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1 Inledning 

Vi lever idag i en digitaliserad värld i den mening att både samhället och vår vardag är fylld 

med olika typer av teknisk utrustning och digitala hjälpmedel. Dagens barn växer upp och in i 

en livsstil där digital teknik är en självklarhet. Det är något som även skaparna av denna teknik 

och media är väl medvetna om, vilket blir tydligt av det faktum att dagens digitala media inte 

längre endast riktar sig mot den vuxna befolkningen. Allt mer utvecklas och lanseras TV-

program, appar och annan digital media som riktar sig till barn redan i ettårsåldern (Slutsky, 

Kragh-Müller, Rentzou, Tuul, Gol Guven, Foerch & Paz-Albo 2021). Digitalisering i förskolan 

är däremot något som inte alls följt med samhällets explosionsartade utveckling in i den digitala 

eran. Det var först så sent som 2014 som användandet av digitala verktyg som ett redskap för 

lärande började på riktigt i förskolan (Pallin 2019). Dock syns det nu ett skifte inom förskolan 

och den aktuella forskning som görs på dessa områden. Digitalisering i förskolan har den 

senaste tiden fått mycket större uppmärksamhet, vilket även syns i ett mycket större fokus på 

de digitala aspekterna av undervisningen som numera betonas i förskollärarutbildningen. 

Omvärlden präglas av rörliga gränser och den globala migrationen har resulterat i att en mycket 

större språklig mångfald existerar i dagens samhälle. Sedan mitten av nittiotalet har andelen 

individer med flerspråkig bakgrund ökat markant i vårt land. För att förskolan ska kunna möta 

alla barns olika språkliga förutsättningar och behov behöver den spegla det samhälle vi lever i. 

Det kräver att verksamheten kontinuerligt utvecklar sitt arbete avseende barns språkutveckling 

för att möjliggöra uppbyggnaden av en flerspråkig förskola. Den ökade språkliga mångfalden 

ställer även högre krav på förskollärares förmåga att skapa förutsättningar för alla barn, så att 

de kan få den utbildning och undervisning som de har rätt till. I Läroplan för förskolan (Lpfö 

18 2018) framhålls språkets betydelse för identitetsutvecklingen, vikten av att stimulera och 

uppmuntra alla barns språkutveckling samt att förskolan ska bidra till barns utveckling av sitt 

modersmål. Vidare läggs tonvikt även vid de goda förutsättningar för en allmän språkutveckling 

och utveckling av kunskaper i stort som stimulans av modersmålet ger (Lpfö 18 2018). 

Samtidigt förekommer visst motstånd mot att ta tillvara barn och elevers språkliga resurser i 

undervisningen hos en del lärare (Bergöö & Jönsson 2012; Andersson & Wilhelmsson 

Ramshage 2010). 

Alla barn ska ha samma rättigheter och för göra detta tydligt och likvärdigt överallt har FN:s 

konvention om barns rättigheter, även kallad barnkonventionen, vuxit fram. I januari 2020 

trädde den dessutom i kraft som lag i Sverige (Arbetsmarknadsdepartementet 2019). Detta utgör 
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en betydelsefull grund att stå på i allt arbete med barn. Enligt Plan International Sverige (u.å.) 

är Barnkonventionen den konvention som flest länder skrivit under i världen och Sverige var 

en av de första länderna att skriva under. För tillfället är det endast USA som inte har skrivit 

under. Trots att Sverige var bland de första länderna att skriva under Barnkonventionen har 

Sverige fått kritik från Barnrättskommittén i Genéve. Kritiken avser bland annat hur 

ensamkommande flyktingbarn hanteras, samt att kunskapen om barns rättigheter hos vuxna och 

barn i Sverige är låg (Plan International Sverige u.å.). Genom att Barnkonventionen numera 

ingår i den svenska lagstiftningen kommer förhoppningsvis arbetet med den att stärkas och 

förtydligas i skolor och andra institutioner som har med barn att göra. 

Barnkonventionens fyra grundprinciper lyder 1. “Alla barn har samma rättigheter”, 2.“Barnets 

bästa ska alltid komma först”,3. “Varje barn har rätt att överleva och utvecklas” och 4. “varje 

barn har rätt att uttrycka sin åsikt” (Plan International Sverige u.å.). Dessa finns som en grund 

att alltid ha med sig när man tolkar alla de andra 54 artiklarna som ingår i barnkonventionen. 

Artikel 2 ”Alla barn är lika mycket värda oavsett vad barnet har för kön, var barnet kommer 

ifrån eller vad barnet tror på. Inget barn får diskrimineras” (Plan International Sverige u.å.) kan 

stärka vårt arbete med exempelvis flerspråkigheten. Framför allt eftersom det blir än tydligare 

i läroplanen (Lpfö 18 2018) som tar upp att alla barn har rätt till utveckling och att möjlighet 

ska ges, till barn som inte har svenska som modersmål, att utveckla modersmålet likväl som det 

svenska språket. Läroplanen fortsätter med att förklara hur förskolans uppdrag bland annat 

består av att föra kulturarv, såsom traditioner, historia och språk, vidare från generation till 

generation (Lpfö 18 2018).  

Farrell och Pramling Samuelsson (2016) tar upp hur viktig utbildning inom läraryrket är för 

barnen och deras välfärd vidare i livet. Om barnen möter välutbildade förskollärare får de ett 

bättre utgångsläge att lyckas i skolan än de barn som haft förskolepedagoger utan någon 

utbildning. Det är inget ovanligt att förskolan lägger ner både mycket tid och andra resurser på 

att fortbilda sina pedagoger. Det är något som kan ske både genom mer formella utbildningar, 

såsom lärarlyftet, och enskilda internutbildningar.  

På den förskola som är utgångspunkt för denna studie, har samtlig personal, både förskollärare 

och barnskötare, deltagit i internutbildningar om meningsskapande digitalisering samt 

flerspråkighet. De har även utsedda ombud inom områdena informations- och 

kommunikationsteknik, IKT, språk och kultur, vilka arbetar med utveckling och med att hålla 

förskolan och dess personal uppdaterade. Det är på grund av den stora spridningen av 
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modersmål på förskolan, som man arbetat med ett förstärkt fokus på barns flerspråkiga 

utveckling. Vidare präglas verksamheten av digitalisering, som är kommunens gemensamma 

utvecklingsområde. Mot den bakgrunden har förskolan efterfrågat ett FLIP-projekt 

(förskoleinitierat forskningsprojekt i utbildningen), eftersom man vill se en genomlysning av 

hur pedagogerna tillvaratar satsningen på digitalisering och flerspråkighet i undervisningen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är belysa hur pedagoger arbetar med barns flerspråkiga utveckling och 

digitala verktyg. Vi vill undersöka om lärandesituationer inom dessa områden görs synliga i 

verksamheten, samt belysa hur pedagogerna bemöter barnen i dessa situationer. Vi vill även 

studera användandet av de digitala verktygen som ett komplement i språkliga aktiviteter, för att 

se hur de används som en hjälp i verksamheten. Detta för att kunna ställa frågan om hur digitala 

verktyg kan användas på ett meningsfullt vis i arbetet kring flerspråkighet. 

 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

● Vilken typ av samspel använder pedagogerna i mötet med barnen i lärandesituationer 

som berör barns flerspråkiga utveckling och användandet av digitala verktyg? 

● Hur används digitala verktyg i lärandesituationer med fokus på barns flerspråkiga 

utveckling? 
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2 Litteraturgenomgång 

Vi kommer i detta kapitel att reda ut olika begrepp samt ta upp tidigare forskning och litteratur 

inom olika berörda områden. Vi fördjupar oss i barns flerspråkighet och flerspråkiga utveckling 

som en egen rubrik, men vi tittar också djupare på literacy och språkutveckling samt digitala 

hjälpmedel tillsammans med språkutveckling. Till sist kommer vi också att belysa digitala 

verktyg som ett eget begrepp. Vi har valt att lyfta fram studier som riktar sig mot barn i 

förskolan, men har även tagit upp studier där elever i skolan har deltagit då vi ser en nytta med 

detta eftersom de resultaten även kan appliceras i förskolans verksamhet. Avslutningsvis har vi 

även valt att presentera vår teoretiska utgångspunkt för arbete i detta kapitel. 

