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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie är att, genom intervjuer, ta del av pedagogers uppfattningar 

och erfarenheter kring digitala verktyg i förskolan med inriktning mot språkutveckling. Sex 

intervjuer har gjorts, både med enskilda förskollärare och barnskötare samt i par från förskolor i 

olika kommuner, för att få ta del av deras uppfattningar och erfarenheter kring det aktuella ämnet. 

Materialet som samlades in under intervjuerna sorterades utifrån liknande mönster och teman. 

Ordet pedagoger är ett samlingsord när det gäller både förskollärare och barnskötare, vilket 

kommer vara ett återkommande ord i studien. Likaså ordet paddan är en av flera benämningar av 

en iPad som kommer återkomma genom studien, då pedagogerna använde sig av det ordet i 

intervjuerna och är en benämning som är bekant för många inom förskolans verksamhet. 

 

Resultatet visar på att det finns en variation av digitala verktyg i förskolan med olika 

användningsområden kring språkutveckling. Det visar också på hur dessa verktyg används i 

verksamheten och pedagogernas kunskap kring verktygen. Det kan vara ett sätt att förlänga den 

befintliga undervisningen genom att använda exempelvis paddan som ett komplement. Den är ett 

enkelt verktyg att ha med sig överallt. Det är viktigt att pedagogerna är delaktiga i vad barnen gör 

med verktyget. Dels för att vara närvarande men också kunna lära ut tillsammans med ett eller 

fler barn så att det blir en stund av lärande och utveckling.  

 

I och med att utvecklingen går framåt i både förskolan och samhället när det kommer till digitala 

verktyg, behöver det finnas mer utbildning för pedagoger att ta del av för att ge den bästa 

lämpliga undervisningen till barnen när det kommer till digitala verktyg. Kunskapen behövs för 

att veta vilka program/appar som är bra för att utveckla språket hos barnen och kunna skapa 

nyfikenhet för barnen som vill lära sig mer.  

 

 

 

 

Nyckelord: Förskola, digitala verktyg, pedagog, språkutveckling, kunskap.  
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Inledning 
Digitaliseringen har tagit fart i samhället vilket medför att användningen av digitala verktyg ges 

större plats i förskolans verksamhet. Medan fysiska föremål som till exempel böcker, klossar, 

papper samt penna används mindre. Digitala verktyg är något relativt nytt inom förskolan och 

något som kan anses vara för avancerat för pedagoger som inte har kunskapen eller känner sig 

osäker på hur lärandet kan ske med digitala verktyg. Många ser paddan som något negativt och 

bland annat som en “barnvakt” för att få tid över till annat. Vi vill med hjälp av denna studie visa 

hur pedagoger använder sig av digitala verktyg som finns i förskolans verksamhet för att bidra till 

barns språkutveckling. 

 

I den senaste revideringen av Läroplanen för förskolan 2018 har begreppet digitala verktyg fått 

mer synlighet bland läroplansmålen, vilket också betyder att pedagogerna behöver använda sig 

mer av verktygen i lärandet utifrån förskolans mål, för bland annat utveckling och lärande. I och 

med att utvecklingen av digitala verktyg tar mer plats, inte bara i förskolan utan också i 

samhället, hamnar mycket fokus på att utveckla kunskapen om tekniken inför framtiden och 

arbetslivet för de yngre barnen en viktig del (Ljung-Djärf, 2004). 

 

För att summera går den tekniska utvecklingen framåt vilket har haft ett inflytande på förskolans 

läroplan 2018, därav är denna studie aktuell och syftar på att skaffa inblick i pedagogernas syn på 

arbetet kring den digitala användningen i förskolan och inom språkutveckling. Vi har valt en 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som ger erfarenhetsbaserade svar till studien. 

Datamaterialet analyserades tillsammans med tidigare och aktuell forskning, där resultaten kring 

det valda området om digitala verktyg i förskolans verksamhet kom fram. Urvalet bestod av 

förskollärare och barnskötare, därav benämningen pedagoger, som inkluderar båda yrkesrollerna.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att, genom intervjuer, ta del av pedagogers uppfattningar och 

erfarenheter kring digitala verktyg i förskolan med inriktning mot språkutveckling.  

 

- Vilka digitala verktyg använder pedagoger i förskolans verksamhet för att utveckla barns 

språk? 
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- Hur använder pedagoger sig av dessa digitala verktyg för språkundervisning i förskolan? 

- Varför används digitala verktyg i förskolans verksamhet? 

- Hur ser pedagoger på kunskapen inom digitala verktyg?  

 
Uppsatsens disponering börjar med bakgrunden, som ger en tillbakablick på hur digitalisering 

och språk sammankopplas, samt hur synen på det sociokulturella perspektivet stämmer överens 

med en kombination av lärande kring digitala verktyg och språk. I den tidigare forskningen tas 

synen på digitaliseringen upp, hur kunskapen hos pedagogerna ser ut samt hur digitala verktyg 

kombineras med språkutveckling. Vidare beskrivs metoden och datainsamlingsmetodens olika 

delar, till resultatet och redovisningen av intervjuerna, för att sedan avslutas med diskussion kring 

det aktuella ämnet och dess innehåll. Därefter referenslista och tillhörande bilagor. 

 

Begreppsförklaring 

Digitala verktyg → Ett samlingsnamn för tekniska hjälpmedel som kan användas som ett 

komplement till hjälpmedel. Det kan till exempel vara en dator, surfplatta, mobiltelefon, 

projektor, kamera etc (Almqvist, 2008). 

Padda → Bärbar handdator som är tunn och storleken av en bok med touchskärm. Det finns 

flertalet uttryck för surfplatta, där förskolorna använder olika uttryck; surfplatta, iPad, pekskärm, 

datorplatta, lärplatta osv. (NE, u.å.).  

App/Applikation → Datorprogram som används i mobiltelefon och padda. Innehållet varierar 

beroende på vad intresset är (Institutet för språk och folkminnen, 2010).  

Blue-bot → Golvrobot som via bluetooth styrs från dator eller padda. Den kan också styras 

utifrån knapparna på dess rygg (Lekolar, u.å.). 

Bee-bot → Robot gjord för barn med enkel programmering med knapptryckningar (Lekolar, 

u.å.).  

Projektor → Apparat som projicerar rörliga eller stilla bilder mot en ljus duk eller vägg (NE, 

u.å.).  

Overhead → Audiovisuellt hjälpmedel (NE, u.å.)  

Webb-ägg → En webbkamera som förstorar upp till 40 gånger. Den ansluts till datorn via USB-

uttag (Hands-On Science, u.å.). 
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Bakgrund 

Digitalisering och läroplanen 

I läroplanen för förskolan 1998 står arbetet med utveckling och lärande beskrivet utan att nämna 

digitalisering. Framväxten av digitala verktyg har på mer än 20 år, från första läroplanen till den 

senaste reviderade 2018, tagit fart och syns mer i förskolans styrdokument. Paddorna används till 

bland annat dokumentation med exempelvis foton och videos, samt som ett hjälpmedel för att 

utveckla lärandet hos barn. För att skapa en helhetsbild i förskolan för barns lärande är det viktigt 

att ta del av det som de upplever hemma, i förskolan och utanför förskolan för att kombinera 

kunskaperna och erfarenheterna till en vidareutveckling av språket. Då digitaliseringen har gjort 

ett stort intryck på barnen kan det vara till fördel för pedagogerna att skapa en förståelse för hur 

mycket barnet redan kan och känner till kring deras erfarenheter av digitala verktyg och hur det 

kan användas för att bygga vidare på det i förskolan (Skolverket, 2019).  

 

Lärande och utveckling är en komplex process. Det är inte bara en biologisk och psykologisk 

process, utan delar som det kulturella, sociala, språkliga samt det praktiska spelar minst lika stor 

roll för lärandet hos barn (Skolverket, 2019). Förskolans verksamhet behöver därför variera sitt 

arbete med lärande och utveckling för att ge alla barn en chans att utvecklas ytterligare. 

Förskolan behöver stimulera dem att använda alla sinnen vid kommunikation, såsom samspel, 

lyssna, läsa av, gissa, svara och bearbeta olika ljud som uppfattas. Dessa sinnliga intryck får barn 

uppleva i samspel med digitala verktyg, exempelvis med paddan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015). Ninni Wahlström (2016) betonar vidare att det är en viktig faktor för barnen att få med sig 

kunskap om digitala verktyg ut i arbetslivet, då utvecklingen av digitalisering kommer ha 

betydelse för samhället mer och mer, vilket också bidrar till en god erfarenhet att ha kompetens i 

området. Digitala verktyg används flitigt idag i princip allt vi gör. Det är kopplat på ett eller annat 

sätt från mobiltelefoner, datorer och paddor för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i 

världen.  

 

Läroplanen för förskolan 2018 belyser vikten av användningen av digitala verktyg och det får 

större plats samt blir mer involverad i fler delar av läroplanen än tidigare. Barnen ska bland annat 

få lära sig att använda både digitala och analoga verktyg i situationer där bland annat skapande, 

konstruerande och formande ingår (Skolverket, 2018). Då de digitala verktygen får mer plats i 

bland annat läroplansmålen, påverkas framtida användandet i samhället till att bli mer vardaglig 
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än bara spel för våra yngre användare, barn och unga. Digitala verktyg kommer att användas i 

större och större utsträckning till lärandet i förskolan (och skolan) (Ljung-Djärf, 2004). 

 

Nedan följer en genomgång av det sociokulturella perspektivet. Detta finner vi intressant då det i 

pedagogernas svar många gånger utgick från perspektivet när de exempelvis beskrev barnens 

samspel. Även för att den reviderade läroplanen för förskolan är influerad av det sociokulturella 

perspektivet, även där betonas samspel med andra barn och vuxna är en viktig del i barnens 

utveckling. Perspektivet beskriver också artefakter, som förklaras nedan, vilket de digitala 

verktygen ingår i och hur dessa påverkar undervisningen.  

Sociokulturella perspektivet 

Louise Bjar och Caroline Liberg (2010) förklarar att fysiska föremål, artefakter, ses som viktiga 

redskap för barns språkutveckling inom det sociokulturella perspektivet. En viktig aspekt av det 

sociokulturella perspektivet är mötet mellan barn och vuxna, ett så kallat pedagogiskt möte, där 

den vuxne anses vara en viktig faktor för barns lärande. Dessa pedagogiska möten är en möjlighet 

för pedagogen att göra ett värdefullt meningsskapande för barnet. Verksamheten ska byggas 

utifrån barnens nyfikenhet (Lindö, 2009; Jennfors & Jönsson, 2010). Barn ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv som en kreativ och aktiv människa som är under ständig utveckling. 

Kunskap och mening skapas med jämna mellanrum tillsammans med omvärlden. Samspelet 

spelar stor roll för barns utveckling och tillsammans med andra människor kan de hjälpas åt att nå 

en djupare kunskap. Denna kunskap kan fördjupas via den proximala utvecklingszonen, som 

anses viktig i perspektivet, och beskrivs av Nilsen som sträckan mellan vad barnet kan genomföra 

själv och vad barnet kan behöva stöd i att genomföra av en annan människa. Stödet kan vara från 

både ett annat barn och/eller vuxna som är mer kompetent inom området (Nilsen, 2014).  

 

Artefakter som kan ses som stödstrukturer, exempelvis böcker och digitala verktyg, bidrar till 

språkutveckling när barnet har passerat ett visst utvecklingsstadium inom det språkliga.  

