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Abstract   

 
The purpose of this study was to develop an educational application and evaluate how it 

could support multilingualism in preschool. In carrying out this study, two methods 

were used. First, a research and development method (R&D) was used to help form and 

develop the application. To develop the product further, an interview study was used to 

explore preschool teachers` experiences of the developed application and whether the 

developed application supports multilingualism in preschool. The interviews were 

processed and categorized. The study found that the developed application can 

encourage multilingualism in preschools and has the potential to be developed further. 

 

Keywords: application, ICT, multilingualism, preschoolteacher, product development 

 

Sammanfattning    
 

Syftet med denna studie var att utveckla en digital applikation, samt utvärdera 

applikationen om den stödjer flerspråkighet i förskolan. Det har använts två metoder i 

studien. Den första är en forskning och utvecklingsmetod (R & D) för att forma 

och utveckla produkten. För att utveckla produkten vidare användes metoden 

intervjustudie, för att undersöka förskollärares upplevelser av den utvecklade 

applikationen samt om den stödjer flerspråkighet i förskolan. Intervjuerna bearbetades 

och kategoriserades. Studien påvisade att den utvecklade applikationen kan stödja 

flerspråkighet i förskolan och har potential att utvecklas vidare.    

   

Nyckelord: applikation, flerspråkighet, förskollärare, IKT, produktutveckling.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord   
Det har varit intressant och en rolig resa med att utföra studien. Eftersom studien har 

gett oss ny och värdefull kunskap inom produktutveckling, som har skapat en 

grund till att utveckla produkter. Studien har även gett oss en inblick på hur en 

applikation kan utvecklas med flerspråkighet som inriktning, samt hur viktigt det är med 

flerspråkighet i förskolan.    

Vi har haft många motgångar och medgångar i hela arbetsprocessen. Vi hade inte kunnat 

fullföljt denna studie utan de människor som har ställt upp med röstinspelningarna till 

den utvecklade applikationen, samt de förskollärare som medverkade i intervjuerna. Ett 

stort tack till er! Vi vill även tacka för de stöd vi har fått från vänner och bekanta. Vi vill 

även tacka vår handledare Davoud Masoumi för stöd och handledning i denna 

studie. Till sist vill vi tacka varandra för ett roligt och givande samarbete som är ett 

minne för livet.   

  

12–2017  

  

Sara Hultman och Malin Löfqvist 
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1.0 Inledning 
 

Utifrån beräkningar finns det cirka 200 stycken olika modersmål i Sverige idag 

(Institutet för språk och folkminnen, 2014). Det innebär att många människor talar 

andra språk än svenska samt belyses existensen av flerspråkighet i Sverige. Läroplan för 

förskolan (Lpfö) poängterar även detta genom belysningen av att det svenska samhället 

har en internationalisering, samt att förskolan är en kulturell och social mötesplats 

(Skolverket, 2016d). I och med att det finns cirka 200 språk i Sverige innebär det att 

barn som kommer till förskolan kan inneha annat modersmål än svenska. Lpfö 

(Skolverket, 2016d) påpekar ifrån skollagen att förskolan ska vara med och medverka 

till att barnet som innehar annat språk än svenska ska få möjlighet till att utveckla sitt 

modersmål och det svenska språket. Lpfö tar även upp att språk och lärande hänger 

ihop, samt att en stor vikt ska läggas på att stimulera varje barns språkutveckling 

(Skolverket, 2016d). Som författare tolkar vi att det handlar om flerspråkighet 

eftersom det innefattar mer än ett språk, samt att det kan sammanfattas till att språk är en 

viktig del i förskolans verksamhet. En viktig aspekt att tillgodose och som 

vi författare reflekterat över, är det Skolverket (2013) skriver om att även fast barn 

innehar olika modersmål betyder det inte att pedagogerna på förskolan är flerspråkig. 

Skolverket beskriver det genom att fler barn i de svenska förskolorna är flerspråkiga, 

men att det finns skillnader mellan en individuell -och institutionell flerspråkighet. 

Individuell flerspråkighet innebär att barnet använder flera språk i det dagliga livet, 

medan institutionell flerspråkighet syftar till verksamheten genomförs på mer än ett 

språk.  

Det belyses ovan från Lpfö (Skolverket (2016d) att utifrån skollagen har barnet sina 

rättigheter till att få utveckla sitt modersmål och svenska språket, samt belyses att det är 

en viktig del för barnets lärande. Det vi författare dock har upplevt utifrån arbete och 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarutbildningen på Högskolan i 

Gävle, är att barn som innehar annat modersmål än svenska inte lyfts fram lika mycket i 

förskolans verksamhet.   

Vi författare reflekterade om verktygen inom flerspråkighet kan utökas, för att 

flerspråkigheten ska uppmärksammas mer och att det inte blir en individuell 

flerspråkighet utan en institutionell. Tankarna riktades emot den digitala världen som 

hela tiden är i utveckling. Det finns nedladdningsbara applikationer som utökas i 

mängden hela tiden och det existerar ett brett samt stort utbud inom olika genrer. Det 

går idag att tillverka applikationer med olika funktioner och program som är 

multimodala.  Begreppet multimodalitet betyder att fler medier används, där stor vikt 

läggs på att skapa förståelse för att verbala texter, bilder samt ljud kan vara 

informationsbärare. Det går att se multimodala verktyg som redskap för undervisningen 

(Skolverket, 2015).    

I förskolan är surfplattor en del av verksamheten skriver Skolverket (2016c) samt att 

förskolan fylls allt mer av IT-utrustning, eftersom en kraftig ökning med antalet datorer 

och surfplattor i förskoleverksamheten existerar, förbättras tillgången för barn och 

lärare. Användningen av IT ökar samt att pedagogerna oftare använder datorer och 

surfplattor i barngruppen, men även att barnen använder datorer och surfplattor själva 
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(ibid.) Verktyget och begreppet  informations – och kommunikationsteknik (IKT) 

används i förskolan istället för IT, för att det framhäver fram kommunikationen mellan 

personer via IT (Lärarnas tidning, 2016) och inom det området kommer det ske en 

förändring i Lpfö som ska förbereda barn för ett allt mer digitaliserat samhälle skriver 

Skolverket (2016b). Förändringarna i Lpfö handlar om ett förtydligande om att barnens 

digitala kompetens ska stärkas (Skolverket, 2016b).   

En annan tanke som vi författare har fått utifrån VFU och arbete i förskolans 

verksamhet är om högläsningen av böcker. Det finns ett brett och stort utbud av böcker 

och i förskolan finns möjligheter till att använda böcker på olika språk samt tvåspråkiga 

böcker, vilket innebär att boken har två språk som exempelvis på svenska och ett 

utländskt språk. Ifall pedagogerna saknar kunskapen om andra språk än svenska, 

kan det bli problematiskt att läsa böcker på andra språk för barnen för att världens språk 

skiljer sig åt i både uttal och skrift.   

Utifrån syftet att involvera andra språk i förskoleverksamheten kan det ses som ett 

oanvändbart verktyg för många pedagoger. Hur kan då böcker som inkluderar flera 

språk bli användbart för andra som inte talar de språken? Det startade idéerna i denna 

studie, samt hur IKT och flerspråkigheten kan vävas samman med böcker. Idéerna 

utvecklades till en digital applikation i bokformat med inriktningen flerspråkighet som 

går att använda av pedagoger även fast kunskap inte finns om ett eller flera språk.   

    

1.2 Syfte    

 

Syftet med studien var att utveckla en applikation för att stödja flerspråkigheten i 

förskolan, samt undersöka vilka viktiga faktorer som ska finnas i en applikation. 