 

2.1 Begrepp  

2.1.1 Semiotisk mediering  

Semiotisk mediering är ett begrepp som används för att beskriva att människan är en 

meningsskapande varelse. Det vi ser och hör medieras genom olika verbala och visuella språk 

och vi associerar det alltid till något som är meningsfullt för oss, alltså ser och hör vi alltid 

någonting som något specifikt. För att barn ska kunna lära sig någonting mer än det de redan 

vet behöver de en mer erfaren person som verbalt eller visuellt pekar ut vad det är, vilket leder 

till att det som barnet ser och hör görs till någonting. Utifrån det kan barnet på ett annat sätt ta 

till sig vad det är det ser och hör och på så sätt få en större förståelse för det specifika fenomenet 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2017). 

2.1.2 Proximal utvecklingszon 

Ett vanligt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, vilket fokuserar på det lärande som 

sker i mötet med andra, är den proximala utvecklingszonen (Strandberg 2009). Sandberg (2009) 

menar att det finns en skillnad mellan vad en individ kan uppnå eller lära sig själv och vad den 

samma kan uppnå och lära sig tillsammans med någon som är mer kunnig. I den proximala 

utvecklingszonen finns de förmågor som är under utveckling, men som inte är fullt utvecklade 

ännu, och därför är det där den största potentiella utvecklingen och lärandet kan ske (Sandberg 

2009). 

2.1.3 Literacy 

Literacy är från början ett uttryck från det engelska språket och har ingen riktigt motsvarighet i 

svenskan. Det begrepp som kommer närmast i det svenska språket är litteracitet, men i de 
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artiklar vi läst och bekantat oss med används begreppet “literacy” och vi kommer därför att 

fortsättningsvis i vår studie att använda detta begrepp. Literacy omfattar allt språkande, bilder, 

symboler och tecken, i direkt eller indirekt form till text (Axelsson 2009). 

Vidare menar Axelsson (2009) att det finns två olika synsätt på literacy, dels den autonoma 

modellen där literacy ses som en självständig neutral teknik bortom det sociala sammanhanget, 

dels den ideologiska modellen. I det senare synsättet slår man inte bort den neutrala tekniken 

men man lägger till att literacy behärskas olika under omständigheter som sammanhang och 

kultur (Axelsson 2009). 

  

2.2 Flerspråkighet och barns flerspråkiga utveckling 

I mitten på 1990-talet blev Sverige mer mångkulturellt i jämförelse med vad det hade varit 

tidigare. Detta kan kopplas samman med att invandringen ökade under mitten av 90-talet. På 

politisk nivå började man då sträva efter att mångkulturalitet skulle ses som en norm i samhället 

och att skillnaden samt klyftan mellan svenskar och invandrare skulle brytas upp (Carlsson 

2009). Efter mitten av 90-talet och framåt har mångfaldsfrågor bara ökat i alla olika 

sammanhang och mångfald har på de flesta plan idag oftast tillskrivits ett positivt värde. 

Mångfaldsfrågor har såklart blivit stora även inom skolan, där det har blivit tydligt att ett 

nytänkande krävs och att utbildningen måste utformas efter en större population med en rikare 

språklig mångfald (Carlson 2009). Carlson (2009) beskriver hur det i Sverige idag finns 

närmare 200 olika språk som talas, och i grundskolan förekommer det runt 140 olika 

modersmål. Därför är det av största vikt att uppmärksamma detta och det är något som ställer 

krav på framtida, men även nutida, lärare i skolväsendet. De stora utmaningarna ligger i hur 

man ska kunna ta sig an detta uppdrag med flerspråkighet och mångfald, samt hur studenter ska 

förberedas för sitt framtida uppdrag i skolan där mångkulturalitet och flerspråkighet är en 

central del av läraruppdraget.  

Axelsson (2009) tar upp svårigheterna för barn som under sina tidiga levnadsår lever i en 

hemmiljö där det talas ett annat språk än det som är dominerande i samhället. När barnet sedan 

börjar skolan så hamnar det i en miljö med ett helt annat språk och i många fall även en annan 

kultur än vad barnet känner till hemifrån. Barnen tillbringar många timmar per vecka i förskolan 

och detta i samband med att barnets främsta språkutveckling sker mellan 18-36 månaders ålder. 

Det, menar Axelsson (2009), gör att barnet möter det svenska språket och dess kultur innan det 
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ens hinner börja använda sitt modersmål. Det kan i sin tur bidra till att modersmålet blir det 

språk barnet har svårast för att ta till sig. 

Farrell och Pramling Samuelsson (2016) belyser att utbildning om mångkulturalitet har fått ta 

en stor plats i de olika lärarutbildningarna, eftersom efterfrågan och behovet är så mycket större 

idag än vad det var förr. Forskarna är eniga om att välutbildade förskollärare spelar en 

avgörande roll för unga barns chanser i livet på lång sikt, men även kortsiktigt. Genom att 

använda sig av olika digitala verktyg har pedagogerna en större chans och möjlighet att 

integrera fler språk i undervisningen, exempelvis genom högläsning på olika språk med hjälp 

av lärplattformar, såsom Polyglutt. Barn med annat modersmål än svenska får då möjlighet att 

känna en tillhörighet och gemenskap med hjälp av resurser, som gör det möjligt att få 

högläsning eller spela ett spel på sitt hemspråk. 

 

2.3 Literacy och språkutveckling 

Ordet literacy har traditionellt använts i betydelsen av läs- och skrivfärdighet eller 

skriftspråkliga aktiviteter. I aktuell forskning ser man däremot på det som mer mångfacetterat 

än så. Literacyaktiviteter ses där som sociala praktiker, vilka utvecklas i specifika kontexter och 

är beroende av ett samspel tillsammans med andra (Andersson & Wilhelmsson Ramshage 2010; 

Säljö 2013).  Det är en vidare syn på text och språk, men även på vad som menas med skrivande. 

I förskolan handlar det om att engagera barnen i olika former av literacyaktiviteter genom att 

tillvarata deras tidigare erfarenheter och intressen, för att ha som utgångspunkt att kunna bygga 

vidare på (Bergöö & Jönsson 2012; Forsling 2021). Målet är att väcka barns nyfikenhet för den 

skriftspråkliga världen och ge dem redskapen de behöver för att kunna kommunicera i olika 

situationer. 

Forskare menar att tidiga möten med literacy är grundläggande för barns utveckling och 

lärande, samt att det innefattar både de formella praktiker som förekommer på förskolan och de 

mer informella erfarenheter barnen får med sig hemifrån (Forsling 2021). Nauclér (2000) ger 

ett exempel på detta när hon i en studie beskriver hur barn, som får berätta historier påhittade 

tillsammans med vuxna och äldre barn, inte bara får ett bättre tal utan även blir bättre på att 

läsa. Genom att låta barnen vara delaktiga i samlingarna eller vid matsituationerna så utvecklas 

deras förmåga att berätta historier och därigenom får de en bättre tal- och läsförståelse (Nauclér 
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2000). Här spelar även pedagogers erkännande av barns literacy-erfarenheter en viktig roll för 

deras fortsatta intresse för skriftspråkliga aktiviteter (Forsling 2021). 

Axelsson (2009) har i en studie belyst olika sätt att uppmärksamma barnens literacyerfarenheter 

i förskolan. Det kan till exempel handla om att personalen använder sig av tidningar och 

resekataloger som möjligheter för barnen att skriva brev och vykort till sina släktningar. Man 

kan även ha framme papper och pennor för att främja barns lust till skrivande i en literacy-

miljö. Vidare menar Axelsson (2009) att man kan ta hjälp av barnens vårdnadshavare och på 

det sättet utnyttja barnens literacyerfarenheter genom att ge dem tillgång till videofilmer samt 

böcker på andra språk vilka kan vara stora hjälpmedel i leken och lärandet. 

2.3.1 Språkutveckling och digitalisering 

I dagens digitala och föränderliga värld har läs- och skrivaktiviteter blivit allt mer komplexa, 

vilket gör att IKT måste ses som ett naturligt redskap i den dagliga pedagogiken (Andersson & 

Wilhelmsson Ramshage 2010). Dessa nya och mer digitala literacyaktiviteter är inte längre 

begränsade till endast läsande och skrivande, det vill säga textbaserade, utan inkluderar 

multimodala uttryckssätt så som exempelvis ljud och bild, vilka kan framställas på olika sätt 

(Forsling 2021). I det sammanhanget skapas mening i en samverkan mellan, samt prövande av 

dessa, olika former av språkliga aktiviteter, och där digitala verktyg blir ett centralt redskap. 

