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Abstrakt 
Titel på svenska: ”Barnen får sitta med en iPad, that’s it” - En kvalitativ studie som 

undersöker hur digitala verktyg kan gynna barn med olika modersmål i förskolan 

 

Enlgish titel: “The children are allowed to sit with an iPad, that’s it” - An interview 

study examining how digital tools can benefit children with different mother tongues in 

preschool 

 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, vilket resulterar i att barnen möter olika 

kulturer och språk redan i förskolan. Detta har även resulterat i att förskollärarens 

uppdrag har förändrats i förhållande till modersmålsutveckling. Det framkommer i 

läroplanen för förskolan att det ingår i förskolans uppdrag att stimulera barns 

språkutveckling, såväl i modersmålet som i svenska. Eftersom samhället ständigt blir 

mer digitaliserat så framkommer det även i läroplanen att barnen ska få förutsättningar 

för att få en förståelse för digitaliseringen i vardagen. Vi har därför valt att undersöka 

hur förskollärare som arbetar med flerspråkiga barn ser digitala verktyg som ett 

hjälpmedel i modersmålsundervisningen. Utifrån denna tanke skapades studiens syfte 

vilket är: att bidra med kunskap om digitala verktygs möjligheter och begräsningar att 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Syftet har sedan konkretiserats i 

tre frågeställningar, vilka är: hur beskriver förskollärare att digitala verktyg kan 

användas för att främja flerspråkiga barns modersmålsutveckling, hur förklarar 

förskollärare att samarbetet med barnens vårdnadshavare kan påverka arbetet med 

digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn, vilka utmaningar ser förskollärare i 

arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn? Studien har en 

kvalitativ metodansats, där semistrukturerade intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. Resultatet har analyserats i förhållande till tidigare forskning och 

det sociokulturella perspektivet. Fyra förskollärare från olika förskolor deltar i studien. I 

resultatet framkommer det att samtliga förskollärare anser att digitala verktyg är ett 

värdefullt hjälpmedel i arbetet med flerspråkiga barn. Vid de tillfällen då pedagogerna 

själva inte behärskar barnens modersmål kan de digitala verktygen agera en annan källa 

till språket. Utöver detta så synliggörs det att utbytet med barnens vårdnadshavare är 

viktigt för barnens modersmålsutveckling, inte endast i hemmet men även på förskolan. 

Det framkommer även i resultatet att förskollärarna upplever utmaningar såsom 

exempelvis bristande kompetens och resurser. En faktor som vi har lärt oss från studien 

är att barnens vårdnadshavare spelar en viktig roll för barnens modersmålsutveckling. 

 

Nyckelord 
Digitala verktyg, Flerspråkighet, Förskolans uppdrag, Vårdnadshavare  

 

Tack  
Denna studie hade inte varit möjlig utan de kunniga och hjälpsamma förskollärare som 

ställde upp och ville delta. Vi vill även ge ett stort tack till våra respektive familjer som 

har uppmuntrat, stöttat och hjälpt oss mycket under processens gång. Ett stort tack till 

vår handledare Tor Ahlbäck för alla kommentarer och skratt han har gett oss. Vi vill 

slutligen ge ett stort tack till varandra för ett gott samarbete som har bestått av många 

skratt och givande diskussioner.  
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1 Inledning 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Statistiska centralbyrån (2019) skriver att 

det under åren 2000–2018 i snitt har invandrat 99 500 människor per år till Sverige. Det 

har resulterat i att Sverige i allt högre grad blir ett mångkulturellt samhälle, där många 

olika mängder av modersmål existerar. I takt med att mängden modersmål har ökat i 

samhället, har även detta ökat i förskolan. Skolinspektionen (2017) har genom en 

undersökning kommit fram till att ungefär en femtedel av de barn som går i svensk 

förskola är flerspråkiga. Det innebär att de talar åtminstone ett annat språk utöver det 

svenska språket. I undersökningen framkommer det att flera förskolor upplever 

svårighet i arbetet med flerspråkiga barns modersmål eftersom personalen inte uppfattar 

att de har tillräcklig kompetens inom området.  I läroplanen för förskolan framgår det att 

förskolan ansvarar för att flerspråkiga barn får utveckla sitt modersmål utöver det 

svenska språket. Språket har ett starkt samband till en individs identitet, genom att det 

är kopplat till dess bakgrund och kultur (Lpfö 2018). Barnen behöver få möta sina olika 

modersmål dagligen i förskolans verksamhet och att de ska kunna känna en stolthet 

gentemot sin kultur.  

Orre (2014) förklarar i en artikel i tidningen Förskolan att modersmålsundervisningen i 

förskolan behöver ta barnens olika förutsättningar i åtanke. Ett barn kan komma från en 

familj där båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska, och det är detta 

språk de talar i hemmet. Medan ett annat barn kan tala två modersmål i hemmet 

eftersom vårdnadshavarna har olika modersmål. I båda exemplen ses barnen som 

flerspråkiga men besitter olika språkliga förutsättningar. Det kan finnas svårigheter för 

förskollärare i arbetet med barnens olika modersmål när de själva inte talar dessa språk. 

Även i de fall där alla pedagogerna på förskolan endast är svensktalande, så ska de ändå 

arbeta aktivt med barnens modersmål dagligen. Orre (2014) intervjuade Magdalena 

Karlsson, undervisningsråd på Skolverket och hon förklarar att denna typ av oro beror 

på hur förskollärare ser på modersmålsundervisning. Hon säger att: 

 
… förskolan handlar det om att ge barnen många möjligheter att använda alla sina språk 

dagligen. [...] Det är också viktigt att personalen uppmuntrar barnens samtal och bygger 

vidare på deras erfarenheter, uppfattningar och försök till samtal här och nu. Och gör alla 

uppmärksamma på att man kan ha flera språk och att det är en tillgång att vara 

flerspråkig. (Orre 2014) 
 

Författaren förklarar ytterligare att barnens vårdnadshavare kan hjälpa personalen 

genom att de kan förmedla enklare ord på barnets modersmål som exempelvis möbler 

eller djur. Det är viktigt att pedagogerna på förskolan ser barnens vårdnadshavare som 

kompetenta och att utbytet med dem är givande. Även digitala verktyg såsom lärplattan 

kan vara ett användbart hjälpmedel i de fall som förskollärare inte känner sig 

kompetenta inom barnets språk (Orre 2014). Detta är något som även Stridsman (2016) 

skriver i en artikel i facktidningen Skolvärlden. Hon intervjuar Hyülia Baranam som 

förklarar att digitala verktyg både är en resurs och ett bra komplement i arbetet med 

flerspråkiga barn. Hon förtydligar detta med att säga att digitala verktyg såsom 

lärplattan i sig själva är flerspråkiga, vilket betyder att de inte är gjorda för att användas 

av bara ett språk (Stridsman 2016). 

  

Digitala verktyg ska sedan den nya läroplanen för förskolan infördes i juli 2019, 

användas kontinuerligt i förskolan. I läroplanen framkommer det att “förskollärare ska 

ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på sätt som stimulerar utveckling 

och lärande” (Lpfö 2018, s.15). Digitaliseringens plats i förskolan är något som har 
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debatterats flitigt i olika sammanhang däribland kvällstidningar såsom Aftonbladet. Ett 

argument mot implementeringen av digitala verktyg, såsom lärplattan i förskolan, är att 

det finns en oro över att de endast används som “barnpassning” och hindrar barnens 

sociala förmåga (Wigen 2019). Som motargument till detta förklarar TT (2019) i en 

artikel i Aftonbladet, att digitalisering i förskolan inte ska hindra att barnen får utveckla 

sociala färdigheter, röra på sig eller leka. Där förklaras att digitaliseringen istället ska 

vara ett komplement till barnens lärande samt att barnen behöver utveckla en digital 

medvetenhet (TT 2019).  

 

Som blivande förskollärare har vi upplevt att det finns ett visst motstånd bland 

personalen på förskolor gentemot arbetet med digitala verktyg. Såväl förskollärare som 

barnskötare har uttryckt att de inte upplever att de har en tillräcklig kompetens inom 

digitala verktyg, för att kunna använda dem på ett givande sätt tillsammans med barnen. 

Det kan tänkas att det väcker oro när känsla av bristande kompetent kombineras med 

uppdraget som fastställs i förskolans läroplan. Problemet som denna studie avser att 

undersöka är hur förskollärare kan använda digitala verktyg som ett komplement och 

vilka faktorer som påverkar undervisningen med flerspråkiga barns modersmål. 

Eftersom både digitalisering och modersmålsutveckling ständigt blir mer aktuella i 

förskolan samt att det finns de pedagoger som inte upplever sig ha tillräcklig kompetens 

inom områdena, kan det vara givande att undersöka hur dessa kan kombineras.  
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2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om digitala verktygs möjligheter och 

begräsningar att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. I studien 

avgränsas undersökningen till ett lärarperspektiv.  

 

För att konkretisera syftet och göra det undersökningsbart har tre frågeställningar 

utformats: 

  

• Hur beskriver förskollärare att digitala verktyg kan användas för att främja 

flerspråkiga barns modersmålsutveckling?  

 

• Hur förklarar förskollärare att samarbetet med barnens vårdnadshavare kan 

påverka arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn? 

 

• Vilka utmaningar ser förskollärare i arbetet med digitala verktyg i förhållande 

till flerspråkiga barn? 
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3 Tidigare forskning 
 

Syftet med kapitlet är att belysa studiens syfte och frågeställningar i relation till tidigare 

forskning. Forskningen har kategoriserats i två olika områden för att besvara 

frågeställningarna och syftet i studien. Det första valda området är användningen av 

digitala verktyg. Det andra området är samverkan med vårdnadshavarna och hur det 

påverkar flerspråkiga barns modersmålsutveckling samt samverkan mellan förskola och 

hemmet. Artiklarna som valdes för studien är mellan åren 2013–2019, eftersom 

digitalisering fortfarande är relativt nytt forskningsfält i förskolan, söktes det endast 

efter artiklar som publicerades för högst 10 år sedan. I studien används både svenska 

och internationella studier. För att säkerställa att artiklarna är relevanta för 

undersökningsområdet användes sökord såsom: preschool, digital tools, language och 

multilingual.  

 

3.1 Användandet av digitala verktyg  

I forskningen framkommer det olika användningsområden för digitala verktyg i 

förskolan och eventuella fördelar samt nackdelar som kan uppkomma. I kommande del 

beskrivs dessa. 

 

Användning av applikationer kan främja barnens lärande samt språkutveckling 

konstaterar McPake och Stephen (2016). I sin studie från Skottland undersöker de hur 

användandet av applikationen Our Story kan främja barnens språkutveckling och verka 

för att de blir flerspråkiga. Applikationen möjliggör att barn kan sitta antingen enskilt 

eller tillsammans med andra och skapa berättelser genom att tillföra text- och ljudfiler 

till bilder. I linje med detta redogör Rowe och Miller (2015) i en engelsk studie, för hur 

arbetet med applikationer kan främja inte endast landets majoritetsspråk (i detta fallet 

engelska) utan även barnens modersmål. Med hjälp av lärplattan fick barnen möjlighet 

att skapa böcker och uppmuntrades att göra det på både engelska och modersmålet. 

Böckerna skapades med hjälp av barnens teckningar, fotografier och inspelningar. 

Författarna förklarar att arbetet med applikationen gynnade de flerspråkiga barnen 

eftersom den möjliggjorde att barnen både kunde lyssna och tala sitt modersmål. I en 

nordisk studie förklarar Holmberg, Lagergren, Bøen, Lindberg, Lundkvist, Tjäru, 

Pétursdóttir och Hjartarson (2019) hur barn och förskollärare kan möta digitala verktyg 

på olika sätt. Författarna skriver att digitala berättelseapplikationer kan möjliggöra att 

även de flerspråkiga barnen känner sig kompetenta och involverade. Altun (2019) 

beskriver i sin turkiska studie om integrering av digitala verktyg i undervisningen. 