Därefter utvärdera applikationen utifrån förskollärares första intryck.      

    

 

1.3 Frågeställning    
 

- Vilka faktorer är viktiga i utvecklandet av en digital applikation? 

 

- Vilka intryck fick förskollärarna av den utvecklade applikationen med 

flerspråkighet som inriktning?     
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1.4 Begreppsförklaring    

 

Flerspråkighet – En behärskning eller användning av flera språk (NE, 2017b).       

   

Applikation – I studien används ordet applikation, det kan förkortas till ordet ”app” 

(NE, 2017a). En applikation är ett datorprogram designat och skrivet för en specifik 

anledning som exempelvis till mobila föremål (Collins dictionary, u.å.).   
 

  

1.5 Disposition    

 

Denna studie består av fem avsnitt med numrerade rubriker och underrubriker. 

Innehållet i avsnitt ett inkluderar inledningen, disposition, syfte, frågeställning, 

begreppsförklaring, litteraturgenomgång och tidigare forskning. Avsnitt två innehåller 

metoden för studien, där beskrivs val av metod samt kartläggning, genomförande och 

utvärdering. Avsnittet innehåller även tillvägagångssättet som användes för att samla in 

det empiriska materialet till resultatet, samt bearbetningen av materialet. Avsnitt tre 

innehåller resultat där applikationen redovisas, samt det empiriska materialet som har 

kategoriserats. I fjärde avsnittet diskuteras resultat som kopplas till litteratur och 

forskning, samt diskuteras metoden. Avsnittet tar även upp studiens slutsats.    
 

 

1.5 Bakgrund    
 

Applikationen är utvecklad inom IT och i förskolan används begreppet IKT, så därför 

redovisas en litteraturgenomgång inom ämnet. Utvecklade applikationen har en 

inriktning inom flerspråkighet och därför redovisas relevant fakta om vad flerspråkighet 

generellt anses vara och inom förskolan.    
 

1.5.1 IKT    

 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik, vilket innebär den 

kommunikationen som uppstår mellan personer i användandet av digitala verktyg. IKT 

används i förskolans verksamhet och innefattar oftast lärplattor och datorer (Skolverket, 

2016a). Skolverket (2016a) anger att IKT är ett bra verktyg för barn med behov av 

särskilt stöd. När det gäller barn med rörelsehinder kan en dator eller lärplatta ersätta 

pennan. Även interaktionen kan stimuleras genom att två eller tre barn kan samarbeta 

med en uppgift, eller att en lärare kan sitta med en mindre barngrupp. Det innebär att 

alla kan dra nytta av att använda IKT, både för att lära ord och begrepp, söka 

information, anteckna, göra läxor, språkträning samt för att kommunicera med varandra 

(Skolverket, 2016a). IKT är en effektiv metod av lärande och undervisning 

menar Oluwadare (2015). Att använda IKT i undervisning är lämpligt 

påstår Oluwadare eftersom barn tycker om att använda sig av det jämfört med 

traditionella undervisningar. Oluwadare belyser även att IKT har en positiv effekt för 
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barn på förskolan eftersom det kan hjälpa barn att undersöka, samt bättre förstå vissa 

saker och begrepp. Det viktigaste är inte att tillhandahålla datorer på varje avdelning på 

förskolan och som förskollärare effektivt använda IKT för undervisning. Det som är 

viktigt när förskollärare arbetar med IKT är att integrera med barnen under 

inlärningsprocessen (Oluwadare, 2015). IKT kan berika, transformera och komplettera 

utbildningen till det bättre (UNESCO, u.å.a.). UNESCO är en ledande FN-organisation 

för utbildning som styr internationella insatser för att hjälpa länder att bland annat få 

förståelse över vilken viktig roll IKT har för att påskynda förbättringarna mot hållbar 

utveckling (UNESCO, u.å.a.). Skolverket lyfter att de flesta forskare är eniga om att 

IKT har stor potential för bättre lärande, samt att det handlar om på vilket 

sätt pedagogen för in den i undervisningen (Skolverket, 2016a).   

Ett forskningsprojekt som grundades av Kjällander (2016) som 

inkluderar Lpfö:s strävansmål där kommunikation och kreativitet via olika 

teckensystem samt uttryckssätt som i sång, musik, rytm, dans, bild, drama och rörelse 

lyfts. Kjällander påvisar framförallt att i en digital miljö används alla dessa 

kommunikativa tecken. Eftersom när barn använder sig av digitala lärresurser som 

surfplattan möjliggörs ett brett register av föreställande och kommunikativa 

teckensystem som bokstäver, symboler, bilder, musik och 

ljudeffekter. Kjällander belyser även att barn kan tolka saker olika. Exempelvis kan en 

symbol i en applikation uppfattas som meningsfullt av ett barn, medan ett annat barn 

tolkar applikationens ljudeffekter som meningsfullt (Kjällander, 2016).  

 

1.5.2 Flerspråkighet     

 

Enligt NE (2017b) beskrivs flerspråkighet som en behärskning eller användning av att 

flera språk äger rum. Det står även att tvåspråkighet och flerspråkighet är inom samma 

area (ibid.). Flerspråkighet är komplext menar Skolverket (2017) genom att det finns 

många olika definitioner som vävs in i ordet beroende på det teoretiska perspektivet 

som ordet uttrycks ifrån. Vissa definitioner menar på att det handlar om talarens flyt i 

flera språk eller färdighetsnivå. Skolverkets synpunkt är att beroende på vilka 

sammanhang och hur ofta fler än ett språk används om en person identifieras av andra 

eller sig själv att vara flerspråkig.       

I förskolan skriver Kultti (2013) ett påpekade som handlar om att det är viktigt att ha en 

förståelse för att förskoleverksamheten är det första steget i 

utbildningssystemet. Kultti poängterar att det är viktigt att barn i tidig ålder får 

förutsättningarna för att utveckla sina språkkunskaper, för att främja lärandet i andra 

ämnen.   

Barnets språkkompetenser har en viktig roll i alla ämnen och språkinlärningen är därför 

väldigt viktigt att fokusera på menar Masoumi (2015). En flerspråkigundervisning 

gynnar barnets modersmålsundervisning menar UNESCO (u.å.) och belyser vikten av 

barnets tidiga skolår, samt dess betydelse. UNESCO menade att om flerspråkighet 

används i skolan och /eller i förskolan främjas barnets läskunnighet i modersmålet, 

vilket senare gynnar barnets inlärning av andra språk. Fortsättningsvis att det ger stark 
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grund för lärande och underlättar barnets inlärning av andra och akademiska ämnen 

(ibid.). 
 

1.6 Tidigare forskning      

 

I avsnittet redogörs tidigare forskning som berör IKT i förskolan. I avsnittet presenterar 

även flerspråkighet. Sökningar på artiklar skedde från slutet av oktober 2017 till slutet 

av november 2017. Sökningarna på artiklar skedde med fokus på studiens syfte och 

frågeställningarna. Databaserna som användes i studien var:  ERIC 

(EBSCOhost), Academic Search Elite och SwePub. Alla sökningar markerades med 

"Peer Reviewed". Orden som användes i sökningarna var: "ICT", "Multilingualism", 

"Bilingualism", "Preeschool children", "Preeschool teachers", "Multilingual", 

"Application" "Preeschool" och "Early childhood education". Orden kombinerades i 

olika kombinationer för att få fram olika resultat.     

 

1.6.1 IKT i förskolan      

 

En undersökning har utfördes av Brodin (2010) med syfte att undersöka om IKT kan 

främja inkludering och bidra till lika möjligheter i skolan för barn med 

funktionshinder. Brodin påpekar att det finns behov av att utveckla arenor för barn om 

inkluderar en mångfald som är varierande, där förmågor kan utvecklas och mötas.  