Även små barn kommer ofta till förskolan med en vana av att använda digitala verktyg. Genom 

deras användande av olika sidor, appar och funktioner i samtal med pedagoger eller kamrater 

tillämpas multimodal literacy (Forsling 2021). En lärsituation vars mål är att barnen ska 

utveckla multimodala literacypraktiker, som att fotografera och därefter samtala och reflektera 

över bilderna, skulle till exempel kunna bygga på att de får möjlighet att lära sig ta bilder med 

läsplattans kamera. Samtalet som då förs under aktivitetens gång, där barnen ger uttryck för vad 

de ser och gör och deras tidigare erfarenheter, blir även det en del av samma literacypraktiker 

(Forsling 2021).  

Flera studier som behandlar barns skrivande i tidigare åldrar har påvisat de positiva effekterna 

av ett samspel i användandet av digitala verktyg och det upplevs vara något som främjar läs- 

och skrivutvecklingen (Andersson & Wilhelmsson Ramshage 2010). De informella 

texterfarenheter som barnen har med sig, vilka kommer från den populärkultur och medier som 

finns i deras omgivning, utgör en stor del av vad som kan utvecklas till tidig 

skriftspråksutveckling (Forsling 2021). Trots det tycks synen på digitala verktyg och medier 
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ofta vara att det är något som inte hör skolan till och ses inte heller som ett självklart 

lärandematerial. Detta är en aspekt som lyfts i Andersson och Wilhelmsson Ramshages (2010) 

studie, vilken fokuserade på skolbarn i åldern 10-16 år, där de visar på hur eleverna själva inte 

ansåg att användandet av digitala medier kunde sammankopplas med literacyaktiviteter. Detta 

även om praktiker som läsning, skrivning, tolkande av samt uttryckande genom ljud och bild, 

dessutom i ett samspel och en interaktion med andra, var ständigt närvarande. Resultatet av 

studien pekar på ett dominerande synsätt inom skolans värld där vissa typer av litterära 

aktiviteter premieras och värderas högre än andra, trots att de i sig inte innebär några skillnader 

för elevernas språkliga kompetens och lärande (Bergöö & Jönsson 2012; Andersson & 

Wilhelmsson Ramshage 2010). 

 

2.4 Användandet av digitala verktyg 

Kjällander, Mannila, Åkerfeldt och Heintz (2021) lyfter i sin artikel fram betydelsen av att 

uppmärksamma digitalisering i tidig ålder. De tar bland annat upp att digital kompetens och 

programmering har blivit en stor del av utbildningen världen över och även så i Sverige. Idag 

ses det som en självklarhet att barnen ska lära sig arbeta med digitala verktyg i tidig ålder och 

det sätter en press på pedagogerna och kräver att de har en viss digital kompetens och förmåga 

att programmera. Kjällander et at. (2021) förklarar att forskare, lärare och politiskt engagerade 

personer alla är överens om att programmering och digitalisering är viktiga färdigheter och 

något som bör ses som en självklarhet i barnens tidiga utbildning. 2017 beslutade den svenska 

regeringen att digitalisering och programmering skulle införas i grundskolan. Detta i sin tur 

leder dock till att alla matematik- och tekniklärare förväntas använda sig av programmering i 

sin undervisning, något som kan vara svårt att ställa om till utan stöttning i form av 

kompetensutvecklande utbildning och resurser. Uppgiften förenklas inte heller av den 

traditionsbundna kultur som fokuserar på en viss typ av traditionella verktyg för lärande, vilken 

skolan präglas av (Andersson & Wilhelmsson Ramshage 2010). 

Användning av digital teknik är inget som traditionellt sett associeras med skolan och lärande 

(Andersson & Wilhelmsson Ramshage 2010). Istället har det varit något som använts i 

begränsad utsträckning och kanske är det för att den digitala teknikens fulla värde inte 

uppmärksammats. En bidragande faktor till det kan vara att det inte räcker med att bara göra 

tekniken tillgänglig, utan några tankar om hur den ska kunna integreras i den didaktiska 

verksamheten. Forsling (2021) visar nämligen på att barnens användande av digitala verktyg 
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uppmuntras bara av pedagoger som själva är vana vid eller motiverade till att använda dem. Det 

leder till att barnens möjlighet till lärande och utveckling av digital kompetens blir beroende av 

vilken pedagog de möter. Det krävs därför att man tar hänsyn till och överväger hur dessa 

digitala medier och verktyg kan bli en del av den redan existerande undervisningen.  

Andersson och Wilhelmsson Ramshage (2010) menar att den stora utmaningen ligger i att 

sammanväva digitala medier, populärkultur och annat som kan anses tillhöra icke-akademiska 

literacyaktiviteter i en typ av didaktiskt arbetssätt vilket gynnar lärande. För det behövs att 

lärare och skolan accepterar den verklighet barn och elever lever i, och arbetar med att skapa 

samverkan och dialoger kring hur det traditionella kan kombineras med det digitala. Det är 

något som ofta bygger på stor pedagogisk erfarenhet snarare än faktisk teknisk kunskap 

(Forsling 2021). 

Andersson och Wilhelmsson Ramshage (2010) och Forsling (2021) lyfter fram att en annan 

svårighet utgörs av den på vissa sätt inbyggda och snabba förändring som följer med teknisk 

utrustning. Det är något som ytterligare komplicerar arbetet med den inom förskolan och skolan 

då det ställs krav på en adekvat digital kompetens. De nya kommunikativa villkor som en 

digitaliserad värld bidrar till påverkar så även förutsättningarna för utveckling och lärande 

(Forsling 2021). Det blir pedagogernas roll att erbjuda barnen möjlighet till delaktighet och 

meningsskapande i användandet av digitala verktyg. För det är när en interaktiv lärmiljö 

uppfattas som meningsfull utifrån barnens perspektiv som möjligheten till kreativitet och 

lärande formas (Forsling 2021). Även i situationer då barnen initierat användandet av digitala 

verktyg blir pedagogens samspel och stöttning tillsammans med den omgivande kontexten 

betydelsefull för barnens meningsskapande. En svårighet kan dock vara att pedagog och barn 

har skilda motiv med användandet av de digitala verktygen. Här behövs en prestigelös 

interaktionen mellan barn och pedagog för att möjliggöra intersubjektivitet, det vill säga att 

individer intar varandras perspektiv, vilket kan skapas först när pedagogen verkligen lyssnar in 

och bekräftar barnets intentioner, så att en relation kan uppstå mellan samtalsdeltagarna 

(Forsling 2021).  

Ett arbete med digital teknik i förskolan kan vara invecklat och kännas svårt, men det finns sätt 

att göra det enkelt. För det behöver pedagogen dels ha en konstitutiv teknisk kompetens och 

dels ha kunskap om förhållandet mellan tekniken och praktiken i en ständig växelverkan 

(Forsling 2021). Till praktiken hör sådant som bygger grunden för lärande, exempelvis lek, 

trygghet och upplevelser och utöver det krävs en omfattande förståelse för olika kommunikativa 
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metoder. Det faktiska arbetet som sker i barngruppen på förskolan har ett nära samband med 

just pedagogernas digitala kompetens (Forsling 2021). Då det, enligt Forsling, är genom en 

nyanserad, anpassningsbar och pragmatisk användning av digitala verktyg, förankrad i 

förskolan praktik, som pedagoger kan utveckla sin professionella kompetens. 

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Den forskning 

som använt detta perspektiv belyser ofta hur människor, till skillnad från andra varelser, formar 

sitt tänkande och handlande utifrån de medierande redskap som används när de växer upp i 

olika sociala sammanhang (Säljö 2015). Inom det sociokulturella perspektivet utgår man från 

att vi lär genom sociala sammanhang, i mötet med andra människor. Vår förmåga att agera och 

fungera i olika kontexter utvecklas när vi interagerar med andra individer. Lärandet kan på detta 

vis föras vidare i generationer, då kunskap överförs från gammal till ung, men för att lärande 

ska kunna spridas ännu mer krävs olika tekniker för att bevara kunskaper som annars hade 

kunnat försvinna. En av dessa tekniker är skriften, genom vilken man kan bygga upp ett större 

minne tack vara lagring av text (Säljö 2015). När tiderna förändras måste även människan följa 

med i utvecklingen och numera har skrift på papper ofta övergått till skrift med hjälp av digitala 

verktyg. Detta kan användas på samma sätt som skriften på papper, men även utvecklas och nå 

ut till resterande del av världens befolkning. På så vis skapas ett gigantiskt lagringsminne som 

kan delas över hela världen (Säljö 2015). 