Författaren skriver att en läsare i dagens samhälle möter betydligt mer än endast text på 

en sida, utan läsning kan nu även involvera länkar, ljud och animationer. Det innebär att 

dagens läsare behöver vara kapabel att tillgodose sig flera olika typer av information 

samtidigt. Exempelvis behöver barnen vid användning av en berättelseapplikation 

tillgodose sig en kombination av intryck i form av text, figurer, ljud etcetera. Eftersom 

det finns flera applikationer som en förskola har tillgång till förklarar Plowman och 

McPake (2013) att det är av vikt att lärarna kontrollerar dem för att säkerställa deras 

kvalitet, så att de utmanar och utvecklar barnens lärande. 

 

Holmberg et. al. (2019) beskriver att förskollärare använder sig av olika digitala 

hjälpmedel i sin undervisning. De nämner exempelvis att webbtjänster såsom Google 

och Youtube kan vara ett hjälpmedel i arbetet med barnen eftersom de möjliggör att 

information kan sökas upp och visas. Utöver detta redogör författarna för hur QR-koder 

kan användas för att förmedla kunskap till barnen. Exempelvis kan QR-koder skapas 
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genom att det kopplas till djurbilder som sedan sätts upp i barnens omgivning på 

förskolan. Med hjälp av lärplattan kan barnen eller förskollärarna skanna koderna och få 

upp fakta om objektet. Detta kan stödja barnens språkutveckling genom att barnen får ta 

del av nya begrepp. Bilder och QR-koder kan leda till sociala interaktioner genom att de 

utformas runt barnens språk och intresse (Holmgren et.al 2019).  

 

Vilken inställning som förskollärarna har till digitala verktyg kan ha stor inverkan på 

hur arbetet sker. Altun (2019) skriver att huruvida lärarna själva uppfattar sig som 

kapabla och kompetenta i arbetet med digitala verktyg, spelar en avgörande roll för hur 

de väljer att integrera det arbetssättet i verksamheten. Vidare förklarar författaren att det 

är nödvändigt att förskollärare redan under sin lärarutbildning får genomgå 

kompetensutveckling som handlar om hur de kan införa digital teknik i undervisningen. 

Tillsammans med barnen ska de kunna utföra aktiviteter med tekniska inslag, som 

passar barnen utvecklingsmässigt. I likhet med Altun förklarar McPake & Stephen 

(2016) att förskollärares inställningar gentemot digitala verktyg kan bero på olika 

faktorer såsom arbetserfarenhet och lärarnas egna föreställningar om barns lärande. 

Vidare redogör författarna att i det fall som förskollärare upplever sig ha bristande 

kompetens inom varje barns modersmål, kan det innebära en utmaning för lärarna vid 

arbetet med olika språk. Användningen av digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel, 

eftersom den möjliggör att läraren inte blir den enda källan till språket som barnet möter 

i verksamheten.  

 

I en studie som utfördes i Storbritannien skriver Plowman och McPake (2013) att det 

finns farhågor om att digital teknik ersätter social interaktion. I studien undersöker de 

sju vanliga myter som handlar om barn och digital teknik. Författarna redogör för att om 

digitala verktyg används på ett givande sätt kan de främja social interaktion istället för 

att hämma det. Det finns ett synsätt av att lärplattan eller smartphones används som 

“barnpassning” i situationer när de vuxna i barnens omgivning inte känner sig dugliga 

att integrera med barnen. Samma synsätt förklarar författarna existerar kring att barnen 

får kolla på filmer istället för att integrera med andra. Dock bygger barnen upp 

personliga preferenser angående filmerna vilket leder till sociala interaktioner genom att 

det utifrån filmerna skapas diskussioner mellan barn och personer i deras närhet. På så 

sätt kan digitala medier stimulera barnens fantasi och kreativitet samt skapa frågor om 

dess omvärld (Plowman & McPake 2013).  

 

3.2 Samverkan med vårdnadshavare 

Kommande del presenterar hur samverkan med vårdnadshavare kan gynna arbetet med 

digitala verktyg i förhållande till barnens modersmålsutveckling.  

 

Kultti (2014) redovisar i sin svenska studie om flerspråkiga barns möjligheter till 

lärande. Hon förklarar att användning av barnens modersmål i hemmiljöer, har en stor 

påverkan på hur de samspelar med andra barn och pedagoger på förskolan. För att 

kunna ge de flerspråkiga barnen goda förutsättningar i språkutvecklingen är det därför 

av stor vikt att pedagogerna har ett givande utbyte med barnens vårdnadshavare så att de 

kan få nödvändig kunskap om barnet. Även Ljunggren (2016) beskriver i en svensk 

studie att språkutvecklingen blir mer givande när vårdnadshavarna får möjligheten att 

bli involverad i förskolans verksamhet, vilket personalen på förskolan i studien anser 

som en förutsättning för att arbeta med barns språkutveckling. Vid arbetet med 

flerspråkiga barn argumenterar både författarna om vikten av ett gott samarbete med 

hemmet. Ljunggren (2016) argumenterar för att samarbetet mellan barnens 

vårdnadshavare och förskollärare kan medverka till att det utvecklas en flerspråkig 
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miljö i förskolan. Tanken är att även om lärarna inte talar samma språk som barnen ska 

deras olika modersmål bli en naturlig del av det dagliga arbetet i förskolan. Med hjälp 

av så kallade PENpal, vilket är en sorts talande penna, kan vårdnadshavare och 

förskollärare spela in ljudfiler på både modersmålen samt svenska. Ljudfilerna handlar 

bland annat om olika leksaker samt lekar som finns i förskolan.  Med hjälp av den 

talande pennan kan barnen sedan lyssna på dessa ljudfiler (Ljunggren 2016).  

 

Skapandet av digitala berättelser möjliggör att vårdnadshavarna kan delta i skapandet av 

berättelser och att barnen kan socialisera kring utvecklandet samt användandet av dem 

(McPake & Stephen 2016). I liknelse med Ljunggren (2016) påstår författarna att 

vårdnadshavarna kan spela in ljudfiler på barnens olika språk som sedan kan vara en del 

av de digitala berättelserna. Vilket sedan följs upp med att pedagogerna tillsammans 

med barnen kan reflektera över dem. Vårdnadshavarna spelar en viktig roll för att göra 

arbetet lärorikt och meningsfullt för barnen.  

 

Plowman och McPake (2013) förklarar att vissa vårdnadshavare anser att det behöver 

finnas en balans i barnens användande av digitala aktiviteter och mer traditionella 

aktiviteter såsom att läsa böcker eller utomhuslek. Det finns här en viss oro om att 

barnens skärmtid i hemmet kombinerat med förskolan blir för hög.  

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att förskollärarnas egna 

förhållningssätt, kompetenser samt föreställningar har en stor inverkan på hur 

undervisningen med digitala verktyg utförs. Det framkommer även att olika 

applikationer och tjänster kan vara ett givande hjälpmedel i undervisningen i förskolan. 

Ytterligare visar forskningen på att samarbetet med vårdnadshavarna främjar 

flerspråkiga barns språkutveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet har en stor betydelse 

eftersom det kan hjälpa pedagogerna genom att göra inspelningar på sitt språk och det 

kan bli mer meningsfullt för barnen. Det framkommer även i forskningen att det finns 

oro eller farhågor att barnen utsätts för, för mycket skärmtid under dagen. 
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4 Teoretiskt ramverk 
 

I kommande avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv och de begrepp som används 

när resultatet i studien analyseras. Den teorin som används i studien är det 

sociokulturella perspektivet. Utifrån perspektivet har vi valt två begrepp som är 

relevanta för studien: mediering och den närmaste proximala utvecklingszonen. Vid val 

av teori fanns det en grundtanke om att det sociokulturella perspektivet kan bidra med 

att analysera samspelet och lärandet som sker, mellan förskollärare och barnen i arbetet 

med digitala verktyg. Nedan presenteras dessa begrepp. 

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
Den teori som används i studien är det sociokulturella perspektivet, som syftar på att 

lärande hos barnet sker i samspel med andra och dess omgivning (Vygotskij 2001). 

Detta lärande kan skilja sig åt beroende på i vilken tid och samhälle människan befinner 

sig i, exempelvis kan ett barn i Sverige besitta andra färdigheter och sociala regler än ett 

barn i ett annat land (Säljö 2005). Barns lärande sker i en ständig progression, vilket 

innebär att barnens kunskap och förståelse av sin omvärld utvecklas ständigt eftersom 

nya begrepp förskaffas och bygger på varandra. I liknelse med detta förklarar Vygotskij 

(2001) att genom att ett barn besitter en god kunskap i sitt modersmål, kan det 

underlätta lärandet av ett annat språk och att det språket sedan kan utveckla 

modersmålet vidare. Teoretikern talar om att varje människa har ett socialt språk. Detta 

syftar på det språket som en individ skapar för att kunna kommunicera med andra 

individer i sin omgivning (Vygotskij 2001). Det är genom kommunikation med andra 

människor som individer kan utveckla sitt språk och lära sig språkliga begrepp, som de 

kan använda för att organisera sin omvärld. Säljö förklarar vikten av en människas språk 

som att: “Språket är vår partner i det mesta vi gör” (Säljö 2014, s.301). Med detta menar 

författaren att språket har en central roll i människas liv. 

 

4.2 Mediering och den närmaste proximala utvecklingszonen  

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet vilket ingår i studien är det 

som Vygotskij benämner som mediering. Säljö (2005) förklarar begreppet mediering 

som att människor använder sig av kulturella redskap i sin omgivning för att förstå sin 

omvärld genom att tolka, agera samt förskaffa sig kunskap i den. Författaren menar att 

begreppets syfte är att beskriva samverkan mellan kulturella redskap och tänkandet samt 

en människas handling.  Vidare förklarar Säljö (2005) att människor ständigt i sin 

vardag använder olika redskap som benämns som språkliga- och fysiska redskap. I de 

språkliga redskapen ingår symboler och tecken såsom siffror, bokstäver, med mera. 

Däremot i de fysiska redskapen ingår de som består av ett eller flera material som 

exempelvis en spade. Kulturella redskap är en generell term eftersom det finns 

medierande redskap som är en kombination av språkliga- och fysiska redskap, såsom en 

bok. En bok består exempelvis av både språkliga (bokstäver) och fysiska (materialet) 

element. Författaren skriver dock att även mänsklig interaktion är en grundläggande del 

av mediering, genom att personer kan agera medierande resurser för varandra. 

Exempelvis kan en lärare möjliggöra lärande för barnen genom att uppmana och utmana 

dem med både verbalt- och kroppsspråk. Ytterligare en annan aspekt som författaren 

förklarar är att medierande redskap inte i varje fall underlättar kommunikation, eftersom 

det kan vara svårtillgängligt och kan behövas mer kunskap inom området för att 

använda ett redskap (Säljö 2005).  Begreppet mediering är relevant för studien eftersom 

digitala verktyg kan ses vara kulturella redskap. Det finns en tanke att barnen och 
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pedagogerna med hjälp av digitala verktyg såsom exempelvis lärplattan, kan ta in nya 

kunskaper.  

 

Ytterligare ett begrepp som ingår i studien utifrån det sociokulturella perspektivet är den 

närmaste proximala utvecklingszonen. Säljö (2014) skriver att begreppet syftar till vilka 

möjligheter en individ har att lära sig nya kunskaper, med stöd av lärare och medier. 

Denna princip hänger samman med hur Vygotskij ser på utveckling och lärande. 

Teoretikern menar att utvecklingen sker i pågående processer, det vill säga att 

människor lär sig hela tiden oavsett om de är barn eller vuxna. Författaren beskriver att 

Vygotskijs filosofi var att om människan behärskar något i nuläget så kommer den att 

behärska något annat i en snar framtid. Den närmaste proximala utvecklingszonen kan 

tänkas vara en människas ultimata position för utveckling och lärande. Genom att 

exempelvis en lärare har kännedom om barnens olika utvecklingsnivåer kan 

undervisningen ligga på en lämplig nivå för att ge de bästa förutsättningar för lärande. 

Inom den närmaste proximala utvecklingszonen sker lärande genom att en kompetent 

person vägleder en annan person som inte har samma mängd kunskap inom ett område. 