Studien baseras på ett frågeformulär som är ifylld av 16 föräldrar och intervju med ett 

barn för att höra barnets röst samt exemplifiera hur IKT kan användas i främjandet av 

inkludering i skolan. Brodins resultat i studien är att IKT är ett effektivt verktyg för 

lärande och undervisning. Brodin tar även upp att förändra attityder kan vara att inse 

och acceptera att barn lär sig många nya saker genom att spela dataspel, vilket har 

ifrågasatts mycket av lärare. Barn i dagens samhälle växer upp i en digital värld och de 

flesta barn är intresserade och kompetenta att använda teknik utan någon rädsla. 

Undersökningen av Brodin visade att föräldrar och lärare har svårigheter att acceptera 

att IKT är ett bra verktyg för lärande (Brodin, 2010).   

Utifrån en annan vinkel har Masoumi (2015) utfört en studie som granskar integrationen 

av IKT i förskolan. Studien innefattar intervjuer med förskollärare samt 

observationer ifrån tre förskolor. Masoumi (2015) lyfter i studien att IKT inom 

utbildningssyfte har gett förskollärare större möjligheter att främja barnens kulturella 

medvetenhet och att barnen får möjligheten att höra ett främmande språk. Det 

skriver Masoumi kan bidra till en ökad förståelse för mångfald och i sin tur öka den 

sociala integrationen. I resultatet visas en observation där en tvåspråkig lärare använder 

en applikation på en surfplatta, applikationen visas för fyra barn med arabiska som 

modersmål som skulle lära sig det arabiska alfabetet. Masoumi belyser i studien att 

lärarens inställning har en stort vikt i hur pedagoger arbetar med IKT i förskolan. 

Inställningen kan påverkas av de befintliga diskurserna på förskolan, förskollärarens 

pedagogiska värderingar och förskollärarens tekniska kunskaper (Masoumi, 2015).    
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Även i en studie utförd av Konca, Ozel och Zelyurt (2016) granskades förskollärares 

attityder och inställningar till att använda tekniska verktyg i förskoleverksamheten, har 

de kommit fram till att förskollärares attityd spelar roll. Det har uppmärksammas av 

förskollärare inom forskning att barn blir mer motiverade och lära sig bättre genom 

tekniken, därför är det en viktig del för barns utveckling menar Konca et al. (2016). Det 

framkommer i en kvantitativ forskning som utfördes genom användningen av en enkel 

slumpmässig provtagningsmetod, där 103 förskollärare deltog i forskningen. Konca et 

al. Kom fram till att det är viktigt, men även nödvändigt att förskollärarna har en positiv 

inställning när det gäller teknikanvändning i verksamheten. Dock anser förskollärare att 

det finns svårigheter att integrera tekniska verktyg och material till de 

pedagogiska miljöerna i verksamheten. Det är därför nödvändigt att förskollärare får ta 

del av tekniken genom att testa sig fram, men även göra förskollärare mer 

medvetna genom utbildning hur man kan använda teknik i verksamheten. (Konca et al., 

2016). Nikolopoulou och Gialamas (2015) har även undersökt hur tekniken ser ut 

i förskoleverksamheten. Där fokus riktas hur förskollärare uppfattar IKT och lek i 

förskolan, samt deras tilltro att integrera IKT i verksamheten. Studien utfördes genom 

en enkätstudie. Resultatet i undersökningen visar på att låta barnen använda IKT i 

verksamheten är ett effektivt sätt för barnen att lära sig och få möjlighet att utveckla sin 

kompetens inom teknik. Förskollärare bör dock planera de pedagogiska aktiviteter som 

innefattar IKT eftersom det kan stödja och hjälpa barnens kompetens för att få en 

djupare förståelse för teknik. Det lyfts även i studien att förskollärarna påpekar att IKT 

och lek bör tillsammans integreras i läroplanen, eftersom det inte finns några specifika 

riktlinjer utan lämnas till förskollärarnas tolkningar och val (Nikolopoulou & Gialamas, 

2015). 

  

1.6.2 Flerspråkighet i förskolan   

 

I en undersökning som utfördes av Kultti (2013) låg fokuseringen på lärandevillkoren i 

förskolan, som stödjer flerspråkiga barns språkutveckling. Undersökningen innefattar 

observationer i åtta förskolor. Kulttis resultat är att förskolan kan stödja barns språk och 

kommunikativa utveckling genom aktiviteter i verksamheten. Skillnader i barns 

språkliga kunskaper behöver inte utgöra ett hinder för att delta i aktiviteter menar Kultti. 

Anledningen är att barn kan lära och utveckla sig genom olika tillvägagångssätt samt i 

förskoleverksamheten finns det stor del av varierat individuellt deltagande, vilket är bra 

när det kommer till språkutveckling. Eftersom barn kan lära och utveckla sig genom att 

observera, fysiska handlingar som gester och miner samt lyssna på andra barn eller 

lärarna, repetera och se återkommande mönster (Kultti, 2013).   

Kultti (2013) lyfter även att pedagogisk lärarvägledning är viktigt, eftersom läraren ska 

beakta barns skillnader i språklig kompetens. Läraren ska även kunna anpassa innehållet 

i aktiviteter för att alla kan medverka, samt kunna stödja barns deltagande menar Kultti. 

Lärarens vägledning kan uttrycka sig genom att peka, använda artefakter, ställa frågor 

eller upprepa. Lärarens vägledning visas även genom hänsyn till barnets perspektiv. En 
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sådan didaktisk vägledning ger förutsättningar för barns deltagande i lärarledda 

aktiviteter (Kultti, 2013).      

Inom flerspråkighet skriver Espinosa (2015) att dubbelspråkiga studenter har 

tredubblats i USA, samt påstår att de flesta unga som är dubbelspråkiga inte får 

undervisning som hjälper dem i deras tvåspråkiga utveckling. Espinosa påstår att lära 

sig engelska behövs för barnets skolgång, men att den inte behöver ersätta barnets 

pågående utveckling som kommer ifrån hemmet. Espinosa granskar den senaste 

forskningen inom flerspråkighet samt dubbelspråkig och har hittat övertygande 

vetenskapliga bevis i USA. Bevisen handlar om att unga dubbelspråkiga elever har 

kapaciteten under de tidiga barndomsåren att lära sig flera språk, samt att barnet gynnas 

språkligt, kognitivt och socialt genom att inneha flera språk (Espinosa, 2015).  

 

1.6.3 Sammanfattning av tidigare forskning   

  

I resultatet av Brodins studie visade det sig att förskollärare har svårt att acceptera att 

IKT är ett bra verktyg för barns lärande i förskoleverksamheten (Brodin, 

2010). Konca et al. (2016) anger liknande påstående, att förskollärare påpekar att det är 

svårt att integrera teknik i verksamheten. Det är därför nödvändigt att ge förskollärarna 

utbildning hur de kan använda tekniska verktyg och material i de pedagogiska 

miljöerna. Nikolopoulou & Gialamas (2015) presenterar i sin studie att IKT är ett 

effektivt medel för att barn ska få möjlighet att utveckla sin kompetens inom teknik på 

förskolan.   

Masoumi (2015) skriver även i sin studie om IKT och poängterar att lärarens inställning 

har en stor vikt på hur pedagogerna arbetar med IKT i förskolan. Inställningen kan 

påverkas av de befintliga diskurserna på förskolan, förskollärarens tekniska kunskaper 

samt förskollärarens pedagogiska värderingar. Studien anger även att IKT kan öka den 

sociala integrationen och bidra till en ökad förståelse för mångfald (Masoumi, 2015).     