Användningen av tekniken, de digitala verktygen, skapar möjligheter som annars inte är möjliga. 

Ett enkelt sätt att skapa och lagra information i paddan som sedan sparas till ett senare tillfälle. 

Att kunna återgå till det som tidigare gjordes, gör det lätt att återuppta det pågående arbetet 

istället för att till exempel leta reda på rätt papper eller behöva börja om. Digitala verktyg blir en 

ersättning av papper och penna i förskolan för både barn och pedagoger i verksamheten. Det blir 
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en artefakt som kan användas i samspel med varandra, där mängder av olika appar kan 

kombineras för att utveckla språk och kommunikation sinsemellan (Almqvist, 2008).  

 

Jonas Almqvist (2008) menar att när människan använder sig av olika tekniska hjälpmedel, som 

digitala verktyg, skapar det tydliga förutsättningar för lärande enligt det sociokulturella 

perspektivet. Artefakter i undervisningssyfte är ofta utvecklade av andra människor som kan ha 

som målsättning att skapa redskap för lärande. Vidare menar Almqvist att digitala verktyg kan 

bidra till erfarenheter och kunskaper som inte annars skulle vara möjliga om det inte vore för 

digitala verktygen. Genom att använda digitala verktyg, exempelvis en padda, ansluten till 

internet och/eller projektor kan vi skapa, lagra och kommunicera med andra digitala hjälpmedel, 

såsom med appar eller dylikt (ibid.).  

 

Tidigare forskning 

Sökstrategi 

För att hitta avhandlingar och artiklar har vi använt oss av databasen ERIC (ebsco), nb-ecec.org 

samt aktuella vetenskapliga tidskrifter i sökandet efter passande material. Vidare har sökningarna 

skett genom att se över referenslistan i funna avhandlingar samt artiklar för att finna mer relevant 

material för studien, en så kallad snöbollssökning. Sökningen skedde med bland annat följande 

ord: “early childhood education”, “preschool”, “digital”, “ict” och “sweden preschool” och 

svenska ord som bland annat “digitala verktyg i förskolan”, “digital kompetens”, “surfplattor i 

förskolan” och “IKT”. Resultaten av sökningarna ger fåtal alternativ till artiklar samt 

avhandlingar, både på engelska samt svenska, om digitala verktyg och kunskapen hos 

pedagogerna.  

 

Lika digitala förutsättningar 

Enligt Marc Prensky (2001) finns det två uttryck som kan förklara skillnaden på de yngre och de 

äldre i generationerna när det kommer till digitaliseringen i samhället: Digital Natives och Digital 

Immigrants. Digital Natives, med översättning digitalt infödda, är ett uttryck som kan användas 

för barn som är infödda i den digitala världen, där hanteringen av verktygen är vanlig och 
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kunskapen blir självklar kring användningen i vardagen. Medan Digital Immigrants, med 

översättning digitala immigranter, inte har samma vana som den yngre generationen med den nya 

tekniken eftersom de stött på den först i vuxen ålder. I och med att digitaliseringen tagit mer plats 

i samhället än tidigare, blir det avgörande för de digitala immigranterna att lära sig för att kunna 

vara mer involverade i framtiden, då digitaliseringen får en större betydelse för utvecklingen i 

samhället. Det kan kännas som ett okänt språk för de digitala immigranterna, medan det är vardag 

för de digitalt infödda (ibid.).  

 

Carina Fast (2008) visar på att om kunskapen hos pedagogerna är bristfällig eller att intresset hos 

pedagogerna inte alls finns, resulterar det till en negativ inställning för användningen av digitala 

verktyg i förskolan. För pedagogerna kan det uppstå en del oklarheter och en viss osäkerhet kring 

användningen av olika digitala verktyg. För att se en förändring hos dem behöver de bli mer 

sakkunniga genom utbildning och då kan de även se en förändring i deras förhållningssätt. 

Annbritt Enochsson (2007) påvisar skillnader från förr och nu. Det gäller att tänka och agera lite 

annorlunda samt vara nyfiken och källkritisk för att hitta de sätt som många använder för att 

hantera internet på rätt och riktigt sätt. Det sker ytterligare förändringar inom användningen av 

digitala verktyg. Från stationära datorer på ett skrivbord till en padda som hålls med handen, blir 

skillnaderna stora i hur man använder de olika verktygen på skilda sätt. Det finns ingen datormus 

att styra med eller ett tangentbord att skriva på, utan på paddan används fingrarna för att 

manövrera programmen och innehållet, vilket underlättar för de yngre barnen som kan ha svårt 

att styra en datormus eftersom det kan kräva en viss teknik. Det är en förändring som kan ta tid 

för en digital immigrant, som digital natives redan kan.  

 

Kleopatra Nikolopoulou och Vasilis Gialamas (2015) beskriver gemensamma egenskaper mellan 

traditionell lek och användning av datorspel, i detta fall paddan, barns motivation att hitta nya sätt 

att leka, upptäcka, experimentera och testa sig fram för att se vad som händer och att de är aktiva 

i leken på båda sätt är några likheter mellan lek och padda. Pedagogerna behöver sällan lära barn 

hur spelen på paddan fungerar, utan de lär sig snabbt själva genom att testa sig fram och 

undersöka olika alternativ av funktioner i spelen. Resultatet blir då att barn snabbt blir 

kompetenta användare av teknik (ibid.). 
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Kunskap hos pedagogerna 

Maria Hedefalk, Jonas Almqvist och Eva Lundqvist (2015) belyser att lärandet kan få olika 

betydelser utifrån pedagogens inställning och hur undervisningen sker i verksamheten. De menar 

därför att det är viktigt att pedagogen använder sig av digitaliseringen på ett lämpligt sätt och 

med kunskap för barns lärande om digitala verktyg. Det kan ses som ett komplement till 

undervisningen, som exempelvis språkutveckling. De benämner också att det är aktuellt att inta 

ett barnperspektiv för att kunna erbjuda en individuell undervisning, där pedagoger ser till 

barnens intressen för att kunna bidra till dess utveckling. Ingrid Pramling Samuelsson och 

Ingegerd Tallberg Broman (2013) menar att det är lika viktigt att inta ett pedagogperspektiv där 

pedagogen ser över verksamheten och sin profession i hur verksamheten bedrivs. Det kan 

exempelvis vara att välja teman till en ny termin i förskolan efter vad barnen har för intresse och 

kunskap kring, och att kunna arbeta kring det på ett sätt som bidrar till att barnen utvecklas samt 

tycker att det är roligt. 

 

Genom att skapa variation av läromedel för barn ges de möjligheten att utvecklas på mer än bara 

ett eller två sätt. Paddan öppnar nya dörrar till lärandet för barnen tillsammans med en pedagog i 

förskolan. Att använda sig av multidimensionella inlärningsverktyg där bilder, texter, filmer, ljud, 

spel etc. kan användas visar det på fler användningsområden i relation med läroplanens mål. Att 

inte bara använda verktygen till ett syfte, exempelvis dokumentation, utan att det kan användas 

som hjälp till att förtydliga saker som barnen leker med, eller berättar om för sina kompisar, måla 

eller teckna av en bild på ett papper. Då används det digitala verktyget som ett underlag för att 

spinna fantasin vidare. Pedagogerna behöver vara mer öppna och inte rädda för alternativa vägar 

att gå när det kommer till utvecklingen av språket med hjälp av de digitala verktyg som finns i 

förskolan (Masoumi, 2015). 

 

Davoud Masoumi (2015) belyser vikten av att pedagogerna behöver någon slags vägledning i 

användningen av digitala tekniker.Hur de kan använda digitaliseringen för att förbättra lärandet 

av digitala verktyg i förskolan. Erfarenheter och kunskap från kollegor kan tillsammans hjälpa att 

användningen av paddor blir på ett lämpligt sätt där lärandet prioriteras bland spelen som barn 

använder. Det kan enkelt övergå till en “barnvakt” om engagemanget hos pedagogen är 

bristfälligt. Paddor används mycket som dokumentationsverktyg i förskolan och därför behövs 

också vägledning för hantering av appar till paddan för att pedagoger ska veta hur apparna kan 

användas, både vid dokumentation och tillsammans med barnen i verksamheten.  
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Anna Klerfelt (2007) beskriver att det finns tre sorters förhållningssätt för pedagogen att inta när 

barn sitter med paddan: skyddande, stödjande och vägledande. Den första, skyddande, innebär att 

pedagoger försöker hålla paddan borta från barnet genom att begränsa tillgången samt dra tillbaka 

intresset hos barnet för användningen av padda, för att fokus ska hamna på andra aktiviteter 

istället för spelande. Den andra och tredje, stödjande och vägledande, är två sätt som hänger 

samman. Pedagogen är involverad i barnets tid med paddan och finns där som stöd när det blir 

svårt och vägleder för att ge barnet nya ideer när det behövs, samt är delaktig tillsammans med 

barnet under tiden.  

 

 

Digitala verktyg och språk  

Språkets centrala funktion är att skapa förståelse mellan två eller fler personer. Här finns ett antal 

viktiga aspekter som bistår förståelse. Det handlar om att gester, tecken och symboler får samma 

innebörd för de som kommunicerar för att båda ska förstå. Att skapa en gemensam förståelse med 

hjälp av dessa egenskaper grundar sig i språkets uppbyggnad (Klerfelt, 2007). James Paul Gee 

(2012) påvisar att det mest värdefulla för mindre barn är variationer av lärandet genom att tala, 

interagera och mentorskap sker tillsammans med en eller flera vuxna.  

 

Rigmor Lindö (2009) förklarar begreppet literacy som att det i grund och botten är alla tecken 

och symboler som vi stöter på och kommunicerar med. Leif Marklund och Lisa Dunkels (2016) 

redogör vidare på ett liknande sätt för vad begreppet literacy som en social praxis som utvecklas 

tillsammans med andra människor. Lindö menar vidare att det behövs också en association till 

orden för att kunna få en förståelse. Att dra slutsatser, förhålla sig kritisk och knäcka 

skriftspråkskoden är en del av literacy. Detta bidrar till en välutvecklad literacyförmåga när de 

blir äldre.  

 

Paul Gee (2012) visar vidare på att en välutvecklad literacy är bra för barnens kritiska tänkande, 

problemlösande och sätt att få vetskap om världen. Böcker och digitala verktyg har speciella 

egenskaper och en delad egenskap som är gemensamt att de båda är meningsfulla för att utveckla 

literacyförmågan. Marklund och Dunkels (2016) påvisar också om hur digitala verktyg kan 

användas i förskolan, då syftet bör vara att stärka varje enskilt barn och dess läskunnighet. De 

menar vidare att ett maktperspektiv och ett literacyperspektiv, där läskunnigheten betonas i 
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mediesamhället, kan verka som ett medel för de pedagoger som är tveksamma till att använda 

digitala verktyg. Marklund och Dunkels drar även en slutsats om att de digitala verktygen kan ses 

som ett pedagogiskt val eller redskap för lärande och undervisande i svenska förskolor (ibid.). 