Vägledningen sker genom att den mer kunnige ställer genomtänkta frågor till personen 

som ska lära sig, på så sätt riktas uppmärksamheten rätt. Vidare förklarar Säljö (2014) 

att den som lär blir beroende av den mer kompetenta personen för att utvecklas. 

Begreppet är relevant för studien eftersom förskolläraren har mer kunskap än vad barnet 

har och genom att känna barnet kan förskolläraren ge det bästa möjliga förutsättningar 

till lärande och utveckling.  

De ovanstående begreppen används genomgående i analysen av resultatet, dock är 

begreppet mediering mer framträdande i förhållande till den första frågeställningen och 

begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen till den andra samt tredje 

frågeställningen. Med medierade redskap i förskolan syftar vi på de hjälpmedel som 

förskollärarna använder sig av för att lära barnen nya kunskaper, exempelvis lärplattan. 

Begreppet mediering kommer att användas för att analysera det insamlade data och 

synliggöra hur förskollärare använder dessa hjälpmedel för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling. Med hjälp av begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen 

analyseras det i vilken mån förskolläraren stöttar barnen i deras lärande och hur de 

förhåller sig till deras olika utvecklingsnivåer. 
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5 Metod  
 

I kapitlet nedan beskrivs metod och de val som har gjorts för att utforma studien. Holme 

och Solvang (1997) beskriver metod som ett verktyg som kan används för att lösa 

problem och förskaffa sig ny kunskap. Dessutom ska metodvalet utgå från de 

frågeställningarna som är valda för studien. Nedan presenteras val av metodansats, val 

av datainsamlingmetod, urval, genomförande, bearbetning av data och analys, etiska 

överväganden samt metodens valitditet.  

 

5.1 Val av metodansats 

Metodansatsen i vår studie är av en kvalitativ karaktär eftersom studien riktar sig mot 

hur förskollärare anser att digitala verktyg kan användas med flerspråkiga barn i 

förskolan. Kvalitativa forskningsmetoder lämpar sig för studier som är småskaliga och 

besitter vanligtvis ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att forskaren behöver kunna se 

till helheten av kontexten som forskningsämnet befinner sig i (Patel & Davidsson 2011) 

Denna typen av forskningsmetod valde vi för att studien är mindre i skala och att syftet 

är att få fram förskollärares perspektiv. Utöver det kännetecknas en kvalitativ studie 

som mindre objektiv då forskaren besitter en tydlig inblandning. Eftersom faktorer 

såsom forskarens eget förhållningssätt, bakgrund samt tankar har stor inverkan på den 

insamlade data bland annat genom vilka frågor som ställs och vilka gränsdragningar 

som skapas i analysen (Patel & Davidsson 2011). Eftersom denna studie var en mindre 

typ av studie under en begränsad tidsperiod, lämpar sig en kvalitativ ansats. Detta 

möjliggjorde även att vi kunde närma oss förskollärarnas egna perspektiv.  

 

5.2 Val av datainsamlingsmetod  

Vi valde att samla in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer, eftersom de ger en 

viss struktur samtidigt som de även ger utrymme för viss frihet under intervjutillfället. 

Denscombe (2018) förklarar att när en intervju ses som semistrukturerad innebär det att 

intervjuaren till viss del har förberett frågor och innehållsområden innan intervjun, men 

att dessa ska vara öppna samt leda till diskussion. Vid användandet av intervju som 

verktyg är det utbytet mellan deltagarna som lägger grunden för validiteten i 

datainsamlingen. Patel och Davidsson (2011) förklarar att det är viktigt i kvalitativa 

intervjuer att både informanten och den som utför intervjun ska vara medskapare i 

samtalet. Vilket innebär att båda parter ska kunna påverka hur samtalet sker och 

fortskrider. Vilken typ av frågor som används under intervjun kan ha stor påverkan på 

utbytet mellan intervjuaren och informanten. Kihlström (2007) beskriver vilken 

påverkan öppna respektive stängda frågor kan ha på hur informanten väljer att svara. 

Det är viktigt att intervjuaren under samtalet är flexibel så att informanten ges spelrum 

att utveckla sina tankar och sitt perspektiv. Anledningen att denna typen av 

datainsamling valdes var att den som skulle utföra intervjun skulle kunna utveckla och 

ha följdfrågor för att kunna få mer djupgående svar. Det fanns en tanke om att vi under 

intervjuerna skulle vara måna om att ge informanten tillräckligt med talutrymme. 

Frågorna som förberedes var av öppen karaktär för att möjliggöra att informanterna 

skulle kunna utveckla sina tankar och åsikter. Således kan det ses som att de blev 

medskapare i hur samtalet framskred. Dessa frågor går att finna under bilaga A.  

 

5.3  Urval 

I studien blev fyra legitimerade förskollärare från fyra olika förskolor ombedda att delta. 

Den första kontakten med informanterna skedde via en förfrågan som skickades till 
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berörda rektorer. När rektorerna gav sitt samtycke fick vi även rekommendationer över 

vilka förskollärare som kunde vara givande att intervjua för studien. Studien har ett 

icke-sannolikhetsurval och ett bekvämlighetsurval. Icke-sannolikhetsurval syftar på att 

forskaren har en preferens gentemot de som blir utvalda att delta i studien, såsom att de 

ska besitta en viss expertis (Denscombe 2018). Förskollärarna som valdes för studien 

var rekommenderade av deras respektive rektorer och beskrevs som kunniga och 

framåtsträvande inom digitalisering samt arbetade på flerspråkiga förskolor. Eftersom 

förskollärarnas expertis togs i åtanke kan det ses som att ett icke-sannolikhetsurval har 

skett. 

 

De förskollärare som deltar i studien jobbar på förskolor som befinner sig i södra 

Sverige, i samma kommun, vilket kopplas till bekvämlighetsurval. Denscombe (2018) 

beskriver begreppet såsom att de som väljs ut för att delta i en studie befinner sig i 

forskarens närhet. Eftersom studenterna är bosatta i samma kommun som förskolorna 

befinner sig i, faller det under bekvämlighetsurval. Dock även om förskolorna befinner 

sig i samma kommun, skiljer de sig ifrån varandra eftersom de har olika förutsättningar, 

rektorer samt mängd barn med olika modersmål. Anledningen till att dessa förskollärare 

blev valda är att det ska möjliggöra en större bredd i intervjusvaren. Nedan presenteras 

respektive förskollärare med fingerade namn: 

 

Anna har arbetat två år på en pedagogisk verksamhet, varav båda åren var som 

förskollärare. Hon tog sin förskollärarexamen 2017 och arbetar på en åldersintegrerad 

förskola med ungefär 30 barn varav hälften är flerspråkiga.  

 

Jonna har arbetat 22 år i en pedagogisk verksamhet, varav alla åren var som 

förskollärare. Hon tog sin förskollärarexamen 1997 och arbetar med fem-åringar. På 

avdelningen finns det 14 barn och ett modersmål utöver det svenska språket. 

 

Lisa har arbetat åtta år i en pedagogisk verksamhet varav tre av dem var som 

förskollärare. Hon tog förskollärarexamen 2016. I barngruppen finns det 21 barn varav 

åtta av dem är flerspråkiga.  

 

Elin har arbetat fem år i en pedagogisk verksamhet varav fyra av dem var som 

förskollärare. Hon tog sin förskollärarexamen 2015 och hon arbetar med barn som är i 

åldern ett till två och ett halvt år. På avdelningen är det 13 barn varav fyra barn är 

flerspråkiga.  

 

5.4 Genomförande 

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med fyra utvalda förskollärare. 

Innan förfrågan skickades ut till utvalda förskolor kontaktades först berörda rektorer, för 

att få deras samtycke till att deras verksamheter kunde delta i studien. Intervjufrågorna 

har testats genom att studenterna har utfört provintervjuer. För att möjliggöra för de 

deltagande förskollärarna att kunna förbereda sig inför intervjuerna, skickades 

intervjufrågorna ut i förtid till de förskollärare som ville delta i studien. Tillsammans 

med frågorna skickades även ett missiv ut till förskollärarna där de kunde ta del 

ytterligare information om studien och intervjuns genomförande (se bilaga B). 

Intervjuerna utspelade sig på vardera förskolan och varade mellan 30–35 min. Platsen 

fick förskollärarna själva välja för att det skulle underlätta för dem logistikmässigt.  

 

Intervjuerna har spelats in, både för att underlätta interaktionen vid själva 

intervjutillfället och möjliggöra en djupare diskussion med den intervjuade 
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förskolläraren. Ytterligare möjliggjorde inspelningarna att viktig information inte gick 

förlorad. Inspelningen gjordes på två inspelningsenheter ur ett säkerhetssyfte utifall en 

av dem skulle sluta fungera. Denscombe (2018) skriver om vikten av att ha kopior av 

kvalitativa data eftersom den i många fall anses vara oersättlig. Redan när förskollärarna 

fick förfrågan huruvida de önskade att delta i studien, framgick det att inspelningar var 

vitala för studien och därför behövdes genomföras under intervjuerna.  

 

Denscombe (2018) skriver att semistrukturerade intervjuer är ett bra sätt att få fram 

personers enskilda uppfattningar. Eftersom intervjuer är ett moment som gör vissa 

individer obekväma, valdes det i studien att endast en av studenterna skulle vara 

huvudansvarig i intervjun medan den andre skulle sitta med som stöd och anteckna. 

Holme och Solvang (1997) skriver att det är viktigt att notera även reaktioner som inte 

är verbala, såsom gester. Ansvaret för det låg på den studenten som inte hade 

huvudansvaret under intervjun. Här togs aspekten personlig identitet i åtanke vid 

valet av intervjuare och hur denna skulle uppträda under intervjun. Med det avses på att 

vem som utför intervjun kan ha stor inverkan på hur informanten väljer att svara på de 

ställda frågorna. I studien togs studenternas tidigare relationer till informanterna i åtanke 

vid valet av vem som skulle hålla i vilken intervju. Det fanns en tanke att den student 

som hade en tidigare koppling till informanten skulle hålla i intervjun för att möjliggöra 

en djupare samtal, för att de kände sig tryggare med en person som de kände till. Dock 

kan inte detta vara möjligt i förhållande till varje intervju eftersom vi inte hade någon 

koppling till alla förskolor som rektorerna rekommenderade.  

 

5.5 Bearbetning och analys av data 

Bearbetningen av data har skett via en innehållsanalys, Denscombe (2018) förklarar att 

det innebär att en text bryts ner i mindre delar så att relevanta kategorier kan synliggöras 

och sedan analyseras.  

 

Inspelningarna av intervjuerna med förskollärarna transkriberades, för att underlätta 

bearbetningen av intervjusvaren. Samma student som hade huvudansvaret i intervjun 

hade även i uppgift att transkribera den. Denscombe (2018) förklarar att transkribering 

av svaren från en intervju är att föredra då det underlättar arbetet med den insamlade 

data. Transkriberingarna lästes igenom av båda studenterna för att säkerhetsställa att 

informationen stämde överens med intervjutillfällena. Efter transkriberingarna hade 

blivit säkerhetsställda, lästes det igenom grundligt ytterligare flera gånger för att 

synliggöra likheter och skillnader mellan förskollärarnas utlåtanden. Redan under 

intervjutillfällena antecknades den studenten som inte hade huvudansvaret eventuella 

mönster som synliggjordes i förskollärarens svar. Utifrån dessa likheter och skillnader 

skapades mönster som sedan kategoriserades i förhållande till studiens frågeställningar. 

Kategoriseringarna strukturerades sedan upp under respektive frågeställning med hjälp 

av rubriker och underrubriker. Relevanta citat valdes ut ifrån transkriberingarna som 

förstärkte centrala delar av förskollärarnas svar.  Den insamlade data analyserades sedan 

med hjälp av föreliggande studies tidigare forskning och i förhållande till det 

sociokulturella perspektivet samt teoretiska begreppen mediering och den närmaste 

proximala utvecklingszonen.  