Kultti (2013) poängterar även om pedagogens roll i förskolan och menar 

att lärarvägledningen är viktigt pedagogiskt, genom att barns skillnader i den språkliga 

kompetensen ska beaktas och alla ska kunna medverka i aktiviteter. Kultti (2013) 

betonar även att förskolan kan stödja barnets språk och kommunikativa utveckling 

genom olika aktiviteter i förskoleverksamheten. Kultti menar att genom olika 

tillvägagångssätt kan barn utveckla -och lära sig, som att observera, fysiska 

handlingar, gester och miner, lyssna på andra barn eller lärarna, repetera och se 

återkommande mönster.  

Vad barnet gynnas av flerspråkighet belyser Espinosa (2015) i sin studie, genom att 

belysa att barn gynnas språkligt, socialt och kognitivt genom att inneha flera språk och 

utifrån vetenskapliga bevis har barn kapaciteten att lära sig flera språk under de tidiga 

barndomsåren.  
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2.0 Procedur 
 

I avsnittet presenteras metodvalen som denna studie består av. Avsnittet är uppdelat i 

två huvudrubriker. Inledningsvis beskrivs utvecklingsarbetet av applikationen. Därefter 

presenteras processen för att utvärdera produkten. I samband med presentationen 

redogörs val av metod, urval, tillvägagångssätt, genomförande av intervjuer samt 

bearbetning av data. 

    

2.1 Val av metod    

 

Metoden som har använts i utvecklingen av applikationen är Research 

and Development (forskning och utveckling), sedan har en intervjustudie användas för 

att utvärdera applikationen om den stödjer flerspråkighet i förskolan. 

Tillvägagångssätten av utvecklingen av produkten –och intervjustudien presenteras här 

nedan.     

 

 

2.1.1 Forskning och Utveckling (Research and development)    

 

Applikationen är utvecklad utifrån metoden Research and Development. Processen som 

används i metoden utgår ifrån konceptet: idé till produkt. Den handlar om ett skapande 

av en ny eller förbättra befintliga produkter som ger fördelar till användaren (Cleverism, 

u.å.). Att utveckla en produkt utgår ifrån det första steget som börjar med att diskutera, 

samt spåna öppet om vilka problem som finns, för att sedan ta upp vilka möjligheter 

som kan skapas. I nästa steg granskas befintliga produkter. Därefter utveckla idéerna 

genom att granska dem noggrant, därmed sker en process för att förvandla forskning till 

en produkt. I följande steg omvandlas idéerna till en praktisk produkt genom att skapa en 

prototyp (Cleverism, u.å.).  

Regulatoriska aspekter utvärderas och granskar om produkten uppfyller alla kriterier för 

godkännande samt lansering (Cleverism, u.å.). Produkten kommer inte att lanseras i 

nuläget och därför är denna del av metoden inte relevant för oss som utvecklar 

produkten. Utvecklingen av produkten har ändå påverkats av olika kriterier för en 

eventuell framtidslansering av produkten som sedan nämns i diskussion.   

   

  

2.1.1.1 Utvecklingsprocess av applikation    
 

Cleverism (u.å.) beskrev att utvecklingsprocessen av en produkt börjar med att planera 

och väcka idéer till produkten som ska göras (ibid.). Processen startade med en 

diskussion om en lämplig produkt och i denna studie valdes en applikation, i form av en 

barnbok. Produktens format diskuterades fram till att skapa barnboken som en 

applikation. För att hämta inspiration startade tillverkningsprocessen med granskning av 

tidigare upplägg från barnböcker. För att få grepp om utbudet gjordes sökningar på 
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applikationer som involverar flera språk och hade en utformning som barnböcker. I 

sökningen framkom det att finns applikationer som inkluderar olika språk med 

inriktningen barnbok. Det som inte hittades var applikationer som innehöll funktionen 

att välja annat språk efter att uppläsning av boken satts igång. Istället fanns funktionen 

att välja ett språk innan boken startade.     

Produktens innehåll, funktioner och utseende diskuterades med fokus på funktionalitet. 

Hela tillverkningsprocessens diskussion genomfördes på ett didaktiskt förhållningssätt, 

med de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Diskuterades gjordes även bokens 

utformning, karaktärer, upplägg, handling och syfte. Frågor som ställdes var: Varför ska 

applikationen tillverkas? Vad ska boken i applikationen handla om? Hur ska 

karaktärerna se ut? och så vidare.  Efter att handlingen hade skapats så startade 

diskussionen om applikationens namn Ups!. Namnet skapades utifrån innehållet i boken 

som handlar om en situation i sandlådan där karaktärerna förstör varandras byggen av 

sand. Där uppstod samtal om vad som sker samt vilka känslor som uppstår i sådana 

situationer. Frasen Ups! diskuterades som en sådan känsla. Namnet Ups! eftersöktes i 

olika databaser, samt i det Kungliga bibliotekets databas Libris (u.å.) för att granska om 

titeln redan var upptagen. Kontroll gjordes utifrån lagen om upphovsrätt (1960:729), 

som skyddar formen, men inte innehållet i verket. Innebörden är rätten till att använda 

idéer från en bok, utan att plagiera boken, alltså rätten till att uttrycka idén på ett eget 

sätt (ibid.).      

    

Processen fortsatte genom att söka efter lämpliga program som barnbokssidorna skulle 

skapas i, efter tillgänglighet och kvalitet.   

Programmet Adobe Illustrator blev valet, genom att programmet hade bra recensioner 

och var ett branchsledande vectorgrafikprogram (Adobe Systems Software, 2017).      

För att skapa applikationen användes programmet Xcode av företaget Apple. Xcode är 

ett program som används för att utveckla och skapa applikationer (Apple Developer, 

2017e). Xcode hjälper till med en del av kodningen. Först skapades en förståelse för 

programmets olika element genom olika instruktionsvideor på sidan Youtube och 

skriftliga instruktioner i olika databaser, samt Apple Developers hemsida (2016). 

Programmets olika funktioner provades för att skapa en uppfattning av programmet. För 

att få förståelse för kodningen och skapandet av de funktioner som behövdes till 

applikationen söktes instruktioner även där på Youtube-videos, där andra människor 

förklarade tillvägagångssättet. För utvärdering av produkten valdes först användningen 

av enkäter, samt eftersökningar på möjligheten att skicka ut applikationen elektroniskt 

till förskollärare, med intresse att delta. Det saknades dock ett tillgängligt sätt att skicka 

ut applikationen elektroniskt till testpersoner, vilket medförde att applikationen endast 

fungerade på en av författarnas egna dator. Påverkningsfaktorer som bidrog till 

övervägandet att inte publicera applikationen var kostnaden, samt tiden att 

få applikationen beprövad.   

Istället valdes intervjuer, övervägningen gjordes för att kunna få ett bredare 

perspektiv till att analysera applikationen. Det utifrån att få höra vad flera förskollärares 

intryck av applikationen var, samt få möjligheten till ett mer utförligt svar från de 

intervjuade förskollärarna. Inom kvalitativ forskning belyser Bryman (2011) att inom 
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intervjuer ligger tyngden på de intervjuades synsätt och uppfattningar, vilket är relevant 

i denna studie.     

 

 

2.1.1.2 Genomförandet av applikationen    

 

Under denna rubrik beskrivs arbetsprocessen i skapandet av den 

utvecklade applikationen.     