 

Karin Jönsson (2014) benämner vidare att barnen ses som subjekt med egna tankar och idéer och 

att det bjuder in till kommunikation kring det barnen gör. Paddan kan ge dem möjlighet att 

utveckla sin kunskap och deras uttryck. Jönsson menar att paddan öppnar upp för fantasi, 

kommunikation och aktion. Det blir inga begränsningar med att använda paddan utan den ger 

möjlighet till något större och att kunna återkoppla vid ett senare tillfälle är också ett sätt att inte 

få stopp på leken, utan den kan fortsätta en annan gång. Genom den sorts teknik kan barnen skapa 

och åstadkomma mer än vad de hade kunnat göra med exempelvis en teckning. Hennes exempel 

påvisar att barnen använder paddan som en artefakt i leken och tar med sig den var de än går, 

som resulterar i att barnen inte blir stillasittande. Barnet blir med andra ord mer aktiv, både 

fysiskt och mentalt. Paddan används mycket till att teckna och måla bilder, både färdiga mallar 

och teckna/måla på fri hand.  

 

Under målandets gång kan barn förklara sina tankar kring målandet med teckningen och vad som 

ligger bakom deras idéer genom att berätta vad de gör, och de sätter ord på vad de gör och ska 

göra vilket bidrar till ett större begreppsförråd (ibid.). Pedagogen kan också välja att upprepa vad 

barnet säger eller fråga vad barnet ritar för att själv få en uppfattning om hur det tolkas och 

bearbetas, likaså där ökar begreppsförrådet i samtal med pedagogen (eller en kompis). Klerfelt 

(2007) förklarar att när pedagogen och barnet sitter tillsammans med paddan och skapar, blir 

verbala yttringar samt kroppsliga gester viktiga för att åstadkomma en förståelse där båda hänger 

med.  
 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Benämningar som digital natives och digital immigrants är två uttryck som används för att 

beskriva skillnaden mellan generationerna när det kommer till digitala verktyg. Då de äldre 

pedagogerna inte har den tekniska kunskapen från början, som de yngre pedagogerna har kan det 

bli en slags krock mellan pedagogerna. Det gäller då att pedagoger är villiga att lära sig och vara 

öppna för förändring. Variationen kring användningen av verktygen i samband med läroplanen, 

behöver utvecklas och tas in i fler områden för att ge barnen en stor omväxling i undervisningen, 
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där intresset hålls kvar för barnet att lära sig med verktyg som blir utöver det vanliga och mer 

spännande att få ta del av. När det kommer till pedagogens agerande kring de digitala verktygen 

kan det vara på olika sätt. Antingen skydda barnen från användningen av paddan och håller den 

till pedagogers egna arbete medan pedagogen lika gärna kan vara stödjande och vägledande när 

paddan tas i bruk av barnet, för att vidare hjälpa till eller finnas till hands ifall barnet behöver 

hjälp. I och med att paddan redan finns i en del hem och på förskolan, har barnen väldigt bra 

kunskap redan från början om hur man hanterar den vilket också gör att barn blir tidigt 

kompetenta användare.  

 

När det kommer till paddans egenskaper och språkutvecklingen kan den hjälpa barnen att bygga 

upp sitt ordförråd genom att använda olika appar och spel, som bland annat ger barnen bilder och 

röster till ett konkret material. Genom att se, lyssna och ta in skapar barnet sin uppfattning om 

vad paddan ger. Barnet kan associera, koppla ihop, ljudet med bilden och därmed skapa en 

förståelse för vad det är och vad det heter. Det är exempelvis ett sätt att använda paddan som 

verktyg för att bygga upp ordförrådet hos barn.  

 

Metod 

Studiens datainsamling består av intervjuer. Frågor ställdes i ordning men följdfrågor blev 

flexibelt beroende på vilka svar som gavs. Ljudupptagning användes, som sedan transkriberades 

för att vidare analyseras (Bryman, 2011). Vi fokuserade på att nå deltagarnas erfarenheter och 

åsikter kring det aktuella ämnet i studien. Både förskollärare och barnskötare valdes för att få ett 

brett datamaterial. Utbildning inom digitala verktyg, även kallat IKT, var inte behövligt då vi 

ansåg att erfarenheten hos pedagogerna var mer intressant för att få ett så pass dagsaktuellt svar 

på frågorna som möjligt.  
 

Datainsamlingsmetod 

Intervju som metod 

Via intervjuer kan pedagogernas uppfattningar och erfarenheter studeras. För att få fram deras 

uppfattningar har vi antagit en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer för 
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insamling av data. En semistrukturerad intervju innehåller ett så kallat frågeschema där frågorna 

ställs i viss ordning med tillhörande teman (Bryman, 2011). Även om de öppna frågorna ställs i 

ordning, ger det samtidigt intervjupersonen möjligheten att svara fritt och på sitt egna vis. 

Följdfrågor kan ställas om intervjupersonen berör något som är intressant, för att få en större 

förståelse för vad intervjupersonen menar eller behöver utveckla. Frågorna för intervjun bör hålla 

sin ordning enligt olika teman, för att få ett så bra flyt i intervjun som möjligt (Bryman, 2011). Vi 

valde att inte ge ut intervjufrågorna innan då vi vill ha så spontana svar som möjligt, då de 

spontana svaren kan visa mer på det verkliga arbetet än förberedda svar, som vi kunnat fått om 

frågorna gavs ut i förväg.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Eftersom syftet är att undersöka pedagogers mångfacetterade erfarenheter, uppfattningar, tankar 

och idéer med användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet och hur digitala verktyg 

kan användas till att utveckla barns språkande hade vi inte något krav på utbildning inom digitala 

verktyg hos pedagogerna vi intervjuade. För att få ett brett innehåll i resultatet från vår 

datainsamling intervjuades både förskollärare och barnskötare med olika erfarenheter samt 

arbetslivserfarenhet från olika förskolor, förskoleavdelningar samt kommuner. Därför 

kontaktades pedagoger via mail där de blev tillfrågade att ställa upp på intervju. Pedagogerna 

kom vi i kontakt med från den verksamhetsförlagda utbildningen och sedan ytterligare några 

stycken som vi blev rekommenderade att ta kontakt med från de verksamhetsförlagda 

förskolorna.  

 

I stort sett alla pedagoger som tillfrågades svarade och ville delta i en intervju. Vi har gjort sex 

intervjuer från olika förskolor, avdelningar samt kommuner, varav två av dessa var parintervjuer 

med två pedagoger från samma förskola men olika avdelningar. Vi erbjöd i informationsbrevet 

att enskild som grupp går lika bra vid intervjun. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter och vi 

valde att tillsammans delta under alla intervjuer. Det underlättar vid transkriberingen och 

analysarbetet längre fram samt att vi kan tolka resultaten olika beroende på vår egen erfarenhet 

och bakgrund, vilket kan bli intressant i diskussionsdelen längre ner i arbetet. Pedagogerna 

anordnade plats för intervjuerna, vilket skedde i förskolans lokaler och ostört från annat omkring. 

Följdfrågor till huvudfrågorna användes för att få fylliga och utförliga svar. Ljudupptagning 

användes vid intervjutillfällena för att enklare, i ett senare skede, kunna återgå till datamaterialet 
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och transkribera samt analysera vad som sades. Vi agerade lyhörda, neutrala och gav deltagarna 

tid att svara på frågorna utan att avbryta med egna frågor eller tankar, likaså för att undvika att 

värdera det som sades under intervjuerna. När arbetet är färdigt, kommer vi att delge vårt 

självständiga arbete till intervjudeltagarna för återkoppling. 

 

Bearbetnings och analysförfarande 

För det empiriska materialet har det samlats in totalt 170 minuter intervjuinspelning. Båda 

uppsatsskrivarna har deltagit under alla intervjuer som gjorts och efter varje intervju 

transkriberades det som sades för att underlätta analysarbetet och skrivandet inför kommande 

resultat. Sara Frödén (2012) använder sig av en slags transkriptionsnyckel vilket vi väljer att 

använda oss av för att underlätta för läsaren att tolka olika delar i resultatet. Nedan kommer 

förklaringen på den transkriptionsnyckel vi använder:  

 

 …     Paus 

[...]     Ett stycke eller ord i samma mening har tagit bort 

(text inom parentes)  Förtydligande  

“citat”    Tal i talet, personen berättar något någon annan sagt 

Fetmarkerad text  Betoning av ett eller flera ord  

 

Vi valde att ta bort ord som “eh”, “hm”, “ahh”, “okej” i intervjuerna för att få en så pass läsbar 

transkribering som möjligt och likaså till resultatdelen i ett senare skede i arbetet.  

 

Analyssteg 

Steg 1 

Vi började med att skriva ut våra transkriberingar för att lättare få överblick av det material vi 

samlat in. Därefter läste vi igenom all text för att hitta likheter och skillnader bland våra 

intervjusvar och använde en överstrykningspenna för att markera det som vi ansåg var användbart 

till uppsatsen. Vilket var hur transkriberingarna kunde besvaras och diskuteras kring våra 

kommande teman i en röd tråd och jämföra intervjusvaren med varann för att hitta likheter och 

skillnader att dra nytta av. 

 

Steg 2 
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Nästa steg blev att ytterligare en gång läsa igenom det som tidigare understrukits för att klippa ut, 

sortera i högar utifrån våra berörda teman från intervjuerna och tejpa ihop där teman kunde ses. 

De textdelar vi inte fann relevanta, lades åt sidan för att vid ett senare tillfälle gå igenom 

ytterligare en gång för att se att vi inte missat någonting. Det som sedan inte används ur 

texthögen som inte är relevant material sparas tills dess att uppsatsen är klar och då förstörs. 

 

Steg 3 

I högarna med textdelar utgick vi från teman passande våra frågeställningar. Det blev totalt fem 

högar med olika mängd text och teman, som bland annat handlade om varför det används digitala 

verktyg i förskolan, hur pedagogerna pratade om kunskapen kring verktygen, även läroplanen 

togs upp vid några tillfällen. Där vi fann repetitioner i texten, lades det i en hög tillsammans för 

att få ett sammanhängande resultat och där även se att flera pedagoger ansåg samma sak och som 

även litteratur stärkte.  

 

Steg 4 

Efter att materialet gåtts igenom flertal gånger har teman hittats och utifrån dessa teman skapades 

tre frågeställningar i arbetet. Vi sorterade ut lapparna med de olika svaren som vi ansåg tillhörde 

de tre frågorna som studien utgår från i tre olika högar. Sedan läste vi igenom dessa ytterligare, 

fråga för fråga, för att diskutera vilka exempel vi valde att ha med i resultaten och varför. Vi 

valde de exempel som vi fann mest relevanta för frågorna och de liknande svar från olika 

pedagoger som benämndes flera gånger, då vi fann det intressant att olika pedagoger svarade 

väldigt likt varandra utan att veta om det.  

 

Forskningsetiska principer och överväganden 

Informationskravet 

Ett informationskrav ur ett forskningsetiskt perspektiv är att den information som ges kring 

forskningssyftet är detaljerad. Potentiella deltagare måste också få veta vilka villkor som 

förekommer; att det är frivilligt att delta i studien, att anonymisering av personuppgifter sker samt 

att de har rätt att avbryta under processens gång. Denna information tilldelades dem berörda 

pedagoger som intervjuades. Det är viktigt att delge den information som kan tänkas behövas för 

pedagogen så att de kan göra ett ställningstagande angående om de vill medverka eller inte 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Det skickades ut ett skriftligt informationsbrev via e-post (se bilaga 1) 

till pedagogerna för att ge möjligheten att i lugn och ro läsa igenom brevet innan det bokades 

intervjutillfällen. I den viktiga informationen, som även fanns med i informationsbrevet som 

skickades ut innan, stod det bland annat om frivilligt deltagande, anonymitet, ljudupptagning etc. 