 

  

5.6  Etiska överväganden 

 Studiens metod utformades efter de fyra etiska övervägandena som Vetenskapsrådet 

(2011) benämner som informations-, samtyckes- konfidentialitets- samt nyttjandekravet. 
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Informationskravet togs i åtanke genom att de förskollärare som deltog i studien i förtid 

fick information om studiens syfte och innehåll. Detta skedde genom att de inledande 

fick viss information via mejl som sedan utvecklades i ett utskickat missiv (se bilaga B). 

Förskollärarna fick själva avgöra om de önskade delta i studien vilket innebar att de 

kunde ge sitt samtycke. Det tydliggjordes även för förskollärarna att de kunde välja att 

inte längre delta i studien ifall detta var önskvärt. Eventuella namn eller egenskaper 

rörande de deltagande i studien har fingerats för att säkerställa konfidentialitetskravet. 

Den insamlade data användes endast i forskningssyfte och sparades inte efter att studien 

var färdigställd, vilket innebar att nyttjandekravet blev uppfyllt. Utöver de 

forskningsetiska principerna har även det som Datainspektionen (u.å.) förklarar som 

The General Data Protection Regulation (GDPR) tagits i åtanke. GDPR syftar till 

människors rätt till skydd av deras personuppgifter. I denna studie används inga namn, 

egenskaper eller bilder som gör att det framkommer vilka som har deltagit i studien.  

  

5.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Vår studie har en kvalitativ metodansats vilket lämpar sig för studier i mindre skala där 

fokus inte är att få reda på övergripande fakta. Denscombe (2018) skriver att den 

kvalitativa forskningen vanligtvis baseras på ett relativt litet antal fall, vilket resulterar 

att det blir svårt att generalisera den. I studien består urvalet av fyra förskollärare och 

fokus befinner sig på att synliggöra deras egna uppfattningar om det valda området. 

Dessa aspekter resulterar i att även om exempelvis en forskare efterliknar samma metod 

behöver inte det nödvändigtvis bli samma resultat, därför kan det ses att studien inte har 

generaliserbarhet. Dock förklarar författaren att en kvalitativ studie kan besitta 

tillförlitlighet. I vilken mån som studien ses tillförlitlig beror på hur väl 

forskningsprocessen är beskriven så att denna kan granskas och eventuellt efterliknas 

(Denscombe, 2018). Genom att det i studien är tydligt förklarat hur metoden i den är 

utformad och varför denna har blivit vald kan det ses som att det finns en viss 

tillförlitlighet.  

 

Denscombe (2018) beskriver vidare att kvalitativa intervjuer är ett bra verktyg för att få 

reda på informanternas egna perspektiv och uppfattningar. Då syftet med studien är att 

synliggöra lärarnas egna perspektiv, lämpar det sig att använda en form av kvalitativa 

intervjuer. Vilken datainsamlingsmetod som väljs för en studie kan tänkas påverka 

trovärdigheten genom att detta även påverkar de svar som erhålls. I studien använde vi 

semistrukturerade intervjuer, som möjliggjorde att vi hade en intervju frågemall (se 

bilaga A) att följa men samtidigt hade utrymme att utveckla frågorna under intervjuns 

gång. Holme och Solvang (1997) förklarar att semistrukturerade intervjuer möjliggör att 

följdfrågor kan ställas för att fördjupa de svar som informanten ger. Detta kan ses öka 

trovärdigheten i studien då den insamlade data blir mer relevant gentemot syftet. 

Däremot kan denna typen av intervjuer även minska tillförlitligheten i studien, eftersom 

det ställs följdfrågor under intervjuns gång kan denna interaktionen bli svårare att 

granska och efterlikna. En annan faktor som kan påverka trovärdigheten i studien är att 

intervjufrågorna skickades ut i förtid till informanterna, eftersom detta kan innebära att 

de svar som informanterna ger inte överensstämmer med verkligheten.  

  

Intervjuerna spelades in i syfte att viktig information inte skulle gå förlorad och 

möjliggöra att intervjuaren kunde fokusera på att utbytet med informanten istället för att 

fokusera på anteckning av svaren. Denscombe (2018) förklarar att ljudupptagningar är 

nödvändiga under intervjuer men att de kan leda till att informanten känner ett visst 

obehag och att eventuella icke-verbala uttryck såsom gester inte framkommer. 
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Ljudupptagningar under intervjuerna kan ses stärka studiens trovärdighet, eftersom det 

visar vad informanterna ordagrant har sagt vilket säkerställer att resultatet kan baseras 

på korrekt information. Hade intervjuerna istället antecknats kunde detta eventuellt ha 

inneburit att informanterna hade känt sig mer bekväma, dock hade mycket information 

kunnat gå förlorad eftersom vi möjligtvis endast hade skrivit ner det som vi hade funnit 

relevant för stunden.  
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6 Resultat och analys  
 

Här presenteras det resultat vi samlade utifrån den insamlade data från intervjuerna med 

förskollärarna. I första delen av avsnittet presenteras resultaten vi fick fram med 

utgångspunkt från första frågeställningen: Hur beskriver förskollärare att digitala 

verktyg kan användas för att främja flerspråkiga barns modersmålsutveckling. I den 

andra delen presenteras resultatet i förhållande till den andra frågeställningen: Hur 

förklarar förskollärare att samarbetet med barnens vårdnadshavare kan påverka 

arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn. I den sista delen 

presenteras resultatet utifrån den tredje frågeställningen: Vilka utmaningar ser 

förskollärare i arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn. Under 

varje del finns en kort sammanfattning som diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning. Därefter görs en analys av resultatet i förhållande till de teoretiska 

begreppen.  

 
6.1 Förskollärarnas beskrivning om digitala verktyg och barns 
modersmålsutveckling  

I avsnittet nedan besvaras den första frågeställningen. Studiens resultat har här delats in 

i två underrubriker: förskollärarnas syn på digitala verktyg och applikationer som 

givande hjälpmedel. 

 
6.1.1 Förskollärarnas syn på digitala verktyg 

Gemensamt för de intervjuade förskollärarna är att de beskriver digitala verktyg som ett 

givande komplement i barnens undervisning. Dessutom kan det främja barnens 

modersmålsutveckling. De verktyg som alla förskollärarna använder mest med barnen 

är lärplattan och projektorer. Elin beskriver även att högtalare är ett verktyg som de 

använder flitigt i kombination med lärplattan och projektorn. Exempelvis fågelkvitter 

kan spelas i bakgrunden medan en saga läses upp eller gestaltas. Dock nämns det även 

att “äldre” teknik såsom stationära datorer är ett givande inslag i barnens undervisning. 

Anna beskriver att datorn och tangentbordet möjliggör att barnen kan skriva bokstäver 

och ord även innan de fullt behärskar att korrekt hålla i en penna. Utöver det används 

även datorn till att barnen kan rita i ett program som kallas för Paint. Anna berättar om 

att det är viktigt att inte traditionella verktyg bortfaller för att ersättas med nya, utan 

även att de kan vara givande om arbetet med dem har ett tydligt syfte. Barnen ska inte 

endast konsumera ett digitalt verktyg utan att de ska även producera med hjälp av 

verktyget. Förskolläraren menar även att äldre teknik som datorn möjliggör att barnen 

kan få en förståelse för att det har skett en utveckling inom digitaliseringen, att det inte 

endast har funnits lärplattor och mobiltelefoner. Elin beskriver även att de som 

komplement till lärplattan, använder sig mycket av QR-koder tillsammans med barnen. 

Dessa är kopplade till sånger, sagor och uppdrag som både barnen och pedagogerna kan 

starta med hjälp av att skanna QR-koderna med lärplattan. Förskolläraren redogör även 

för att Green screen är ett användbart verktyg eftersom det möjliggör att barn kan ta del 

av olika miljöer.  

 

Lisa menar även att Google translate och Youtube är givande komplement för barnens 

modersmål. Detta kan hjälpa pedagogerna med exempelvis kunna översätta ord från 

deras modersmål och att det därefter kan ske en kommunikation. Hon nämner att de har 

ett barn som inte behärskar svenska språket än och då är Google översätt ett hjälpmedel 

för kommunikationen mellan pedagoger och barn, samt att det inkluderar barnen mer i 
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verksamheten. Lisa säger att dessa webbtjänster även är givande för pedagogerna 

eftersom de kan lära sig ord på barnens modersmål och att det sedan kan underlätta 

interaktionen med barnen. Lisa säger: “dom här rutinorden liksom vad man ska göra, 

man ska gå på toaletten vi ska äta, liksom sådana grejer så att vi också lär oss det till en 

början, så att man kan liksom fånga barnen också på det” (Lisa). Förskolläraren 

förtydligar att detta arbetet även kan väcka de andra barnens nyfikenhet för språket och 

därigenom påverka barnens samspel. Hon beskriver att det finns de barn i barngruppen 

som ursprungligen inte talar spanska men som har lärt sig enklare ord såsom no (nej) 

och si (ja) samt att dessa barn använder orden när de samspelar med de barn som har 

spanska som modersmål.  

 

Även Anna säger att de använder Youtube för att spela upp videoklipp och musik. Hon 

redogör för att de använder lärplattan flitigt under sångsamlingar och fruktstunder för att 

spela musik i bakgrunden. Hon menar att pedagogerna själva eller tillsammans med 

barnen brukar använda sökmotorn Google som ett hjälpmedel under samlingar för att 

kunna ta svara på barnens frågor samt funderingar. Hon säger: “vi har många samlingar 

faktiskt där iPaden är ett naturligt inslag i samlingen för den gör att vi kan ta reda på 

mer [...] som informationskälla som gör att leken blir lite roligare” (Anna). 

 
6.1.2 Applikationer som givande hjälpmedel 

Gemensamt för alla förskollärarna var att de i arbetet med barnens 

modersmålsundervisning använde sig av applikationen Polyglutt. Förskollärarna 

beskriver att Polyglutt är ett hjälpmedel vid högläsning som möjliggör att böcker kan 

spelas upp antingen via en iPad eller en projektor. Det finns många böcker att välja 

mellan och flera finns på många olika språk. Lisa och Anna säger att det är bra att 

applikationen gör så att pedagogerna tillsammans med barn kan lyssna på samma bok 

på flera olika språk. Lisa berättar att det kan kännas spännande för barnen och att det bli 

en gemensam punkt som det går att samlas kring. Hon säger:  

 
… om man har en gemensam punkt som man kan samlas kring och man läser en bok, Pinos 

vinter exempelvis så få dom ju höra den på sitt språk och så kan man säga det på svenska så 

att dom liksom får höra.   

      Lisa  

 

Även Jonna säger att hon finner att digitala verktyg är ett bra hjälpmedel i de fall som 

förskollärarna inte talar barnets språk. Utöver detta så beskriver även förskollärarna att 

applikationen möjliggör att barnen kan få en förståelse för att det finns olika språk. 

Jonna resonerar att Polyglutt även kan vara inspirerande för pedagogerna: 

 
Ja fördelen är ju att man faktiskt kan få lyssna på modersmål, det är inspirerande för oss, så 

att vi kan få höra hur modersmålet låter på ett korrekt sätt och att det finns väldigt stort 

utbud, vi behöver inte gå till biblioteket och be och leta dom fram böcker. 

                                             Jonna 
    

Anna och Lisa beskriver att de har barn på sina förskolor som talar ett modersmål som 

arbetslaget inte talar. Förskollärarna anser att verktyg såsom Polyglutt kan vara en källa 

till dessa modersmål. Lisa säger “eftersom vi inte kan så just det här med att lyssna på 

bok och kunna höra sitt modersmål alltså utanför hemmet då är ju Polyglutt en 

fantastisk app” (Lisa). I linje med detta lägger Elin vikt vid att det gynnar barnen att få 

höra sitt modersmål även utanför hemmet och att detta kan stärka deras kulturella 

identitet. 
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Både Lisa och Anna säger att Polyglutt är ett bra hjälpmedel för de pedagoger som inte 

känner sig bekväma med att utföra högläsning. Anna betonar dock att det är viktigt att 

inte bara läsa/ lyssna på böcker via Polyglutt när barnen även behöver högläsning från 

riktiga böcker, utan att applikationen ska vara mer som ett komplement. Att det behöver 

finnas en balans mellan det analoga och det digitala nämner även Jonna, hon säger att 

“… det kan bli negativt om man snöar in på bara använder digitala, tycker att det är 

viktigt att använda, kombinera analogt och digitalt” (Jonna). 