     

Genomförandet av en applikation startade genom en skiss av ett bildschema (se bilaga 

1), därefter skissades detaljerade bilder upp utifrån bildschemat, för att skapa en 

tydligare bild av helheten (se bilaga 2). Cleverism (u.å.) lyfte genom den skissade 

prototypen utforskas möjligheter och brister. Utforskandet är även av funktionalitet, 

användbarhet och genomförbarhet. Det var i enighet med ovansagda som applikationen 

skapades, samt med applikationens helhetskoncept i fokus som är flerspråkigheten 

och funktionen till att lyssna på flera språk. 

De skissade bilderna fotograferades för att användas som mallar i programmet Adobe 

Illustrator, där de utvecklades barnbokssidorna skapades. Bilderna ritades från grunden 

för att undvika plagiat, enligt upphovsrättslagen (1960:729). Lagen stödjer personer 

som har skapat ellet litterärt eller konstnärligt verk, för att de har ensamrätt att 

bestämma hur verket får användas.  

 

 

(Bilden visar på arbetsprocessen i kortfattad form.)      

   

Skapandet av ljudfilerna och översättningen i textformat skedde med hjälp av olika 

människor som pratar de utvalda språken. Författarna som skrev denna studie pratade in 

på svenska och engelska, samt med hjälp av en av författarnas son, via en 

diktafon. Ljudfilerna på arabiska och somaliska talades in av bekantas vänner och 

skickades via en chattkonversation på Facebook. Sedan spelades ljudfilerna in igen med 

diktafon, då tanken var att få en bättre ljudupptagning.    

   

Alla ljudfiler från diktafonen överfördes till datorn, därefter konverterades alla ljudfiler 

från WMA-fil till mp3-fil, via programmet Audio Converter - Music Converter 1. 

Ljudfilerna konverterades för att Xcode inte kunde ta upp WMA-filer 

i programmet. Helheten samt konceptet av applikationen låg i fokus därav lades inte tid 

på att förbättra kvalitén på vissa ljudfiler. Det skapades ingen flytande text i 
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applikationen som först var tanken, för att det verbala skulle ligga i fokus, samt att 

kodningen blev bredare och mer komplicerad.     

Tillverkningsprocessen av applikationen i Xcode började med att lägga in alla färdiga 

bilder från Adobe IIustrator till Xcodes arbetsfil. Bilderna kopierades till tre filer och 

döptes till: bildfilensnamn, bildfilensnamn@2x, bildfilensnamn@3x för att bilderna 

skulle fungera i olika skärmstorlekar i Ipad och Iphoneprodukter. Barnbokens olika 

illustrerade bilder lades in på en varsin scen, det vill säga en sida som visas på Ipad eller 

Iphone skärmen, för att varje bild ska visas upp var för sig. Programmet Xcode använde 

sig av knappar (buttons), där den fungerar som funktionsknapp som kodas till önskad 

funktion i applikationen. Då utföraren av applikationen trycker på en knapp, så aktiveras 

den önskade funktionen. Knappen lades in i applikationen, därefter skapades kodning 

till olika funktioner som att kunna byta sida framåt eller bakåt, samt att ljudfilerna skulle 

fungera då utföraren trycker på flaggorna. Det skedde genom att klicka samt dra 

en knapp till den kopplade viewcontroller filen och till den kodade raden som nämner 

@IBAction func som innehåller ljudfilens koppling till knappen. Exempel på kodning 

som användes var:   

   

let musicFile = Bundle.main.path(forResource: "SveHej", ofType: ".mp3")     

        do {      

@IBAction func svehej(_ sender: Any) {     

        musicEffect.play()    

   

Ljudfilerna lades in i Xcodes arbetsfil i olika mappar där var språk hade en egen mapp. 

Ljudfilerna kodades till knappar via olika viewcontroller. Viewcontroller är ett objekt 

som hanterar olika skapade scener och koordinerar flödet av information mellan 

applikationens data och de scener som displayen visar (Apple Developer, 2017c).   

Fokuset lades på ljudet i applikationen, eftersom tiden var begränsad till att lägga in 

textfraserna, då införandet av textbubblor på olika språk krånglade.   

Det hittades information om skriftliga kodningen i Xcode på olika Youtube videos, där 

andra personer förklarar hur de har kodat ljudfiler och knappar. Det gjordes 

för att Xcode upplevdes som ett invecklat program och därför behövdes många olika 

instruktioner ses över. En tydligare visuell bild av hur Xcodes redigeringsprogrammet 

med dess funktioner samt en kodning se bilaga 3. Det skapades contrains, vilket visar på 

vart ett element ska vara placerad i relation till ett annat element, samt storleken som 

elementet ska innehålla. Ifall det existerar två element så avgör contrains vilket element 

som ska förminskas först, när en förminskning av det tillgängliga utrymmet görs för de 

två elementen (Apple Developer, 2017c). Contrains skapades till varje knapp, samt 

de illustrade bilderna, för att en funktionsknapp eller en bild inte skulle flytta på sig då 

applikationen används i olika Ipads storlekar.  Applikationen testades via en simulator 

som var ett visningsverktyg i Xcode som användes för att se om applikationen fungerade 

i olika Iphone och Ipad skärmar via datorn.    
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2.1.2 Utvärdera produkten genom intervjustudie     
 

För att utvärdera och granska applikationen genomfördes en intervjustudie 

om förskollärarnas upplevelser kring den utvecklade applikationen. I avsnittet 

presenteras processen och tillvägagångssättet som användes i intervjustudien.   

 
    

2.1.2.1 Urval      

 

Då en produkt är skapad ska relevanta personer som kan testa produkten sökas, för att 

sedan få åsikter om produkten. Intervjuer kan ge värdefull information om produktens 

användningsområde, fördelar och nackdelar (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 

2015). Till intervjuerna gjordes urvalet att intervjua förskollärare om den utvecklade 

applikationen, genom att målet med urvalet var att applikationen inriktas emot 

förskolan. Antalet förskollärare landade på fem, då tre av dessa arbetade som digitala 

utvecklingsledare när intervjuerna ägde rum samt alla förskollärare arbetade inom 

förskoleverksamheten i Mellansverige. Bryman (2011) nämner att kvalitativ forskning 

grundar sig på att inom intervjuer används ofta ett målinriktat urval.       

 

 

2.1.2.2 Tillvägagångssätt och genomförande av intervjuer     

 

En del av forskning och utvecklingsprocessen är att granska samt utvärdera produkten 

(Cleverism, u.å.), det gjordes genom en intervjustudie med förskollärare för att se om 

den utvecklade produkten kan stödja flerspråkighet i förskolan. Sökandet på 

förskollärare som ville delta i intervjuer och testa applikationen startade med en annons 

på en Facebooksida som heter Idébank för förskollärare/Lärare. I annonsen söktes 

förskollärare som arbetar inom förskolans verksamhet och som frivilligt ville ställa upp 

på en intervju, samt testa applikationen. Tidigare kollegor inom förskoleverksamheten 

kontaktades även personligen, för att få respons om intresset fanns för att delta.   

Av etiska skäl kommer inte förskollärarnas namn eller arbetsplats nämnas, genom att det 

kommer att användas fingerade namn. I denna studie benämns även inte om de 

deltagande förskollärarna har personligen kontaktat oss eller det skett en kontakt utifrån 

annonsen, för att skydda deras identitet. Besluten gjordes I hänsyn till 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagen ska skydda människor mot att deras 

personlighet kränks genom behandling av personuppgifter. En personuppgift är allt som 

direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Behandling av personuppgifter 

innefattar allt som kan 

göras med en personuppgift, som att sammanställa, lagra och överföra. I Sverige regleras 

personuppgifter i personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och personuppgiftsförordningen 

(SFS 1998:1191).  