Vygotskij, tillsammans med andra förespråkare av det sociokulturella perspektivet, hävdar att 

språket är vårt främsta kulturella redskap. (Vygotskij 1978). Det är både ett redskap för att 

kommunicera med andra och för att kommunicera med sig själv genom att tänka. Utifrån detta 

perspektiv används lärandet för att kommunicera med varandra och vidga sina kunskaper 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2017; Strandberg 2009). Språket är en viktig aspekt av det 

sociokulturella perspektivet eftersom vi med dess hjälp kan uttrycka åsikter och förståelse, men 

också skapa och hantera sociala situationer och relationer (Schoultz, Säljö & Wyndhamn 2001). 

I sociokulturella teorier om lärande lyfts ofta två former av utveckling fram, där den ena handlar 

om utveckling vilken drivs av lärande, och den andra är en form av individuell mognad som 

sker enskilt hos människan (Åkerblom, Hellman & Pramling 2020). Den andra formen av 

utveckling beror på det vi möter runtomkring oss, exempelvis sådant våra föräldrar, släktingar 
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eller vänner säger och gör, saker vi ser på tv och det vi möter i skolan och förskolan. Människans 

utveckling kan därför ses som ett samspel mellan utveckling och lärande, vilket Vygotskij 

(1978) beskrev som att varje steg i barns kulturella utveckling sker först på en social nivå, 

mellan människor och därefter på en individuell nivå inom barnet. Det vill säga först lär vi oss 

kommunicera med andra och sedan med oss själva genom våra tankar (Vygotskij 1978). 

Malmström (2002) belyser vikten av semiotisk mediering och att man med hjälp av artefakter 

som till exempel en bild eller en text stärker sitt budskap vilket gör det lättare för mottagaren 

att förstå vad förmedlaren menar. Bilden eller texten i budskapet blir det medierande redskapet 

som kan vara en hjälp i språkförståelsen (Malmström 2002). Exempelvis som när en pedagog 

ska förmedla ett budskap till ett barn vars modersmål är annat än svenska, då pedagogen kan 

presentera en bild på en katt och samtidigt säga ordet “katt”. Genom det förstärks förståelsen 

hos barnet som får en bekräftelse på ordets innebörd och vad djuret på bilden heter på svenska. 

Det kan i sin tur utvecklas ännu ett steg genom att barnet svarar med att säga motsvarande ord 

på sitt modersmål. På detta sätt får barnet möjlighet att skapa ett nytt ord i sitt ordförråd på 

svenska och barnet blir delaktigt i lärandet av sitt modersmål tillsammans med pedagogen, 

något som både kan stärka barnets självkänsla och bidra till inkludering i undervisningen. 
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens valda metod och anledningen till varför den valdes. Det 

beskrivs vad som gjorts samt på vilka sätt det genomförts. Vidare redogör vi för studiens 

deltagare, genomförandet i kronologisk ordning, tillvägagångssätt för datainsamlingen samt hur 

insamlad data analyserats och slutligen de etiska överväganden som gjorts. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

I vår undersökning har vi arbetat utifrån en kvalitativ metod genom den fältforskning i form av 

deltagande observationer som studien utgörs av. Denna forskningsansats valdes eftersom den 

lämpar sig främst när man ska göra studier av sociala och kulturella anslag där större delen av 

observationerna sker i ett klassrum eller på en skolgård. Det innebär att det centrala i denna 

forskningsansats är forskarens närvaro i den faktiska miljön (Fejes & Thornberg 2020). Fejes 

och Thornberg (2020) tar även upp vikten av att forskaren närvarar i den miljön där fokuset för 

studien utspelar sig för att själv kunna skapa sig en bild av de handlingar som sker. Då 

fokusområdet för denna studie låg på att ta redan på hur pedagoger i förskolan agerar, var 

observationer av deras handlande i specifika situationer i förskolans miljö den 

forskningsmetodik som bäst lämpade sig för ändamålet. Intervjuer skulle exempelvis inte visa 

vad som faktiskt utspelar sig i verksamheten, utan snarare belysa pedagogernas inställning till 

exempelvis användandet av digitala verktyg (Denscombe 2016). 

Valet att använda deltagande observationer bygger på en vilja att synliggöra de kvalitativa 

aspekterna och detaljerna kring de observerade situationerna. Denscombe (2016) pratar om 

olika typer av deltagande där vi i denna studie var deltagande som observatörer, eftersom vår 

identitet som forskare hade delgivits alla i verksamheten. Trots detta var vår avsikt att få 

observationer av en så naturalistisk sort som möjligt, då vi ville observera beteenden hos 

pedagogerna så som det sker i vardagen (Bryman 2011). Tyvärr fanns inte tid för oss att vara 

på förskolan en längre tid så att pedagogerna kunde hinna bli så pass vana vid oss att de slutade 

tänka på oss. Däremot var vi noga med att inte utmärka oss i vår roll som observatörer, genom 

att varken vara för passiva eller för aktiva (Bryman 2011). Vi interagerade med både pedagoger 

och, framför allt, barn och var stundvis delaktiga i verksamheten. 

För att dokumentera observationerna användes fältanteckningar i form av nedskrivna 

redogörelser för det vi såg och upplevde. Detta gjordes för hand, under eller i direkt anslutning 
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till observationerna på anteckningsblock. Det är mycket viktigt eftersom människans minne 

både är bristfälligt och selektivt, vilket gör det väldigt lätt att glömma tankar och händelser 

(Denscombe 2016). Ofta brukar fältanteckningarna föras utanför fältet där observationerna 

sker. Anledningen till det är enligt Denscombe (2016) att forskaren inte ska störa den naturliga 

miljön och som deltagare kunna delta utan begränsningar, samt för att inte avslöja sig som 

observatör. Dock är ett mindre anteckningsblock eller ett enkelt papper vanligt förekommande 

material i förskolan, vilket gör att detta inte blir något som stör miljön. Lika så var vår 

observatörsroll redan öppet uttalad då vi var där och deltagande som observatörer. Varpå 

anteckningsmaterialet inte var något som begränsade vårt deltagande i verksamheten. 

 

3.2 Deltagare 

Studiens deltagare utgjordes av fyra pedagoger, varav två var förskollärare och två var 

barnskötare, från två småbarnsavdelningar på en förskola belägen centralt i en storstad i södra 

Sverige. Då denna studie är kopplat till ett FLIP-projekt, är den knuten till en specifik förskola 

som därmed utgör den plats där den empiriska undersökningen har genomförts. Det är på grund 

av detta som urvalet blivit begränsat till att enbart inkludera en förskola och varför just den 

specifika förskolan som har besökts valdes. 

Då studien bygger på ett projekt vars forskningsområde efterfrågats av den specifika förskolan 

var vår ambition att genomföra observationerna på förskolans samtliga avdelningar. Det var 

den ambition förskolans kontaktperson gav uttryck för. Tyvärr tackade ett större antal av 

förskolans pedagoger nej till att medverka i studien. Det ledde till att vi endast fick tillåtelse att 

observera på två av avdelningarna. Utöver detta har observationerna endast kretsat kring ett par 

pedagoger på dessa avdelningar, vilket gör att majoriteten av observationerna är knutna till en 

specifik pedagog. Under vår vistelse på förskolan uppfattades just denna pedagog som ansvarig 

för förskolans arbete med digitala verktyg och var även den som främst arbetade med det. 

