftet är 

att se var barn kan lära sig av apparna. Genom att använda utvalda appar kan barns kunskaps-

förmågor utvecklas där de skapar en interaktion med andra individer. Syftet med att använda 

digitala lärresurser är till för att öka barns kompetens och om barn använder det i tidig ålder 

kan det ge stora förutsättningar. Utifrån Lieberman, Bates och So forskning anser de att digi-

tala medier ökar barns tankeförmåga. Detta genom att de lär sig att analysera, reflektera och 

utvärdera från den information som de digitala medierna ger. Deras forskning har även jäm-

förts med den traditionella undervisning där digitala medier inte används. De kom bland annat 

fram till att barn som använder digitala medier ökar sin minneskapacitet (Lieberman; Bates & 
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So, 2009 s. 276). Walldén Hillström stödjer detta genom att lyfta fram interaktionen som sker 

när barn använder digitala medier. Appar kan skapa en kommunikativ väg för barn där de 

strävar efter att samspela med andra individer. Det är även centralt att se att det inte bara är 

barn som kan skapa en interaktion med varandra utan pedagogerna är lika delaktiga i interakt-

ionen (Walldén Hillström, 2014, s.114). 

 

Trots att mycket forskning tyder på digitala mediers positiva inverkan på barns lärande och 

utveckling finns det stora mängder forskning som är kritisk till användande av ny teknik i för-

skolor, inte minst i Sverige. Däribland barnläkaren Hugo Lagercrantz (2012) som är av den 

åsikten att digitala mediers inverkan på barn bidrar till försämrad koncentrationsförmåga. La-

gercrantz anser även att de digitala medierna stjäl barnens tid från den spontana leken. Vidare 

för han resonemang för att problemet uppstår när barn får använda digitala medier som en er-

sättning till att exempelvis prata med föräldern eller läsa. Lagercrantz menar att det är brist på 

den direkta kontakten med andra människor som utgör problemet när digitala medier ersätter 

detta. Lagercrantz anser det olämpligt för barn under fyra år att använda lärplattor och är ne-

gativ till barns tv-tittande, vilket han anser endast bör ske i föräldrars närvaro. Hur pedagoger 

arbetar med de digitala medierna är även avgörande för vad IKT-området ger för möjligheter 

till barns lärande. Klerfelt förklarar att pedagogers sätt att förhålla sig till digitala medier samt 

vilken kompetens pedagogen besitter inom området är väsentligt för att barnens förmågor ska 

kunna utvecklas inom området. Vidare anser hon att pedagoger är tvungna att ha kunskaper 

inom IKT och att inställningen till digitala medier är viktigt för att arbetet med dessa ska vara 

berikande i förskoleverksamheten. Även barnens inflytande och delaktighet är viktigt att ta 

hänsyn till (Klerfelt 2007, s. 116-118). Med detta menas att pedagoger inverkar på vad bar lär 

sig och hur de utvecklas inom området. Den digitala kompetensen hos pedagogen avgör kvali-

teten på förskolans IKT-arbete och dess upplägg. 

 

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

I den tidigare forskningen har digitala medier lyfts fram som en form av läromedel för att sti-

mulera, utmana och utveckla barns språk och kommunikation.  Barns kulturella och språkliga 

erfarenheter har lyfts fram som en viktig del att ta hänsyn till i detta arbete. Människans ver-

bala språk och dess kulturella erfarenheter utgör en stor del av kommunikationsbegreppen, 
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dock inhyser detta begrepp andra faktorer som spelar roll vid kommunikation. Kommunikat-

ion innebär förutom det verbalt talade språket exempelvis kroppsspråk och signaler som gör 

att människor kan förstå varandra utan ett talat språk. 

Barns värderingar och normer framkommer och utvecklas i och med de kulturer som uppstår 

genom deras interaktion med varandra i förskolan. Dessa grundas på barnens erfarenheter från 

hemmiljön och varje barn har sina egna individuella och unika erfarenheter att utgå ifrån. Ef-

tersom förskolan ofta innefattar barn som besitter olika modersmål och språkliga kunskaper är 

det viktigt att arbeta med barns kommunikation, och på så sätt ge dem möjlighet till att kom-

municera med varandra även om det verbala språket brister. Detta kan ske genom bland annat 

kroppsspråk och signaler som tidigare nämnts och kan med hjälp av digitala medier utvecklas 

och stimuleras. 

Kommunikationen via det verbala språket går att stimulera på konkreta och utmanande sätt 

för barnen, både på modersmålet och majoritetsspråket med hjälp av digitala medier. Som pe-

dagog finns det mängder av färdiga digitala material att använda sig av men även appar och 

andra digitala funktioner att på egen hand utveckla till ett aktuellt läromedel. Genom att själv 

upptäcka läromedel i de, inte för syftet, framställda produkterna kan ha en positiv inverkan då 

materialet lättare kan anpassas till det individuella barnet och dess utvecklingsområden. 

I arbetet med barns möjligheter till interaktion och kommunikation kan digitala medier ses 

som ett gott läromedel att använda sig av. Det finns två perspektiv som är särskilt betydande 

som utgångspunkter i detta arbete. Det är det multimodala perspektivet, som kan skildras som 

ett sätt att se digitala medier som en artefakt och läromedel. Och även det sociokulturella per-

spektivet vilket handlar om hur individer strävar efter att utveckla sitt lärande i gemenskap. 

Dessa två perspektiv utvecklingen av barns kommunikativa förmågor när de sätts i relation till 

varandra. I det sociokulturella perspektivet är det av stor vikt att belysa att barn lär av 

varandra och att kommunikationen blir en central del av perspektivet. 

 

I och med att digitala medier betraktas som ett relativt nytt läromedel inom skola och förskola 

finns det kritik riktad mot användningen av denna samt hur användningen sker. De negativa 

effekter som digitala medier anses ha på barn enligt kritiker är bland annat försämrad kon-

centrationsförmåga samt att de digitala medierna ersätter den spontana leken hos barnen. Hur 

användningen av digitala medier sker i förskolan beror mycket på pedagogers kunskaper och 
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vilja till att bruka denna. Kritik finns även riktad mot förskolans användning av digitala me-

dier då de digitala medierna anses agera barnpassning och inte ses som artefakt och lärome-

del. Detta kan dock bero på okunskap inom området samt osäkerhet. Pedagogers intresse och 

kompetens inom området är också avgörande för hur arbetet med IKT läggs upp i förskolan 

och kan ge varierande resultat beroende på vem pedagogen är och dess egna erfarenheter och 

intressen inom området.  
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4. Syfte och problemformuleringar 

Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i hur arbetet med digitala medier och IKT 

inom förskolans verksamhet kan stimulera flerspråkiga barns förmåga till att kommunicera. 

Detta ska ske genom att vi, Jennie och Felicia, via intervjuer få ta del av förskollärare – och 

förskolechefers egna erfarenheter kring hur arbetet med digitala medier kan användas för att 

utveckla flerspråkiga barns kommunikativa förmågor. Vi vill även få en överblick om hur ar-

betet ser ut på förskolorna när de arbetar med digitala medier. Det ligger i vårt intresse att se 

om skillnader i detta arbete finns mellan stad och landsbygd och hur de ser ut. Vi har därför 

valt att intervjua förskolechefer och förskollärare som är verksamma på både landsbygden och 

inom stadskärnan. Vi förväntar oss genom detta mer varierande svar till våra frågeställningar.  

 

 

De frågeställningar vi har utgått ifrån i vårt arbete: 

 Hur ser arbetet med digitala medier för att främja flerspråkiga barns kommunikation ut 

i förskolorna? 

 Hur kan arbetet med digitala medier i förskolan stimulera flerspråkiga barns förmåga 

att kommunicera? 

 Hur vill förskollärare arbeta för att främja flerspråkiga barns kommunikation med 

hjälp av digitala medier? 

 Skiljer sig arbetet med flerspråkiga barns kommunikation via digitala medier åt på för-

skolor belägna på landsbygden gentemot förskolor belägna i städer?  
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5. Metod 

Den metod vi har använt oss utav när vi har samlat empiri är samtalsintervjuer (Bjørndal, 

2005, s.92). Vi har valt att intervjua förskollärare och förskolechefer som arbetar på landsbyg-

den och som arbetar inne inom stadskärnan i en medelstor stad. Detta urval har vi gjort för att 

se ifall vi kan upptäcka skillnader i hur arbetet med digitala medier i syfte att stimulera fler-

språkiga barns kommunikation ser ut på förskolor beroende på dess lokalisering. Esaiasson 

förklarar att under samtalsintervjuer är det vanligt och betydelsefullt att göra ett strategiskt ur-

val av personer, detta för att få möjlighet till variation (Esaiasson, 2012, s.230). Vi har valt att 

använda oss av samtalsintervjuer dels för att kunna ställa följdfrågor och anpassa våra inter-

vjuer och frågor allt efter hur intervjun fortlöper. En annan anledning till att vi har valt att ge-

nomföra samtalsintervjuer är för att kunna ställa öppna frågor och att kunna efterfråga kon-

kreta exempel utifrån de frågor vi ställer till förskollärarna och förskolecheferna. Se bilaga 

14.1 och 14.2 för intervjufrågorna. Vi anser att intervjuns kvalitet och svaren vi får går att för-

djupa på så sätt. Detta genom samtalsintervjuns möjlighet till variation och anpassning under 

samtalets gång och vi är av åsikt att detta kan resultera i komplexa svar från de olika personer 

vi intervjuar. I våra intervjuer har vi strävat efter att uppnå ett djup samt få ta del av konkreta 

exempel av förskollärares och förskolechefers uppfattningar av verksamheten samt deras till-

vägagångssätt (Bell, 2006 s. 158). 

 

Esaiasson beskriver samtalsintervjuer som en intervjuform där den person som intervjuar an-

vänder sig utav färdigformulerade frågor, dock kan dessa komma att förändras under inter-

vjuns gång beroende på hur samtalet fortlöper. Under samtalsintervjuer kan öppna frågor med 

fördel användas. Med öppna frågor menas exempelvis frågor där besvararen får ge exempel 

utifrån sina egna erfarenheter (Esaiasson, 2012, s.228-229). De nackdelar som kan fram-

komma i arbetet med att göra en samtalsintervju är främst att det är tidskrävande. Det vill 

säga att samtalsintervjuer kräver förberedelser, genomförande samt utvärdering av resultat 

och detta är tidskrävande för de personer som genomför undersökningen (Bell, 2006, s.158). 

Bjørndal påpekar även hur viktigt det är för de personer som genomför intervjuer att de inte 

påverkar besvararens svar. Detta anses vara en nackdel då intervjumaterialen kan bli vägle-

dande (Bjørndal, 2005, s. 92). Till intervjuerna har vi med oss färdigformulerade frågeställ-

ningar som de personer vi intervjuar kommer att svara på. Frågorna för samtalsintervjun är 

anpassade efter förskollärare och förskolechefer, dock är frågorna relativt lika, se bilaga. 
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Följdfrågorna blir olika beroende på hur samtalet fortlöper, vilket kommer resultera i att inter-

vjuerna och dess svar skiljer sig åt. Vårt mål med intervjuerna är att ta del av hur verksamhet-

ens arbete med kommunikation för flerspråkiga barn genom digitala medier ser ut i försko-

lorna. Därav är det inte relevant att jämföra de precisa frågorna utan istället sammanställa de 

svar vi får och på så sätt uppdaga skillnader och likheter i de olika tankesätten hos 

förskollärarna och förskolecheferna. Vi stödjer detta resonemang i enlighet med Esaiasson 

som lyfter att det som väger mest i samtalsintervjuer inte är de individer som blir intervjuade, 

utan deras olika uppfattningar och tankesätt. En intressant del av samtalsintervjuer är att alla 

människor tänker olika och svaren inte kommer bli detsamma hos de olika personer vi inter-

vjuar. Det blir därför viktigt för oss att lyssna och ta emot de intervjubesvararnas information 

för att få en förståelse för hur de tänker. Beroende på deras svar och den analys vi gör kom-

mer resultatet att utvecklas i examensarbetet (2012, s.229). 