 
6.1.3 Sammanfattning och diskussion av förskollärares beskrivning av digitala 
verktyg och barns modersmålsutveckling 

Förskollärarna beskriver att de använder olika sorter av digitala verktyg och refererar då 

även till äldre teknik i form av en stationär dator. Barnen ges möjlighet att med hjälp av 

tangentbordet och datorskärmen skriva bokstäver och upptäcka ord. Innan barnen har 

förmågan att kunna skriva ord med en penna så kan de med hjälp av tangentbordet få en 

förståelse för att ord består av bokstäver och att samma bokstäver kan bilda olika ord. 

Även McPake och Stephen (2016) argumenterar för att det främjar barnens 

språkutveckling när de arbetar med texter. Lisa och Anna beskriver olika sätt på hur 

Google-tjänster och Youtube kan användas som ett hjälpmedel i det vardagliga arbetet 

med barnen. De berättar att webbtjänsterna bland annat kan användas för att 

tillsammans med barnen söka fram information eller videor samt översättning av ord på 

barnens modersmål. En av förskollärarna förklarar att det kan göra stor skillnad om de i 

arbetet med ett flerspråkigt barn kan lära sig rutinord på barnets språk. Google översätt 

nämns i detta fallet som ett givande hjälpmedel. I liknelse med detta nämner Holmberg 

et. al. (2019) ytterligare exempel på hur både Google och Youtube kan användas med 

barnen både för att söka information och visa den. I resultatet framkommer det att när 

pedagogen arbetar på detta sättet med barnen kan även de barn som inte ursprungligen 

besitter språket intressera sig för det och detta kan då påverka barnens samspel. I linje 

med detta belyser Kultti (2014) att beroende på hur barnen får använda och ta del av sitt 

modersmål kan det påverka samspelet med andra barn och pedagoger på 

förskolan. Utöver webbtjänster så förklarar en förskollärare att de även använder sig 

mycket av QR-koder tillsammans med barnen. Att QR-koder är ett givande hjälpmedel i 

undervisningen med barnen nämner även Holmberg et. al. (2019). Författarna förklarar 

att koderna kan leda till sociala interaktioner och lära barnen nya begrepp.  

 

Utifrån förskollärarnas beskrivningar om digitala verktyg, är lärplattan det verktyget 

som de använder mest i förhållande till barnens modersmålsutveckling. Samtliga 

förskollärare nämner att de med lärplattan använder en applikation som kallas för 

Polyglutt. Applikationer kan även främja barnens språkutveckling men möjliggör också 

att de flerspråkiga barnen känner sig involverade och kompetenta i det de gör 

(Holmberg et. al. 2019). Gemensamt i den främsta fördelen med applikationen Polyglutt 

är att den möjliggör att det går lyssna på samma bok på flera olika språk. Förskollärarna 

nämner att det inte endast gynnar barnet vars modersmål boken är på, utan även de barn 

som inte behärskar det språket eftersom de kan få en förståelse för att det finns mer 

språk än endast deras eget språk. I liknelse med detta beskriver Rowe och Miller (2015) 

att applikationer kan gynna barns flerspråkighet i de fall som de får träna både 

majoritetsspråket och sitt modersmål.  

 

 

6.2  Samverkan med vårdnadshavare 

I avsnittet nedan besvaras den andra frågeställningen. Resultatet delas in i två 

underrubriker: vårdnadshavare som tillgång i arbetet med flerspråkiga barns 
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modersmålsutveckling i förskolan och vårdnadshavares föreställningar om arbetet med 

digitala verktyg i förskolan. 

6.2.1 Vårdnadshavare som tillgång i arbetet med flerspråkiga barns 
modersmålsutveckling i förskolan 

Alla förskollärarna var tydliga med att de ser att samverkan med barnens 

vårdnadshavare spelar en central roll i barnens modersmålsundervisning i förskolan. 

Både Lisa och Jonna förklarade att det är viktigt att barnen får möjlighet att höra och 

tala modersmålet i hemmet. De förklarar att när pedagogerna inte själva är kapabla att 

tala barnens modersmål korrekt så är det viktigt att de får höra det i hemmet.  

 

Både Anna och Jonna nämner att vårdnadshavarna kan hjälpa förskollärarna i arbetet 

med barnens modersmål, då de kan komma med tips utifrån vilka applikationer, klipp 

och böcker de brukar använda hemma. Det kan underlätta för pedagogerna i att fånga 

barnens intresse för språket i förskolan. Jonna säger: “att man läser böcker på 

modersmålet hemma och [...] kan ha ett utbyte och att man kan få tips och idéer om 

böcker, vilka böcker läser ni hemma för att det alltid roligare att läsa en bok som är 

känd för barnet sen innan, så föräldrar är stor tillgång” (Jonna). I linje med detta så 

säger även Elin att hon upplever att barnen blir glada när de hör sånger på sitt eget språk 

och att det kan ske en form av igenkänningsfaktor, eftersom de spelar samma eller 

liknande sånger i hemmet. Anna talar om att det kan vara svårt för förskollärarna att 

hitta sånger eller filmer på exempelvis arabiska då språket har ett annat alfabet än 

svenskan, då kan vårdnadshavarna assistera förskollärarna för att hitta rätt.  

 

Lisa förklarar att det är viktigt att förskollärarna ser barnens vårdnadshavare som en 

tillgång i barnens modersmålsundervisning, eftersom det möjliggör att de känner sig 

involverade och delaktiga. Hon berättar om hur de med hjälp av en “flygande matta” har 

simulerat tillsammans med barnen att de har flugit och besökt barnens olika hemländer. 

Förskollärarna frågade barnens vårdnadshavare för att få information om landet och lära 

sig enklare fraser som de sedan kunde dela med barnen: 

 
… vi pratat om och sen har dom räknat ett till fem och hur man säger hej och lite såna 

grejer och då har vi verkligen tagit hjälp av föräldrarna för att det då vill vi involvera 

föräldrarna också så att vi kan ju snabbt och enkelt ta googla fram det men då vill man ju 

samverka med föräldrar också så de är ju bättre och att liksom dom får känna sig delaktiga.

      Lisa  
 

I likhet med det som Lisa säger ovan förklarar även Anna att de rådfrågade barnens 

vårdnadshavare när förskolan skulle fira FN-dagen. Med hjälp av vårdnadshavarna fick 

då förskollärarna reda på vad exempelvis polis heter på arabiska och hur ordet uttalas 

korrekt. Hon förklarar att det för en förskollärare som inte talar arabiska, kan vara svårt 

att uttala ord i språket och det då är givande att rådfråga barnets vårdnadshavare för 

korrekt uttal. Även Elin tydliggör att vårdnadshavare är en tillgång i arbetet med 

barnens modersmål. Hon berättar att barnens vårdnadshavare har skrivit ner vardagsord 

såsom toalett och vila, med hjälp av dessa ord kan förskollärarna sedan interagera med 

barnen samt göra schemakort som kan användas för att visa barnen vad som ska ske 

under dagen.  

 

Anna berättar även att barnens vårdnadshavare kan vara en viktig del i att utveckla 

barnens modersmålsundervisning i förskolan. Hon nämner som exempel att ett barn i 

förskolan inte visar att det kan räkna på sitt modersmål och att hon i detta fallet 
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uppmärksammar barnets vårdnadshavare på det. Vårdnadshavaren förklarade att barnet 

räknar mycket hemma både på modersmålet och svenska: 

 
Jag berättar vad barnet tränar på förskolan, säg att det handlar om att räkna ett, två, tre, fyra, 

fem, sex, sju, jag får inte barnet att säga det på förskolan och tror att barnet inte kan, 

föräldern säger till mig: jodå det kan han räknar jättemycket hemma på båda språken, i så 

fall så kanske jag som förskollärare måste byta teknik eller taktik, tvingar jag fram att räkna 

på ett trist sätt, eller är det för lätt och därmed inte intressant för barnet, kan jag behöva 

använda mig av båda språk för att locka fram det andra.  
                                                 Anna 

  

Anna nämner att utbytet med vårdnadshavarna fick henne att reflektera över hur hon 

närmar sig barnets perspektiv och att hon eventuellt behövde förändra sitt 

förhållningssätt.  

 
6.2.2 Vårdnadshavares föreställningar om arbetet med digitala verktyg i förskolan  

Förskollärarna säger att det finns en del vårdnadshavare som har en negativ inställning 

gentemot att barnen ska använda digitala verktyg i förskolan. De förklarar att det är 

avgörande hur förskollärarna redogör för vårdnadshavarna i vilket syfte verktygen ska 

användas, för att de ska förstå att det finns en mening med varför verktygen används. 

Jonna förklarar det som att:  

 
Många har lite negativ inställning i det här med att vi ska ha dom digitala utvecklingen för 

att dom inte riktigt tänker på samma sätt som vi gör, dom tänker att barnen får sitta med en 

iPad that’s it så där har vi ett stort uppdrag att förtydliga hur vi ser på det här och hur vi 

använder digitala verktyg att det är så mycket mer att man kan liksom utveckla det i arbetet.   

     Jonna 
 

Anna nämner dock att det finns även vårdnadshavare som har positiv inställning till 

digitala verktyg och de kommer med tips och idéer på hur vi kan utveckla arbetet 

med barnen. Som exempel till detta förklarade Anna att en vårdnadshavare hade tipsat 

pedagogerna om vilka applikationer som de använde hemma med barnet och som de 

själva kunde se tilltalade barnet samt utvecklade dess språk. I liknelse med detta så 

påpekar Elin att i de fallen som barnens vårdnadshavare själva är medvetna och 

drivande inom digitala verktyg så kan även förskollärarna tvingas vara mer medvetna.  

 
6.2.3 Sammanfattning och diskussion av samverkan med vårdnadshavare 

Genomgående i förskollärarnas svar är att vårdnadshavarna är en stor tillgång i arbetet 

med barnens modersmål. En av anledningarna som förskollärarna säger är att de genom 

att rådfråga barnens vårdnadshavare kan få information om hur ord på barnens 

modersmål uttalas på ett korrekt sätt. I linje med detta förklarar även Ljunggren (2016) 

att barnens vårdnadshavare är en nödvändighet i modersmålsundervisningen i förskolan 

eftersom de bland annat kan spela in ord på barnens språk. Vidare beskriver författaren 

att det är givande att vårdnadshavarna får känna att de är involverade i förskolans 

verksamhet, vilket även Lisa förklarar under sin intervju. Hon berättar att de som 

förskollärare med enkelhet under ett projekt hade kunnat söka information om barnens 

hemländer, men att de istället valde att rådfråga barnens vårdnadshavare, vilket var väl 

uppskattat av dem då de kände sig delaktiga och involverade. Förskollärarna nämner 

även vikten av att barnen får höra och tala sitt modersmål i hemmet. I liknelse med detta 

skriver även Kultti (2014) om att det är viktigt att barnen får ta del av sitt modersmål 

även i sina hemmiljöer, eftersom detta kan påverka deras samspel med barn och 

pedagoger på förskolan. Samtliga förskollärare förklarade i sina intervjusvar att det 

finns de vårdnadshavarna som har en negativ inställning till arbetet med digitala verktyg 
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i förskolan. Vårdnadshavarna besitter i dessa fall en oro över att skärmtiden blir för hög 

för barnen och att exempelvis lärplattan endast används för att passa barnen. Detta 

nämner även Plowman och McPake (2013) i sin studie, de förklarar det finns en oro att 

det sammanlagt blir en hög mängd skärmtid i de fall som barnen använder digitala 

verktyg både på förskolan och i hemmet. Det behöver då finnas en balans mellan 

digitala och mer traditionella aktiviteter. 