 

3.3 Genomförande 

Innan studien påbörjades hade vi mejlkontakt med en kontaktperson på förskolan där det bland 

annat bestämdes när vi skulle komma och genomföra våra observationer. Detta utgjorde ett steg 

i att förbereda förskolans pedagoger så de visste när vi skulle vara där och observera. Detta 
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tillsammans med anledningen till att vi var där, var information som vi, väl på plats, tyvärr 

upptäckte inte hade delgetts pedagogerna. Det visade sig endast vara kontaktpersonen, som 

också var den pedagog majoriteten av observationerna är kopplade till, och övriga på dennes 

avdelning som visste om att vi skulle komma. Inför att observationerna skulle genomföras 

skickades ett missivbrev (Bilaga 1) med information om anledning till samt syftet med studien 

och samtyckesblankett till kontaktpersonen som ombads distribuera detta till pedagogerna. 

Även ett informationsbrev (Bilaga 2) om oss studenter och vår studie skickades med för att 

kunna delas ut till barn och vårdnadshavare, samt hängdes upp på förskolan. Detta gjordes för 

att samtliga som skulle kunna träffa på oss under studiens gång skulle känna till vilka vi var 

och anledningen till varför vi var där. Under vår första observationsdag tog vi även med oss 

utskrivna kopior av missivbrevet med samtyckesblankett och informationsbrevet. 

Förskolan besöktes i början av oktober månad 2021 och observationerna genomfördes under en 

veckas tid mellan klockan nio och elva på förmiddagarna. Eftersom vi endast kunde observera 

på småbarnsavdelningarna, samt att vårt fokus för observationerna låg på att se lärsituationer 

inom det valda ämnesområdet, togs beslutet att bara vara i verksamheten under förmiddagarna. 

Detta val gjordes i och med att avdelningarna var klara med frukosten klockan nio och åt lunch 

klockan elva och därefter sov barnen fram till mellanmålet klockan två. Detta gjorde att ingen 

planerad pedagogisk verksamhet genomfördes under denna tid. Observationerna 

dokumenterades med hjälp av fältanteckningar som sedan renskrevs i ett gemensamt dokument 

under eftermiddagen och kvällen varje dag efter de genomförda observationerna.  

  

3.4 Databearbetning 

Vi har följt Fejes och Thornbergs (2020) modell för kvalitativ analys när vi undersökt det 

material vi har fått in under våra observationer och detta material utgjorde sedan grunden för 

vårt resultat (Fejes och Thornberg 2020). I vår kvalitativa analys har vi arbetat aktivt med det 

inhämtade materialet genom att varje observation har renskrivits och därefter organiserats upp 

under olika rubriker utifrån förutbestämda kategorier för att synliggöra olika mönster. Vi 

organiserade upp de olika observerade situationerna utifrån vilka lärandeaspekter de innehöll. 

Det vill säga om bara flerspråkighetsaspekten blev synlig, om det bara var användande av 

digitala verktyg som skedde eller om situationen möjliggjorde för barns flerspråkiga alternativt 

enspråkiga utveckling vid användandet av digitala verktyg. Målet är att med hjälp av all 

insamlad data skapa en mening ur text och material och redan vid detta första stadiet kunde 
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mycket av materialet, det vill säga sådant som inte framträdde väsentligt för studien, sållas bort. 

Fejes och Thornberg (2020) menar att vår mänskliga faktor spelar en positiv med även en 

negativ roll i den kvalitativa analysen. Där negativa aspekten handlar till exempel om att 

forskningen inte blir bättre än vad forskaren själv är, men genom kunskap och lärande blir även 

den kvalitativa analysen bättre. Fördelen med modellen är att vi kan tillåta misstag och den 

allmänna mänskliga faktorn på ett sätt som en dator inte kan göra (Fejes & Thornberg 2020). 

Hela analysarbetet har gått ut på att vi tolkat först observationerna när de gjordes och senare 

materialet från dessa observationer. Enligt Fejes och Thornberg (2020) finns det tre olika grader 

av tolkning och det är dessa vi har använt oss av i vårt arbete med att tolka våra observationer. 

Dock ska det påpekas att dessa tre olika graderna ibland flyter in i varandra och när vi människor 

tolkar olika ting gör vi detta på olika plan samtidigt och det samma gäller med dessa tre grader. 

Vidare menar Fejes och Thornberg (2020) att de tolkningar som görs under en studie ska samlas 

som ett underlag som kan användas som argument när tolkningarna presenteras. Exempel på 

detta som kan nämnas är citat eller utdrag ur fältanteckningar. Det bör också framgå hur man 

gått tillväga när materialet kan framkommit. På detta vis kan läsaren skapa sig en uppfattning 

om hur och under vilka omständigheter studien har genomförts på (Fejes och Thornberg. 2020). 

3.4.1 Tolkning av första graden 

Tolkning i denna grad sker ute på fältet och här konstateras vad det är man faktiskt har sett och 

hört (Fejes & Thornberg 2020). Här dokumenteras exempelvis vad som händer eller vem som 

deltar och detaljer är lika viktiga som sammanhanget. I studien kan detta ses som 

beskrivningarna av de observerade situationerna med vem som gjorde vad och hur pedagogerna 

gjorde och sa, samt vad det bidrog till. Här skapar man således underlaget som ska vara 

väsentligt för vad det är som ska fokuseras på i det fortsatta arbetet med de följande 

tolkningsgraderna (Fejes & Thornberg 2020). 

3.4.2 Tolkning av andra graden 

I denna grad handlar det mer om att hitta det som inte ses i de vardagliga situationerna. Det 

handlar om sådant som är svårt att se när man är medverkande i situationen, men där man som 

observatör kan uppmärksamma och urskilja olika beteende som ger en större inblick i och 

närmare beskriver situationen (Fejes & Thornberg 2020). Det kan till exempel handla om 

observatörens associationer och tolkningar och oftast med lite mer vetenskapliga eller teoretiska 

anknytningar. I vår studie handlar det om korta kommentarer i fältanteckningarna där vi 

kopplade de olika observationerna till teorier om barns lärande och språkutveckling. Dessa 



 

21 

noteringar eller beskrivningar görs oftast i direkt anslutning till observationerna, men kan även 

ske under tiden (Fejes & Thornberg 2020). 

3.4.3 Tolkning av tredje graden 

Denna tolkning av observationerna grundar sig i att se bakom deltagarnas tankar och försöka 

förstå varför de gör som de gör (Fejes & Thornberg 2020). Det handlar dock inte bara om att 

försöka skapa en förståelse utan även att kritiskt reflektera över densamma. Som forskare ska 

man genomskåda vad det är som sker i situationen och varför just detta sker. I det här stadiet 

anlägger man det teoretiska perspektivet som man valt att använda sig av i sin studie för att 

kunna förklara de olika tolkningarna (Fejes & Thornberg 2020). Kopplat till vår studie var det 

på denna nivån tolkningarna låg under analysen av vårt resultat och när vi utifrån vårt teoretiska 

perspektiv försökte förklara situationerna. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Denscombe (2016) menar att det finns fyra etiska huvudprinciper som forskaren ska vara noga 

med att följa. Dessa grundläggande principer, som är viktiga att förhålla sig till, ser alla till olika 

aspekter av att forskare inte hänsynslöst får använda vilka metoder som helst för att få fram den 

data de vill komma åt. Därför är det viktigt att all forskning genomförs i linje med de fyra 

huvudprinciperna som mynnar ut i informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Denscombe 2016; Vetenskapsrådet 2017). 

Inför observationerna på förskolan skickades missivbrevet (Bilaga 1) till kontaktpersonen på 

förskolan. Här redogjordes tydligt för studiens syfte och varför den genomfördes, deltagarnas 

frivillighet samt deras rätt att avbryta när som helst. Utöver detta förklarades att all insamlad 

data skulle behandlas konfidentiellt, att fältanteckningarna skulle anonymiseras samt att ingen 

enskild individ skulle kunna gå att identifiera varken i våra anteckningar eller i den färdiga 

uppsatsen. Detta gjorde vi med utgångspunkt i de krav, informationskravet samt 

konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet (2017) lyfter i sin rapport om god forskningssed. 

Vi informerade även deltagarna, enligt konfidentialitetskravet, om att de fältanteckningar som 

fördes under vår observationstid på förskolan endast var för studiens syfte och därefter skulle 

förstöras. 