Informationen gavs även ut muntligt vid alla intervjutillfällen för att säkerställa att pedagogerna 

uppmärksammat de olika forskningsetiska aspekter, som gäller deras deltagande i studien.  

 

Samtyckeskravet 

Ett samtycke bör hämtas från pedagogerna för att få ett godkännande att det som sker under 

intervjun är överenskommet. Att det går bra att delta i studien och understryka de villkor som 

finns för att säkerställa att exempelvis information om personen eller förskolan undanröjs, att 

önskan om att avbryta sitt deltagande och ta bort delar ur materialet tillgodoses (Vetenskapsrådet, 

2002). Ett samtyckesbrev (se bilaga 2) bifogas tillsammans med en kopia på informationsbrevet 

som medtages till intervjun, för att ge pedagogerna ytterligare en inblick i informationen, syftet 

med studien och underskrift av deltagarna/pedagogerna som påvisar att det som står i breven är 

överenskommet med det som vi sedan berättat och menar med innehållet av intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet 

Att undanröja personlig information om bland annat personer och platser i studien är viktigt för 

att inte obehöriga skall komma åt informationen som studenterna/forskarna fått tillgång till. 

Tystnadsplikt ingår likaså i ett konfidentialitetskrav. Efter att studien är färdig och publicerad, 

skall all information förstöras för att ingen annan skall kunna komma åt uppgifterna. Detaljerna i 

studien skall vara så få som möjligt för att minimera risken för avslöjande (Vetenskapsrådet, 

2002). Innan intervjuerna startade, gick vi igenom ytterligare en gång att all datamaterial som 

samlats in kommer att förstöras och uppgifter undanröjas när arbetet är färdigt för att klargöra det 

ännu en gång ifall det finns några funderingar eller frågor. 
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Nyttjandekravet 

All information som samlats in som material, får endast användas till forskningsändamålet. Utan 

några undantag förvaras personuppgifter i säkerhet där ingen annan har tillgång till det för att 

kunna utnyttjas till andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Resultat 

Vi kommer i det här avsnittet delge svaren på våra frågeställningar som baseras på våra intervjuer 

med pedagogerna från olika förskolor, avdelningar och kommuner. Vilka blev de centrala 

verktygen på förskolorna, hur används de när det kommer till språkutveckling och vad anser 

pedagogerna om kunskapen till det aktuella ämnet.  

 

Vilka digitala verktyg som används och hur 

Här presenteras vilka digitala verktyg som är centrala i förskolan, hur arbetssättet med dessa 

verktyg ser ut och hur jämförelsen med de klassiska verktygen möter de digitala. 

Centrala verktyg 

Användningen av digitala verktyg i förskolan är tydlig utifrån pedagogernas svar och vilka 

verktyg som används finns det en uppsjö av. Det är några verktyg som används betydligt mer än 

andra:  

 
[...] vi använder oss av iPads, vi använder oss av projektor,  

vi använder oss av bee-bot… overhead [...] 

 

[...] vi använder paddorna, vi använder datorerna, webb-ägg…  

och vi har ju vad heter det… projektor [...] 

 

dels använder vi lärplattorna, sen använder vi blue-bot… om  

man ska se det digitala så är de väl de vi använder främst…  

(digital) kameror också [...]  
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Det blir tydligt i de olika citaten vilka verktyg som är de mest centrala på de olika förskolorna, 

även vilka andra verktyg som finns men inte används lika mycket. Paddorna är ett verktyg som 

rymmer mycket av det som behövs i förskolans verksamhet. Utbudet i en padda kan variera 

beroende på förskola och kommun, men i sin helhet består den av liknande upplägg av det mest 

nödvändiga. I och med att projektor, blue-bot och webb-ägg kan kopplas upp till paddan, 

antingen via kabel eller bluetooth, tenderar det verktyget att ligga högt upp på mest användbara 

verktyg i förskolan, medan andra digitala verktygen hamnar lite i skymundan. 

 

Arbetssätt med paddan 

En pedagog beskrev arbetet med paddan på detta vis:  

 
  Jag tänker att paddorna använder vi ju på olika sätt, både som…  

  man säger lek med appar, med kunskap eller att man tar paddan 

  och projicerar. Vi använder dem för att få information, som bild,  

för att fotografera, som upprepning, för att göra videos ibland [...]  

 

Pedagogen beskriver hur paddan kan användas på olika sätt i verksamheten. Pedagogen beskriver 

att paddan är ett verktyg som kan användas till lek med appar samtidigt som det är ett sätt att söka 

information, för fotografering och videos. Vår tolkning kan bli att om barnen får leka med appar 

utan en vuxen i närheten, kan det bli som att paddan agerar barnvakt för stunden. Medan när 

pedagogen och barnen söker efter särskild information tillsammans för att få svar på barnens 

nyfikenhet, blir paddan ett medierande verktyg, som ses som ett samspel mellan människor och 

artefakter. Då lär pedagogen och barnen tillsammans vilket kan stärka deras relation till både 

artefakten, paddan, och mellan varandra.  

 

En annan pedagog beskriver hur paddan enkelt kan tas med överallt och hur hanteringen av den 

är: 

 
  ...och sen är det så lättillgängligt att ta med sig, jag tänker att vi ska 

  ut i skogen… [...] det är jättelätt material att ta med sig, asså jag menar  

ska man släpa med sig tjugo olika böcker, ja i en iPad kan du ju liksom  

fånga här o nu… [...] ta tillvara på barnens frågor och funderingar på  

en gång… [...] 
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Betoningen hos pedagogen ligger i att det är ett väldigt okomplicerat verktyg att ta med sig 

överallt, som i detta exempel till skogen. Att behöva släpa på böcker, när det finns ett lätt 

åtkomligt verktyg till hands som väger lika mycket som en bok och är storleken av en bok. Den 

utgör ett större värde då man slipper släpa med sig hela förskolans bibliotek om skogen eller 

insekter för att få tillgång till den rätta informationen. Här reflekterade inte pedagogerna över vad 

en nackdel kan vara med att ta med sig paddan ut till skogen, vilket blir att internetuppkopplingen 

inte existerar på annan plats än på förskolan. Det blir väldigt svårt att söka sig fram på internet 

när barnen kommer med en fundering eller en fråga, som det senare visar sig är svårt att hitta svar 

på för att internetuppkopplingen finns kvar på förskolan. Där blir syftet att ta med sig paddan ut 

till skogen en fråga att ställa sig, då all information som pedagogen vill söka efter kräver internet. 

Därav blir böckerna ett annat fysiskt redskap med en information som redan finns tillgänglig och 

barnen likaså kan ta med sig boken, utan en pedagog bredvid, för att undersöka på egen hand 

eller tillsammans med en kompis vilket gör att barnet eller barnen får arbeta självständigt. 

 

Det klassiska möter det digitala 

Det kan uppstå en kamp mellan det klassiska och det digitala, där det ena tar större plats än det 

andra i verksamheten. En pedagog gjorde en jämförelse med de traditionella materialen i 

förskolan och paddan: 

 
  [...] en korg med penna o en sax, med pensel, med vatten, vattenfärger 

  så är iPaden precis lika mycket värt som verktyg som allt de andra…  

  du får ju lika mycket kunskap o ännu mera utforskande när du använder 

  den (iPaden) än när du använder bara en penna o ett papper egentligen [...] 

 

Jämförelsen pedagogen berättade påvisar minimal skillnad mellan de traditionella materialen och 

verktygen med paddan. Denne betonar att kunskapen och utforskandet med paddan är lika 

meningsfullt som traditionella material, men att det blir mer utforskande med paddan och dess 

funktioner. Det finns program i paddan som används på samma sätt som de fysiska redskapen, 

även fast barnet endast använder ett finger på skärmen när den målar, ritar eller skapar. Det som 

skiljer sig motoriskt sett när barnet använder sig av paddan mot att använda papper och penna är 

det så kallade pincettgreppet. Pincettgreppet kan barnet inte lära sig bara med paddan utan det 

behöver barnet få träna genom att hålla i exempelvis en penna och få känna artefakten rent fysiskt 



 

18 
 

i sin hand. Barnet får då använda både handen och sin intellektuella kunskap för att få en 

förståelse hur olika rörelser sker med pennans funktion. Utifrån denna situation framkommer det 

främst att pedagogerna ser fördelarna av användandet men nämner ingenting om att barnen 

exempelvis inte får chans att öva på pincettgreppet.  

 

En annan pedagog understryker vikten av att behålla det klassiska, och inte ersätta helt med det 

digitaliserade: 

 
  Vi får ju inte glömma våra vanliga, hederliga spel o våra vanliga 

  böcker vi läser, vi använder ju oss lika mycket av det…  

 

Även fast det finns positivitet kring de digitala verktygen i verksamheten, finns det fortfarande 

behov av att använda de traditionella läromedlen, såsom fysiska böcker samt sällskapsspel. 

Paddan kan på många förskolor klassas som ett förbjudet verktyg för barn att använda, vilket 

också skapar en så kallad “flugeffekt” när den väl tas fram, att alla barn ska sitta med paddan och 

titta. Vi tolkar det som att verktyget är så högt rankat hos barnen att när den används kan det 

skapa oroligheter och problem bland barnen, då en tävling kan uppstå om vem som ska ha den 

och hur länge. I dessa situationer kan det vara enklast att ta en traditionell bok från hyllan och 

läsa ur för att fortfarande visa barnen att det fungerar lika bra som att använda paddan. 

Tolkningen av vad pedagogen i detta sammanhang berättar, kan lika gärna tyda på att de inte alls 

använder de vanliga böckerna och spelen som de själva påstår, utan att paddan är ett övertagande 

verktyg som fungerar bättre i de flesta situationer. 

 

Men det finns likaså en mindre positiv sida som några pedagoger lyfter fram: 

 

  Att dom (barnen) får jobba lite med apparna (på paddan) under 

  en stund, att det inte blir de här klickandet utan att det blir en 

  lärande stund när man sitter framför iPaden, o att man inte använder 

  den som en barnvakt [...] 

 

Det poängteras att det är viktigt att pedagogerna ser att den stunden barnen sitter med paddan, blir 

en stund av lärande och utveckling, och inte ett verktyg för att hålla barnen borta från någonting 

eller avleda ett bråk. Då tolkas paddans användning som en barnvakt, en digital barnvakt, som 

roar barnen med spel, filmer, musik som egentligen har en baktanke om att barnet bara ska sitta 
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still för att barnet anses störa i gruppen eller dylikt. Genom att använda till exempel paddan vid 

ett bråk ger det tolkningen till barnen att “om vi bråkar nu och du blir ledsen, kan vi få paddan”. 

Det blir ett sätt för barnen att genomlysa pedagogens handlingar och lösningar till bråket, istället 

för att ta itu med det på annat sätt ges paddan till det ledsna barnet som tröst, som även här ger fel 

signaler kring användningen. 

 

Digitala verktyg för språkutveckling 

Här följer resultatet av hur digitala verktyg används för språkutveckling, vilka program som är 

bra att använda och hur de bidrar till undervisning på olika sätt samt ekonomiska aspekter.  

 

Ett komplement till språket 

Många pedagoger lyfter fram digitala verktyg som ett slags hjälpmedel till utvecklingen av 

språket oavsett barnets ålder och modersmål. Beskrivningarna som gavs kring användningen var 

uteslutande paddan och projektorn, som mest användbart verktyg på de olika förskolorna.  