 

6.3 Utmaningar som förskollärarna ser i förhållande till arbetet med 
digitala verktyg med flerspråkiga barn 

Detta avsnitt svarar på den tredje frågeställningen. Avsnittet har delats in i två 

underrubriker: begränsningar med de digitala verktygen och kompetensutveckling inom 

digitala verktyg och modersmålsutveckling  

6.3.1 Begränsningar med de digitala verktygen 

En nackdel som Anna nämner är att det finns de tillfällen då olika digitala verktyg inte 

är kompatibla med varandra. Hon berättar att de har köpt in ett verktyg som kallas för 

Makey Makey. Verktyget möjliggör att vardagsobjekt som leder ström, exempelvis ett 

päron kan kopplas ihop med ett datorprogram. Genom att en person vidrör päronet sker 

en handling i datorprogrammet exempelvis att det blir ett Enter-slag i Microsoft Word. 

Förskolläraren förklarar att det inte var möjligt att koppla ihop denna Makey Makey 

med deras stationära dator, eftersom den var av en äldre modell. Hon berättar att “en 

negativ aspekt på det hela är att man måste ju ha kanske en nyare dator till ett nytt 

digitalt verktyg”(Anna). Även Elin nämner att det finns de fall då det gynnar barnen att 

inte kombinera flera digitala verktyg. Hon säger att de stundtals spelar upp dansrörelser 

i kombination med ljud på projektorn för att barnen ska dansa. Dock kan det resultera i 

att barnen istället står och tittar på uppspelningen av rörelserna såsom en film istället för 

att röra sig, hon upplever att de rör sig mer i de fall som musik endast spelas på 

högtalare utan att rörelser spelas upp på projektorn. Även Jonna nämner att de har 

digitala verktyg som behöver uppdateras eller utvecklas för att bli ett bättre komplement 

till barnens lärande. I linje med det som Jonna säger så uttrycker även Anna en önskan 

om att det ska ske en utveckling eller uppgradering av de verktyg som förskolan redan 

har.  

 

Jonna menar att en negativ aspekt på arbetet med digitala verktyg kan vara att barnen 

inte får det stöd av de vuxna i deras omgivning, som de behöver. Hon nämner en oro 

över att barnen ska sitta själva med lärplattan utan en pedagog så att ett lärande inte 

sker. Även Anna säger att det är viktigt att barnen själva förstår syftet med verktyget 

och att de inte endast ges fri tillgång till dem: 

 
 … de måste på något sätt se meningen med det digitala verktyget, varför lär vi oss det, 

varför använder vi det, och om vi då försöker inte bara lägga fram det huxflux och säger 

testa det och gör vad ni vill med det, att man måste ju sätta in det i ett sammanhang   
     Anna 
 

Även Elin argumenterar för att digitala verktyg inte kan ersätta mänskligt samspel. Hon 

nämner att ungefär 50% av socialt utbyte är kroppsspråk och att digitala verktyg varken 

har förmågan att förmedla eller läsa av kroppsspråket.  

 
… om jag läser en bok [...] och jag upplever att barnen börjar tappa fokus så kan jag välja 

att scrolla lite av texten och inte läsa allt, men det kan inte göras av en app, den kan inte 

läsa av barnets kroppsspråk    

     Elin 
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Lisa berättat att förskollärarna behöver vara medvetna om vad barnen använder de 

digitala verktygen till. Hon säger att hon anser att det på webbsidor såsom Youtube 

finns innehåll som inte är lämpligt för barnen att ta del av. Hon kopplar det till barnens 

modersmål, eftersom det kan vara en utmaning för förskollärarna att avgöra om 

innehållet är lämpligt eller inte om de inte själva behärskar språket. Hon fortsätter: “då 

gäller ju liksom och ha koll och sen vi brukar inte köra Youtube så mycket [...] det är 

inte så lätt men, så Youtube är man lite så där njaae de kollar vi inte på” (Lisa). 

 

Även Anna säger att förskolläraren behöver vara selektiv vid valet av vilka digitala 

verktyg som används i förskolan. Hon betonar att alla applikationer inte tilltalar alla 

barn och att inte alla applikationer har en god kvalitet.  

 
… alltså sju av tio appar var bara inte bra, så några appar fastnade jag för men många appar 

såg jag inte meningen med… alltså det var så tråkiga för mig jag förstod inte var barnen 

lära sig utav det här.  
                                                                    Anna 

 

I linje med det Anna säger ovan så berättar Elin att det innebär en utmaning i att det 

finns de applikationer som hon finner har god kvalitet och gynnar arbetet med barnen, 

som inte längre tillåts att användas i kommunen. En av dessa applikationer är 

PicCollage, som möjliggör att bilder och bildtext kan kombineras för att sedan användas 

i pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Elin säger att PicCollage inte 

längre får användas då den inte stöds av den nya lagen om GDPR. 

 

En utmaning som förskollärarna nämner att de ser i förhållande till 

modersmålsundervisningen med hjälp av digitala verktyg är när tekniken inte är pålitlig. 

Exempelvis säger Lisa att det finns de tillfällen när de inte kan gå vidare med planerade 

aktiviteter som följd av att verktygen inte fungerar. Ytterligare en faktor som samtliga 

förskollärare nämner som kan innebära en utmaning är ekonomi/ resursfrågan. Vilket 

syftar till vilka digitala verktyg som förskolan får tillgång till. I vilken mån förskolan 

eller digitala verktyg är prioriterade i kommunen påverkar hur lärarna arbetar med dem 

på förskolan. Även Lisa betonar detta då hon berättar att även lokalerna påverkar, 

eftersom deras förskola är en tillfällig förskola där fokus inte läggs på just digitala 

verktyg. Elin berättar att hon även anser att tidsaspekten behöver tas i åtanke, eftersom 

oavsett om kommunen eller rektorn tillför nya applikationer som är givande så behöver 

förskollärarna ges tid att testa dessa och lära sig dem.  

 
6.3.2 Kompetensutveckling inom digitala verktyg och modersmålsutveckling 

Samtliga förskollärare säger att de hade velat få mer kompetensutveckling inom 

området. Lisa och Anna berättar att de båda har gått en kurs som handlade om digitala 

verktyg men att de upplever att de behöver mer kunskap. I förhållande till barns 

modersmålsutveckling så är det gemensamt för förskollärarna att de inte har fått 

genomgå kompetensutveckling om det. Jonna berättar att:  

 
… bristen isåfall på kompetensutveckling att vi inte får den kompetensutveckling som vi 

behöver för att kunna stödja barnen i deras modersmålsutveckling […] det ju egentligen 

ganska nytt för oss att det ansvaret ligger på förskolepedagogerna [...] så vi skulle behöva 

ännu mer kompetensutveckling i det så att man vet hur man bäst kan stötta.  

     Jonna  
 

Alla förskollärarna säger att en utmaning kan vara om pedagogerna inte själva behärskar 

barnens modersmål. De betonar att det kan göra en stor skillnad i barnens 
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modersmålsundervisning om det finns kompetenta förskollärare på förskolan som 

behärskar dessa språk. Lisa, Jonna och Elin berättar att det i kommunen tidigare fanns 

modersmålspedagoger som kom ut till förskolorna för att arbeta med barnen och deras 

modersmål. Förskollärarna uttrycker att de ser det som en svårighet att ta över den 

rollen som modersmålspedagogerna tidigare hade. Även Anna nämner att en 

modersmålspedagog är en stor tillgång i arbetet med barnens modersmål. Hon tar som 

exempel när en arabisk kvinna kom till deras förskola för att arbeta och förbättra sin 

svenska. Kvinnan satt tillsammans med ett svenskfött barn och ett arabiskt barn och 

lyssnade på böcker både på svenska samt arabiska. Hon uppmärksammade sedan 

förskolläraren Anna att den arabiskan som böckerna spelades upp på inte var samma 

arabiska dialekt som pojken talade och förstod. Vilket var en faktor som Anna säger att 

hon själv inte hade kunnat upptäcka. Både Anna och Elin nämner att även om 

modersmålspedagogerna var väldigt uppskattade både av barnen och förskollärarna på 

förskolorna, togs de antagligen bort av ekonomiska skäl och att inte kommunen kunde 

tillgodose alla de olika modersmål som fanns på förskolorna.  

 
6.3.3 Sammanfattning och diskussion av utmaningar i förskolan 

I resultatet berättar förskollärarna om olika utmaningar som kan förekomma vid arbetet 

med digitala verktyg och barns modersmålsutveckling. En av dessa är att förskollärarna 

upplever en oro gentemot arbetet med de digitala verktygen, eftersom det kan resultera i 

att barnen inte får det vuxenstöd som de behöver. Detta framkommer även i Plowmans 

och McPakes (2013) artikel. De berättar att det finns en rädsla för att teknologi ersätter 

social interaktion. I likhet med författarna uttrycker de intervjuade förskollärarna att det 

beror på hur de digitala verktygen används och i vilket syfte. Plowman och McPake 

(2013) argumenterar för att digitala verktyg bör ses som ett sätt att stärka sociala 

interaktioner. De skriver att medier såsom populärkulturella filmer väcker intresse hos 

barnen och därigenom kan leda till att barnen vill samtala om dem.  

En brist på kompetensutveckling om digitala verktyg är en faktor som samtliga 

förskollärare upplever. En av förskollärarna har arbetat 22 år som förskollärare men har 

trots detta inte fått genomgå någon kompetensutveckling inom digitala verktyg. Altun 

(2019) argumenterar för att lärarna behöver kompetensutveckling för att kunna 

utförande aktiviteter med teknologiska inslag som blir lärande för barnen, och att denna 

kompetensutvecklingen helst ska ske redan under lärarutbildningen. Samtliga 

förskollärare nämner att de inte känner sig säkra när det handlar om arbetet med digitala 

verktyg, det belyser även McPake och Stephen (2016) samt Altun (2019). Författarna 

menar att pedagogernas kompetenser och deras inställningar påverkar hur undervisning 

med digitala verktyg sker i förskolan.  

I resultatet framkommer det att huruvida förskollärarna på förskolan själva behärskar de 

språk som barnen talar, har en stark påverkan på arbetet med barnens modersmål. Även 

McPake och Stephen (2016) beskriver att det innebär en utmaning när lärarna inte har 

kompetens om barnens olika språk. Författarna argumenterar för att digitala verktyg kan 

möjliggöra att barnen ges en annan källa till sitt modersmål i verksamheten. Detta 

berörs även av Ljunggren (2016) som i sin studie betonar att även i de fall där lärarna 

inte behärskar samma språk som barnen ska dessa språk vara en naturlig del av 

verksamheten. Vidare förklarar författaren att digitala verktyg såsom inspelningsenheter 

kan underlätta arbetet med barnens modersmål.  

I intervjuerna nämner både Anna och Lisa att det är av vikt att det innehållet som barnen 

får ta del av med hjälp av de digitala verktygen, ska kontrolleras så att de har en god 
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kvalitet och är lämpligt. Vilket även tas upp i Plowman och McPakes (2013) studie, att 

det bidrar till barnens lärande som utvecklas och utmanas på ett annan nivå. Anna 

berättar i intervjun att det är viktigt att förskolläraren behöver vara noga i valet när det 

gäller digitala verktyg. Hon säger att hon anser att alla applikationer på lärplattan inte 

håller samma goda kvalitet och dessutom tilltalar inte alla applikationer barnen. 

6.4 Analys av resultat 

I kommande del analyseras resultatet i förhållande till det sociokulturella perspektivet 

och de teoretiska begreppen mediering samt den närmaste proximala utvecklingszonen, 

vilket presenterades i avsnittet Teoretiskt ramverk.  

 

I föreliggande studie beskriver samtliga förskollärare olika sätt där digitala verktyg kan 

vara ett givande hjälpmedel i arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Vid flertalet 

tillfällen i resultatet nämner de verktygen i situationer där de används som medierande 

redskap. Exempelvis förklarar en av förskollärarna att de tillsammans med barnen 

använder sig av en äldre typ av stationär dator med tillhörande tangentbord. Med hjälp 

av tangentbordet kan barnen skriva bokstäver och ord i program såsom Microsoft Word. 