 

5.1. Urval 

De urval vi har gjort till våra samtalsintervjuer grundar sig i vårt intresse av besvara våra frå-

geställningar. Vi vill se ifall skillnader och likheter i arbetet med digitala medier i syfte att sti-

mulera flerspråkiga barns kommunikationsförmåga uppdagas i relation till förskolans lokali-

sering. Vi har därför valt att intervjua två förskollärare och två förskolechefer, varav en av 

vardera är verksam på landsbygden respektive inom stadskärnan. Vi vill genom intervjuerna 

få möjlighet till att ta del av de olika individernas tankesätt och se vad som skiljer sig åt samt 

vad som är likartat. Vi vill även få möjlighet till att se om dessa tankar, åsikter och pedago-

giska förhållningssätt kan kopplas till förskolans lokalisering samt ta del av de personer vi in-

tervjuarnas tankar angående detta. I vårt intresse finns, förutom att se skillnader och likheter i 

koppling till förskolornas läge, nyfikenhet av att se hur svaren skiljer sig mellan förskollärare 

och förskolechefer som är verksamma inom samma område. Intervjuerna kommer att genom-

föras i Mellansverige, i Uppsala län. De begränsningar som har utgjort en del av urvalet för 

våra intervjuer är främst de tidsramar vi har uppsatta. Vi har därför valt att begränsa antalet 

personer att intervjua till fyra stycken och har även valt att hålla oss inom vårt närområde. 

Dessa begränsningar har vi valt att göra för att kunna analysera de svar vi får på ett noggrant 

sätt utan tidspress. Vårt fokus ligger på att genom att använda oss av välformulerade intervju-

frågor få ta del av breda svar. Vi vill genom dessa breda och djupgående svar kunna besvara 

våra frågeställningar. Relevansen är att genom dessa få intervjuer uppnå kvalitet och inte 

kvantitet då det inte är relevant för att besvara våra  
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frågeställningar. Valet att intervjua både förskollärare och förskolechefer har vi gjort för att 

det ligger i vårt intresse att se om några tydliga skillnader i svaren hos de olika yrkesgrup-

perna kan komma att uppdagas. Vi har även gjort detta urval då vi tror att chefernas svar kan 

ha större fokus på vad exempelvis kommuner och ledningar har att tillägga inom vårt område. 

Förskollärarna som är mer insatta i hur det dagliga arbetet faktiskt sker, tror vi kan ha andra 

svar än vad cheferna har då de ständigt är aktivt deltagande i verksamheten. Detta gör att vi 

genom detta urval får större möjlighet till variation på svaren på våra intervjufrågor vilket i 

sin tur bidrar till mer överskådliga och nyanserade svar på våra frågeställningar. 

 

 

5.2. Etiska ställningstaganden under intervju 

Innan en intervju ska genomföras är det centralt att följa de riktlinjer som Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer har framställt. De riktlinjer som vetenskapsrådet har framställt är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi kommer 

personligen att meddela samtliga intervjudeltagare om vad syftet med vårt examensarbete är 

och att det inte finns några krav att delta (2002, s.7,9,12 och 14). De personer vi intervjuar 

kommer att besitta full konfidentialitet, vilket innebär att de personer som intervjuas kommer 

inte att framgå i vårt examensarbete. Det kommer inte heller att framgå i examensarbetet vart 

intervjuerna sker för att säkerställa deras konfidentialitet (Bell, 2006 s. 57). Vi kommer även 

att skriva ett konfidetialitetavtal med personerna som kommer att intervjuas, se bilaga 14.3 

och 14.4. Vetenskapsrådet om forskningsetiska principer lyfter fram hur viktigt det är att 

skydda intervjudeltagarnas identitet (2002 s. 12-13). Samtliga intervjudeltagare har rätt till att, 

när de vill avbryta sin medverkan, både under och efter intervjuns gång. Vi har noggrant in-

formerat samtliga deltagare om sina rättigheter, sekretess och hur materialet kommer behand-

las. När empirin behandlas kommer detta att ske på ett noggrant sätt för att vi ska säkerställa 

den sekretess som vi har meddelat de personer vi har intervjuat. Det vill säga att allt material 

kommer att förvaras på en säker plats där ingen obehörig kan se eller få tillgång till empirin 

 

5.3. Tillvägagångssätt 

Vi valde att intervjua en chef och en förskollärare vardera, och kontaktade även dessa och be-

stämde tid för intervju enskilt. Vi valde att använda oss av tidigare kontakter när vi valde 

vilka personer vi ville intervjua. Detta för att kunna göra ett urval av personer vars kunskaper 
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och erfarenheter kändes relevanta för vårt mål och syfte med samtalsintervjuerna och fråge-

ställningarna.  

 

De intervjuer vi genomförde skedde på förskolorna där respektive intervjuperson är verksam. 

Innan vi genomförde intervjuerna informerade vi de personer vi valt att intervjua om inform-

ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fick även 

skriva under ett medgivande till deltagande i studien, se bilaga 14.3 och 14.4.  
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6. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter vilka är centrala för vårt examensar-

bete. Det vill säga att vi i detta kapitel kommer att behandla de perspektiv och teorier som är 

av stor betydelse inom våra valda områden - kommunikation, flerspråkighet och hur dessa kan 

användas tillsammans med digitala medier för att främja barns utveckling. 

 

I kapitel “tidigare forskning” lyfts det sociokulturella perspektivet fram som en betydande del 

i kommunikationsbegreppets innebörd. Det sociokulturella perspektivet innefattar bland annat 

samspel och hur detta påverkar människor. Genom att kommunicera med varandra sker och 

utvecklas det ett samspel mellan individer. Säljö belyser att detta samspel är ytterst centralt 

inom det sociokulturella perspektivet. Det finns flera beskrivningar inom det sociokulturella 

perspektivet, i vilka det framgår hur barn tillsammans använder sina fysiska och kognitiva 

förmågor för att utveckla sitt lärande (Säljö, 2000 s.18). Genom att barn tillsammans och i ge-

menskap strävar efter att utveckla sitt lärande menar filosofen Dewey att barns utveckling 

handlar om hur de samspelar med sin omgivning. I och med detta kan de genom samspel lära 

sig sociala regler och även få en förståelse för sin egen omvärld (Dewey, 2004 s.17). Barn an-

vänder sig av sin samspelsförmåga för att kommunicera med andra människor, och kommuni-

kationen kan ses som en central del i barns lärande och utveckling. Samspelsförmågan hos 

barn bör alltså betraktas som en bidragande del till att barn genom kommunikation lär och ut-

vecklas i gemensamma förhållanden, exempelvis i förskolans miljö. Detta resonemang stöds 

av bland annat Säljö, som menar att barn använder sig av kommunikation för att stimulera 

varandras lärande (Säljö, 2000, s.37). Vidare framkommer det att för att människor ska kunna 

kommunicera med varandra behöver de uppnå ett visst utvecklingsstadium. Detta innebär att 

när individerna har uppnått en viss utveckling kan de använda sin tanke för att ta till sig fär-

digheter eller föra argumentationer. Inom kognitionen lyfter Säljö fram Piaget, som är en stor 

teoretiker inom utvecklingspsykologi (Säljö, 2005 s. 69). 

 

Det multimodala perspektivet är även relevant för vårt examensarbete. Skolverket förklarar 

det multimodala perspektivet som en typ av läromedelsbegrepp, vilket inkluderar medier 

inom ramarna för vad som betraktas som läromedel. Vidare kan utläsas att basläromedels in-

nebörd inbegriper bland annat läroböcker, textböcker och liknande, medan det multimodala 

perspektivet innefattar läromedel utöver den skrivna texten. Skolverket.se framhåller att da-
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gens läromedelsbegrepp och det multimodala perspektivet, även inrymmer TV, filmer, dato-

rer, digitala spel och mycket mer (Skolverket 2015). Även Säljö behandlar det multimodala 

begreppet och dess innebörd som artefakt och lärohjälpmedel (Säljö, 2005, s.179-180). Vi 

uppfattar att det multimodala perspektivet innefattar ett sätt att se multimodala och digitala 

resurser som läromedel. Vad som räknas som läromedel beror givetvis även på pedagogens 

sätt att använda sig utav artefakten, oavsett om den är digital eller inte.  
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7. Arbetsfördelning: 

Under arbetets gång har vi vart mycket noggranna med att bägge parter ska vara lika delaktiga 

i examensarbetet och ta lika mycket ansvar. Vi har valt att vartefter dela upp arbetets delar 

emellan oss för att sedan tillsammans sammanställa och reflektera över materialets relevans. 

Vi har använt oss av ”Google dokument” för att ständigt ha en överblick över ändringar som 

vi gör i texten utan att behöva skicka dokumentet emellan oss. Arbetsfördelningen har vart 

jämställd och vi har kompletterat varandra med både formuleringar i texten, insamlingen av 

information samt sammanställningar och sammanfattningar. 

 

Materialet till den tidigare forskningen har vi enskilt samlat och reflekterat över för att sedan 

gemensamt diskutera och sammanställa detta. Detta upplägg har vi genomfört för att ta till-

vara på tiden och för att textens språk och formuleringar inte skall bli lidande av det enskilda 

arbetet. 

 

Under intervjuerna har vi valt att dela upp oss och intervjua en chef och en förskollärare var. 

Vi har valt att göra på detta vis för att sedan lättare kunna analysera och reflektera över lik-

heter och skillnader utifrån förskolans lokalisering. Jennie Dyverfors har genomfört två inter-

vjuer inom stadskärnan och Felicia Karlsson har genomfört två intervjuer på landsbygden. Vi 

har innan intervjuerna kontaktat de personer vi intervjuat individuellt, dock har vi givetvis fört 

informationen kring intervjuerna vidare till samarbetspartnern. Resultatet av de enskilda inter-

vjuerna har vi först skrivit individuellt för att sedan koppla ihop intervjuerna och dess resultat 

gemensamt. Detta framgår tydligt under kapitel “resultat och analys” där de individuella de-

larna presenteras med respektive författares namn i överskriften.  
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8. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att skildra den empiri vi har samlat in för vår undersökning och vi 

kommer även att analysera resultatet utifrån de frågeställningar vilka är syftet med examens-

arbetet. De intervjufrågor som vi har ställt under samtalsintervjuerna har sin grund i examens-

arbetets frågeställningar och besvarar således dessa. 

 

 Hur ser arbetet med digitala medier för att främja flerspråkiga barns kommunikation 

ut i förskolorna? 

 Hur kan arbetet med digitala medier i förskolan stimulera flerspråkiga barns förmåga 

att kommunicera? 

 Hur vill förskollärare arbeta för att främja flerspråkiga barns kommunikation med 

hjälp av digitala medier? 

 Skiljer sig arbetet med flerspråkiga barns kommunikation via digitala medier åt på 

förskolor belägna på landsbygden gentemot förskolor belägna i städer? 

För att nå de resultat vi nedan presenterar har vi använt oss av samtalsintervjufrågor, vilka kan 

ses i bilaga 14.1 och 14.2. I kapitel “Metod” förklarar vi vårt tillvägagångssätt samt innebör-

den av samtalsintervjuer. Vi redogör våra individuella intervjuer först för att sedan ställa dem 

i relation till varandra för att på så sätt se likheter och skillnader i svaren och därifrån sedan 

diskutera detta i kapitel “Diskussion” i relation till aktuell forskning och studier. Vi har valt 

att dela upp intervjuerna på så vis att vi först presenterar förskollärarnas svar enskilt och se-

dan i relation till varandra, sedan förskolechefernas svar enskilt och slutligen i relation till 

varandra. Detta för att ge en konkret bild av svarens variation för läsaren.  
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8.1 Digitala mediers förutsättningar för att främja flerspråkiga barn. 

- En undersökning av Jennie Dyverfors 

Förskolläraren som har blivit intervjuad har sin lokalisering i stadskärnan och det menas att 

den förskolan ligger någonstans i Uppsala län. Förskolläraren är i 50 års åldern och har en 

förskoleutbildning från grund och botten sedan sex år tillbaka. Innan dess har förskolläraren 

arbetat som barnskötare i ca 10 år och blev uppmuntrad att läsa utbildningen då avdelningen 

på den förskolan behövde en förskollärare. Arbetet inom digitala medier är en ny teknik som 

har kommit till deras förskola, eftersom det allt mer blir vanligare att barn använder tekniken 

hemma. Det vill säga att digitala medier är något nytt i deras verksamhet är de noga med att 

barns användning blir begränsad och att de utgår från ett didaktiskt förhållningssätt. Förskolan 

använder sig av en dator och en lärplatta i barngrupperna som en del av verksamheten.  