   

En pilotintervju utfördes innan ordinarie intervjuerna ägde rum. Löfgren 

(2014) påpekar att utföra en pilotintervju kan vara en lämplig förberedelse inför 
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intervjuerna. Pilotintervjun utfördes genom att intervjua en förskollärarstudent en 

förmiddag i oktober på högskolan i Gävle, själva intervjun tog 3,20 minuter. 

Pilotstudien tillförde mer kunskap och reflektioner angående frågornas formulering och 

anpassning till studiens syfte. Efter pilotstudien hade genomförts omformulerades 

frågorna mer till studiens syfte och intervjuerna genomfördes. Bryman (2011) lyfter att i 

intervjuer ska fokus ligga på den intervjuade personens uppfattning, samt det som den 

intervjuade personen anser vara relevant och viktig inom ämnet. Genom att intervjua 

kan man få en djupare förståelse samt ett mer detaljerat svar, jämfört med en 

enkätstudie (ibid.). Tid och datum bestämdes med förskollärarna som ville delta, 

intervjuerna skedde enskilt, på olika dagar och tider för varje intervju samt i avskilda 

rum på deras arbetsplatser. Intervjuerna med förskollärarna varierade i tid, från två 

minuter upp till tio minuter. Inför intervjuerna informerades förskollärarna om syftet 

med intervjun, samt att det var frivilligt att delta och avböja när de ville, vilket skedde i 

samråd med lagen (2003:460) om etikprövning av forskning. Lagen innebär att 

människor som deltar i forskningen ska bli informerade om planen för- och syftet med 

forskningen, samt att personerna ska få reda på rättigheter att när som helst avbryta 

deltagandet. Alla intervjuer utfördes efter att förskollärarna först fick testa applikationen 

på en av våra egna datorer och dess funktioner, via Xcodes simulator. Testen av 

applikationen tog olika lång tid beroende på hur utförligt förskolläraren granskade 

applikationen. Efter att förskollärarna kände att de fått en överblick över applikationens 

koncept ägde intervjuerna rum. Intervjuerna spelades in via en diktafon och papper samt 

penna fanns tillgängligt om anteckningar behövdes. Intervjuerna utgick från sju frågor 

(se bilaga 4) som var kopplade till syftet och frågeställningarna i studien. Följdfrågor 

uppstod i intervjuerna beroende på hur den intervjuade förskolläraren uttryckte samt 

formulerade sig. Under intervjun lämnades alla personliga värderingar utanför, i enighet 

med vad Bryman (2011) belyser. Eftersom en diktafon användes vid alla intervjuer var 

diskussionen gällande nyttjandekravet relevant. Nyttjandekravet innebär att insamlad 

data enbart ska användas till undersökningen i studien och inte till något annat bruk 

eller spridning som kan spåras (Löfdahl, 2014). Kravet har förhållits i denna studie, de 

ljudinspelade filerna har enbart används i studien.    

 

 

2.1.2.3 Bearbetning     

 

Wikberg Nilsson et al. (2015) lyfter att efter intervjuerna är utförda ska det insamlade 

materialet arbetas igenom, vilket kan leda till att fler idéer till vidareutveckling av 

produkten dyker upp. Efter intervjuerna var genomförda föll bearbetningsvalet på att 

transkribera de inspelade ljudfilerna, för att få en tydligare bild av de intervjuades svar. 

Processen i att transkribera delades upp mellan studiens författare, sedan kontrollerades 

transkriptionerna genom avlyssning av ljudfilerna och läsning av transkriptionerna, som 

motsatt författare hade skrivit. Bryman (2011) lyfter problematiken med transkribering, 

genom att överföringen från talat till skrivet språk kan göra att lyssnaren hör fel eller 

slarvar. Efter att transkriberingen var färdig gjordes en noggrann läsning av 

materialet.Det för att kunna se olika mönster skrevs det ned stödord kontinuerligt under 
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tiden som materialet lästes igenom. Därefter togs relevanta delar ut från stödorden som 

sedan blev kategorier i resultatet, vilka är kopplade till studiens syfte och övergripande 

frågor.     
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3.0 Resultat    
 

Studiens syfte var att utveckla en applikation för att stödja flerspråkigheten i förskolan, 

samt att utvärdera applikationen utifrån flera förskollärares intryck av den.  Avsnittet är 

uppdelat i två rubriker: Applikationen och Utvärdering av applikationen.     

     

 

3.1 Den utvecklade applikationen     

 

- Avsnittet har tre underrubriker: Funktioner och utformning, Beskrivning av 

applikationen, samt Kodning. Resultatet i avsnittet är kopplat till 

frågeställningen: Vilka faktorer är viktiga i utvecklandet av en digital 

applikation?  

 

 

 

3.1.1 Beskrivning av applikationen    

 

Utföraren av applikationen får följa med i en berättelse som utspelar sig i en sandlåda. I 

sandlådan finns fyra karaktärer, varav en rosa elefant, en grön krabba, en orange igelkott 

och en blå björn. Applikationen handlar om att igelkotten förstör vad det andra 

karaktärerna har byggt utav sand. Alla utom krabban tyckte det var tråkigt genom att hen 

skrattar. Igelkotten får en spade av krabban och igelkotten bygger med sanden. Björnen 

och elefanten förstör igelkottens bygge. Berättelsen avslutas med att de kommer överens 

om att bygga med sanden tillsammans.     

Det centrala i applikationen är pratbubblorna och språktillgången som de ger. 

Tillgången till olika språk i varje pratbubbla öppnar upp möjligheten till att få höra fyra 

olika språk, samt så skapas möjligheter till att applikationen kan vara ett stöd inom 

flerspråkigheten i förskolan. Till skillnad mot för andra tidigare nämnda applikationer 

inom ett barnboksformat, finns där endast möjligheten till att välja ett språk att lyssna på 

i början, så ges möjligheten till att själv välja språk under handlingen i denna 

applikation. Det finns fyra olika språk i varje pratbubbla, utan att något språk är förvalt 

som måste anges innan läsningens start. Det går att lyssna på alla språk i pratbubblorna 

flera gånger om. Valmöjligheten till att lyssna på flera olika språk ger användaren av 

applikationen möjligheter till att lyssna på ett språk och sedan lyssna på samma mening 

på andra språk. Det öppnar upp möjligheten till att lära sig kortare meningar på andra 

språk. I applikationen finns ingen flytande text, då koncentrationen är på det verbala, 

samt att lyssna på kortare meningar på de fyra språken är i fokus. Applikationen 

innehåller ingen förvald pratbubbla som ska tryckas på först, utan användaren av 

applikationen kan själv välja vilka och i vilken ordningen som pratbubblorna kan höras 

på. Varje läsare kan skapa en personlig uppfattning av applikationen beroende på vilka 

pratbubblor som lyssnats på, samt hur illustrationerna tolkas in av användaren av 

applikationen.     
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(En kortare prototyp av barnboksapplikationen.)  

 

 

3.1.2 Funktioner och utformning    

 

Den utvecklade applikationen i form av en barnbok (se bilaga 5) innehåller 18 sidor. 

Framsidan innehåller namnet Ups! och på sista sidan finns namnen på de som medverkat 

med rösterna, eftersom personerna medgivit att vi får använda deras namn i studien.  I 

barnboken ges tillgång till pratbubblor som är skapade för att stödja flerspråkigheten. De 

fyra valda språken som är kopplade till en flagga är: den svenska-, engelska-, arabiska 

(ursprungsflaggan) -och somaliska flaggan. Genom ett tryck på de olika flaggorna kan 

läsaren höra vardagliga och enkla fraser på de olika språken. Fraserna är kopplade till 

barnbokens handling i applikationen. Det finns pilar uppe i högra och 

vänstra hörnen som det går att trycka på, för att funktionen gå bakåt samt framåt 

i applikationen. Den enda funktionen som inte finns är att gå bakåt på första 

sidan. Applikationen fungerar som optimalast i vågrät vinkel.   