Detta arbetssättet används med barn i olika åldrar på förskolan, då de barn som ännu 

inte behärskar att skriva med penna, kan använda tangenterna på tangentbordet för att 

diktera. Detta antyder att dessa redskap kan ses vara den typen av medierande redskap 

som benämns som kulturella, vilket Säljö (2005) menar innebär att de består av tecken 

och en form av material. Med hjälp av datorn kan barnens förståelse för det skriftliga 

språket stimuleras. När barn inser att bokstäver tillsammans bildar olika ord sker ett 

kodknäckande. Det här arbetssättet används med barn i olika åldrar, och kan därmed 

kopplas till det sociokulturella begreppet som Säljö (2014) benämner som den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Eftersom arbetssättet med datorn går att åldersanpassa kan 

detta innebära att detta även kan anpassas efter de olika utvecklingsnivåer som barnen 

befinner sig på för nuläget. Läraren kan med hjälp av datorn utmana barnen på den 

nivån som är lämplig för dem, vilket ger möjlighet till lärande. Ytterligare ett sätt som 

förskolläraren förklarar att datorn används som ett medierande redskap är med 

kretskortet Makey Makey. Med hjälp av detta kan barnen få en förståelse för att 

vardagsföremål i deras närhet kan leda ström. Genom att de kan få uppleva att vidröring 

vid exempelvis ett päron kan förändra någonting på datorskärmen, kan det tänkas att 

lärandet blir mer tydligt än om detta endast hade diskuterats mellan läraren och barnen. 

Här agerar Makey Makey medierande då det möjliggör för barnen att etablera 

kunskaper om föremål i sin omgivning.  

 

I likhet med den stationära datorn kan även lärplattan ses vara som ett kulturellt 

redskap, eftersom den består av material och olika tecken. Lärplattan var det digitala 

verktyget som förskollärarna uppger att de använder mest i undervisningen tillsammans 

med barnen. Förskollärarna förklarar att de använder verktyget på flera sätt som kan ses 

vara medierande, eftersom det på något sätt syftar till att förmedla ett lärande. 

 

Ytterligare en slutsats av resultatet är att ett tillvägagångssätt som används tillsammans 

med barnen, är applikationen Polyglutt. Applikationen beskrevs som ett givande 

komplement i arbetet med de flerspråkiga barnen av olika anledningar. En av dessa är 

att barnen kan lyssna på böcker på sina olika modersmål, även i de fall som 

förskollärarna själva inte behärskar dem. Således kan arbetet med applikationen ses vara 

medierande, eftersom de ger barnen möjlighet att höra böcker på olika språk. Lärande 

kan ske genom att applikationen möjliggör för barnen att inte endast höra sitt 

modersmål, utan även höra det i förhållande till andra språk exempelvis 
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majoritetsspråket. Inom det sociokulturella perspektivet förklaras det att utvecklingen av 

olika språk kan gynna varandra vid inlärningen (Vygotskij 2001). Detta skulle kunna 

tyda på att det även kan ske mediering för de barn som inte är flerspråkiga, eftersom de 

kan få en förståelse för att det finns mer språk i världen än exempelvis endast svenska 

och att samma bok kan låta väldigt annorlunda på olika språk samt att orden inte ser 

likadana ut. Det framgår i resultatet att förskollärarna upplever att användandet av 

applikationen kan stärka barnens kulturella identitet och att de kan känna stolthet då de 

hör sina modersmål spelas upp inför resten av barngruppen. Detta går att koppla med 

det som Säljö (2014) menar, att språket är en partner i allt som en person gör. Inom det 

sociokulturella perspektivet förklaras det att språket är en central del av en individs 

identitet och utveckling. Då barnen kan känna stolthet och att deras kulturella identitet 

kan stärkas av att de får höra sina modersmål spelas upp enskilt eller i grupp, kan det 

ses härröra till det Säljö (2014) menar om att språket är en viktig del av en persons 

självbild.  

 

Utöver applikationen Polyglutt, förklarar förskollärarna att de använder lärplattan för att 

söka efter information eller medier genom att exempelvis använda sig av Google 

tjänster eller Youtube. Dessa webbtjänster kan ses agera medierande då det möjliggör 

att förskollärarna själva eller tillsammans med barnen kan förskaffa sig nya kunskaper. 

En förskollärare förklarar att de under samlingar kan använda sökmotorn Google för att 

söka svar på barnens olika frågor, vilket resulterar i att tjänsten blir ett redskap som 

förmedlar kunskap. Ytterligare förklarar en förskollärare att tjänsten Google översätt 

möjliggör för pedagogerna att lära sig rutinord på barnens modersmål vilket sedan 

underlättar kommunikation med de barnen. Således kan tjänsterna ses vara medierande 

både för barnen och förskollärarna. Inom det sociokulturella perspektivet förklaras det 

att lärande sker i samspel mellan individer (Vygotskij 2001). Dessa webbtjänster kan 

ses påverka samspelet mellan förskollärarna och barnen samt samspelet mellan barn och 

barn. Förskolläraren berättar att hon har upplevt att även de barn som inte talar 

exempelvis spanska, har börjat använda enklare ord såsom si och no med de barn som 

talar spanska. Vilket kan tyda på att det har skett ett lärande och att detta sedan påverkar 

hur barnen samspelar med varandra samt lär sig vidare.  

 

Det framgår i den insamlade data att förskollärarna ser barnens vårdnadshavare som 

kunniga och kompetenta samt att de spelar en viktig roll i barnens 

modersmålsundervisning. I de tillfällen där förskollärarna själva inte behärskar barnens 

modersmål kan utbytet med vårdnadshavarna vara ett hjälpmedel. Förskollärarna 

berättar att de kan diskutera med barnens vårdnadshavare angående barnens 

modersmålsutveckling och rådfråga dem angående applikationer, medier samt böcker 

som barnen visar intresse för hemma. Detta går att koppla till begreppet den närmaste 

proximala utvecklingszonen, där lärande sker genom att en person som är mer kunnig 

inom ett område lär en annan person som är mindre kunnig inom det området (Säljö 

2014). Eftersom barnens vårdnadshavare besitter mer kunskap inom barnens modersmål 

och intresse kan de ses vara den mer kunnige personen som kan lära förskollärarna, den 

mindre kunnige personen. Ytterligare framkommer det i resultatet att barnens 

vårdnadshavare kan hjälpa förskollärarna hur ord på modersmålet ska uttalas på ett 

korrekt sätt. Således kan det ses som att det sker en form av mediering eftersom 

vårdnadshavarna agerar medierande resurser för förskollärarna, då det förmedlas 

kunskaper mellan dem. En förskollärare förklarar även att barnens vårdnadshavare kan 

påverka hur de utformar modersmålsundervisningen på förskolan. Detta kan kopplas till 

begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen. Genom att förskollärarna samtalar 

och konsulterar med barnens vårdnadshavare kan det ge dem en djupare insikt i hur 
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barnen ligger till utvecklingsmässigt, vilket undervisningen på förskolan kan anpassas 

efter.  

 

Resultatet visar på att det är viktigt att användningen av digitala verktyg är motiverat 

och att syftet är tydligt. Förskollärarna förklarar att både barnen och dess 

vårdnadshavare behöver förstå varför verktygen används, så de inte endast ges till 

barnen som en form av barnpassning. Även om lärplattan i sig kan ses vara ett 

medierande redskap krävs det även ett mellanmänskligt utbyte, genom att en lärare 

ställer frågor, uppmanar och utmanar barnen. Eftersom Säljö (2005) förklarar att 

mänsklig interaktion är en central del av mediering kan det innebära att barnens 

möjligheter till lärande, vid användningen av digitala verktyg, kan påverkas i de fall 

som förskollärarna inte samspelar med dem.  

 

En av förskollärarna berättar att det finns de situationer när det kan gynna barnen mer 

att endast använda ett digitalt verktyg åt gången istället för att kombinera flera. Hon 

upplever att flera verktyg stundtals kan överväldiga barnen så att de inte utför den 

aktiviteten som var planerad. Detta går att koppla till begreppet den proximala 

utvecklingszonen, eftersom förskollärarna behöver besitta en medvetenhet om barnen de 

har befogenhet över för att kunna utforma undervisningen så att den lämpar sig för 

barnen. För att möjliggöra detta kan det krävas en medvetenhet om verktygen i sig för 

att kunna använda dem som ett givande komplement. Säljö (2005) förklarar att ett 

medierande redskap inte nödvändigtvis gynnar lärande interaktioner om personerna inte 

har förtrogenhet till dem. Samtliga förskollärare uttrycker ett behov av mer 

kompetensutveckling om digitala verktyg och modersmålsutveckling. Förskollärarna 

som i detta fallet ska vara den mer kunnige, upplever svårighet att vägleda barnen då de 

inte uppfattar sig kompetenta inom området. I linje med detta förklarar de att det 

innebär en svårighet när förskollärarna inte behärskar barnens olika modersmål. 

Tidigare hade de tillgång till modersmålspedagoger, vilket var uppskattat av 

förskollärarna. När dessa modersmålspedagoger var på plats fanns det en mer kunnig 

person som förskollärarna kunde rådfråga, i andra fall kan det istället vara så att barnet 

är den mer kunnige personen och förskolläraren är den mindre kunnige personen, vilket 

försvårar undervisningen.  
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7 Diskussion 
 

Kommande del är indelat i underrubriker såsom: resultatdiskussion, teoretiskt ramverk 

samt didaktiska implikationer. I den första underrubriken diskuteras det rådande 

resultatet i förhållande till faktorer som kunde ha påverkat det slutliga resultatet. Medan 

i den andra underrubriken diskuteras eventuella svagheter och styrkor med det valda 

teoretiska ramverket. I sista underrubriken framkommer eventuella insikter som 

uppkommit unders studiens gång. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om digitala verktygs möjligheter och 

begräsningar att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Utifrån syftet 

formulerade vi tre frågeställningar som sedan låg grund för intervjufrågorna. Första 

frågeställningen handlar om hur förskolläraren beskriver att de använder digitala 

verktyg för att främja flerspråkiga barns modersmålsutveckling. I resultatet kan vi 

tydligt se att alla förskollärare har en positiv inställning att använda digitala verktyg i 

förskolan, och att det absolut gynnar arbetet med barns modersmålsutveckling. Dock 

kan detta bero på att de förskollärare som valdes för studien beskrevs som kompetenta 

och framåtsträvande inom digitala verktyg. I resultatet märker vi flera likheter i 

förskollärarnas svar och ett av de hjälpmedel som ses mest givande för 

modersmålsundervisningen är applikationen Polyglutt. Denna applikation är en 

betaltjänst som den kommunen som intervjuerna utfördes i, har köpt in. Hade urvalet 

istället varit riktat mot annan kommun så hade möjligtvis resultatet blivit annorlunda. 

Utöver applikationen beskriver förskollärarna att de använder verktyg såsom högtalare, 

datorer samt projektorer. 

 

Den andra frågeställningen tar upp förskollärarnas beskrivningar om hur samverkan 

mellan barnens vårdnadshavare och förskolan påverkar arbetet med flerspråkiga barn. I 

resultatet framkommer det att samtliga förskollärare ser vårdnadshavare som en tillgång 

och att det fördelaktigt kan involveras i arbetet. Emellertid framkommer det att det finns 

de vårdnadshavare som har negativ inställning gentemot digitala verktygs plats i 

förskolan.  En tänkbar förklaring till detta kan vara att faktorer såsom vårdnadshavarnas 

ålder, kultur samt klass kan påverka deras föreställningar. Säljö (2005) argumenterar för 

att människas syn på lärande kan bero på hur och var de har växt upp.  

 

Den tredje frågeställningen handlar om vilka utmaningar som förskolläraren stöter på i 

förhållande till arbetet med digitala verktyg tillsammans med flerspråkiga barn. Det som 

framkommer mest i resultatet är bristande kompetensen hos förskollärarna och behovet 

av resurser. Förskollärarna anser att om de själva inte besitter den kompetensen som 

behövs, både inom digitala verktyg och barnens modersmål påverkar det 

undervisningen på förskolan. De uttrycker att de önskar att de hade fått genomgå 

utbildning inom hur digitala verktyg kan användas för att stödja barnens lärande och 

utveckling. Två av förskollärarna har fått genomgå en form av kompetensutveckling 

inom området men i båda fallen inkluderar inte detta modersmålsutveckling. Samtliga 

förskollärare nämner att det innebär en svårighet i de fall som de själva inte behärskar 

de språk som är barnens modersmål. Detta påverkar flera aspekter rörande 

modersmålsundervisningen, både hur de själva arbetar med modersmålet men även 

valet av de medier barnen får använda. Eftersom förskollärarna själva inte förstår 
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exempelvis spanska kan det utgöra en svårighet att undersöka vilka applikationer, filmer 

och böcker som är lämpliga samt givande för barnen.  