 

Kommunikativa färdigheter: 

Digitala medier kan ge förskollärare förutsättningar i verksamheten och vara ett hjälpmedel 

för pedagogerna som har flerspråkiga barn. Det vill säga att de digitala medier har tillgång till 

appar som finns i olika språk och det påpekar förskolläraren att det kan skapa en interaktion 

med andra individer. Samspelet blir en viktig del för flerspråkiga barn genom att digitala me-

dierna kan lockas till kommunikation på ett roligt sätt. Digitala medier är en tillgång då kom-

munikationen kan skapas via användningen av IKT. Genom att individerna kan söka inform-

ation om barns traditioner och även använda IKT som en resurs för att förstå varandra. Ett ex-

empel som lyfte fram var google translate där individerna kan kommunicera och göra sig för-

stådd för varandra.  

 

Lokaliseringens betydelse för flerspråkiga barn: 

Beroende på förskolans lokalisering sker det en stor skillnad om förskolan är i landsbygden 

eller i stadskärnan. Det vill säga att den förskolläraren som blev intervjuad ansåg att flersprå-

kiga barn hamnade i samma förskolor för att samspelet med andra individer skulle bli lättare. 

Det kan även handla om att i landsbygden är det lättare med kösystemet då allt fler och fler 

vill flytta in i stadskärnan och det gör att stadskärnans kösystem ökar. Under intervjun lyfte 

förskolläraren fram kommunen och den privata sektorn för förskolor och hur det skiljer sig åt. 

Det som ansågs var att kommunen har en större utsträckning och kunskap kring flerspråkiga 

barn eftersom barnen oftast kommer ut till kommunala förskolor först. Det kan bero på att för-

äldrarna inte får kunskapen kring att privata förskolor finns och eftersom kommunen alltid 
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ska erbjuda barn en plats blir det ofta deras första val. Detta påverkar den privata sektorn då 

deras kunskap kring att kommunicera med flerspråkiga barn inte har likartad kompetens som 

den kommunala sektorn. Det beror inte på hur förskolors lokalisering är men det har en stor 

betydelse på vart flerspråkiga barn placerar för att stärka förskolans kompetens. 

 

Interaktion av användning av digitala medier:  

När barn använder sig av digitala medier kan de ge flerspråkiga barn ett sätt att kommunicera. 

Det vill säga att det blir viktigt att pedagogerna ser möjligheter att kunna använda digitala 

medier för hur det kan samspela med varandra. Interaktionen skapas genom att barnen får 

vara delaktiga tillsammans med det förskolan kan erbjuda barnen. Det blir centralt att lyfta att 

barn inte behöver använda sig av språket för att samspela med andra individer. Det vill säga 

att digitala medier kan bli en stor resurs för det pedagogiska förhållningssättet om pedago-

gerna är villig att lära sig hur tekniken funkar. Det är centralt för förskolan att erbjuda barn att 

använda digitala medier för att både främja deras lärande samt de sociala färdigheter. Det me-

nas att de använder digitala medier för att locka barnen att utveckla sitt lärande i det dem 

tycker är svårt. Förskolläraren tog upp ett exempel där barnen använde tekniken för att skriva 

sitt namn. De vill se digitala medier som ett hjälpmedel och en möjlighet att användas för att 

utveckla barns lärande istället för ett hinder genom att barn bara sitter med tekniken. Den för-

skolan lyfter även fram att de vill visa barnen hur de kan använda tekniken på olika sätt och 

vad för möjligheter den ger för deras lärande och utveckling.  

 

Förskolans förhållningssätt:  

Arbetet med digitala medier varierar beroende på om barn är flerspråkiga eller inte. Det vill 

säga att förskolan vill använda digitala medier på ett pedagogiskt förhållningssätt och inte låta 

barnen få spela utan ett syfte. Det blir centralt att lyfta fram att den förskolan som blev inter-

vjuad hade flerspråkiga barn men att de inte har någon modersmålslära. Detta eftersom att 

föräldrarna anser att deras barn inte behöver någon. Det blir extra viktigt att lyfta digitala me-

dier idag eftersom det har allt blivit vanligare i vardagen. Genom att lära barnen att använda 

tekniken på ett mer avancerat sätt är idag en utmaning då tekniken är ny för förskolan. Det är 

centralt att lyfta att förskolan använder digitala medier för att stimulera barns läs och skrivför-

måga.  
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8.2 Digitala mediers plats i förskolan 

En undersökning av Felicia Karlsson 

 

Förskolläraren som jag har intervjuat är verksam på en förskola belägen på landsbygden i 

Uppsala län. Förskolläraren som är 44 år har varit verksam inom yrket sedan år 2007 då hen 

fick sin lärarexamen. Personen jag har intervjuat är förutom inom förskolan, behörig till att 

undervisa i förskoleklass, fritidshem samt grundskolan i årskurs 1-6. Hen är även behörig 

lärare för svenska som andra språk i årskurs 1-3. Under de år hen har varit verksam som förs-

kollärare har hen även vidareutbildat sig och har då bland annat läst matematikinlärning samt 

språkutveckling på distans vid högskolan Dalarna samt hos Learnify kring hur man kan arbeta 

med digitala lärresurser i förskolan. 

 

Språkstimulerande arbetssätt 

Förskolläraren berättar att på förskolan hon arbetar på finns ett fåtal barn med ett annat mo-

dersmål än svenska. De använder sig inte av några speciella digitala resurser för att stimulera 

flerspråkiga barn, däremot finns ett stort tänk kring språkstimulerande arbetssätt för alla barn 

och deras individuella behov. Förskolläraren berättar att i förskolan leker och lockar de fram 

lärandet tillsammans med barnen i små eller stora grupper. Eftersom de har så få barn med an-

nat modersmål än svenska har de inte tagit fram några speciella digitala resurser för just deras 

språkstimulering. Istället utforskar de språket tillsammans med och utan digitala medier och 

ser till att varje barn får den stimulans och utmaning hen behöver.  

När jag frågar förskolläraren om de använder sig av digitala lärarresurser i förskolan svarar 

hen att det gör de och berättar att varje avdelning på förskolan har fått en laptop, en digitalka-

mera samt en lärplatta för att ha möjlighet att få in användandet av digitala medier på ett na-

turligt sätt i det vardagliga arbetet med barnen. De har även en gemensam smartboard på för-

skolan.  

Användning av digitala medier utifrån barnens intressen 

Förskolläraren berättar att digitala medier används som ett hjälpmedel till den pedagogiska 

dokumentationen som de gör tillsammans med barnen och att de gör allt från att söka grund-

läggande faktainformation till att filma/fota det som de själva gör. Vidare förklarar hen att di-
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gitala medier ger en god möjlighet att se och ta till vara barns olika lärstilar eftersom dess an-

vändningsområde är så mångfacetterat, vissa barn vill observera och andra ”göra” för att lära 

sig och då anpassar de efter det. Eftersom de har tekniken tillgänglig hela tiden är det också 

lätt att ta till vara barnens egna intressen och bygga vidare på dessa. Exempelvis hade de ett 

barn som undrade vad Titanic var för något och efter att ha tittat på olika fakta kring detta på 

lärplattan så mynnade det ut i ett projektarbete där hela barngruppen blev intresserad och bar-

nen byggde egna båtar i olika material, de dramatiserade och experimenterade kring 

flyta/sjunka sett till densitet och material. Projektet dokumenterades med hjälp av foto, vissa 

barn gjorde egna böcker de läste upp för de yngre barnen på förskolan samt med barnens egna 

teckningar och ord. 

Digitala kunskaper är viktiga för framtiden 

När jag frågar förskolläraren varför de använder sig av digitala medier i förskolan svarar hen 

att vikten av användandet av digitala medier i förskolan bekräftas i läroplanen för förskolan. 

Vidare ser de att det är betydelsefullt att barnen får ta del av den typen av kunskaper i försko-

lan då samhället är uppbyggt på det sättet att barnen förväntas ha med sig denna typ av kun-

skap när de kommer ut. Hen menar även att det är även viktigt att de som arbetar i förskolan 

tänker på att barn har olika förutsättningar till användandet av digitala medier i sin hemmiljö 

och därför bör de erbjudas det i förskolan. 

Ofta använder de sig av digitala medier när de har ett tydligt pedagogiska mål med det. Exem-

pelvis kan detta vara när pedagogerna vill att två barn ska träna på att samarbeta, och då får de 

någon form av uppgift att lösa tillsammans på lärplattan. Förskolläraren berättar att samtliga 

förskollärare använder sig av digitala medier på något sätt, vissa mer och vissa  mindre dock. 

Digitala kunskaper är viktiga för framtiden 

Förskolläraren berättar att de använder den digitala tekniken som ett verktyg för barnens ut-

forskande och lärande. Ett verktyg som kompletterar deras verksamhet, inte ersätter reella 

upplevelser som exempelvis utforskande i skog och mark. Pedagogerna på förskolan upp-

muntrar barnen till att utforska och testa samtidigt som de vägleder dem i teknik och källkri-

tik. Som exempel på detta förklarar hon att de bland annat tittar på ren faktainformation där 

de samtidigt lär sig hur man är källkritisk, de använder sig av olika specifika övningar via ap-
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par, de gör egna filmer/sagor, de dokumenterar det de gör med hjälp av bild, ljud och bild el-

ler film, de skapar olika uppdrag/uppgifter med QR-koder, de använder sin smartboard för 

musikupplevelser och dansar/sjunger etcetera. 

Flerspråkighet och digitala medier skapar gynnsamma lärsituationer 

Jag frågade förskolläraren på vilket sätt kan man integrera flerspråkighet i förskolans vardags-

aktiviteter med hjälp av digitala medier varpå förskolläraren berättar att på förskolan hen ar-

betar på har de och har de haft endast ett fåtal barn med annat modersmål än svenska och för 

vissa av dessa barn har det funnits svårigheter kring interaktion med omgivningen/kamrater 

på grund av bristande språkkunskaper. Vid dessa tillfällen har det visat sig att digitala medier 

som dator och lärplatta är bra verktyg för samarbete mellan två till tre barn där det uppstår 

gynnsamma lärsituationer. Förskolläraren berättar att hen har sett att samarbete i små trygga 

grupper om två till tre barn gör att språkandet tar fart på ett annat sätt till skillnad mot när de 

är i helgrupp. Vidare berättar förskolläraren att hen även har använt sig av inspelning och fil-

mande av ett barn med annat modersmål än svenska där föräldrarna inte trodde att barnet 

kunde tala svenska överhuvudtaget. Barnet i fråga pratade obehindrat svenska när föräldrarna 

inte var med så med barnets tillåtelse filmade hen och även vid något tillfälle spelade in end-

ast rösten, så att vårdnadshavarna fick höra/se barnets språkliga förmåga. Det var mycket 

lyckat för såväl barnet, föräldrarna som för hen som pedagog. 

Digitala medier i förskolans vardagliga situationer 

Förskolläraren beskriver även att de på förskolan finns sånger och sagor på olika språk att 

lyssna till och titta på och det brukar vara en uppskattad aktivitet hos dem att de ser och lyss-

nar till samma berättelse fast på olika språk. De diskuterar om man kan förstå vad som händer 

även om man inte kan språket och vad säger de egentligen med vårt kroppsspråk etcetera. De 

använder sig också av internet för att lära sig fraser och ord på olika språk och genom detta 

lekfulla förhållningssätt till språk väcker de barnens lust och nyfikenhet till språkanvändande 

på olika sätt. 