 

 

3.1.3 Kodning    

I avsnittet presenteras hur kodningen av applikationen har utförts, samt kodens olika 

funktioner. 

  

Koden för den här applikationen är skriven i Xcode och skapades utifrån inspirationer 

av olika Youtube videos där andra visade hur de har utvecklat kodrader och 

funktioner. Den sammanlagda koden beskriver vad som ska ske när en utförare trycker 

på de olika funktionerna i applikationen. I koden är ljudfiler 

och knappar sammankopplade så att ett ljud spelas upp när en knapp klickas. Varje 
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knapp representeras av en flagga som i sin tur motsvarar vilket språk som ska spelas 

upp. Först i koden görs två importer av bibliotek som tillhandahålls av 

Apple: UIKit och AVFoundation.   

UIKit hanterar och konstruerar det grafiska i den utvecklade applikationen. Det ger olika 

inmatningar i applikationen och det huvudsakliga körloppet i applikationen. Den 

skapar interaktioner mellan användaren, applikationen och systemet, samt funktionen att 

kunna utveckla olika funktioner i 

applikationen (Apple Developer, 2017b). AVFoundation används för att kunna arbeta 

med audiovisuella medier på olika iOS produkter inom företaget Apple 

(Apple Developer, 2017a). Ordet class kopplas ihop med vilken View controller 

som arbetas i denna kodning.  

Var musicEffect är en variabel som har skrivits med i 

samma kodrad som AVAudioPlayer, vilket visar på i denna kodning att en ljudfil ska 

användas. Varje variabel har ett unikt namn, som visas efter musicEffect, där det står 

skrivet inget eller olika skriftliga siffror som till exempel musicEffectTwo. Den 

skriftliga siffran används sedan i andra kodrader.  

ViewDidLoad() kallas efter att view controller har laddats till minnet (Apple Developer, 

2017d). Kodraden börjar med let musicFile, det står vilken ljudfil som ska spelas upp via 

namnet på filen, samt i vilket format som ljudfilen innehåller.   

Varje let musicFile har skrivits in i en kodrad som koppas till en musicEffect kodrad. 

I kommande kodraden do och i följande kodrad som börjar 

med try musicEffect = AVAudioPlayer beskriver att ljudfilen som är skriven 

i kodraden ska försökas aktiveras. Efter varje enskild try musicEffect kodrad finns det 

skrivet: catch samt print (error) som betyder att en avisering visas om ett fel uppstår när 

applikationen används som är kopplat till den koden.    

En avisering om att en varning om minnet visas också i kodningen som Xcode lagt in.   

Till sist har koder skrivits som är kopplade till knappar, en kodrad till en knapp. I 

varje enskild kodrad visas vilken musikfil som ska spelas upp via 

namnet musicEffect och den skriftliga siffran som nämns efter, samt att 

ordet play nämns visar på funktionen att filen ska spelas upp när ett 

tryck på en knapp utförs. Tecknet { används i hela kodningen, det visar på när en 

kod ska start ett kodblock börjar och tecknet  } används när ett kodblock ska avslutas.    

   

Den färdigställda koden som utvecklades (se bilaga 6) för 

applikationen i Xcode visas i ett exempel nedan:  

import UIKit    

import AVFoundation    

class fourthViewController: UIViewController {    

    var musicEffect:AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

    var musicEffectTwo: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

    var musicEffectThree: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

    var musicEffectFour: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

    var musicEffectFive: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

    var musicEffectSix: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    
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    var musicEffectSeven: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

    var musicEffectEight: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

    var musicEffectNine: AVAudioPlayer = AVAudioPlayer()    

        

    override func viewDidLoad() {    

        super.viewDidLoad()    

        // Do any additional setup after loading the view.    

        let musicFile = Bundle.main.path(forResource: "SveNej", ofT

ype: ".mp3")    

        do {    

            try musicEffect = AVAudioPlayer(contentsOf: URL (fileURLWi

thPath: musicFile!))    

        }   

  

  

    

3.2 Utvärdering av applikationen    

 

Utifrån forskning och utvecklingsmetoden redovisas det som har framkommit utifrån 

intervjustudien. Tre kategoriseringar har skapats utifrån förskollärarnas upplevelser av 

applikationen och utifrån frågorna i intervjuguiden. Kategoriseringarna var: Stödjer 

flerspråkighet, Närvarande pedagog och Förslag på utveckling av applikationen.    

    

 

3.2.1 Stödjer flerspråkighet    

 

Utifrån frågeställningen: Vilka intryck fick förskollärarna av den utvecklade 

applikationen med flerspråkighet som inriktning?  och de intervjuades svar skapades 

denna kategori om flerspråkighet.  

 

Frida:  barn till barn med olika språk, då kan de förstå varandra å, hur 

säger den på ditt språk så det är jättebra.    

     

Kristina: Det kan den verkligen göra eftersom den är på olika språk å det 

är lätt att ta in tror jag för barnen.     

     

Elin: Jag tänker så där att intresset för de olika språken, man behöver inte 

ha olika språk på en förskola för att man ska väcka intresset.     

    

Eva: Att dem kan höra på olika språk.    
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Anna: Är man arabisk talande eller om man talar svenska eller vilket språk 

man talar så får man lära sig vissa ord på andra språk. Och då bidrar det 

med kommunikation mellan barnen också och mellan vuxna och barn.     

     

Frida: Dels genom flaggorna, det var jättebra och tydligt att det finns olika 

språk.   

   

Eva: Det här med pratbubblan kanske, att de kan peka och så.    

  

Eva: utan att man har pratat före, ja att den här personen pratar arabiska, 

det här språket, den här flaggan det är arabiska, det här är svenska, trycker 

du på den så hör du svenska, att man jobbar aktivt då när man sitter flera 

barn och trycker tillsammans.      

     

   

Förskollärarnas svar visar på att deras intryck av applikationen kan kopplas till 

flerspråkighet. Det visas genom uttrycken att flaggorna visar på en tydlighet att det 

finns olika språk och att det går att höra språken. Det framkom även att intressena för de 

olika språken, att det inte behövs olika språk på en förskola för att intresset ska väckas.  

 

 

3.2.2 Närvarande pedagog  

 

Kategorin skapades utifrån att några förskollärare uttryckte vikten med att vara 

närvarande medan barn använde den utvecklade applikationen på en surfplatta.  

   

Elin: Barnet ska inte sitta själv med läroplattan, vi ska vara där som 

pedagoger och hjälpa och stötta barnet.     

        

Kristina: Den kan man använda tillsammans med barnen, projektorn, att 

man är flera stycken som tittar på den eller att dem sitter själva å fast med 

en vuxen som stöd.  

    

Elin: Man kan inte sitta själv med den hära, man ska vara med som 

pedagog tänker jag.     

     

Frida: det behövs ju att sitta en pedagog med kanske, för att det bli 

den hära ja lärandet i den. Så om det är så att sitta barn själv eller barn till 

barn två, att det kanske ska vardagen tydligare tydlighet i själva.    

  

Citaten visar på hur tre av förskollärarna uttryckte att applikationen ska användas 

tillsammans med barnen, samt att barnen inte ska sitta själva med den.   
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3.2.3 Förslag på utveckling av applikationen    

 

Kategorin skapades utifrån att de intervjuade förskollärarna fick frågeställningen om hur 

applikationen kan utvecklas vidare för att stödja flerspråkighet. Förskollärarna hade 

olika idéer om hur applikationen kan utvecklas vidare för att stödja flerspråkighet. Det 

synliggjordes genom kommande kommentarer från intervjuerna nedan.      