 

De val som har gjorts i studien har resulterat i det ovanstående resultatet, hade dock 

andra val gjorts kunde det resulterat i ett annat resultat. I studien används intervjuer som 

datainsamlingsmetod eftersom det ansågs vara mest relevant för studien. Dock går det 

inte säkerhetsställa att förskollärarens svar stämmer överens med hur verkligheten ser 

ut. För att kunna göra detta hade observationer varit en mer lämplig metod för att 

synliggöra hur förskolläraren verkligen arbetar med det i verksamheten. Emellertid hade 

det med observation varit svårt att synliggöra vilka möjligheter och begränsningar det 

finns i arbetet med digitala verktyg kopplat till barns modersmålsutveckling. 

Tillvägagångssättet hade blivit sårbart bland annat genom att det inte hade gått 

säkerställa att de situationer vi hade fått observera hade varit relevant för studien och att 

vi hade gått miste om att synliggöra förskollärarnas egna uppfattningar.  

 

Urvalet i studien gjordes utifrån ett icke-sannolikhetsurval och ett bekvämlighetsurval. 

Med tidsaspekten och våra egna erfarenheter av den valda kommunen i åtanke skedde 

ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att förskolor och förskollärare endast valdes för 

studien som finns i studenternas närhet. Men om urvalet hade haft ett tydligare fokus på 

att ha en selektiv utgångspunkt istället för bekvämlighet hade förskollärare med mer 

kompetens om det valda området, kunnat vara del av urvalet. Förskolor med en tydlig 

inriktning gentemot digitala verktyg och flerspråkighet kunde på så sätt ha gynnat 

studien på ett annat sätt.  

 

I sammanfattningen av respektive resultatdel, framkommer det att mycket av det 

förskollärarna säger bekräftas av den tidigare forskningen. Dock finns det i vissa delar 

av den tidigare forskningen som inte återfinns i resultatet. Exempelvis skriver McPake 

och Stephen (2016) om berättelseapplikationer, där vuxna tillsammans med barn kan 

skapa berättelser. Denna typ av skapande applikationer nämner inte förskollärarna att de 

använder i resultatet. Istället verkar det finnas fokus på applikationer som hade färdigt 

innehåll såsom Polyglutt. 

 

7.2 Teoretiska ramverket  

Utifrån det teoretiska ramverket har vi kunnat identifiera hur verktygen används som 

kulturella redskap via mediering. Genom att ha analyserat studiens resultat i förhållande 

till det sociokulturella perspektivet, har vi kunnat synliggöra hur pedagogerna använder 

sig av digitala verktyg såsom lärplattan, som ett komplement i barnens undervisning för 

att förskaffa nya kunskaper. Det framkom även i resultatet att det är viktigt att digitala 

verktyg inte endast används som barnpassning, utan att det behöver finnas ett tydligt 

syfte bakom. Utöver detta förklarade förskollärarna att det är tänkt att barnen inte ska 

sitta själva med exempelvis lärplattan, eftersom de behöver stöttning från pedagogen i 

form av bekräftande och utmanande. I förhållande till detta kan vi med hjälp av det 

sociokulturella begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen undersöka hur de 

involverade personernas olika kompetenser spelar in. När vi ursprungligen valde 

begreppet för studien fanns det en tanke om att det var förskollärarna som var den 

personen som var mer kunnig och att barnen var den mindre kunniga personen. Men 

under studiens gång lärde vi oss att detta inte nödvändigtvis behöver vara fallet. 

Förskollärarna förklarar att de finns de fall som de finner både barnen och barnens 

vårdnadshavare mer kunniga än dem själva, exempelvis om barnens modersmål. De ser 

vårdnadshavarna som kunniga och rådfrågar dem om information och tips som de kan 

använda för att utforma barnens modersmålsutveckling.  
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Vi har valt att begränsa det teoretiska ramverket till ett perspektiv med tillhörande 

begrepp. Hade vi haft ytterligare teorier såsom Ramfaktorteorin hade det kunnat 

resultera i att resultatet och analysen hade blivit annorlunda och mer nyanser hade 

framkommit. Ramfaktorteorin som ursprungligen har skrivits av Urban Dahllöf och som 

sedan utvecklades av Lundgren (1972), handlar om hur olika ramfaktorer påverkar 

lärandet. Denna teori hade kunnat lämpa sig till studien eftersom det i resultatet 

framkommer ramfaktorer som påverkar arbetet med digitala verktyg och barns 

modersmålsutveckling. Med hjälp av denna teorin hade analysen troligtvis varit mer 

djupgående då dessa olika faktorer hade kunnat analyserats i förhållande till barnens 

lärandemöjligheter. Vi ansåg dock att vi behövde göra en avvägning i förhållande till 

studiens omfattning och undersökningsområdet, om vilka teorier som behövdes för 

studien. Vi upplevde att det sociokulturella perspektivet var och är fortfarande mest 

relevant för studien och valde därför att begränsa oss till det.  

 

7.3 Didaktiska implikationer 

Vi hoppas att denna studien kan bidra med kunskap om barnens modersmålsutveckling i 

förskolan. Som vi nämner i inledningen är ungefär var femte barn i Sverige flerspråkigt 

och har ett annat modersmål än svenska. Dock kan det tänkas att det i förskolan finns en 

önskan om att barnen ska lära sig svenska, vilket resulterar i att barnens modersmål kan 

komma i skymundan. Detta kan även till viss del ses som logiskt då det i förskolan 

logistikmässigt sätt behöver finnas ett gemensamt språk som förskollärare och barn kan 

använda när de samspelar med varandra. Vi finner att det är viktigt att barnen får träna 

sitt modersmål i förskolan och att de ges en möjlighet att känna en stolthet gentemot 

det. En persons språk är en viktig del av dennes identitet och kultur, genom att 

förskollärarna visar att de finner att barnens språk är viktiga så kan det även påverka 

deras självbild. Att barnens språkutveckling gynnas av att de får träna sitt modersmål 

förklarar även Vygotskij (2001). Under teoretiskt ramverk synliggörs det att han 

redogör för att en individs olika språk utvecklar varandra. Genom att ett barn har en god 

förståelse av sitt modersmål så underlättar det lärandet av ett annat språk såsom 

exempelvis svenskan. Förskollärarna uttrycker även att de har fått ett ökat ansvar för 

barnens modersmålsutveckling sedan modersmålspedagogerna drogs in i kommunen 

men att det saknar kunskap om hur de ska överta ansvaret. 

 

Det framkommer tydligt i resultatet att förskollärarna upplever att de hade behövt mer 

kompensutveckling inom digitala verktyg. Altun (2019) förklarar att lärare helst ska få 

kompetensutveckling inom området redan under lärarutbildningen och att den behöver 

inkludera konkreta exempel. Vi har en förhoppning att studien kan leda till insikt att 

förskollärarstudenter behöver få kompetens inom både digitala verktyg och flerspråkiga 

barns språkutveckling redan under sin lärarutbildning. Båda områdena är i dagsläget 

väldigt aktuella eftersom det svenska samhället ständigt blir både mer digitaliserat 

och mångkulturellt. Vi upplevde själva under vår utbildning till förskollärare att det 

hade behövts mer fokus på båda områdena. I utbildningen fanns det en valbar kurs som 

handlade om digitala verktyg, men eftersom det även fanns flera andra intressanta 

kurser som kunde väljas under samma period, var det flera av studenter som gick miste 

om den kursen. Det kunde istället vara behövligt att ha en kurs inriktad på just digitala 

verktyg som är obligatorisk för att alla studenterna på förskollärarutbildningen ska få 

den kompetensen. Vi upplever att det i området finns viss relevant forskning men att det 

skulle behövas mer forskning riktat specifikt mot hur digitala verktyg kan främja barns 

modersmålsutveckling. 
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Bilaga A Intervjufrågor  
  
 

Introduktionsfrågor: 

Hur länge har du arbetat inom en pedagogisk verksamhet? 

a. Hur länge har du arbetat sedan du tog examen som förskollärare? 

b. Har du gått igenom någon kompetensutveckling om hur digitala verktyg 

kan främja barnens språkutveckling? Ge exempel 

 

Hur ser er barngruppen ut (ålder, antal barn, olika modersmål)? 

a. Hur många barn i barngruppen har ett annat modersmål? 

b. Finns det några barn i et barngrupp som har mer än ett modersmål? 

c. Har er förskola en specifik inriktning? 

 

Vilka digitala verktyg har ni till förfogande på er förskola? 

a.  Ge exempel  

b. Finns det något verktyg som ni saknar och skulle vilja ha på förskolan? 

 

Intervjufrågor 

 

Kan digitala verktyg vara ett stöd för barnens språkutveckling?  

a. På vilka sätt?  

b. Har du använt det på detta sätt?  

c. Har du sett någon annan använda detta på detta sätt?  

d. Vad är fördelen med detta? 

e. Finns det några nackdelar med detta sätt? 

 

Kan digitala verktyg även vara ett stöd för barnens modersmålsutveckling?  

a. På vilka sätt?  

b. Har du använt det på detta sätt?  

c. Har du sett någon annan använda detta på detta sätt?  

d. Vad är fördelen med detta? 

e. Finns det några nackdelar med detta sätt?  

 

I vilka situationer anser du att barnens modersmålsutveckling främjas av digitala 

verktyg?  

 

Hur upplever du att samverkan mellan förskolan och barnens vårdnadshavare främjar 

barns modersmålsutveckling?  

a. Anser du att vårdnadshavares föreställningar påverka arbetet med digitala 

verktyg samt modersmålsutveckling? 

 

Vilka fördelar ser du angående arbetet med digitala verktyg för att främja barns 

modersmål? 

 

Vilka nackdelar ser du angående arbetet med digitala verktyg för att främja barns 

modersmål? 

 

Vilka faktorer anser du kan påverka arbetet med digitala verktyg i förskolan? 
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Vilka faktorer anser du kan påverka arbetet med barnens modersmålsutveckling i 

förskolor? 

 

Finns det något du skulle vilja tillägga angående arbetet med digitala verktyg kopplat 

till barns modersmål?  
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Bilaga B Missiv 
Hej, 

Vi heter Ellinor och Mevljana och går sista året på Förskollärarutbildningen i Växjö. Vi 

skriver just nu vårt självständiga arbete och skulle vilja utföra en intervju med Er. Syftet 

med studien är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar digitala verktyg har 

för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. I studien avgränsas 

undersökningen till ett lärarperspektiv. Fokus ligger här på teknikens möjligheter att 

stödja språkutvecklingen. Vi menar då att vi vill undersöka hur ni tänker att digitala 

verktyg kan användas för att främja barnens modersmål, med fokus på de barn som inte 

har svenska som modersmål.  

 

Under intervjutillfället kommer båda av oss vara med men det är endast en av oss som 

kommer intervjua dig och den andra är med för föra anteckningar och stötta intervjun. 

För flera anledningar så behöver vi spela in intervjun så vi hoppas att det är något som 

är okej för dig (självklart raderas denna inspelning direkt efter att vi har analyserat 

svaren). Intervjun är tänkt att vara vid ett tillfälle som passar dig under vecka 48 och vi 

kan då komma till er förskola eller en annan plats som du väljer. Intervjun är tänkt att 

vara i ca 20-30 minuter. Självklart kan du bestämma dig för att du inte längre vill delta 

närsomhelst under processen och behöver då inte ge oss en anledning. Ditt deltagande är 

helt valfritt. 

 

Ellinor Wall, Student  Mevljana Ziba, Student        Tor Ahlbäck, Handledare 

ew222pp@student.lnu.se    mz222ek@student.lnu.se         tor.ahlback@lnu.se  

 

Tack för ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar Ellinor och Mevljana 
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