Förskolläraren berättar att hen använder sig av digitala medier dagligen i allt från planering, 

utförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. I kontakt och kommunikation 

med vårdnadshavare, kollegor och andra via mejl och övriga informationskanaler. Digitala 

medier är ett betydelsefullt arbetsverktyg för förskolläraren. 
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Digitala medier – en självklarhet i förskolan 

Förskolläraren säger att hen tror och hoppas att på de förskolor där det finns en större andel 

flerspråkiga barn än vad de har på hennes arbetsplats, så finns det en pedagogisk planering för 

hur de digitala medierna används på ett språkfrämjande sätt för barn med annat modersmål. 

Förskolläraren tror även att i städer med högre andel flerspråkiga barn så finns det tydligare 

struktur för hur man arbetar med flerspråkighet och digitala medier. Det borde, enligt förskol-

lärarens åsikt, vara självklart att digitala medier har en given plats i allt språkstimulerande ar-

bete på förskolorna och där det då finns barn med annat modersmål än svenska torde det vara 

ett viktigt arbetsverktyg. 

 

8.3 Sammanfattning: Resultat och analys av förskollärarnas intervjus-

var: 

I denna del kommer vi att utifrån våra formulerade frågeställningar redovisa de bägge förskol-

lärarnas svar som vi har samlat in genom de intervjufrågor vi har använt oss av under samtals-

intervjuerna. Vi har här valt att kalla den förskollärare som Jennie Dyverfors intervjuade och 

som är verksam inom stadskärnan för ”förskollärare 1” och den förskollärare som Felicia 

Karlsson intervjuat och som är verksam på landsbygden för ”förskollärare 2”. Detta för att un-

derlätta för läsaren och ge ett tydligt perspektiv av vem som är vem. 

 

De två intervjuade förskollärarnas yrkeserfarenheter skiljer sig åt på så vis att förskollärare 1 

har längre erfarenhet av arbetet inom förskolan då personen innan sin utbildning till förskollä-

rare vart verksam som barnskötare under många år. Förskollärare 2 har kortare erfarenhet av 

arbetet men bredare behörighet och fler vidareutbildningar inom ett flertal pedagogiska områ-

den.  

Flerspråkighet och lokalisering 

Förskollärare 1 tror att flerspråkiga barn ofta blir placerade på samma förskolor och att detta 

sker för att samspelets mellan de flerspråkiga individerna ska underlättas. Vidare menar förs-

kollärare 1 att kommunala förskolor ofta har högre kompetens vad gäller flerspråkighet och 

att detta beror på att flerspråkiga barn ofta blir placerade på just kommunala förskolor. Förs-
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kollärare 1 framhåller att förskolors lokalisering inte är avgörande för hur arbetet med fler-

språkighet ser ut. Förskollärare 2 som anser att det borde vara en självklarhet att arbeta med 

digitala medier med språkstimulerande utgångspunkt säger att hen hoppas att förskolor med 

många flerspråkiga barn har en tydlig pedagogisk planering med hur de digitala medierna an-

vänds på ett språkfrämjande sätt.  

Digitala medier och språkstimulering 

Förskollärare 1 förklarar att i sitt arbete varierar de arbetet med digitala medier beroende på 

om barn är flerspråkiga eller inte.  I den förskolan som förskollärare 1 arbetar på låter de inte 

barnen spela digitala spel utan att ett syfte finns. De har i denna förskola inte någon moders-

målslära för de flerspråkiga barnen, detta på föräldrarnas inverkan. Dock använder de sig av 

digitala medier för att stimulera barns läs - och skrivförmåga. På förskollärare 2:s arbetsplats 

använder de, till skillnad från förskollärare 1:s förskola, inga speciella digitala resurser för att 

utveckla de flerspråkiga barnen utan arbetar språkstimulerande med alla barn och deras indi-

viduella behov. Skillnaderna mellan dessa två förskollärares arbete med digitala medier i syfte 

att stimulera språk och flerspråkighet är att förskollärare 1 varierar sitt arbete efter om barnen 

är flerspråkiga eller inte medan förskollärare 2 arbetar språkstimulerande med samtliga barn, 

dock på en individuell nivå. Förskollärare 2 låter barnen ofta använda digitala medier när det 

finns ett tydligt pedagogiskt mål med aktiviteten. Exempelvis i olika former av samarbetsöv-

ningar. I och med detta kan vi se likheter i tankesättet kring hur digitala medier bör användas i 

förskolan då även förskollärare 1 angav att de inte låter barnen spela på de digitala medierna 

utan ett pedagogiskt syfte. 

Interaktionsmöjligheter med IKT 

Förskollärare 1 menar att digitala medier är ett bra sätt att skapa interaktion mellan barn och 

att arbeta med flerspråkighet. Det är viktigt att pedagoger ser möjligheter i detta arbete. Vi-

dare menar förskollärare 1 att interaktion mellan barn skapas genom att de tillsammans får 

vara delaktiga i de digitala aktiviteter förskolan erbjuder. Förskollärare 1 anser att språket inte 

är viktigt i kommunikationen som uppstår i detta arbete. Hen säger att de genom digitala me-

dier vill locka barnen till att utvecklas i de områden de tycker är svåra. Förskollärare 2 menar 

precis som förskollärare 1 att det är viktigt att leka och locka fram barnens lärande i försko-

lan. Förskollärare 2 anser att eftersom tekniken hela tiden är tillgänglig är det lätt att som pe-

dagog ta vara på barnens intressen och bygga vidare på dessa. I sin verksamhet har förskollä-

rare 2 kunnat se att flerspråkiga barn ibland har svårt med sin interaktion med andra på grund 
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av bristande språkkunskaper. I dessa situationer har de använt sig av digitala medier och delat 

upp barn i mindre grupper för att skapa gynnsamma lärsituationer. Förskollärare 2 menar att 

interaktionen som uppstår i dessa mindre och trygga grupper leder till att barnens språkande 

utvecklas. Förskollärare 2 har även använt sig av digitala medier i syfte att visa flerspråkiga 

barns kunskaper för föräldrar, genom att i olika situationer på förskolan filma barnet. Vi kan 

alltså utläsa att bägge förskollärarna, oberoende på arbetsplatsens lokalisering, är överens om 

digitala mediers positiva inverkan på de flerspråkiga barnens möjligheter till att utveckla in-

teraktion och kommunikation i förskolans vardag. De båda förskollärarna belyser betydelsen 

av att se de digitala verktygen som en möjlighet och ett arbetsredskap i sitt arbete med fler-

språkiga barn. 

Planering, utförande och utvärdering 

Förskollärare 2 använder digitala medier, förutom som tidigare nämnt till barns utveckling 

och stimulans, till planering, utförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. 

Förskollärare 2 betraktar de digitala medierna som ett betydelsefullt arbetsverktyg. De använ-

der sig även av digitala medier som ett hjälpmedel i den pedagogiska dokumentationen som 

de tillsammans med barnen gör på förskolan. I denna pedagogiska dokumentation letar de 

bland annat tillsammans efter fakta och tar bilder och filmar. Förskollärare 2 tycker att arbetet 

med digitala medier ger barnen goda möjligheter till utveckling och att arbetet går att anpassa 

efter varje barns individuella lärstil och behov. Förskollärare 1 anger att i sin verksamhet, för-

utom till barnens interaktion – och språkutveckling som tidigare skrivits, använder sig av digi-

tala medier till att bland annat söka information om barns olika kulturers traditioner. De an-

vänder också digitala medier i syfte att göra sig förstådd, genom exempelvis översättnings-

funktioner på internet. De båda förskollärarna använder sig alltså av digitala medier i sin pla-

nering av verksamheten och utanför barngruppen likväl i barngruppen. De bägge förskollä-

rarna framhåller IKT som en möjlighet till att söka och ta fram information och kunskap efter 

vad som anses nödvändigt inom den individuella verksamheten. 

Förskollärare 2 använder sig av digitala medier i förskolan dels för att förskolans läroplan 

framhäver vikten av det. Förskollärare 2 anser att det är betydelsefullt för barnen att utveckla 

sina kunskaper inom området då det förväntas av barnen att de ska behärska digitala medier i 

samhället. Vidare menar förskollärare 2 att det är mycket viktigt att förskolans personal tar 

hänsyn till barns olika erfarenheter av digitala medier från hemmiljön, då dessa ofta varierar. 

Förskollärare 1 betraktar digitala medier som resurs till att skapa förståelse i förskolan. 



 

32. 

Arbete och upplägg med digitala medier 

Förskollärare 2 framhäver sagor och sånger på olika språk som positivt i arbetet med flersprå-

kighet. I barngruppen läser de samma sagor fast på olika språk och diskuterar om de kan för-

stå händelseförloppet utan att kunna språket och vad kroppsspråket visar. Att använda internet 

med barn anser förskollärare 2 har fördelar då de exempelvis kan lära sig nya ord och fraser 

på olika språk, och på så sätt väcka nyfikenhet till att använda språk på olika sätt. Förskollä-

rare 1 framhåller att hen tycker att de digitala medierna kan öka förskollärares förutsättningar 

i arbetet med att stimulera flerspråkiga barn. Vidare menar förskollärare 1 att inom de digitala 

medierna finns det tillgång till olika appar och funktioner på olika språk vilket ger en ökad 

möjlighet till interaktion i förskolan. Hen framhåller att denna interaktion kan komma att 

locka barn till att kommunicera på ett lustfyllt sätt. Att använda sig av digitala medier för att 

nå material på olika språk och genom detta skapa en möjlighet till interaktion hos barnen är 

något som framkommer som viktigt i bägge förskollärares arbetssätt. Under de båda intervju-

erna har förskollärarna vart noggranna med att belysa innebörden av att se de digitala medi-

erna som en tillgång i verksamheten och vikten av att skapa interaktionsmöjligheter inom 

barngruppen. Några konkreta skillnader på förskollärarnas arbete med digitala medier fram-

kommer inte i relation till förskolans lokalisering. Istället kan vi se att förskollärarna har ett 

relativt liknande sätt att se på de digitala mediernas användningsområden i förskolan. Slutsat-

sen blir att förskollärarnas kompetens inom både IKT, flerspråkighet och kommunikation är 

avgörande för hur arbetet med dessa områden planeras och genomförs. Dock har det genom 

de bägge intervjuerna framkommit att flerspråkiga barn förekommer oftare i förskolor inom 

stadskärnan. Detta kan vi se genom att förskollärare 2 konkretiserar att de på hennes arbets-

plats har och har haft endast ett fåtal flerspråkiga barn under den tid som förskollärare 2 vart 

verksam som förskollärare. Förskollärare 1 tror att detta beror på placeringar av barnen från 

kommunens sida genom att det är ett högre antal flerspråkiga barn inom stadskärnan. Hur ar-

betet med de digitala medierna i syfte att stimulera flerspråkiga barns kommunikation ser ut i 

förskolorna varierar. Detta främst för att arbetet läggs upp individuellt efter det enskilda bar-

nets behov. Några exempel som har framkommit som positiva genom intervjuerna är att i 

mindre grupper låta barnen använda sig av bland annat lärplattor för att lustfyllt locka barnen 

till att språka med varandra. Även att genom digitala resurser ta fram material på olika språk 

har framhävs som positivt i detta arbete.  



 

33. 

8.4 Digitala mediers innebörd i förskolans verksamhet 

- En undersökning av Felicia Karlsson 

Förskolechefen som jag har intervjuat är verksam som förskolechef på tre stycken förskolor i 

Uppsala län. Två av dess är belägna i en mindre stad och en är belägen på landsbygden. För-

skolechefen är en 63 årig person som har arbetat som förskolechef i cirka 8-9 år. Dessförinnan 

var hen verksam som rektor under cirka 20 års tid. Personen jag har intervjuat utbildade sig 

först till barnskötare för att sedan, 1977, utbilda sig till förskollärare. År 1993 utbildade hen 

sig till rektor och har sedan dess ett antal påbyggnadsutbildningar, inom bland annat ledar-

skap. 