Som en del av missivbrevet (Bilaga 1) fick pedagogerna en samtyckesblankett där de delgavs 

information om deras deltagande i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2017). 
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Vidare fick deltagarna information om att deras namn inte skulle vara tillgängligt i något 

empiriskt material kopplat till studien, utan att vi använde oss av generella termer så som 

“pedagogen” och “barnen” (Vetenskapsrådet 2017). Under studiens gång tog vi aldrig del av 

information om de enskilda personerna, mer än namn och utbildningsnivå, och utöver det lät vi 

varje individ vara avidentifierade även för oss. Den enda information vi hade tagit del av som 

tillfälligt sparades var namnteckningen från samtyckesblanketten. Vilket i enlighet med 

nyttjandekravet endast användes för att få ett godkännande på blanketten och inte vidare i vår 

studie (Vetenskapsrådet 2017).  
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4 Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat som framkommit utifrån våra genomförda 

observationer i förskolans verksamhet. Utdrag från de fältanteckningar som gjordes under 

observationerna skrivs fram i blockcitat och det blandas med en mer allmän framställning och 

beskrivning av den observerade förskolans verksamhet och miljö. Resultatet kommer 

presenteras utifrån den eller de möjliga lärandeaspekter som situationen innehöll och delas upp 

i rubrikerna “Digitalisering och användandet av digitala verktyg”, “Barns flerspråkighet och 

flerspråkiga utveckling” samt “Barns (fler)språkiga utveckling vid användandet av digitala 

verktyg”. 

 

4.1 Digitalisering och användandet av digitala verktyg 

På avdelningen, som består av ett större rum, ett matrum med ett mindre kök och ett kapprum, 

finns det goda resurser i form av digitala verktyg och material som uppmuntrar till ett 

utforskande av digitalisering. Det finns iPad, projektor och dator att använda samt QR-koder 

uppsatta på väggarna. Allt material som avdelningen har att arbeta med står framme och är på 

så vis lättillgängligt, men någon medveten användning av det går inte att uppfatta. Skärmar och 

projektor står på och spelar över tid, men utifrån vad som går att urskilja är det inget som 

används aktivt. 

Youtubeklipp med musik och video har varit igång och spelat i bakgrunden hela morgonen. 

Hittills har inget fokus lagts vid de musikklipp som spelas och pedagogerna har inte heller 

visat på något engagemang eller försök till att skapa ett intresse hos barnen utifrån det. Det 

uppfattas mer som att det är en automatisk spellista som har startats, som ett enkelt sätt att 

underhålla barnen. 

Youtubeklipp med både musik och barnprogram, blandat med några filmer på barnen från 

verksamheten, spelas över tid under dagarna. Det var konstant något som rullade i bakgrunden 

oavsett om pedagoger eller barn vistades i rummet där detta skedde eller inte. Det togs inte 

heller hänsyn till om alla barnen hade fullt upp med andra lekar och aktiviteter. Pedagogerna 

kunde starta filmklipp och musik, utan att något barn visat intresse för eller efterfrågat det, och 

därefter lämna rummet. 

Den iPad som fanns på avdelningen använde barnen till att spela spel på, framför allt på egen 

hand. Det förekom ingen större interaktion mellan pedagog och barn vid iPaden. Det samspel 
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som förekom var framför allt begränsat till att pedagogerna sa till barnen att de skulle ha iPaden 

tillsammans, det vill säga att de skulle dela på den och turas om. Det hände även att pedagogerna 

hjälpte barnen hitta en viss plats/miljö i de olika spelen. Då och då kunde en pedagog utan 

någon egentlig anledning försöka interagera med ett barn som spelade på iPaden, men sällan 

blev det något samspel eller så lämnade pedagogen innan barnet hann svara. 

Ett barn sitter med iPaden och spelar spel på den medan en pedagog sitter vid sidan om. 

Efter en lång stund utan någon direkt interaktion mellan pedagogen och barnet pekar 

pedagogen på skärmen och säger: “Ska du måla?”. Ingen respons från barnet. Spelet byter 

miljö och pedagogen säger: “Nu ska du baka”. Fortsatt ingen respons från barnet. Kort 

därefter lämnar pedagogen barnet själv men iPaden. Barnet fortsätter spela själv en längre 

stund tills en annan pedagog går förbi och uttrycker: “Åh är det Pippi! Var är Pippis dräkt? 

Pippi har klänning.” och går därefter iväg utan att invänta svar från barnet.  

Ett barn sitter med iPaden och tittar på spelet på skärmen. Pedagogen som har gett barnet 

iPaden och som sitter vid sidan om sträcker sig fram och pekar, visar, trycker och säger: 

“Titta här, titta här”. Barnet börjar då peka och trycka på skärmen varpå pedagogen lämnar 

situationen och ingen mer interaktion sker.  

 

4.2 Barns flerspråkighet och flerspråkiga utveckling 

På avdelningen finns det bilder på och text med vad saker och ting heter på olika språk. Det 

finns mycket material på avdelningen, men allt material sitter högt upp på väggarna vilket gör 

att det inte är lättillgängligt för barnen. Det mesta materialet sitter även uppsatt i matrummet 

där pedagogerna inte vistas lika mycket som de gör inne i det stora rummet. Vilket i sin tur gör 

att materialet inte blir ett hjälpmedel i verksamheten utan endast något som pryder väggarna. 

Flera av pedagogerna har utländsk bakgrund och är själva flerspråkiga. Utöver detta har några 

av dem samma eller liknande modersmål som en del barn. Det uppmuntrande av barnens 

flerspråkiga utveckling som blev synligt i verksamheten skulle mer korrekt beskrivas som 

isolerade företeelser än något som det medvetet arbetades med. Därtill skedde det vid enstaka 

tillfällen att pedagogerna använder barnens modersmål för att förtydliga något de ville säga. 

De sjunger en sång som har inslag av flera olika språk genom att man hälsar på olika språk. 

Här tar de med alla olika modersmål som finns både bland barnen och personalen på 

avdelningen. 
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Barnen och en pedagog leker med kastanjer. Pedagogen säger till ett barn att inte stoppa 

kastanjerna i munnen utan att de bara äter dem på låtsas. Detta säger pedagogen först på 

svenska och repeterar det därefter på barnets modersmål. 

Vid fruktstunden när pedagogen frågar om barnet vill ha äpple säger hen det först på 

svenska och därefter på barnets modersmål.  

 

4.3 Barns (fler)språkiga utveckling vid användandet av digitala verktyg 

Inne på avdelningen förekommer, som beskrivits, situationer som berör både barns 

flerspråkighet och flerspråkiga utveckling, samt användandet av digitala verktyg. 

Verksamheten kring dessa lärobjekt är så långt vi kunnat se i våra observationer inte 

integrerade. Det förekom ett fåtal situationer där de digitala verktygen blev redskap för något 

som kunde förstås som ett försök till att skapa lärsituationer. I dessa situationer förekom den 

digitala aspekten och språkande, men inte något som skulle kunna anses ligga inom området 

för flerspråkighet. 

Ett barn hittar en spindel i rummet, pedagogen går och hämtar en lupp så de kan undersöka 

spindeln lättare. Pedagogen tar fram iPaden för att tillsammans med barnen ta reda på mer 

information om spindeln, exempelvis hur många ben den har. Ett barn tar tag i plattan och 

sätter igång Pippi istället. Pedagogen säger då att de får undersöka spindeln mer sen och så 

fortsätter barnen spela Pippi. Varje barn får byta kläder på Pippi, pedagogen har hand om 

turtagningen och barnen lyssnar på hen. Pedagogen uppmärksammar inte att barnen byter 

färg på kläderna. Barnen går en efter en när de inte vill vara med mer. Spindeln och 

undersökningen av spindeln upphör och återupptas inte igen. 