 
  Det är ju en förlängning, ett stöd att förlänga… våra yngsta barn har ju 

  en kommunikativ fördel med till exempel det kroppsliga språket medan 

  det talade språket ligger lite mera i nederkant när man startar o då hjälper 

  dom här olika verktygen oss att förmedla och att barnen kan höra samma 

  förmedling flera gånger [...] 

 

De digitala verktygen anses av pedagogen som ett komplement till språkutvecklingen hos barn, 

som innan kan ha ett kroppsligt språk men som behöver utveckla det verbala språket.  Denne 

pedagog använder då digitala verktyg för att barnet ska kunna höra förmedlingar flera gånger om 

för att få en bild till ordet för association. När de digitala verktygen används som en förlängning 

mellan barn och pedagog underlättar paddan för barnet som inte kan uttrycka sig verbalt vad 

denne vill ha och kan då ta hjälp av paddan, genom att peka på en specifik app eller liknande, 

vilket hjälper pedagogen att förstå vad barnet vill. Efter ett antal repetitioner av detta kan barnet 

till slut lära sig vad exempelvis appen heter och kan då uttrycka det verbalt när barnet kommit till 

det stadiet. Paddan blir då ett hjälpmedel för barnet att nå sin proximala utvecklingszon, både 

individuellt och tillsammans med pedagogen eller andra kompisar på avdelningen.  
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Språkapparnas betydelse 

En pedagog förklarar att det finns “bra språkappar” att använda sig av och ett exempel denne gav 

var: 

 

  [...] enkla appar där barnen kan trycka på en gris o den (paddan) säger på  

det svenska ordet “gris” o då får du ju även höra “gris” o se en bild på vad  

de är… [...] 

 

I och med dessa enkla språkappar kan barnet förknippa ordet till djuret i en kombination av 

uttalet och bilden, som ger barnet en helhet och en förståelse till vad det är. Detta är något som 

kan underlätta särskilt mycket för barn med annat modersmål än svenska, som i förskolan övar på 

att lära sig det svenska språket. När barnen får sitta och lyssna på orden så kommer barnen till 

slut kunna lära sig att uttala ordet. Det gäller dock de flesta barnen att när de får en bild och ett 

ljud, hjälper det till att förstå hur exempelvis en gris ser ut och hur ordet uttalas. Det underlättar 

också för barnet att få sitta med en padda, helst i samspel med någon annan, både med andra barn 

eller en pedagog, och få fundera sig fram till hur appen fungerar och hur det är tänkt att man ska 

gå vidare. När barnen får möjligheten att diskutera och reflektera kring appens funktion så har det 

stor betydelse för dess språkutveckling, då barnen får möjlighet till att diskutera utifrån egna 

tankar och funderingar med egna valda ord tillsammans med en kompis eller pedagog. När 

barnen får använda sin kognitiva färdighet som bidrar till reflektion och diskussion och utvecklar 

deras språkliga kunskap.  

 

En annan aspekt som kan ha betydelse för barn med annat modersmål, är att de behöver förstå 

ordet på sitt språk innan de kan förstå det på ett annat språk. Men betydelsen här kan vara olika 

beroende på ålder, trygghet och engagemang hos barnet i sig. 

 

Vidare beskriver pedagogen betydelsen av att ge barnen en helhetsbild av något: 

 
  [...] ja till exempel språket, att du får ju inte bara kanske en… ett ord på 

  någonting utan du kan ju jobba med en iPad o få en konkret bild på vad 

  ordet betyder, så att det inte bara är ett ord som flyter utan att man vet  

  vad det är [...] 
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Pedagogen menar att det är viktigt för barnen att få association med bilder och ljud för att få 

helheten. Ljudet blir kopplat till bilden och vice versa, vilket underlättar för att barnen ska få den 

helhet som kan tänkas behövas. I det här sammanhanget blir det viktigt att pedagogen är 

stödjande och vägledande tillsammans med barnet för att hjälpa till på traven, samtidigt som 

pedagogen behöver bekräftelsen från barnet att denne har lärt sig något kring användningen av 

paddan och en språkapp. Om det inte ger respons på utveckling, bör appens funktion ses över och 

ersättas med någonting som gynnar barnets språkutveckling. Vår tolkning blir att även fast 

paddan är ett bra hjälpmedel som inte kräver mycket extra material, blir det ändå som ett sätt att 

underlätta för inlärningen. Ett annat sätt att använda denna sortens språkappar finns också att göra 

utan digitala verktyg, men att detta blir en slags förlängning som enkelt kan sparas ner och 

återupptas vid ett annat tillfälle. Lika gärna kan barnet träna språket med fysiska artefakter som 

finns runt om i verksamheten. Det kan till exempel vara mjukisdjur av olika slag, färger på 

pennor, etc. vilket kräver mer tid att förbereda än att ta fram paddan och starta upp en app. 

Intresset hos barnet kan vara mer engagerat vid användningen av paddan då den anses som lite av 

ett förbjudet verktyg för barn.  

 

Digitala böcker 

För att ge barnen mer variation av konkreta bilder till ljud har några pedagoger berättat om 

användningen av inläsningstjänsten Polyglutt1:  

 
  [...] det vi väl använder är just polyglutt… vi har ju fler barn med  

andra språk här så brukar jag kunna försöka ta tag i det både svenska 

och det språket dom har… så att dom får hänga med i samma saga så 

det kan ta samma saga två gånger på rad… ena gången på det ena språket 

och andra gången på det andra språket. 

 

[...] polyglutt är ju inte en app utan en tjänst som en app o där är de ju  

böcker, de använder vi i stort sett varje dag [...] 

 

Pedagogen förklarar att polyglutt används som en tjänst via paddan för att läsa ur vanliga böcker. 

Den finns även tillgänglig för att ge barn med annat modersmål en chans att lyssna på sagor, med 

 
1 https://www.inlasningstjanst.se/pedagogiska-verktyg/sprakutveckling-i-forskolan/ 
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bilder, på sitt språk. Det är som en verklig bok fast med uppläsning samt bilder som man kan 

bläddra mellan under sagans gång. Att involvera alla barn i sagoläsningen ger språkförståelsen en 

större verklighetsförankring, och likaså förståelsen för varandras språk. När alla barn i 

barngruppen tillåts att involveras i sagostunden blir det en större gemenskap i gruppen. De barn 

med svenska som modersmål kan få lyssna på en saga på exempelvis arabiska, för att få en 

förståelse hur de barn med arabiska som modersmål upplever en sagostund med en bok på 

svenska. Denna konstellation blir till integrering i gruppen och skapar förståelse för att vi alla 

förstår på olika sätt utifrån olika språk. Det är en viktig värdegrund som förskolan ska utgå från.  

 

Begreppsbildning och lägesbegrepp 

En pedagog berättar hur man kan använda projektorn tillsammans med att utöva gympa för att 

bygga på barns förståelse och deras språkutveckling:  

 
  [...] vi har ju bamses gympa också, som vi tar upp på projektorn, då är  

det gympa som vi gör tillsammans… det sätter ju ord på olika motoriska 

rörelser som vi gör, det blir ju språkutvecklande [...] 

 

Att använda sig av kroppen tillsammans med det verbala språket, menar pedagogen är ett sätt att 

lära sig att sätta ord på dem kroppsdelar som används under gympa-tillfället. Barnen lär sig även 

lägesbegrepp såsom framåt, bakåt, vänster, höger, upp och ner vilket är bra för språkutvecklingen 

och förförståelsen. Att på ett fysiskt sätt testa dem olika lägesbegreppen och få vara med om det 

på ett praktiskt och konkret sätt. Att använda sig av projektorn för detta gympapass kan det finnas 

olika orsaker till. Dels kan det vara att alla barnen får tillgång till att se rörelserna som Bamse och 

hans vänner gör, då projektorn visar det mot väggen så kan barnen stå mitt emot den väggen och 

alla ser. En annan tolkning vi gjorde, kan också ha att göra med att vissa barn kan känna obehag 

att vara med på rörelseaktiviteter men när projektorn tas fram och barnen ska se på den, så kan 

det underlätta för barnen som tycker att det är lite obehagligt, då de flesta barnen har full fokus på 

projektorn och inte kommenterar att en kompis gör rätt eller fel. Att använda sig av projektorn i 

olika tillfällen tillsammans med barnen gör att projektorn blir en naturlig del i digitaliserade 

undervisningen.  
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Ett annat sätt att få uppleva lägesbegrepp och logiskt tänkande, tillsammans med att sätta ord på 

vad som görs, är något som pedagogerna förklarar sker med hjälp av en bee-bot eller/och en blue-

bot: 

 
  [...] våra yngsta barn är det ju väldigt viktigt att det här med framåt o  

  bakåt, o höger o vänster är lite svårare men att man pratar om ju dom 

  här olika begreppen, så det är ju begreppsbildning med bee-boten 

  skulle jag vilja säga… [...]  

 
  [...] blue-boten har vi valt att köpa in, för att få in programmering  

  och språk också… och logiskt tänkande… den använder vi tillsammans 

  med lärplattorna också… kopplar ihop liksom [...] 

 

Begreppsbildning och lägesbegrepp är lika viktigt att lära barnen, för att de ska förstå direktioner 

av en pedagog, ett annat barn eller förälder. Med hjälp av olika botar; bee och blue, kan det 

tillsammans med barnen samt pedagoger användas för att rent fysiskt se vad som menas med 

olika begrepp. Här får inte den klassiska programmeringen, som ingår i den vardagliga motoriken 

i exempelvis vägbeskrivningar eller påklädning, glömmas bort. Som många inte tänker på men 

som sker i det vardagliga på förskolan eller hemma. Det som kan upplevas som skillnaden är att 

med bee-/blue-bot blir det mer märkbart och synligt på ett annat sätt än det som bara sker i 

handlingar utan att det sätts ord på exakt vad man gör. Programmering, begreppsbildning och 

lägesbegrepp kan lika gärna göras med hjälp av pedagog och några barn, som kan hjälpas åt men 

också dirigera varandra i olika riktningar. Detta är även mer påtagligt vid påklädning vid utgång i 

förskolan. Att sätta ord på vad barnen gör eller pedagogen gör, ger barnen en uppfattning om vad 

det är och vad det betyder när orden används. En manuell programmering med andra ord, som 

kan varieras på fler sätt än med bee-/blue-boten. 

 

En ekonomisk aspekt vid inköp av digitala verktyg 

En annan pedagog skulle gärna vilja ha möjlighet till att ha antingen eller, samt båda sorterna av 

bee-/blue-boten, men: 

 

Vi skulle ju vilja ha mer… mycket mycket mer, men pengarna finns  

ju inte så det räcker tyvärr, man ska ha en blue-bot o en bee-bot, det  
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kostar om man ska ha allt material [...] som man kan använda till att  

förstärka leken me o så vidare…  

 

Bland några pedagoger uttrycks bristen på pengar som skapar begränsningar kring vad som kan 

och bör köpas in till förskolan och avdelningarna. Varje avdelning vill ha tillgång till alla sorts 

verktyg som kan gynna barns lekande och fantasi. Men det är vanligt att olika digitala verktyg 

som bee-/blue-bot lånas mellan avdelningarna på grund av bristen av ekonomiska resurser i 

kommunen. Det behöver inte alltid vara en nackdel att alla avdelningar inte har tillgång till ett 

varsitt digitalt verktyg. Det krävs dock planering och tålamod av pedagogerna med pusslandet för 

att få en rättvis planering av vilka som kan använda verktygen vilken dag och tid. Dock är det 

optimala att alla avdelningar får ett varsitt verktyg för att kunna fånga barnens spontana frågor 

och funderingar, istället för att behöva vänta till den dagen som är planerad då frågorna och 

funderingarna kanske inte längre finns kvar. Besluten om förskolans ekonomi kommer från högre 

insatser vilket gör att pedagogerna tyvärr inte har så mycket att säga till om i den aspekten.  