 

Lärplattan – ett bra redskap med oändliga möjligheter 

Förskolechefen berättar att i arbetet med att stimulera flerspråkiga barn med hjälp av digitala 

resurser använder de sig av bland annat lärplattor på förskolan. Hen framhåller att genom att 

arbeta med lärplattorna mot bibliotek kan man exempelvis använda sig av sagor inlästa på 

olika språk vilket hen anser har en positiv inverkan på verksamheten. Även appen ”Puppet 

pals” tycker förskolechefen är ett bra redskap att arbeta med i förskolegruppen. Förskoleche-

fen är noggrann med att förtydliga att innebörden av mångfald också innefattar det svenska 

språket och hur barnen kan stimuleras inom det. Förskolechefen ger praxisalfabetet som ex-

empel på hur pedagogerna arbetar med det svenska språket genom lärplattan. Förskolechefen 

berättar att hen tycker att det är viktigt att personalens kompetensutvecklas i arbetet med digi-

tala medier. Hen anser att de behöver stöd i hur exempelvis appar fungerar, hur man hittar 

olika läromedel och så vidare. Förskolechefen menar att i lärplattan finns oändliga möjlig-

heter till att utveckla och skapa lärandesituationer. Något som förskolechefen vid ett flertal 

gånger poängterar som viktigt är musik och rhythm, som är lättillgängligt i arbetet med digi-

tala medier och som stärker barnens språkliga förmågor.  

 

Digitala medier hjälper barn i mötet med varandra 

Digitala medier används i förskolorna för att stimulera och utveckla barnen bland annat på ett 

socialt plan, då de i arbetet med digitala medier får öva på turtagning. Även barnens koncent-

rationsförmågor utvecklas när de arbetar med exempelvis lärplattan. Förskolechefen tycker 

också att digitala medier är ett bra läromedel och hjälpmedel att använda sig av i barns möten 
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med varandra. Hen menar att barn som har svårt i leken, exempelvis i rollek, kan genom digi-

tala medier få möjlighet till att möta andra barn och leka genom och med de digitala 

medierna. Förskolechefen berättar att lärplattan är ett läromedel för att barn och pedagoger 

tillsammans ska upptäcka och forska. Hen tycker att det är viktigt att pedagogerna ställer sig 

frågan ” Hur deltar barnet i lärandet med digitala medier?”. Det är väldigt viktigt att pedago-

gen bjuder in barnen i lärandet och hjälper dem att ta fram och upptäcka sitt eget lärande, 

något som kan ske genom exempelvis bilder. Förskolechefen menar också att man bör se fler-

språkighet som mångfalden i språk och använda sig utav det. Förskolechefen är mycket ange-

lägen om att inte glömma bort föräldrarna i arbetet med digitala medier utan att involvera 

dem. 

 

Upptäckande och undersökande med IKT 

Förskolechefen berättar att de i verksamheten använder sig av digitala medier när de behöver 

upptäcka och undersöka. I det dagliga arbetet på förskolan när barnen exempelvis kommer 

med frågor eller vill utforska något är lärplattan ett bra redskap för att barn och pedagog till-

sammans ska utforska och lära. De använder sig av de digitala lärarresurserna som ett stöd i 

barnens utveckling på förskolechefens förskolor. Vidare berättar hen att de på förskolorna 

skulle behöva fler lärplattor på avdelningarna och att tillgången på dessa lärplattor inte bör 

vara begränsade för barnen, dock har de inte riktigt nått dit ännu men det är ett mål förskole-

chefen har. Varför de använder lärplattor och digitala läromedel på förskolorna är bland annat 

för att utveckla barnens modersmål och ge barnen möjlighet till att skapa och finna sin identi-

tet. Att skapa balans mellan språk och IT belyses som relevant. 

 

Smartboard som läromedel 

Ett digitalt läromedel förskolechefens förskola som är belägen på landsbygden använder sig 

av är Smartboard. Förskolechefen anser att genom att arbete med smartboarden blir barnens 

deltagande aktivt och personalen ser barnens ansiktsuttryck och kroppsspråk på ett annat sätt 

än när de arbetar med exempelvis lärplattan. Förskolan använder bland annat smartboarden 

när de har gjort experiment och vill förstärka dessa genom att se tillbaka på vad som hände.  
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Krav på digital kompetens 

När jag frågar förskolechefen om alla förskollärare använder sig av digitala medier svarar hen 

att alla inte gör det. Förskolechefen tror att detta beror på en rådande osäkerhet hos de förs-

kollärare som inte använder digitala medier. Hen menar att kompetensen saknas hos dessa 

personer och är något som behövs. Hen anser att ledningar måste ställa krav och förvänt-

ningar på förskollärare och deras relation till de digitala resurserna. På förskolechefens 

förskolor har hen satt som mål att under de utvecklingssamtal som skall ske under hösten, ska 

personalen ha med sig bilder eller filmer på barnet och dess utveckling i lärplattan för att visa 

för föräldrarna. Hen framhåller detta som ett sätt att göra vårdnadshavare delaktiga i sitt barns 

lärande på ett levande sätt. En annan bidragande effekt till att alla förskollärare inte använder 

digitala medier anser förskolechefen beror på möjligheterna till att köpa in material. Hen me-

nar att det är en budgetfråga när pedagogiska inköp skall göras och att det ibland inte finns 

möjlighet till att skaffa de material och läromedel som önskas. 

 

Flerspråkighet berikar förskolan 

För att använda sig av digitala medier på ett sätt som stimulerar och utvecklar flerspråkiga 

barns förmåga till språk och kommunikation menar förskolechefen att det är viktigt att man 

ser flerspråkigheten som berikande. Hen tycker att det är viktigt att se över exempelvis vilka 

språk som finns i förskolan, hur föräldrar kan bidraga, vilka flaggor som representerar hem-

länder till barn och vårdnadshavare etcetera. Vidare säger hen att ”har man inte inventerat vad 

man har kan man inte integrera” och syftar på att man i förskolan måste se över sina tillgångar 

och arbeta utifrån dessa. Hur de använder digitala medier i förskolorna varierar efter persona-

lens kunskaper, dock är det vanligt att de använder lärplattorna till sånger, rim och ramsor. 

Även i rutinsituationer är lärplattan ett bra redskap menar hen och ger som exempel att vid 

matsituationen kunna använda sig av lärplattan för att ta fram vad olika ord och begrepp heter 

på olika språk, exempelvis ordet ”mjölk” och på detta sett kunna ta fram vad det heter på 

andra språk och genom detta involvera samtliga barn i språkutvecklingen. Enklare sånger på 

olika språk är något annat som förskolechefen tycker att bra att använda sig av då de kan göra 

hela barngruppen delaktiga genom att sjunga samma sång på flera olika språk, detta gör att 

alla barn känner tillhörighet. Förskolechefen tycker att det är ett måste att kvalitetsarbetet 

kommer in i arbetet med digitala medier. 
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Förskolepersonalens IKT-utbildning 

När förskolorna tidigare fick sina lärplattor fick personalen möjlighet till att gå en centralt 

styrd utbildning genom skolförvaltningen för att lära sig använda lärplattorna. För tillfället 

finns ingen pågående utbildning hos personalen inom digitala medier. Dock har de använt sig 

av workshops lokalt där personal har visat personal hur de kan arbeta med exempelvis pro-

grammering. Detta är något som förskolechefens förskola som är belägen på landsbygden ar-

betar med. De arbetar också med att varje barn på förskolan skall ha en egen fotomapp på lär-

plattorna och även detta har arbetats med under workshops lokalt på förskolan. Förskoleche-

fen vill att förskolorna förbättrar arbetat med dokumentation för föräldrar genom digitala me-

dier och att de utvecklar mer i vardagen. Förskolechefen vill se resultat via analys. 

 

Kompetens spelar roll, inte lokalisering 

Förskolechefen tror inte att arbetet med digitala medier och flerspråkighet skiljer sig åt på 

olika förskolor beroende på förskolans lokalisering. Hen tror att kompetensen hos personalen 

är det som är avgörande för detta arbete, inte lokaliseringen. Hen menar att metoderna man 

använder sig av i arbetet skiljer sig åt men att kompetensen är det som är viktigt. Att ha ett in-

terkulturellt förhållningssätt är betydande för att arbetet skall fungera. 

Vidare menar förskolechefen att skillnader i olika förskolors arbete med digitala medier kan 

bero på bland annat att alla föräldrar inte har samma ekonomiska förutsättningar. Socioekono-

misk och utbildningsbakgrund är också faktorer som kan spela roll i vilka kunskaper barnen 

har i digitala medier och även föräldrarnas attityd till digitala medier. Om osäkerhet råder 

kring hur detta fungerar kan vårdnadshavare ibland inte vilja att deras barn ska använda digi-

tala medier. Barns kunskaper från hemmet inom området kan också variera kraftigt och påver-

kar hur arbetet läggs upp i förskolan. Förskolechefen menar att det är viktigt att finna en ba-

lans i arbetet med digitala medier och inte utesluta andra läromedel i detta arbete utan att 

finna en balansgång.  

 

Förskolechefen säger att en av de faktorer som utgör en stor del av hur olika förskolor lägger 

upp sitt arbete med digitala medier beror på politiska beslut. Hen menar att det är en ekono-

misk fråga och det är avgörande vilka satsningar politiker gör för vad förskolorna ska ha för 
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möjligheter till att köpa in material och göra andra satsningar inom IT-området. Förskoleche-

fen anser att investeringar inom IT behövs, och menar då både som material och personal-

kompetens.  
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8.5 Förskolechefens syn på digitala medier: 

- En undersökning av Jennie Dyverfors 

Den förskolechefen som har blivit intervjuad har sin förskola i stadskärnan. Lokaliseringen på 

förskolan ligger någonstans i Uppsala län där förskolechefen har hand om fyra förskolor. För-

skolechefen är i 40 års ålder och har arbetat som chef i cirka ett år. Innan dess har förskole-

chefen jobbat som förskollärare i ca 15 år samt inom förskoleverksamheten i 20 år. Det vill 

säga innan universitetsstudierna har förskolechefen jobbat som barnskötare i två år som och 

även arbetat som timvikarie parallellt mellan sina studier. Detta anser hen som en viktig del i 

sin roll som förskolechef genom att hen har tidigare arbetat i samtliga titlar. 

 

Digitala mediers betydelse för pedagogens förhållningssätt:  

Förskolechefen lyfte fram under intervjun modermålspedagogernas förhållningssätt i deras 

arbete. Det vill säga att de är en stor resurs för verksamheten genom att de kan spara det arbe-

tet som de gör med barnen. Det menas att pedagogerna kan använda det material som moders-

målspedagogerna använder för att stimulera de barn som är flerspråkig. Den förskolan som 

blev intervjuad berättade förskolechefen att dem har gjort en insats med digitala medier. Ge-

nom att de har infört att alla pedagoger ska ha tillgång till varsin lärplatta, är för att det ska bli 

lättare för pedagogerna att dokumentera barns lärande. Inom en studie som förskolechefen 

gjorde med sina anställda efter att infört lärplattan är att de har mer tid över för att vara aktiva 

pedagoger. 

Förskolechefen lyfter fram att pedagogerna använder lärplattan endast i ett pedagogiskt syfte i 

deras verksamhet. Det gör det centralt att alla pedagoger har den kunskapen som krävs för att 

använda digitala medier. Det vill säga att förskolechefen vill att alla pedagoger ska kunna an-

vända fyra appar i sin pedagogiska verksamhet. De har även haft utbildning om hur de digi-

tala medierna fungerar för att deras arbete ska fungera på ett enkelt sätt. Det är ingen själv-

klarhet att alla pedagoger lär sig lärplattan och apparna direkt utan det krävs tid och engage-

mang från pedagogerna sida. Men efter att tag har pedagogerna märkt att lärplattan är en stor 

resurs för verksamheten. 

Digitala medier har idag gjort det lättare för pedagogerna att söka och hitta information, ex-

empelvis om barns språk samt om deras kulturer. Det vill säga att digitala medier är idag en 

snabb resurs för pedagogerna att använda och söka information. Det vill säga innan digitala 
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medier fanns på förskolan använder sig pedagogerna av exempelvis böcker för att få fram den 

information de sökte.  