Över lag är det nästintill bara konstaterande uttryck från pedagogerna om de filmklipp som 

visas eller det barnen gör på exempelvis iPaden. Det förekommer mycket sällan någon 

interaktion mellan pedagogerna och barnen. Pedagogerna uppmärksammar heller inte alltid vad 

det är som för stunden intresserar barnen och tar vid vissa tillfällen inte heller vara på när ett 

barn faktiskt visar intresse för det pedagogen uttrycker om filmklippet eller spelet. Ibland fångar 

pedagogerna barnens intresse med något de säger, men missar oftast att vara lyhörda för barnet 

respons. Barnen får då inget gehör från pedagogerna på det de upplever och ger uttryck för och 

inget samspel skapas. 
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5 Diskussion 

I denna del kommer vi börja med att diskutera vårt metodval. Därefter diskuteras resultatet 

utifrån vår teoretiska utgångspunkt och andra teorier kring barns språkutveckling, flerspråkig 

samt användandet av digitala verktyg i förskolan. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Under vår studie valde vi att observera och dokumentera med hjälp av fältanteckningar, där vi 

var deltagande observatörer som inte hade någon relation till förskolan i frågan. Detta gjorde 

att vår närvaro relationsmässigt har haft en påverkan på resultatet. Med tanke på att 

pedagogerna visste varför vi var där, samt vårt syfte med studien, finns det sannolika skäl för 

att det påverkat vilken typ av verksamhet vi mötte. Vidare mötte vi en hel del motstånd när vi 

först kom till förskolan, trots att detta var en studie förskolan själva efterfrågat. Pedagogerna 

ifrågasatte vad vi gjorde där, vad vi höll på med och varför. Utöver det valde ett stort antal av 

förskolans pedagoger att inte delta, vilket gjorde att vi bara fick möjlighet att se en begränsad 

del av verksamheten. De andra avdelningarna förklarade att de inte hade tid att anordna 

verksamheten för oss. Vi kan naturligtvis inte utesluta att de avdelningar där vi genomförde 

våra observationer hade anpassat sin verksamhet på olika sätt inför vår undersökning. Vi kan 

heller inte säga något om hur situationen var på de andra avdelningarna, då vi bara hade fyra 

deltagare i studien. 

Beslutet att endast använda oss av fältanteckningar kan vara riskabelt då vi som observatörer 

väljer vad som ska skrivas ner och vad vi inte anser vara relevant. För att motverka detta valde 

vi att anteckna allt vi såg och hörde när det gällde flerspråkighet och digitalisering och 

situationer där det båda förekom. Vi valde alltså att föra anteckningar kring allt som kunde ses 

vara kopplat till vårt område för att vara säkra på att få så mycket relevant material som möjligt. 

Observationer med filminspelning kan vara ett bra komplement till fältanteckningar, men vi 

valde bort detta då vår närvaro i sig påverkar barnen och pedagogerna. Här hade filmning eller 

fotografering kunnat påverka detta ännu mer. Lika så hade det krävt utdelande och insamlande 

av samtyckesblanketter i mycket större skala. Då vår studie utgick ifrån att se hur pedagogerna 

agerar i situationer knutna till flerspråkighet och digitalisering, hade det varit svårt att filma på 

så sätt så att barnen varken hade synts eller hörts. Det hade i så fall krävt samtycke från samtliga 

vårdnadshavare och även barnen. Dessutom hade ett par uteblivna svar, alternativt icke 
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medgivande till detta, från vårdnadshavare eller barn kunnat begränsa studiens omfattning 

ytterligare. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Kjällander och Riddersporre (2019) menar att digital kompetens behövs på en lokal nivå för att 

kunna utmana och arbeta vidare med olika hjälpmedel i förskolan. Anledningen till detta är att 

läroplanen har skrivits om och att man lagt större vikt vid lärande med hjälp av digitala verktyg 

i förskolans verksamhet (Lpfö 2018). 

 Vårt resultat tyder på att rutiner behöver ifrågasättas och ändras på den observerade förskolan. 

De pedagoger som arbetar på avdelningarna har som rutin att starta igång projektorn på 

morgonen och låter den stå på under hela förmiddagen. För att en förskola ska verka på en 

vetenskaplig grund behövs det pedagoger i verksamheten som ifrågasätter de rutiner och 

funktioner som används i verksamheten. I ett sådant självkritiskt arbete krävs det även att någon 

vågar ändra rutiner och prova nya tillvägagångssätt för att förskolan ska fortsätta vara 

vetenskapligt grundad och arbeta framåt i samma takt som forskning och läroplan förändras 

samt utvecklas. (Kjällander & Riddersporre 2019) 

Kjällander et al. (2021) menar att den digitala kompetensen har lika stor betydelse för barnen 

som att lära sig att läsa och skriva. Man kan med de digitala verktygen skapa sig en fördjupad 

och utvecklad bild av skrivspråket och lägga en första grund för läsning. Fortsättningsvis menar 

Kjällander et al. (2021) att sedan 2006 har digital kompetens varit en av de åtta 

nyckelkompetenserna i Europakommissionen, men inte förrän år 2017 hade Sverige en 

nationell digital strategi att följa. Om digitala verktyg blir ett mer eftertraktat verktyg i förskolan 

och skolan finns en stor möjlighet att fler förskolor utbildar sin personal i digitalisering, men 

även fortbildar dem i användandet av appar och vilka appar som är pedagogiska. I vårt resultat 

syns just denna okunskap om hur man ska hantera digitala verktyg i verksamheten. Kjällander 

och Riddersporre (2019) fortsätter genom att förklara att framtiden är för oss alla oviss men 

genom att blicka tillbaka på de närmsta tio åren har det hänt otroligt mycket inom området 

digitala verktyg och hjälpmedel, och det finns inget som säger att den utvecklingen skulle avta 

i framtiden. Fler och fler aspekter av förskolans verksamhet kommer bli digitaliserade och för 

att utvecklingen även ska följa med i förskolans forskning och utveckling krävs det att vi 

undersöker hur vi kan hänga med i den uppåtgående vågen.  
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Kjällander och Riddersporre (2019) skriver vidare att vi förmodligen kommer mäta olika saker 

som ljud och ljus i förskolan genom digitala verktyg, men även språk- och skrivkunskaper 

kommer kunna testas i allt större utsträckning med hjälp av digitala verktyg. Precis som med 

digitalisering har undervisning implementerats i förskolans verksamhet och läroplan (Lpfö 

2018). En oro som många kände när det infördes i läroplanen var att förskolan nu blev väldigt 

skollik. Som vi har belyst tidigare krävs det av pedagogerna på de lokala förskolorna att där är 

någon som ifrågasätter och vågar ändra rutiner för att förskolan ska utvecklas, och kunna hitta 

aktiviteter som kan främja undervisningen. Det kan till exempel handla om att läsa med hjälp 

av digitala verktyg. Då kan man göra en förändring och bedriva ett utvecklingsarbete i förskolan 

(Kjällander & Riddersporre 2019). 

Axelsson (2009) såg en mycket låg användning av barnens modersmål på de förskolor som hon 

undersökte. Sedan 90-talet har det varit en kraftig nedgång när det gäller brukandet av 

modersmål i svenska förskolor. Även vi fann en låg andel användande av barnens modersmål 

där vår studie har genomförts även om resurser för detta fanns tillgängligt i form av pedagoger 

som behärskade barnens språk (Axelsson 2009). 

Axelsson (2009) kunde i sin studie se barnens flerspråkighet uppmärksammas genom 

pedagogernas kunskap om tvåspråkighet, samtidigt som pedagogerna uppmuntrar 

vårdnadshavarna att hjälpa till med sitt modersmål i form av högläsning på kvällarna, och att 

vårdnadshavarna fick vara en del av utvecklingen av det flerspråkiga arbetet på förskolan. 

Pedagogerna kunde ge uppmuntrande kommentarer om tvåspråkighet till vårdnadshavare men 

även till barnen.  (Axelsson 2009). Denna flerspråkighet kunde inte ses i vår studie då det var 

en stor brist på just uppmärksammandet och kommunikationen genom tvåspråkighet. 

En av våra frågeställningar vill belysa vilken typ av samspel pedagogerna använder mellan 

flerspråkighet och digitalisering. Genom denna frågeställning kan man titta på digital läsning 

även kallat “digi läsning” som ett sätt att undervisa i flerspråkighet. Samspelet med digitala 

verktyg, som i detta fall oftast är en lärplatta, där kan både barn och vuxna initiera arbetet. “För 

förskolebarn utgör berättande texter en stor del av verksamhetens läsaktiviteter” (Kjällander & 

Riddersporre 2019). Genom högläsning får barn till sig berättande texter. Även i avkodning 

krävs det berättande men i denna form mer från barnens sida då de i sin tur ska berätta vad det 

är de har sett och förstått (Kjällander & Riddersporre 2019). I vårt material kan vi inte urskilja 

några tillfällen där de digitala verktygen använts för att utveckla barnens läsförmåga. Inte heller 
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har vi sett att undervisning kring flerspråkighet har förekommit och digitala verktyg har inte 

används som ett hjälpmedel på förskolan.  