Fler användningsområden 

De digitala verktygen har många olika användningsområden, en pedagog beskrev det såhär: 

 
  Sen är ju de som ett verktyg lika mycket som du använder… duplo, 

  som du använder pennor och papper… vilket material du än använder 

  så är ju paddan eller IKT materialet en del av de vi gör [...] 

 

Det positiva med att kunna använda paddan till i princip allt, på samma sätt som det traditionella 

med papper och penna, är att det är ett verktyg som är lättillgängligt och enkelt att ta fram till 

barnen där samma innebörd, som till exempel duplo, skapar möjligheter att expandera fantasin 

som kanske inte är fullt möjlig med annat material. Idéer kan skapas med hjälp av paddan genom 

att ta fram en bild på skyskrapor eller andra byggnader, som barnen kan använda som mall vid 

byggnationer med duplo lego.  

 

Varför används digitala verktyg 

Vidare i resultatet beskrivs användandet av digitala verktyg i förskolan och hur verktygen kan 

upplevas mellan åldrarna. 
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Läroplanens betydelse 

Digitala verktyg har fått större plats i förskolans läroplan 2018, vilket lägger större vikt hos 

pedagogerna att använda. En pedagog beskrev med bestämd ton varför de valt att använda 

digitala verktyg i verksamheten: 

 
  Alltså det (digitalisering) står ju i läroplanen, det står väldigt tydligt nu…  

speciellt i den nya reviderade, så det är ju ett väldigt aktuellt ämne o sen är  

  det ju ett väldigt bra material att jobba med… 

 

På det sättet pedagogen talade om läroplanen i detta sammanhang och med den bestämda tonen i 

rösten när denne uttryckte sig, blev det väldigt påtagligt att det är läroplanen som gjort att alla 

“måsten” kring användningen av digitala verktyg ska synas mer och att digitala verktyg behöver 

användas betydligt mer. Detta för att det står i den senaste revideringen av förskolans läroplan att 

digitala verktyg ska användas i ytterligare verksamheten av pedagoger och barn. Sedan tillägger 

pedagogen att det är trots allt ett bra material att jobba med på flertalet sätt, för att ändå se det 

positiva i det. Några av pedagogerna hade det lite klurigt att förklara varför de använder paddan i 

verksamheten. Läroplanen är ett styrdokument som pedagogerna ska förhålla sig till, men det kan 

också bli svårt att svara på en varför-fråga kring digitala verktyg då det är relativt nytt och fått 

mer plats i förskolan, vilket också sätter mer press på pedagogerna att arbeta med det. 

 

En av pedagogerna tyckte det var svårt att svara på varför de valt att använda sig av digitala 

verktyg i förskolan: 

 

  det kanske är svårt att motivera till varför vi ska göra de, men nu 

  är de ju så konkret de här med källkritik och digitalisering i läroplanen, 

  att man kanske måste få fler att förstå hur mycket mer de kan ge, att 

  de inte bara ger spel utan de kan ge matte, naturkunskap, och så vidare… 

 

Här visar pedagogen på att det inte bara är spel barnen lär sig hantera utan att det finns så mycket 

mer i spelen, både matematiken och naturkunskapen finns inkluderade i spelet som barnen tar del 

av. Pedagogerna är inte alltid medvetna om innehållet i spelen som i sin tur kan resultera i att 

paddan blir ett verktyg som ses mer som en barnvakt än ett läromedel. När en pedagog är mer 

medveten om innehållet, agerar denne med källkritik och bidrar med den kunskapen vidare till 

barnen i valet av spel och program till paddan. En annan tanke kan då bli att barnet, trots 
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verktyget som barnvakt, faktiskt lär sig något utan att pedagogen lägger manken till. Tanken hos 

pedagogen blir nog inte att det är ett “lärande tillfälle” i det snabba ögonblicket som paddan ges 

till barnet som tröst. Det blir med andra ord en avkopplande stund för barnet att kanske få den 

möjligheten att verkligen sätta sig in i spelet som denne spelade tidigare, tillsammans med en 

kamrat, att förstå det på egen hand och med egen vilja att styra och pröva sig fram. 

 

Läroplanen används som en handbok för att handleda pedagoger i arbetet med barnen i förskolan. 

En pedagog berättade hur denne kombinerar det denne gör med läroplanen: 

 
så det finns ju ett sätt att skapa inflytande i verksamheten genom 

digitala verktyg o man kan alltid, va ska man säga, känna att  

“har jag valt det här med ett syfte, då ligger man med enhet med 

läroplanen”, det blir en röd tråd…  

 

Att stärka sitt användande av digitala verktyg tillsammans med läroplanens mål för förskolan, ger 

en trygghet till pedagogens agerande och val av lärande till barnen. Likaså om denne behöver 

“försvara” sig mot föräldrarnas frågor eller funderingar, så kan pedagogen hänvisa till läroplanen 

och påvisa att det som har gjorts eller görs finns det en pedagogisk tanke med. Det finns en viss 

rädsla kring användningen av paddan då det kan anses som en barnvakt eller ett avledande medel 

för att någonting har skett. Föräldrar blir kritiska och genom att läroplanens mål reviderats och 

digitaliseringen fått mer plats, finns det mål att luta sig tillbaka på om det uppstår någon oklarhet 

med andra pedagoger eller föräldrar. 

Digital natives 

När frågan om varför pedagogerna valt att använda digitala verktyg i förskolan kommer upp, ger 

den svar om läroplanens betydelse, vilket blev ett intressant tema att utgå ifrån utifrån 

intervjusvaren: 

 
  Vi måste! Eller ja så börjar de… men sen är de ju så också att barnen 

 idag är digitaliserade… i ursprunget kan man säga… dom är ju  

uppväxta med de… om vi då inte förstår va dom pratar om, då 

måste vi ju hänga me där, så naturligtvis har de ju blivit en följd av de. 
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Det är inte bara läroplanen som pedagogerna känner är den avgörande faktorn till att digitala 

verktyg fått mer plats i förskolan, utan också barns intresse och kunskap kring digitala verktyg 

redan som små, som digitala natives. Där användningen redan blir en självklarhet som liten och 

bär med kunskapen till förskolan. Många barn kan hantera en padda väldigt väl och då kan till 

och med pedagogen be barnet om hjälp i några sammanhang. Det är likaså en vana för barn i alla 

åldrar att använda en padda eller en mobiltelefon som de kan spela spel på för att kopplas bort 

från omvärlden en stund. En del har en pedagogisk tanke kring användningen av de digitala 

verktygen. Att det ska vara undervisande och givande för barnen i ett lärande sammanhang, 

medan andra kan se användningen som något att hålla barnen borta från att inte göra en annan 

sak, till att det inte ska bli bråk till att använda paddan som en tröst. Orsakerna är olika och 

kunskapen likaså. 

Pedagogernas kunskap om digitala verktyg 

I den sista delen berättar pedagogerna om kunskapen kring digitala verktyg och vad de anser om 

användningen i framtiden med dessa verktyg i förskolan. 

Brist på utbildning och kunskap  

Kunskapen kring digitala verktyg i förskolan är ett ämne som diskuteras mellan pedagoger. En 

del kommuner vill utveckla kunskapen hos alla pedagoger medan andra väljer att ge utbildning 

till vissa i arbetslaget och dessa får lära vidare till sina kollegor. Det läggs då stor vikt att den 

ansvariga pedagogen för IKT, som det ofta uttrycks i förskolan eller digitala verktyg som vi 

använder oss utav, får dra ett stort lass för att få med alla kollegor i samma spår och viljan att lära 

sig för att kunna lära vidare till barnen.  

 
  vi får ju ingen utbildning på det… vi ska hela tiden lära 

  oss själva, då gäller det att hitta den som har löst det 

  för att sen fråga “hur gjorde du då?” “Ahaaa”. Så egentligen  

  spelar det inte så stor roll vad vi har för utbildning på 

  det sättet…  

 

Ovan finns ett exempel när en pedagog återberättar att de inte får utbildning på det utan det gäller 

att det finns pedagoger som har så pass mycket intresse och engagemang att vilja lära sig ändå, 

för att sedan kunna lära ut till sina kollegor. Denne säger även att det spelar ingen roll vad för 



 

28 
 

slags utbildning som pedagogerna har i grunden för att det ändå kan tänkas behöva utvecklas 

under tiden de är verksamma i verksamheten.  

 

Pedagogerna berättar även att de tycker att kunskapen är något som behövs utvecklas i 

arbetslagen. Dels för att gynna deras eget arbete med barnen och även för att tillgodose barnens 

behov.  

 

  Absolut, man måste ha kunskapsutveckling. Både jag och  

alla kollegor på vår förskola skulle behöva mer kunskap om IKT,  

eller ja digitala verktyg, man är så dåligt insatt i det…  

 

Här belyser en pedagog att denna förskola skulle generellt behöva mer kunskap om deras digitala 

verktyg som används på förskolan. Denne beskriver att alla pedagoger skulle behöva mer 

kunskap om verktygen vilket kan tolkas att de inte har fått någon utbildning alls när verktygen 

köptes in av kommunen. Det kan då skapa en oro för pedagogerna hur de ska lära vidare, när de 

själva inte har lärt sig dessa. Det kan leda till att verktygen inte används alls och det är då helt 

meningslöst att ens köpa in dem. Det kan tyckas vara chefernas/rektorernas ansvar att faktiskt se 

till att pedagogerna känner sig trygga med verktygen till inköpen. Även att låta pedagogerna, och 

barnens intressen, påverka inköpen utifrån vad de ser kan tänkas behövas i barngruppen.  

 

Denna pedagog beskriver att kunskapsutvecklingen har att göra med barnen och förståelse för hur 

barnet använder den. 

 
  Vi behöver kompetensutvecklas för att förstå barnens behov… 

  lite så tänker jag., att det är klart att alla kan gå in och titta på 

en app, men jag kanske måste förstå vad gör den här appen 

för barnens behov… det är något som behövs göras i ett arbetslag 

 “okej, nu tar vi hem den här appen hur var det för dig när du  

provade den med din grupp?” o jämföra och blev resultatet som  

vi tänkt oss, blev det inte det så tar man bara bort den och  

“hur kan vi jobba vidare”...  

 

Pedagogen ovan berättar att de behöver kompetensutvecklas för att kunna förstå barnens behov. 

Med barnens behov kan det tolkas att barnet har ett behov av en särskild app och det är 
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arbetslagets uppgift att se till att den uppfyller behovet. Det kan handla om appar om just 

språkutveckling som är till för barn som behöver utvecklas i detta område. Det ska då enligt 

arbetssättet ovan utvärderas i arbetslaget för att se om appen har uppfyllt behovet. Har appen det 

får den vara kvar på paddan ett tag till, har den inte uppfyllt behovet tas den bort efter reflektion 

och utvärdering tillsammans med kollegor.  