 

Pedagogens förhållningssätt för att främja flerspråkiga barn:  

Att använda sig av digitala medier kan barns utveckling öka genom att de blir samspelar med 

andra individer. Det vill säga att appar finns på olika språk som gör att alla barn tränar på sitt 

modersmål samt att de lär sig att kommunicera via digitala medier och det gör att barnen får 

känna gemenskap med andra individer. Det vill säga att förskolechefen vill att pedagogerna 

ska till vara på modersmålspedagogerna arbete. Förskolechefen nämner under intervjun hur 

stor vikt pedagogerna är när det handlar om barns lärande och utveckling. Att kunna se peda-

gogerna som ett verktyg där de är delaktiga och aktiva pedagoger när barn använder sig av di-

gitala medier. Förskolechefen vill sträva efter att när barn använder digitala medier ska det 

alltid vara en pedagog som sitter bredvid. Detta för att pedagogen ska kunna stödja barn till 

att samspela med andra individer samt att öka deras sätt att kommunicera. Att ständigt arbeta 

med digitala medier för att stimulera flerspråkiga barn vill förskolechefen höja flerspråkighet-

ens status genom att sträva efter att det ska vara en naturlig del i vardagen.  

 

Förskolechefens syn på digitala medier:  

Förskolechefen lyfter fram att det idag är mer ”normalt” att vara flerspråkig än att bara prata 

ett språk. Hen berättade att runt om i världen finns det många språk som talas i varje land och 

det blir centralt att lyfta språket som en del av vår vardag. Det förskolechefen även vill belysa 

är hur pedagogerna använder digitala medier under utvecklingssamtalen. Det vill säga att ex-

empelvis lärplattan är ett enkelt sätt för pedagogerna att visa vad barnen gör på förskolan. Att 

ta fram kort och videos på vårdnadshavarens barn gör att utvecklingssamtalen blir mer le-

vande. Det är inte bara under utvecklingssamtalen som inkluderar vårdnadshavaren in i för-

skoleverksamheten. Utan de avdelningarna på förskolan har appen instagram. Det menas att 

vårdnadshavarna dagligen kan bli uppdaterade vad barnen gör på förskolan och vad som hän-

der i verksamheten. Men det finns både fördelar och nackdelar med att använda sociala me-

dier i förskoleverksamheten. Det vill säga att hur kommer korten se ut? sekretessen? vem kan 

se bilderna? och det är viktigt att få vårdnadshavarens godkännande. Att ta till sig för- och 

nackdelar ökar pedagogernas medvetenhet kring vad som kan ske på både positivt och nega-

tivt sätt när de använder digitala medier i verksamheten. 
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Lokaliseringens betydelse för flerspråkiga barn: 

Lokaliseringen skiljer sig beroende på om förskolan ligger i stadskärnan eller i landsbygden. 

Det förskolechefen lyfter fram är att flerspråkiga barn är belägna i stadskärnan och i lands-

bygden är det betydligt färre barn som är flerspråkiga. Detta påstår förskolechefen att det be-

ror på att ute på landsbygden finns det mindre samhälle som oftast bebor av ”svenskar”. Det 

vill säga att förskolor som har sin lokalisering i de samhällena är oftast majoriteten ’’svenska 

barn’’ i förskolan och det gör att pedagogerna får ett större ansvar att inkludera mångfaldsper-

spektivet. Det vill säga att det faller in mer naturligt att inkludera barn med flerspråkighet om 

barnen går i förskolan än om man inte har några flerspråkiga barn. 

Under intervjun med förskolechefen lyfts dokumentationen som en nackdel för barnen. Det 

vill säga att när pedagogerna har tillgång till en lärplatta blir det lättare att dokumentera bar-

nens lärande och utveckling. Det påpekar förskolechefen att det är en fördel men frågan är om 

barn vill bli dokumenterade i allt dem gör? Det som lyfts fram är att barn även lär sig hur de 

ska bete sig för att bli dokumenterade i förskolan och för att få pedagogernas uppmärksamhet. 

Det kan bli att dokumentationen blir en ond cirkel genom att barn uppmärksammas att göra 

vissa saker för att få uppmärksamhet. Avslutningsvis lyfter förskolechefen fram att det är 

centralt att överväga allt som sker i verksamheten för att det ska främja barns lärande och ut-

veckling. Det är en stor förändring att använda digitala medier i verksamheten. Att använda 

sig av digitala medier har gett förskolan stora positiva effekter för pedagogernas förhållnings-

sätt. Det vill säga att pedagogerna känner sig mer aktiva i barngruppen, de har lättare till att 

dokumentera och de kan främja barns lärande och utveckling. Men eftersom digitala medier 

är nytt i verksamheten är det ingen som vet hur det påverkar barnen och påverkar det deras 

lärande och utveckling. 

 

8.6 Sammanfattning: Resultat och analys av förskolechefernas inter-

vjusvar 

I denna del kommer vi att utifrån våra formulerade frågeställningar redovisa de bägge försko-

lechefernas svar som vi har samlat in genom de intervjufrågor vi har använt oss av under sam-

talsintervjuerna. Vi har här valt att kalla den förskolechef som Jennie Dyverfors intervjuade 

och som är verksam inom stadskärnan för ”förskolechef 1” och den förskolechef som Felicia 
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Karlsson intervjuat och som är verksam på landsbygden samt i en mindre stad för ”förskole-

chef 2”. Detta för att underlätta för läsaren och ge ett tydligt perspektiv av vem som är vem. 

Förskolechefernas yrkeserfarenheter skiljer sig åt. Detta genom att förskolechef 1 endast har 

vart verksam som förskolechef under 1 års tid medan förskolechef 2 har arbetat som förskole-

chef under cirka 8-9 års tid och dessförinnan som rektor under 20 års tid. Förskolechef 1 har 

hand om fyra stycken centralt belägna förskolor medan förskolechef 2 har hand om tre 

stycken förskolor, varav en är lantligt belägen och två belägna i en mindre stad. De både che-

ferna har barnskötar – och förskollärarutbildningar i bagaget. Förskolechef 2 har även en del 

påbyggnadsutbildningar inom exempelvis ledarskap. Förskolechef 1 anser att det är en viktig 

del av chefsyrket att ha erfarenhet och bakgrund inom barnskötar – och förskolläraryrket. 

 

Användandet av digitala medier i förskolans verksamhet 

För att främja flerspråkiga barns kommunikation i förskolan beskriver förskolechef 1 ett sam-

arbete mellan modersmålspedagoger och förskolans ordinarie personal. Detta genom att mo-

dersmålspedagogernas material även finns tillgängligt för den ordinarie personalen att arbeta 

med tillsammans med barnen. Vidare framhåller förskolechef 1 att på dennes förskolor har det 

gjorts en satsning inom IKT vilken innebär att samtlig personal har tillgång till en varsin lär-

platta. Det främsta syftet med detta är att dokumentera barnens lärande. Resultatet av detta har 

visat att pedagogerna anser sig som aktivare pedagoger än tidigare. För att stimulera flersprå-

kighet på förskolechef 2:s förskolor använder de sig också ofta av lärplattor. Som exempel på 

vad de använder lärplattorna till så berättar förskolechef 2 att de arbetar med sagor, rim och 

ramsor på olika språk bland annat. Förskolechef 2 önskar att det fanns möjlighet till ett större 

antal lärplattor i förskolorna, ett lågt antal lärplattor begränsar det spontana användandet. Ett 

annat digitalt läromedel som förskolechef 2:s förskola som är lantligt belägen använder sig av 

är smartboard. Förskolechef 2 anser att barnens deltagande blir aktivt och tydligt för pedago-

ger genom att använda smartboard då kroppsspråk och ansiktsuttryck tydligt syns. Vi kan här 

se likheter i förskolechefernas sätt att sträva efter att arbeta med lärplattor i förskolan, dock 

har förskolechef 1 större möjlighet till detta då dennes personal har ett större antal lärplattor 

att tillgå. Bägge cheferna har en vision om att utveckla barns språk och interaktion med 

varandra genom användandet av digitala medier. 

 

 

Personalens IT-kompetens och IT-attityd 
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Förskolechef 1 klargör att i dennes verksamhet används lärplattan enbart i pedagogiska syf-

ten. Förskolechef 1 anser att det är betydelsefullt att samtlig personal har kompetens att an-

vända digitala medier. Förskolans personal har fått utbildning i hur de digitala medierna fun-

gerar, dock ser förskolechef 1 att det krävs både tid och engagemang hos personalen för att 

förstå de digitala medierna. Dock har personalen haft positiv respons att komma med när de 

väl blivit insatta inom området. Förskolechef 2 tror att det överlag finns en osäkerhet hos förs-

kollärare i användandet av digitala medier vilket leder till att vissa struntar i att använda IKT. 

Förskolechef 2 menar här att ledningar måste ställa krav på användandet av digitala medier. 

En annan anledning till att förskolechef 2 misstänker att förskollärare inte använder IKT i 

önskad utsträckning är att inköpen av dessa är en budgetfråga. Detta kan leda till att det inte 

finns möjlighet att köpa in önskat material. Förskolechef 2 anser även att kompetensutveckl-

ing hos förskolepersonal, inom digitala medier är välbehövligt. Detta dels för att de behöver 

stöd i hur appar fungerar och dels i tillvägagångssätt att finna olika läromedel och material. 

De båda förskolecheferna är överens om att kompetens inom IKT och digitala medier krävs 

för att arbetet i förskolan ska kunna genomföras önskvärt. Genom stöttning och vägledning 

ska personalen få möjlighet till att utveckla sin IT-kompetens. De båda Förskolecheferna be-

tonar under samtalsintervjuerna vikten av pedagogernas närvaro och delaktighet i arbetet med 

digitala medier på förskolan. Genom närvarande och stöttande pedagoger ökar barnens möj-

ligheter till att utvecklas inom kommunikation. Lärplattan bör betraktas som ett gemensamt 

läromedel för barn och pedagog. 

 

Både förskolechef 1 och 2 berättar om hur pedagogerna på deras förskolor använder sig av di-

gitala medier under utvecklingssamtal. Detta sker genom att pedagogen visar vårdnadshavare 

bilder och filmklipp på deras barn och levandegör barnets utveckling och lärande genom 

detta. För att göra föräldrarna ännu mer delaktiga berättar förskolechef 1 att avdelningarna på 

dennes förskolor har instagramkonton som dagligen uppdateras. Frågor som här blir relevanta 

är bland annat hur sekretess behandlas i och med detta användande av sociala medier. 

Lokalisering och flerspråkighet 

Förskolechef 1 anser att flerspråkiga barn är betydligt mer förekommande i städer än på 

landsbygden. Med detta åsyftar förskolechef 1 att andelen svensktalande barn är mycket 

större på landsbygden än i städer, vilket leder till att arbetet med flerspråkighet inte är lika till-

tagande. Detta gör det extra viktigt för pedagoger som är verksamma på landsbygden att ar-
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beta inkluderande med mångfaldsperspektiv. Förskolechef 2 tror inte att förskolors lokali-

sering har någon inverkan på hur arbetet med språk och digitala medier läggs upp. Istället tror 

förskolechef 2 att pedagogernas kompetens är det som avgör hur detta arbete genomförs. Vi-

dare framhåller hen ett interkulturellt förhållningssätt som betydande för arbetets funktion. 

Förskolechef 2 tror att förskolors olika sätt att arbeta med digitala medier kan bero på vård-

nadshavarnas inställningar. Det vill säga att de vårdnadshavare som är osäkra inom området 

själva ibland inte vill att deras barn använder digitala medier. Här blir det centralt att som pe-

dagog kunna motivera sitt arbete och förklara hur arbetet fungerar för föräldrarna. Dock kan 

brister i språk och kommunikation försvåra detta och leda till missförstånd mellan föräldrar 

och personal. Förskolechef 2 menar också att socioekonomisk – och utbildningsbakgrund hos 

vårdnadshavare kan spela roll i hur kunskaperna och även attityden till digitala medier ser ut.  

Förskolechefernas svar ger oss en bild av att flerspråkighet är vanligare förekommande inom 

städer. Detta gör att arbetet med flerspråkighet på dessa förskolor bör vara större än på lands-

bygden. Dock beror arbetets tillvägagångssätt på pedagogers kompetens. 