Genom att använda sig av lärplattan vid läsning ger pedagogerna barnen möjlighet att skapa ett 

kollektivt lärande både mellan barn och pedagog, men även barnen emellan. De kan själva välja 

om de vill lyssna, titta och svepa på plattan samtidigt, eller om de endast vill lyssna alternativt 

endast titta och svepa. Barnen får här fler möjligheter att göra hur de känner och vill, men de 

får också en ökad kunskapsbild kring boken de läser. Genom den proximala utvecklingszonen 

kan barnen här lära och utmana varandra i att bygga en större kunskap kring boken (Strandberg 

2009). På den förskolan vi gjorde vår studie på fanns det gott om digitala verktyg såsom 

projektor och lärplatta. Dessa användes i den utsträckningen att de fanns med i verksamheten 

som bakgrund under dagens gång, men det användes inte för att utmana barnen i läsning varken 

som språkande eller flerspråkighet arbete.  

För att barn ska kunna få ett samspel mellan flerspråkighet och digitalisering krävs det enligt 

Forsling (2021) att pedagogerna har en grundläggande digital kompetens. I vårt material kan 

man tydligt se att pedagoger utan digital kompetens inte uppmuntrar barn att använda sig av 

digitala verktyg i förskolan på grund av sin oförmåga att hjälpa barnet. Det framgår även i 

materialet att de digitala verktygen som fanns på förskolan inte användes av barnen, utan de 

digitala verktygen används “över” barnens huvud på så sätt att pedagogen satte igång en film 

eller en låt och så vidare. På så sätt fick barnen ta del av digitala medier men de fick inte själv 

uppleva och bestämma vad de ville se på. 

Barnens intresse togs inte tillvara på i dessa situationer då det alltid var pedagogerna som valde 

film eller musik. Pedagogerna tog dock hänsyn till barnets intresse om de ville se samma låt 

eller film ännu en gång. Då fick de det men det fanns en bristande kommunikation mellan barn 

och pedagog om vad syftet var med användandet av de digitala verktygen. I vårt resultat 

framkommer ingen förekomst av något samspel mellan flerspråkighet och digitalisering och 

inte heller kunde vi hitta några exempel på att digitala verktyg användes i ett språkutvecklande 

syfte tillsammans med flerspråkiga barn. Snarare användes de i syfte att underhålla barnen 

under dagen. 

I sociokulturella teorier om lärande betonas att människor formar sitt tänkande men även sitt 

lärande genom medierande redskap. Säljö (2015) pekar på att människor lär av varandra i 

former av samspel kring de medierande redskapen. I takt med att vi börjar använda oss mer av 
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digitala verktyg samt att stora delar av vår kommunikation idag sker genom digitala verktyg så 

är det av stor vikt att vi i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) lägger ner mer tid 

och intresse i arbetet med digitala verktyg och språkande verksamhet i förskolan.  

 

5.3 Sammanfattning 

Vårt resultat visar på stora brister vid användandet av digitala verktyg i syfte att främja barns 

flerspråkiga utveckling och är något som kan utvecklas på de undersökta avdelningarna. Vidare 

såg vi ingen uppmärksammad användning av digitala verktyg eller barns flerspråkiga 

utveckling var för sig. Vi kunde inte heller urskilja någon medveten användning av digitala 

verktyg som ett hjälpmedel. Snarare fungerar de digitala verktygen mer som en sysselsättning 

för barnen under deras vistelse på förskolan. Eftersom vår studie gjordes under en begränsad 

tidsperiod, samtidigt som att flera av de tillfrågade pedagogerna inte ville medverka, kan vår 

studie inte ensam ses som heltäckande utan vidare observationer. Med detta sagt vill vi betona 

vikten av att öka förståelsen för utvecklingen av barns flerspråkighet med digitala verktyg som 

hjälpmedel.  

Förskolan är en mycket viktig plats för barnens språkutveckling. Axelsson (2009) menar att de 

flerspråkiga barnen möter och lär sig förstå samt tolka den svenska kulturen och språket innan 

de hinner sätta en grund för sitt modersmål och dess kultur. Barnen befinner sig även många 

timmar i förskolan där det svenska språket och dess kultur är dominerande. 
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Bilaga 1 - Missivbrev med samtyckesblankett 

Till pedagoger i forskningsstudie kring digitalisering & flerspråkighet i förskolan 

      2021-09-29 

      

Information om projektet digitalisering & flerspråkighet i förskolan 
med försäkran om samtycke 

 

Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring digitalisering & flerspråkighet i 

förskolan. Vi vill uppmärksamma dig på att allt deltagande är frivilligt och att du har rätt att 

avbryta ditt deltagande när som helst. Vi är två studenter som under hösten 2021 läser sista 

terminen inom ramen för Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien 

genomförs som del av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att publiceras i 

en examensuppsats. 

 

Med denna studie önskar vi undersöka förekomsten av lärandesituationer som fokuserar både 

digitalisering och flerspråkighet på er förskola, samt hur arbetet med det tar sig form i 

verksamheten. Detta kommer vi göra med hjälp av att observera förskolans pedagoger i 

verksamheten under en vecka, med start måndag vecka 40. Datan kommer att samlas in med 

hjälp av observationsanteckningar. Studien kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i 

enlighet med lagen om hantering av personuppgifter (GDPR). 

Under observationerna och resterande del av studien samt examensarbetets gång kommer ingen 

att anges med namn eller beskrivas närmare. I anteckningarna kommer pedagogerna anges som 

“pedagog 1, pedagog 2 etc…”.  Därmed kommer samtliga deltagares identitet skyddas till den 

grad att ingen enskild individ kommer kunna identifieras, varken i undersökningsmaterialet 

eller i det färdiga examensarbetet. Lika så kommer den specifika platsen för observationer, dvs. 

förskolan, inte beskrivas närmare utan förbli okänd i det färdiga arbetet. Alla personuppgifter 

samt observations data kommer behandlas konfidentiellt, samt förstöras efter examensarbetet 

är färdigställt. 

 

Vi önskar besked om ditt samtycke senast måndag vecka 40 då blanketterna samlas in. 

 

Dina frågor är välkomna och du kan kontakta oss på: 

Linda Andersson: linda.andersson0152@stud.hkr.se  

Isabelle Antmar: isabelle.antmar0011@stud.hkr.se  

 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Hilma Holm: hilma.holm@hkr.se 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Till pedagoger i forskningsstudie kring digitalisering & flerspråkighet i förskolan 

      2021-09-29 

Samtycke till deltagande i studien digitalisering & flerspråkighet i 
förskolan  

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien digitalisering & 

flerspråkighet i förskolan 

 

Datum …………………………. 

 

 

.....................................................................................       

Deltagarnas Namnteckning    

 

.....................................................................................      

Namnförtydligande    
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Bilaga 2 - Informationsbrev till barn och vårdnadshavare 

 

Hej alla barn och föräldrar! 

Vi heter Isabelle och Linda, är 27 och 25 år och läser vår sjunde och sista termin på 

förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Det är hos er på Södervärns förskola 

som vi under v.40 kommer genomföra de observationer som ska ligga till grund för vårt 

examensarbete. Under veckan då vi genomför våra observationer kommer vi främst att vara 

på två av avdelningarna, men kommer kunna röra oss över hela förskolan. 

Vårt examensarbete utgår från det FLIP-projekt (förskole initierat forskningsprojekt i 

utbildningen) som er förskola har efterfrågat vid Högskolan Kristianstad. De observationer vi 

kommer genomföra har fokus på lärandesituationer som kombinerar flerspråkighet och 

digitalisering och vi kommer då titta på hur pedagogerna arbetar med detta. Det kommer 

därför inte vara några av barnen som ligger i fokus för observationerna och ingen av barnen 

kommer beskrivas i våra anteckningar. Det kommer vara pedagogernas agerande som vi 

kommer titta närmare på och som kommer vara underlag för vår uppsats. 

Är det något ni undrar över eller har ni några frågor till oss så är ni välkomna att höra av er 

på mail till: isabelle.antmar0011@stud.hkr.se eller linda.andersson0152@stud.hkr.se  

Vi ser mycket fram emot att få vara hos er den kommande veckan och hoppas att vi kommer 

lära oss mycket av vistelsen hos er! 

Med höstiga hälsningar, Isabelle och Linda! 
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