Utvecklingen går framåt 

Det finns en viss osäkerhet kring användningen av digitala verktyg och det var något som 

pedagogerna var ganska överens om. 

 

  om man kan se på den (paddan) med mer öppenhet kanske man 

  kommer fram till att de inte alltid är så svårt som man tänker att 

  det är… det är ett utvecklingsområde… det blir lite enformigt  

  om samma person ska göra det hela tiden… det blir kanske inte 

  lika lätt att utveckla arbetet om det bara är en som jobbar med det…  

 

I och med att kompetensen hos pedagogerna kan variera i arbetslaget, är det på många förskolor 

fåtal pedagoger som kan och vet vad de gör när det kommer till exempelvis paddan. Det 

resulterar i att resten av arbetslaget förlitar sig på den pedagogen och att hela arbetet kring det 

låser sig. Vilket i sin tur drabbar barnen negativt, eftersom det inte finns någon annan i 

arbetslaget som känner att den är tillräckligt duktig. Det påstås här vara viktigt att fler pedagoger 

får mer kunskap och kompetens kring olika digitala verktyg för att inte hela verksamheten ska 

stanna upp om den pedagogen som är duktig, blir sjuk.  

 

De pedagogerna som känner att utvecklingen av digitala verktyg tar fart i samhället och i 

förskolan, reagerar alla olika med hur de ska gå tillväga med att hantera digitaliseringen. 

 

  det tar nog lite tid också för när man är eller inte är uppvuxen med 

  det (digitala verktyg) överhuvudtaget så blir man ju rädd, det är ju 

  som att byta vilket system som helst hos en tandläkare eller vad som 

  helst, det säger ju sig självt att dom här äldre blir fundersamma över 

  om dom kommer kunna det här eller inte, man går ju oftast in såhär  

  med taggarna utåt istället för “oh vad spännande, det här ska vi ta  

  till oss, det här blir någonting i vår utveckling”...  
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Det är olika pedagoger med erfarenheter av skiftande ålder i förskolan och när det kommer till 

nyare läroplaner eller lagar blir dessa pedagoger, som i detta fall inte är vana att använda sig av 

digitala verktyg, osäkra i hur de ska hantera det. Det blir oftast ett avståndstagande med negativ 

inställning och lägger det sedan i någon annans händer som får sköta det. Väldigt ofta hos de 

yngre i verksamheten, då de anses vara mer kompetenta för sin ålder och kan det säkerligen bättre 

än en äldre pedagog som inte alls är van vid det nya arbetssättet. Det behövs en positiv inställning 

för att kunna lära sig någonting nytt och det behövs mer positivitet i utvecklingen av 

användningen med digitala verktyg i förskolans verksamhet.  

 

Diskussion 

Digitaliseringen får en allt större plats i samhället och likaså i förskolans läroplan 2018. 

Förskolan ska arbeta på ett sätt som ger barn förståelse för den digitalisering som de möter i 

vardagen, både hemma och på förskolan (Skolverket, 2018). Syftet med denna studie är att 

genom intervjuer ta del av pedagogers uppfattning och erfarenheter kring digitala verktyg i 

förskolan, med inriktning mot språkutveckling. Resultatet visar på olika arbetssätt utifrån 

användandet av digitala verktyg och kunskapen hos pedagoger. Tankarna och åsikterna från 

pedagogerna under intervjun skiljer sig, då de arbetar på olika förskolor i olika kommuner.  

 

Ninni Wahlström (2016) och Agneta Ljung-Därf (2004) är båda överens om att det är viktigt att 

barn får ta del av användningen av digitala verktyg och utveckla mer kunskap kring det för att det 

mer eller mindre kommer att finnas kvar i förskolans läroplansmål, samt att det kommer gynna 

barnen i framtiden att bära med sig av den kunskapen för att klara av arbetslivet senare. Ingrid 

Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér (2015) understryker vikten av att undervisningen i förskolan 

bör vara varierad då barnen behöver utveckla kunskaper kring de digitala verktygen på ett 

skiftande sätt för att utvecklas ett steg längre, istället för att vara låsta i ett och samma arbetssätt. 

Likaså har kunskapen och kompetensen kring verktygen betydelse för framtiden, då barnen redan 

i skolan får använda sig av datorer och paddor. I förskolan bildas det livslånga lärandet, som står 

skrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2018).  

 

I studien framkom det att intresset och kunskapen var blandad hos de deltagande och deras 

kollegor. De äldre pedagogerna, som arbetat sedan den första läroplanen publicerades, kunde 
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anse att digitala verktyg var något som skrämde dem och att det inte var någonting som de alls 

ville ha något att göra med. Marc Prensky (2001) kallar dessa individer för digital immigrants då 

de från grunden inte har någon kunskap om digitaliseringen vilket kan vara en orsak till den 

negativa inställning finns. Det kan upplevas som ett okänt språk för dem medan den yngre 

generationen, även kallade digital natives, är mer bekväma i användningen av digitala verktyg 

och känner sig självsäkra i att hantera det eftersom de är uppvuxna medan digitaliseringen tagit 

fart. Carina Fast (2008) ser saken på ett liknande sätt som Prensky gör, vilket bidrar till att bristen 

på både kunskap och vilja finns i förskolan. För att kunna vända på den bristen i kunskap och den 

negativitet som finns kring digitaliseringen hos pedagogerna, menar Annbritt Enochsson (2007) 

att nyfikenheten behöver ta mer plats i verksamheten där försöken till att testa bör tas mer hänsyn 

till och utrymme att utöva, än att kunskapen redan ska vara befintlig och självklar från början.  

 

Masoumi (2015) anser att vägledning i användningen av digitala verktyg behövs för att bygga på 

den kunskap som finns i förskolan, och hjälpa de pedagoger som känner okunskap. Här får 

pedagogerna som redan kan assistera en chans att skapa en så jämlik digital kunskap i arbetslaget 

som möjligt genom att hjälpa till och utveckla en större kompetens hos de andra kollegorna 

(ibid.). I och med detta, landar mycket av ansvaret hos den kunnige pedagogen som i sin tur 

ibland måste avsätta tid från annat för att hjälpa till att vägleda, då tiden inte alltid räcker till i 

förskolan. Precis som en IKT-ansvarig pedagog under intervjun konstaterade, det finns inte 

tillräckligt med tid att lära ut till kollegor och det finns även kollegor som inte är ett dugg 

intresserade att lära sig vilket kan göra att det uppstår problem när bristen på nyfikenhet inte är 

aktuell.  

 

Pedagogerna har under intervjun lyft fram liknande situationer som de upplevt och hört talas om 

där det uppstår problem om den enda pedagogen som besitter kunskapen är sjuk, detta ställer till 

det för resten av arbetslaget, som där och då i en sådan situation står handfallna och inte har 

någon aning om hur de ska göra eller hantera de digitala verktygen i verksamheten. Hedefalk, 

Almqvist och Lundqvist (2015) förklarar att pedagogernas inställning till digitala verktyg i en 

sådan situation som ovan, skapar en negativ inställning hos både barnen och pedagogerna, då 

ingen av de andra i arbetslaget känner sig trygg eller kompetent att hjälpa till eller försöka förstå 

sig på hur de ska göra (ibid.). Det kan handla om att filmvisningen en fredag efter lunch inte alls 

blir av eller att spelet som ett barn skulle fortsätta med inte får göra det som lovades. Det blir 

därför avgörande i en sådan här situation att den kollegan som lärt sig hur verktygen används, 
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delar med sig av den kunskapen till fler kollegor i arbetslaget, för att det ska kunna fungera även 

när “huvudansvarige” är sjuk.  

 

Det gäller också att de andra kollegorna till denne pedagog som anses kunna det digitala 

verktyget är intresserade att försöka lära sig att exempelvis projicera en film med paddan, för att 

kunna visa barnen en film trots att den mer kunniga pedagogen inte är på plats. Det blir då annars 

barngruppen som blir drabbad när de mindre kunniga pedagogerna inte har viljan att lära sig själv 

användandet av paddan och exempelvis projektorn. Det kan bli lägen i verksamheten där 

språkundervisningens största del sker med till exempel paddan, och då i det läget att den 

ansvarige pedagogen är sjuk, tappas den undervisningen och stannar upp för att ingen annan 

kollega kan ta över. Det pedagogen som är duktig på digitala verktyg kan göra är att skriva små 

beskrivningar med steg-för-steg anvisningar som finns att tillgå vid varje verktyg för att 

underlätta användningen för alla andra i verksamheten, då blir det inte att användningen halkar 

efter när denne är borta. Här blir det avgörande att inta ett pedagogperspektiv för att lösa 

språkundervisningen på ett annat sätt och se vad barnet kan ha för annat intresse som lärandet kan 

kompletteras med, då alla har olika kunskaper som kan tas till vara för att få en så fungerande 

verksamhet som möjligt (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman 2013). 

 

Klerfelt (2007) beskriver tre olika arbetssätt när det kommer till användningen av digitala verktyg 

som pedagoger kan använda sig utav. De kan vara skyddande, där en aspekt exempelvis kan vara 

att paddan hålls borta från barnet i brist på kunskap, medan en kompetent och intresserad 

pedagog med kunskapen mer agerar som stödjande och vägledande tillsammans med barnet när 

denne sitter med paddan. Det är genom det sistnämnda, stödjande och vägledande, som är viktigt 

när det kommer till språkundervisningen med digitala verktyg. Det är på det viset pedagogen får 

syn på hur barnet tar till sig språket, på vilket sätt som fungerar bäst, etc. Pedagogen sitter med 

barnet hela tiden för att hjälpa till vid behov, samtidigt som utbytet av språk mellan pedagog och 

barn ökar. En del pedagoger under intervjuerna förklarade att de upplever skillnaderna bland 

andra pedagoger i arbetslaget när det kommer till hanteringen av digitala verktyg, eller i detta fall 

paddan. Många pedagoger kan upplevas skydda barnen mot användningen, men det beror nog 

större del på brister i kunskapen hos pedagogen medan andra kan upplevas vara delaktiga och har 

full kontroll på vad barnet gör eller vill göra med paddan.  

 

Almqvist (2008) samt Bjar och Liberg (2010) benämner att digitala verktyg skapar 

utgångspunkter för lärandet som förhåller sig till funktionen av artefaktanvändning i det 



 

33 
 

sociokulturella perspektivet. Användandet av artefakter, som i denna studie är exempelvis 

paddor, projektorer och olika slags robotar, menar de kan bidra till nya kunskaper. Det är något 

som pedagogerna tycks hålla med om då de väljer att använda sig av dessa verktyg av en 

anledning, inte nog för att de måste på grund av styrdokument eller chefer, utan för att de själva 

även ser att barnen erfar med hjälp av dem. Jönssons (2014) beskrivning av paddor som ett 

komplement till att barnen får konkretisera sina egna tankar och idéer är något som framgår från 

intervjuerna att barnen får tillgång till. När barnen får använda sin fantasi öppnar det upp för 

kommunikation, både mellan barnen och mellan barn och vuxna. Det är i kommunikationen som 

lärandet uppstår och blir meningsfull. Jönsson berör även att paddan kan ses som en artefakt som 

gör att barnen inte behöver bli fysiskt stillasittande utan blir mer aktivt både fysiskt och mentalt.  