Digitala medier – en naturlig del av förskoleverksamheten 

I det dagliga arbetet på förskolan anser förskolechef 2 att digitala medier är ett gott redskap att 

använda sig av, exempelvis när barnen kommer med frågor eller vill undersöka något. Även 

förskolechef 1 strävar efter att digitala medier ska ses som en naturlig del i det vardagliga ar-

betet. Digitala medier kan med fördel användas för att utveckla och stimulera barns språk och 

identitet i förskolan används digitala medier enligt förskolechef 2. Balansen mellan språk och 

IT är av vikt. Förskolechef 1 framhåller vikten av att använda olika digitala funktioner på 

olika språk, och anser att detta kan öka barns möjlighet till kommunikation och gemenskap. 

För att stärka och utveckla barns språkliga förmågor anser förskolechef 2 att musik och rytm, 

sagor, rim och ramsor är goda redskap att använda sig av och att möjligheterna till att använda 

detta är oändliga i arbetet med IKT. Vidare anser förskolechef 2 att digitala medier har en stor 

inverkan på både barns sociala utveckling och på deras koncentrationsförmågor. Förskolechef 

1 lyfter fram att flerspråkighet har ökat i förskolorna och att språk blir en central del i försko-

lans vardagsarbete. De bägge cheferna ser många möjligheter till att digitala medier kan sti-

mulera de flerspråkiga barnens utveckling, och har många exempel på hur arbetet kan läggas 

upp på ett sätt som inkluderar samtliga barn i barngruppen. Det sociala och gemensamma ut-

vecklas också i arbetet med IKT vilket leder till ökad interaktion i förskolegruppen. Barn som 

har det svårt att möta andra barn i bland annat rollek kan ofta samspela med varandra genom 

användning av digitala medier enligt förskolechef 2. De båda förskolecheferna är eniga om att 
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digitala medier ska ses en naturlig del av verksamheten och belyser dess positiva inverkan på 

språket genom den lättillgängliga tillgången till information om kulturer och språk. Att se 

flerspråkighet som berikande för förskolan anses relevant. Även i vardagliga rutinsituationer 

finns utrymme för digitala medier hos de bägge förskolecheferna. 

Avslutningsvis är det centralt att belysa att förskolecheferna inte vet vilka nackdelar digitala 

medier kan medföra då området är relativt nytt. I och med att det är en sådan ny teknik är de 

medvetna om att det finns både för- och nackdelar med användande och att forskning visar 

olika resultat. Det är viktigt att vara varsamma i användandet och att pedagogerna är aktivt 

deltagande när barnen använder de digitala medierna. Genom att analysera arbetet med digi-

tala medier kan detta sedan utvärderas och en uppfattning kan sedan bildas.  
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9. Diskussion 

I detta kapitel, “diskussion”, kommer vi att diskutera de resultat som vi kommit fram till ge-

nom analys utav de intervjuer som vi har genomfört och ställa dessa i relation till vad aktuell 

forskning framhåller. Vi börjar med att diskutera resultatet av förskollärarnas intervjusvar och 

avslutar med resultatet av förskolechefernas intervjusvar. 

 

9.1 Diskussion förskollärare 

Vi har genom att analysera de två förskollärarnas svar kunnat finna både likheter och skillna-

der i sättet de arbetar och även i deras tankesätt. De båda förskollärarna anser att digitala me-

dier kan ses som ett hjälpmedel för att främja barn med flerspråkighet. De båda förskollärarna 

ser gärna att de digitala medierna används inom den pedagogiska verksamheten där de plane-

rar, genomför, utvärderar och dokumenterar barns lärande och utveckling med hjälp av dessa. 

Genom att digitala medier finns lättillgänglig underlättar det förskollärarnas arbetssätt och det 

gör att dem kan tillbringa mer tid i barngrupperna. Eftersom att barn ofta använder sig av di-

gitala medier blir det centralt för förskollärarna att lyfta fram digitala medier i verksamheten 

samt visa hur det fungerar. Dock bör barns olika tidigare erfarenheter och möjligheter till di-

gitala medier hela tiden finnas med i planeringen och genomförandet, då dessa kan variera 

kraftigt. Det kan bli en utmaning för pedagogerna genom att barnen idag behärskar teknik vil-

ket kan försvåra arbetet för pedagoger som är utan kunskap om hur de kan främja barnens ut-

veckling och lärande. Genom att utvecklingen av IKT i förskolan ökar behöver pedagogerna 

visa barnen hur de kan använda digitala medier på ett mer avancerat sätt och i och med detta 

krävs ökad kunskap hos pedagogerna (Skolverket 2009, s.3). Förskolans läroplan lyfter fram 

att barn i förskolan ska få möjlighet att lära sig enklare teknik (Lpfö, 98 rev. 2010 s.10). Det 

som framgår i intervjuerna är dock att barn ofta redan behärskar tekniken och behöver istället 

få en större förståelse i vad de kan göra och hur de använda sig av digitala medier. 

 

Det har även via intervjuerna framgått en skillnad i hur användningen av digitala medier ser 

ut genom att pedagogernas kunskaper skiljer sig åt. Även förskolornas antal barn med fler-

språkighet skiljer sig åt och i och med det blir kunskapen i hur pedagogerna ska främja 

flerspråkiga barn in i verksamheten varierande. En faktor som kommer upp som betydande 

under en intervju är att en förskollärare lyfter fram att denna skillnad i antal flerspråkiga barn 
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kan bero på förskolans lokalisering. Oftast enligt denna förskollärare hamnar barn med fler-

språkighet i samma förskola och det gör att förskollärarna på den förskolan har en större kom-

petens beroende på hur de ska samspela med barnen. 

 

När pedagogerna vi har intervjuat använder sig av appar inom digitala medier anser de att det 

är viktigt att de har ett pedagogiskt syfte. Hur de digitala medierna används är viktigt att tänka 

på för att dessa ska kunna ses som pedagogiska verktyg i verksamheten (Alexandersson, 2002 

s.147). Beroende på vad för app som finns blir det centralt att lyfta fram hur det kan skapa en 

interaktion med andra individer. I arbetet att sträva efter det pedagogiska syftet blir det viktigt 

att pedagogerna är delaktiga i det barnen gör med de digitala medierna. Walldén Hillström 

stödjer detta resonemang genom att lyfta barns och pedagogernas delaktighet i användandet 

av digitala medier (Walldén Hillström, 2014, s.114). Att använda sig av olika digitala resurser 

för att stimulera flerspråkiga barn har förskollärarna lyft fram som ett stort hjälpmedel till att 

utveckla barnens kommunikationsförmågor. Det menas att barn och pedagogerna kan öka sin 

förståelse och lära sig att ta ett annat perspektiv även om inte det verbala språket är det cen-

trala för kommunikationen. Petersen argumenterar för digitala mediers fördelar i kommuni-

kationsarbetet, genom att barnen bland annat får flera chanser till att uttrycka sig (Petersen, 

2015, s. 56). 

 

9.2 Diskussion förskolechefer 

När vi har analyserat förskolechefernas svar på intervjufrågorna har vi både kunnat se likheter 

och skillnader i deras förhållningssätt och tankesätt. Det är centralt att belysa hur de vill att 

arbetet ska se ut i verksamheten, och även här syns det hur förskolechefernas kommunikat-

ionsförmåga ser ut. Eftersom tekniken ständigt utvecklas är det en fördel och finns en förvänt-

ning på att alla pedagoger är aktiva i denna utveckling. Förskolecheferna är medvetna om di-

gitaliseringens utveckling och känner att de följer utvecklingen. 

 

Dock är det viktigt att belysa både den kritik som finns mot digitaliseringen i förskolan och 

det positiva gensvar IKT har fått. Det kritiska till digitala medier är bland annat det som La-

gercrantz (2012) framhåller angående digitala medier och dess negativa inverkan på bland an-

nat barns koncentrationsförmåga. Detta motsägs dock av Lieberman, Bates och So som i sin 

forskning istället har kommit fram till att digitala medier bland annat ökar barns tankeför-

måga. De har även kunnat se att barns minneskapacitet ökar i och med arbetet med digitala 
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medier (Lieberman; Bates & So, 2009 s. 276). Under intervjuerna påpekar de bägge cheferna 

hur viktigt det är att se de båda sidorna av digitala medier och vikten av att ha ett balanserat 

synsätt på hur dessa kan användas i förskolan. Lagercrantz (2012) menar att de digitala medi-

erna kan inverka på barn på så sätt att de spontana lekarna uteblir och att barnen istället väljer 

att använda digitala medier. I och med detta kan vi koppla det balanserade synsättet förskole-

cheferna framför till att verksamhetens IKT- innehåll inte ska utesluta andra aktiviteter. Ba-

lansen ska hela tiden finnas med i det pedagogiska tänket och de digitala medierna får inte 

fungera som en form av barnvakt utan som ett hjälpmedel. Även vårdnadshavares inställning 

till digitala medier tas upp som en viktig punkt att ta hänsyn till. Genom att ha ett tydligt syfte 

med varför de använder digitala medier kan de argumentera för- och nackdelar med varför de 

använder IKT i verksamheten. Genom det multimodala perspektivet ses de digitala medierna 

som ett läromedel vilket även förskolecheferna är eniga om att det bör göras. Den pedago-

giska tanken och syftet med användningen av exempelvis digitala spel och appar anses viktig 

och bör kunna motiveras. Säljö betraktar det multimodala som lärohjälpmedel och artefakt 

(Säljö, 2005, s.179-180). Även skolverket stödjer detta resonemang och menar att TV, film, 

digitala spel etcetera i dag bör ses som läromedel utifrån ett multimodalt perspektiv (Skolver-

ket 2015). 

 

Dokumentation utgör en stor del av pedagogernas kvalitetsarbete enligt de förskolecheferna 

som har intervjuats. Det framkommer att digitala medier är en god resurs för dokumentations-

arbetet, samt underlättar arbetet med att inkludera vårdnadshavarna i barnens lärande. Genom 

att använda sig av digitala medier i dokumentationsarbetet kan vårdnadshavare bli delaktiga i 

barns lärande och utveckling genom bland annat videos och bilder som visar barnens utveckl-

ing. Digitala medier ger även barnen en möjlighet till att deltaga i sin egen dokumentation till-

sammans med pedagogen då denna blir lättöverskådlig i exempelvis lärplattan. Walldén Hill-

ström framhäver vikten av att se interaktionsmöjligheterna mellan barn och pedagog i arbetet 

med digitala medier (Walldén Hillström, 2014, s.114). I och med att digitala medier underlät-

tar dokumentationsmöjligheterna blir barn ofta dokumenterade, frågan är då om det ger en po-

sitiv inverkan på barnen. Vad tycker barnen om att de blir dokumenterade i princip allt de 

gör? Dessa aspekter är något som vi har funderat över när vi har skrivit detta examensarbete. 

Användningen av digitala medier i dokumentationssyfte lyfter förskolecheferna fram att de är 

till för att underlätta arbetet för pedagogerna. Detta genom att exempelvis lärplattan ska vara 
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enkel att ta med och dokumentera barns lärande och utveckling. Genom att denna underlätt-

ning av dokumentation kan pedagogerna spendera mer tid i barngruppen som aktiva närva-

rande pedagoger. 

 

Vad har lokaliseringen för betydelse beroende på antalet flerspråkiga barn? En av förskole-

cheferna påpekar att lokaliseringen har en betydelse vart barn med flerspråkighet blir place-

rade. Förskolor som inte har flerspråkiga barn i sin verksamhet har en större utmaning i att in-

kludera ett mångkulturellt förhållningssätt i sin verksamhet. Förskolechefen anser att de för-

skolor som har flerspråkiga barn i sin verksamhet genom detta ökar pedagogernas kompetens 

inom området. De båda cheferna påpekar även att IKT är ett gott hjälpmedel för flerspråkiga 

barns stimulans och att pedagogerna behöver öka sin IKT kompetens för att stimulera barns 

lärande och utveckling behövs. Förskollärares kompetens inom IKT-området behöver gene-

rellt utvecklas i hela landet för att uppfylla de mål och krav som finns (Skolverket 2009, s.3). 

Olika faktorer spelar dock roll i hur vida personalen kan få utveckling inom IKT, en förskole-

chef belyser att det dels är en ekonomisk fråga hur vida utbildning och material kan tillgodo-

ses i förskolorna. 

Genom intervjuerna skapades en förståelse för vikten av pedagogers engagemang och vilja till 

att utveckla sina kunskaper inom arbetet med digitala medier och flerspråkighet. Utan peda-

gogernas engagemang eller vilja kan de digitala medierna bli uteslutna ur verksamheten. 

Detta kan leda till varierande resultat i barnens kunskaper vilket även kan komma att uppda-

gas senare under skolåren. I och med digitala mediers plats i läroplanen bör de arbetas med i 

förskoleverksamheten. Både genom skolverket (2009) och resultatet av våra intervjuer fram-

kommer pedagogers osäkerhet som grund till att inte arbeta med digitala medier i den mån 

som läroplanen faktiskt kräver. Även Klerfelt beskriver att pedagogers kompetens nom områ-

det är av stor vikt för att ge barnen möjlighet till utveckling (Klerfelt 2007, s. 116-118). Bris-

ter inom pedagogers IKT-kompetens kan i och med detta utläsas som negativa för barnens 

möjlighet till utveckling inom digitala medier. Om den digitala kompetensen saknas kan pe-

dagoger inte föra ett planerat och strukturerat upplägg för att stimulera de flerspråkiga bar-

nens kommunikationsförmåga genom IKT. 

 

Alla barn har inte tillgång till digitala medier i sitt hem och det är viktigt att alla pedagoger är 

medvetna om detta. Att kunna erbjuda alla barn möjlighet att möta digitala medier och IKT i 
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verksamheten är en stor utmaning inte minst på grund av de varierande förkunskaper som rå-

der. Vikten av att barn ges möjlighet till att använda IKT beskrivs i bland annat förskolans lä-

roplan (Lpfö 98 rev 2010 s. 10). Detta lyfter även den förskolechefen som Felicia Karlsson 

har intervjuat som en central del i deras verksamhet. Men även att belysa förskolors olika eko-

nomiska situationer är centralt. Vi har kunnat se skillnader i de förskolor som har blivit inter-

vjuade genom att i en förskola erbjuds varje pedagog en lärplatta medan den andra förskolan 

har en lärplatta per avdelning. Detta beror på bland annat olika kommuners olika satsningar 

samt hur den lokala ekonomin ser ut på förskolorna. Olika kommuner och olika förskolor har 

olika behov och prioriteringar och de digitala medierna kan då tyvärr hamna i skymundan. 

 

Under diskussionen kom det fram att förskolecheferna har liknade syn på digitala medier och 

hur de kan främja flerspråkiga barn. De vill att deras förskolor ska följa med i teknikens ut-

veckling och de ser den potential som digitala medier kan bidra med. För att barnen ska få 

möjlighet till att utvecklas inom teknik är det viktigt att förskolan erbjuder detta i verksam-

heten. Även förskolans läroplan belyser vikten att följa med i den digitala utveckling och att 

detta är betydande för barnens kommande vuxenliv att de har kunskaper inom området (Lpfö 

98 rev. 2010, s. 6 och 12).  
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10. Metodreflektion 

Vi kommer här att reflektera över vårt val av metod och framhålla hur dessa skedde, vad som 

gick bra samt mindre bra. I kapitel “Metod” definieras vad begreppet samtalsintervju innebär 

och läsaren kan även ta del av de urval och etiska ställningstaganden som vi har gjort i kopp-

ling till vår metod. 

 

Som tidigare i arbetet framkommer, valde vi att intervjua två personer vardera, en förskollä-

rare och en förskolechef. Vi hade inga problem med att finna personer att intervjua, och 

kunde i och med detta göra ett urval och handplocka de personer vi tyckte var passande för 

arbetet och som gav möjlighet till variation. Ett problem som uppstod var dock att de bägge 

cheferna fick förhinder på den avtalade tiden, vilket ledde till att vi fick boka om datumen för 

dessa två intervjuer. Detta påverkade dock inte vårt arbete med examensarbetet märkbart. In-

tervjuerna gick i övrigt väldigt bra för oss båda, och vi fick många kloka svar vilket underlät-

tade resultatsarbetet. Samtliga intervjuer gav oss mycket material att bearbeta och analysera 

och detta tror vi dels beror på våra intervjufrågor. Dessa frågor gav intervjudeltagarna breda 

möjligheter till svar och dels på grund av våra följdfrågor vilka bland annat ledde till många 

konkreta exempel från förskollärarna och förskolecheferna. 

 

Valet av metod för att samla material till arbetet är vi båda mycket nöjda med. Samtalsinter-

vju känns som en lyckad metod att använda sig av vid ett fåtal men omfattande intervjuer då 

möjlighet till variation efter samtalets gång hela tiden finns tillgänglig. Vi anser även att sam-

talsintervjuerna inger en trygg och lagom avslappnad atmosfär vilket blir bekvämt både för 

den person som intervjuar och den person som blir intervjuad. 

 

I det stora hela är vi mycket nöjda med vårt val av metod och resultatet av genomförandet 

utav metoden. Hade vi haft något längre tid på oss med examensarbetet hade vi antagligen 

valt att genomföra några fler intervjuer, dock känner vi att det nu insamlade materialet är till-

räckligt för att vi ska kunna besvara de frågeställningar vi formulerat till examensarbetet.  
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11. Konklusion 

Det resultat och de slutsatser som vi har kommit fram till tyder på att digitala mediers inver-

kan på flerspråkiga barns kommunikationsutveckling kan ses som något positivt. Både förs-

kollärares och förskolechefers attityder till de digitala medierna i förskolan är övervägande 

positiva och de ser många möjligheter till vidareutveckling inom området. Vad som mer har 

framkommit är att förskollärare anses behöva utveckla sin kompetens inom IKT-området för 

att på bästa sätt kunna skapa stimulans i verksamheten. En annan aspekt som samtliga inter-

vjudeltagare och även tidigare forskning framhåller som ytterst viktig i detta arbete är 

pedagogers närvaro och stöttning hos barnen i arbetet med digitala medier. Detta dels för att 

främja barns språk och dels för att främja deras kommunikation. Genom att använda digitala 

medier som ett språkstimulerande verktyg i barngruppen kan samtliga barn inkluderas och på 

så sätt känna tillhörighet, detta främst eftersom att de digitala läromedlen inte kräver ett ver-

balt talat språk för att interaktion skall kunna skapas, utan att kommunikationen kan ske ge-

nom bland annat ansiktsuttryck och kroppsspråk.  
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12. Förslag till framtida forskning 

Under detta examensarbete har vi fått ta del av hur digitala medier kan stimulera flerspråkiga 

barn till att kommunicera. Det har väckt ett stort intresse hos oss hur vi kan stödja dessa barns 

lärande och utveckling, men även hur interaktionen kan utvecklas med hjälp av digitala me-

dier. Vår vision är att efter studierna vidareutveckla detta examensarbete till att göra en app 

för målgruppen flerspråkiga barn. Genom att göra en app där alla barn kan vara delaktiga och 

där det inte bara finns ett språk att tillgå, utan flera språkfunktioner vill vi öka barns möjlighet 

till interaktion och där alla individer förstår instruktionerna i appen. Strävande efter att ha fler 

språkfunktioner är främst för att barnen ska kunna ta del av andras kulturer och även öka sin 

kunskap om olika språk. Ett exempel som vi har funderat över är att göra ett memory där kor-

ten berättas på två språk exempelvis svenska och arabiska och syftet är att para ihop dessa. 

Dock vi vill även lyfta fram att det inte bara är dessa språk som går att använda utan alla 

språk ska finnas tillgängliga och vara möjliga att anpassa efter det enskilda barnens behov. 

Genom att ha flera språk tillgängliga kan barnen både träna på sitt eget modersmål men även 

på de andra språk som finns.  
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14. Bilagor 

 

14.1. Intervjufrågor förskollärare 
 

Personlig del 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

 

Vilken utbildning har du? 

 

Intervjufrågor 

 

Har ni barn med ett annat modersmål än svenska på förskolan? 

 

Använder ni några speciella digitala resurser för att stimulera flerspråkiga barn? 

 Om ja - Kan du ge exempel på detta? Om nej - Varför inte? 

 

Använder ni digitala medier i er verksamhet? 

 Kan du ge exempel? 

 

Vad använder ni det till? 

 Varför/ utveckla ditt svar? 

 

Varför använder ni digitala medier? 

 

När använder ni digitala medier? 

 

Använder alla förskollärare digitala medier? 
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Hur använder ni digitala medier? 

 Ge exempel? 

 

På vilket sätt kan man integrera flerspråkighet i förskolans vardagsaktiviteter med hjälp av di-

gitala medier? 

 Kan du ge något exempel? 

 

Berätta hur ni använder digitala medier i det pedagogiska uppdraget? 

 

Hur tror du att arbetet med digitala medier ser ut för att främja flerspråkiga barns kommuni-

kation i andra förskolor?  

 

Tror du att arbetet med digitala medier och flerspråkighet skiljer sig åt på olika förskolor be-

roende på förskolans lokalisering? Landsbygd, städer etc. Vad tror du skillnaderna/likheterna 

beror på?  
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14.2. Intervjufrågor förskolechef 
 

Personlig del 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du jobbat som förskolechef?  

 

Vilken utbildning har du? 

 

Intervjufrågor 

Använder ni några speciella digitala resurser för att stimulera flerspråkiga barn? 

 Om ja - Kan du ge exempel på detta? Om nej - Varför inte? 

 

Använder ni digitala medier i er verksamhet? 

 Kan du ge exempel? 

 

Vad använder ni det till? 

 Varför/ utveckla ditt svar? 

 

Varför använder ni digitala medier? 

 

När använder ni digitala medier? 

 

Använder alla förskollärare digitala medier? 

 

Hur använder ni digitala medier? 

Ge exempel? 
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På vilket sätt kan man integrera flerspråkighet i förskolans vardagsaktiviteter med hjälp av di-

gitala medier? 

 Kan du ge något exempel? 

 

Får personalen särskild utbildning i digitala medier? 

 Om ja - Vad för utbildning? Om nej - Varför inte? 

 

Hur tror du att arbetet med digitala medier ser ut för att främja flerspråkiga barns kommuni-

kation i andra förskolor?  

 

Tror du att arbetet med digitala medier och flerspråkighet skiljer sig åt på olika förskolor be-

roende på förskolans lokalisering? Landsbygd, städer etc. Vad tror du skillnaderna/likheterna 

beror på?  
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Till förskollärare/förskolechef 

 

14.3. Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om digitala medier, flerspråkighet och kommunikation 

i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs 

av Jennie Dyverfors och Felicia Karlsson som går sista terminen på förskollärarpro-

grammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala uni-

versitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag genom samtalsintervju deltager i ovannämnda stu-

die. Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas, samt att de svar jag ger kommer att analyseras och sedan bearbetas. Jag vet att 

ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att delta-

garna inte kan identifieras. Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt 

att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

 

Förskollärare/förskolechefs namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum 

 

.......................................................................  

Underskrift förskollärare/förskolechef  
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Till Förskollärare/förskolechef 

 

14.4. Information 

 
Detta är en information om en studie av digitala medier, flerspråkighet och kommunikation i 

förskolan.Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har på-

börjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. Vår studie handlar om hur digitala medier kan stimulera flerspråkiga 

barns kommunikationsutveckling i förskolan. Vi har valt att intervjua förskollärare och för-

skolechefer för att få ta del av olika perspektiv inom området. Vi kommer att intervjua förs-

kollärare och förskolechefer som är verksamma på olika områden inom Uppsala län och se 

ifall vi kan finna olikheter eller likheter i hur tankarna och arbetet med digitala medier ser ut. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att föra en samtalsintervju, vilken beräknas pågå 

cirka 40 minuter. Vi kommer att samla in data genom att under intervjun anteckna. 

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlad data kommer att analyseras un-

der innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehö-

rig 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 data-

insamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

 

Studiens handledare: Farzaneh Moinian 

e-post: xxx 

Uppsala den xx mars 2016 

 

Jennie Dyverfors, e-post: xxx 

Felicia Karlsson, e-post: xxx 

mailto:Felicia.Karlsson.8090@student.uu.se