 

Resultaten av denna studie visar att pedagogerna benämner att associering är betydelsefullt för 

lärandet. De benämner att när barnen får koppla ljud och bild tillsammans underlättar det för 

barnet att få en förståelse vad ordet står för, vilket är en egenskap just paddan har som digitalt 

verktyg. Den bidrar till att barnen kan bygga upp sitt ordförråd och ordförståelse med bilder och 

ljud till ett konkret material vilket Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér (2015) betonar är 

viktigt. Det sociokulturella perspektivet, som för övrigt har haft en påverkan på förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018), menar att samspel har en stor roll för barns lärande. I resultaten kan 

det tydas att pedagogerna är beredda att hålla med då pedagogerna gång på gång beskriver 

situationer där det tycks vara samspel både mellan barnen och mellan barn och vuxna som leder 

till lärande, som i detta fall är språk, vilket även Nilsen (2014) belyser är viktigt. Att barn lär av 

och med andra individer kan vara svårt att säga emot och det är inget pedagogerna under dessa 

intervjuer antyder ställa sig negativt till. Att lära sig utvecklas självständigt och av varandra 

tillsammans med kompisar ger också en fördjupad förståelse till verktygen.  

 

Malin Nilsen (2014) lyfter fram att samspelet med kompisar har stor betydelse i utvecklingen, då 

senare i arbetslivet också handlar om att arbeta tillsammans med andra, är det en fördel att redan 

tidigt lära sig att utvecklas tillsammans på alla stadier. I det här sammanhanget blir de digitala 

verktygen, en padda, artefakter i samspelet med andra. En padda är ett verktyg som enkelt kan 

delas mellan två eller fler individer där kreativiteten sinsemellan också ökar i ett samspel 

(Almqvist, 2008). Literacybegreppet är något som forskarna beskriver som en förmåga som 

behövs för lärandet. Ett lärande som bland annat också skapas genom samspel och gemensamma 

intressen hos barnen. När pedagogerna väljer att använda sig av, både traditionella verktyg som 

böcker och av digitaliserade verktyg, menar Paul Gee (2012) att det är en ingrediens för att 
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barnen ska få en meningsfull literacy. Då barnen utifrån intervjuerna tycks få använda både dessa 

verktyg har de en förtur att få denna literacyförmåga som egenskap för deras egna lärande, vilket 

pedagogerna från de berörda förskolorna erbjuder barnen i undervisningen.  

 

Metoddiskussion  

Vår metod bestod av intervjuer och i detta fall blev det både intervjuer i par samt singel. Urvalet 

till studiens intervjuer bestämdes efter en närmare diskussion om vilka yrkesroller som vi 

önskade skulle delta. Det bestämdes tillslut att både barnskötare och förskollärare behövdes för 

att skapa en variation i materialet där kunskapen kunde variera. Tydligt framgår det i 

informationsbrevet att kunskapen inte var obligatoriskt utan att deltagandet och intresset var mer 

övervägande. Det var till stor del för att nå olika åsikter och tankar hos båda yrkesrollerna med 

varierande års av erfarenhet i förskolan. Vi gav likaså möjligheter att intervjuas i par lika mycket 

som att enskilt gick bra. Vi fick ta del av båda metoderna. Vid intervjutillfällena turades vi om att 

ställa frågor till pedagogerna och responsen på våra intervjufrågor var goda.  

 

Vi kunde både uppleva nackdelar och fördelar med de olika sätten att intervjua. Fördelen med att 

intervjua singel var att pedagogen som besvarade frågorna, kunde göra det i lugn och ro utan att 

bli avbruten av kollegan. Att samtalet blev mer riktat mot oss och inte mot varandra som enkelt 

kan ske i par. Nackdelen med singel var att samtalet inte pågick på ett flytande och långt sätt som 

att intervjua i par, där samtalen blev mer flytande och kändes naturligt. Det gjorde att både vi som 

ställde frågor och de som besvarade kände att det var mindre jobbigt och att stödet från varandra 

kändes tryggt. Planering och upplägget av intervjuer kräver sin tid att göra ordning. Att hitta ett 

flyt och en röd tråd genom intervjufrågorna och under pågående intervjuer, för att sedan kunna 

avsluta på ett avslappnat och givande sätt. Att även hålla tiden, speciellt vid par intervju, var 

svårt. Det drog oftast iväg och slutades hastigt, medan intervju med enskild förskollärare eller 

barnskötare blev att dra ut mer på tiden och ställa möjliga följdfrågor för att få mer utvecklade 

svar.  

 

Fördelen med att intervjua i par var att materialet, som sagt, blev mycket fylligt och diskussioner 

sinsemellan de som blev intervjuade kunde ske. Inspelning med digitala verktyg under 

parintervjuer är nästan ett måste för att få med så mycket som möjligt till en transkribering. Det 

är svårt att hinna med att skriva samtidigt som intresset för samtalen ska finnas från oss som 

intervjuare så den intervjuade känner intresse och engagemang.  
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Vi skulle föredra att använda sig av både singel och par intervjuer då vi upplever att vi får mycket 

varierande och fylliga svar vilket leder till mycket material till studien. Om det är förstå gången 

som forskaren ska intervjua skulle vi råda att börja med en parintervju, då vi upplevde att dessa 

inte blev lika stela som en singelintervju. När det var två stycken som intervjuades samtidigt 

kunde de fylla på varandras svar vilket underlättade både för oss som forskare och deltagarna.  

Slutsats 

Slutsatsen visar att vissa pedagoger anser att de har intresset men inte självsäkerhet att lära ut via 

de digitala verktyg som nämns i studien, medan en del pedagoger redan har självförtroendet för 

användning av verktygen. 

 

Digitala verktyg verkar ha fått en rätt så negativ stämpel på sig att det är svårt att hantera och att 

någon slags utbildning behövs för att använda det. Några pedagoger påvisade att det underlättar 

om det är en eller några andra pedagoger på förskolan som känner sig säkra på verktygen som sen 

kan lära ut till kollegorna, för att sen ta steget att nå ut till barnen i undervisningen. De digitala 

verktygen anses vara ett extra hjälpmedel i språkundervisningen, då det kan underlätta för 

pedagogerna att verktyget är lätt att ta med på exempelvis utflykter, och kan lätt användas av 

både barn och pedagoger. Barnen kan även bli intresserade och tycka att verktygen är roligare att 

arbeta med än det traditionella som papper och penna.  

 

Människor lär av och med varandra vilket betyder att pedagogerna inte behöver känna att de 

måste lära ut själva utan att arbetslagen som finns ute på förskolorna är till för att arbeta 

tillsammans och hjälpa varandra, där de mycket väl kan arbeta tillsammans med verktygen och 

peppa varandra. Denna studie synliggör pedagogers arbetssätt och tänk kring arbetet med digitala 

verktyg på ett sätt som är naturligt och okomplicerat. De berättar hur de upplever det och hur de 

kan tänka sig att gå vidare med arbetet och undervisningen av språk. Sammanfattningsvis har 

studien redogjort för vilka digitala verktyg som används, hur dessa verktyg hjälper till vid arbetet 

med språkutveckling, varför det används och vad pedagogerna anser om kunskapen i förskolan.  

 

Vår studie kan förhoppningsvis bidra till förståelse för hur viktigt det är att använda digitala 

verktyg som ett komplement till undervisningen i förskolan. Den kan också verka till att 

pedagoger ber om mer utbildning kring ämnet, då den reviderade läroplanen betonar att detta ska 
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arbetas med i verksamheten. Detta för att utvecklingen kring användningen av digitala verktyg 

kommer blir större i och med att utvecklingen går framåt i samhället.  

Vi hoppas att pedagoger som läser detta får tips och idéer om hur de kan arbeta med digitala 

verktyg rent praktiskt med barnen och insikt att det inte behöver vara avancerat att använda sig 

av.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till förskolor 
Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som läser termin 6 av 7 på Örebro Universitet och har precis börjat 

skriva vårt självständiga arbete. Vår studie handlar om hur digitala verktyg används i förskolan 

gällande språkutveckling. Då användandet av digitala verktyg i förskolan stärks i den senaste 

revideringen av läroplanen finner vi det intressant att undersöka hur det används i verksamheten. 

Därför tar vi nu kontakt med dig eftersom vi undrar om du skulle vilja ställa upp på en intervju 

inom detta område. Vi ställer inga krav på någon utbildning inom IKT, utan vi vill gärna ta del av 

dina ideer, tankar och kunskaper inom digitala verktyg i förskolans verksamhet. Känner du någon 

kollega som du tror är intresserad av att ställa upp tillsammans med dig, går det lika bra med en 

gruppintervju. 

 

Vi tänker oss att intervjuerna tar cirka 30 minuter. Ditt deltagande är givetvis frivilligt, och du har 

rätt till att avbryta din medverkan när som helst. All insamling av data kommer att anonymiseras, 

dvs inga namn på varken förskola, avdelning, kommun eller personer kommer att finnas med i 

studien. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning för att vi i efterhand ska kunna 

analysera svaren. Intervjumaterialet kommer sedan att förstöras så fort det självständiga arbetet är 

färdigt.  

 

Vi önskar att intervjuerna helst sker under v. 18 samt 19 och vi är flexibla med både dag och tid 

utifrån era verksamheters behov.  

 

Vi hoppas att du är intresserad av att delta i vår studie. Tveka inte att höra av dig om det är några 

funderingar! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Mathilda Ahokangas     Felicia Olsson 

XXX-XX XX XXX     XXX-XX XX XXX  
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Bilaga 2 

Blankett om informerat samtycke till intervju 
 

Syftet med detta arbete är att vi vill fördjupa oss i hur användningen av digitala verktyg kan 

användas i förskolan för att utveckla barns språk. Med hjälp av dessa intervjuer vill vi få syn på 

pedagogers kunskap, tankar och åsikter kring den digitala användningen i verksamheten. 

 

All data som samlas in under intervjun tillsammans med ljudupptagning, kommer efter det 

färdiga arbetet, att förstöras. Namn på förskola, personer och kommun kommer att anonymiseras 

för att inte kunna spåras tillbaka. Den insamlade datan kommer endast vara tillgänglig för oss 

samt universitetshandledare för att under arbetets gång kunna analyseras för att sedan användas i 

skrivandet.  

 

Du/ni har rätt att avsluta intervjun om det skulle viljas. Det är bara att meddela under processens 

gång. Finns det några oklarheter eller funderingar, är det bara att fråga. 

 

 

⟎  Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Underskrift      Namnförtydligande 

 

__________________________________________________________________________ 

Underskrift      Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 
 

> Använder ni digitala verktyg i förskolan? Isåfall, vilka sorts verktyg? 

>> Kan du/ni ge exempel på varför ni har valt att använda digitala verktyg i verksamheten? 

 

> Hur använder ni digitala verktyg i er språkundervisning i förskolan?  

>> I så fall, vilka app(likationer) eller program använder ni? 

>> Får barnen vara delaktiga i valen av appar? Eller hur väljer ni apparna?  

 

> Hur ser du/ni på användningen av digitala verktyg i förskolan? 

> Hur tänker du/ni kring kompetensen om digitala verktyg?  

>> Har den betydelse?  

> Har du/ni ett behov av att vidareutveckla din egen kompetens inom digitala verktyg? I så fall 

vad är det för kompetens du/ni vill vidareutveckla? 

 

> Har du några egna synpunkter eller rekommendationer utifrån dina erfarenheter gällande 

lärande med digitala verktyg? 