     

Eva: om det kanske skulle finnas mer att den finns på bara svenska, eller 

bara på somaliska att du kanske kan välja i början kanske på vad det är du 

vill höra.    

  

Jag trycker svenska, somaliska eller arabiska och fler språk naturligtvis. 

Det finns ju fler språk än dem fyra.      

     

Anna: Dels att man har fler pratbubblor, eftersom det var ganska många 

sidor det inte sades någonting på.     

     

Kristina: Det är bara att lägga till mer, fler ord tänker jag.     

     

Elin: Först förstod jag inte riktigt vad som skulle hända. Då jag ville klicka 

som ni såg. Jag klicka. Men jag vet om jag skulle titta på den igen nu, 

skulle jag veta vart jag skulle gå fram någonstans.    

    

Frida: Jag tänker att appen som redan finns nu är ju, den är säkert jättebra 

men att det behövs ju sitta med som pedagog med kanske, för att det bli 

den hära ja lärandet i den. Så om det är så att sitta barn själv eller barn till 

barn två, att det kanske ska vardagen tydligare tydlighet i själva.    

     

Anna: Det är viktigt att i början fånga barnets intresse att det händer saker, 

att de säger saker till varandra.     

     

           Eva: Mitt allra första intryck är väl ljudet.     

   

Eva förklarade sedan när diktafonen var avslagen att ljudkvaliteten var kanske lite 

oklar. Under testningen av applikationen uttryckte även Kristina: Jag hörde inte vad den 

sa och Kristina tryckte ett antal gånger på flaggan i pratbubblan.    

   

De förslag som framkom i intervjuerna om hur den digitala applikationen kan utvecklas 

vidare var varierande. Det belystes att början av boken ska fånga intresset mer som till 

exempel att de ska säga nåt till varandra. Andra exempel som framkom är att skapa fler 

pratbubblor och ord, förbättra ljudkvaliteten genom att den ansågs oklar ibland, utveckla 

fler språk än dem fyra samt funktionen att kunna välja ett språk i början. Till 

sist framkom det att om applikationen ska användas barn till barn ska applikationen 

ha ett tydligare koncept.   
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4.0 Diskussion    
 

Studiens syfte var att utveckla en applikation för att stödja flerspråkigheten i förskolan, 

samt utvärdera vilka viktiga faktorer som ska finnas i en 

applikation. Därefter utvärdera applikationen utifrån förskollärares första 

intryck.. Frågeställningarna som studien utgick ifrån var:      

-   Vilka faktorer är viktiga i utvecklandet av en digital applikation? 

  

- Vilka intryck fick förskollärarna av den utvecklade applikationen med 

flerspråkighet som inriktning?     

    

 

Avsnittet är uppdelat i fyra delar. I första delen, metoddiskussion diskuteras 

studiens utmaningar som uppstod när applikationen utvecklades, samt datainsamlingen 

ifrån intervjustudien. I den andra delen diskuteras studiens resultat och i den tredje delen 

diskuteras förslag på hur applikationen kan vidareutvecklas, avsnittet avslutas med en 

slutsats utifrån resultatet och diskussionen.    

   

 

4.1 Metoddiskussion    

 

Metodvalen som användes för att utveckla applikationen har varit ett bra 

tillvägagångssätt, eftersom det fanns tydliga riktlinjer samt information var lättillgänglig 

att följa, dock efter mycket förarbete. Förarbetet innefattade att leta fakta och skapa 

förståelse hur programmen fungerade.   

   

Det har varit utmanande att söka fram artiklar inom ämnet flerspråkighet i koppling till 

syftet med studien som var att utveckla en applikation. Därför har tidigare forskning 

påverkats i antalet artiklar. Det vi fick fram i artiklarna kunde vi koppla till studiens 

resultat, dock anser vi att det hade varit bättre med fler artiklar för att stödja resultatet i 

studien ännu mer.    

För att applikationen successivt kunde utvecklas vidare ansågs förarbetet och 

reflektionerna vara en bra grund. Den utvecklade applikationen är inte färdig utan kan 

hela tiden utvecklas vidare, men grundmaterialet som skapats har varit ett bra stöd i 

processen till materialet som är befintligt nu. Bilderna till applikationen skapades 

i Adobe Illustrator som är ett vectorgrafikprogram, vilket innebär att bilder som skapas 

inte ska bli pixliga eller suddiga, dock har de illustrerade bilderna inte fungerat när de 

öppnades i xcode, eftersom konturerna på figurerna blir suddiga. Det fanns dock inget 

program med lika hög kvalitet som var tillgängligt, därför gjordes valet att behålla de 

illustrationer som hade skapats.     

Svårigheter med att förstå programmet Xcode fanns i början. Sökandet av instruktioner 

för att förstå hur Xcodes olika funktioner fungerade var mycket tidskrävande. Sökandet 

var dock nödvändigt för att kunna skapa en funktionell applikation, med de funktioner 

som var nödvändiga i den utvecklade applikationen.    
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Produkten som skapades innehöll inga skriftliga fraser som vi hade tänkt använda från 

början, eftersom att lägga textfraser i pratbubblor med flaggorna insåg vi att det var 

mycket tidskrävande. Det berörde även kodning som det inte fanns tid att skaffa 

kunskap om. Istället valde vi att fokusera på ljudfilerna till flaggorna samt en fokusering 

på att lyssna på de olika språken, samt ge möjlighet till att repetera dem på ett enkelt 

sätt. Det anser vi författare var ett bra val därför att fokus lades på det verbala språket.   

Ljudfilerna som skapades till den utvecklade applikationen var i varierande kvalitet, 

eftersom ljudinspelningen skedde på olika sätt. Ljudfilerna som spelades in 

direkt med diktafon hade en bättre kvalitet, då miljön omkring var i åtanke och det skulle 

vara tyst med fokus på den verbala frasen. De skickade ljudfilerna via 

en facebookschatt vid namnet Messenger var i sämre kvalitet, eftersom de var inspelade i 

hemmamiljöer som fångade upp andra bakgrundsljud, samt att de inte spelades in med 

diktafon från början utan andra ljudupptagningsapparater. Vi författare hade viljan att 

alla ljudinspelade röster skulle spelas in direkt via diktafon. Det var dock inte möjligt att 

göra inom den tidsram som fanns tillgängligt till att göra studien.    

Från början tänkte vi använda oss av enkäter, men valet blev istället att använda en 

intervjustudie. Vi upplevde att intervjuer var ett bra sätt och att det gav en bättre inblick 

på hur andra tänker kring applikationen. Intervjuerna tillförde möjligheterna till att 

lyssna på andras åsikter, ställa följdfrågor, samt att de intervjuade kunde ställa frågor till 

oss om oklarheter uppstod. Det belyser även Bryman (2011) inom kvalitativ forskning 

som inkluderar intervjuer, att vikten ligger på de intervjuades synsätt och 

uppfattningar. Grundfrågorna i intervjuguiden följdes, dock kunde frågeställningarna 

omformuleras mer genom att de intervjuade förskollärarna ibland kunde svara på en 

frågeställning som skulle ställas senare i intervjun.  

De ljudinspelade intervjuerna transkriberades vilket upplevdes vara en effektiv metod i 

studien, genom att det gav möjligheten att läsa samt reflektera över 

materialen samt hjälpte i processen till att skapa kategoriseringarna till resultatet. I 

intervjuerna använde vi författare oss av ordet kommunikationsverktyg i en 

frågeställning. Ordet har inte använts inte i studien, eftersom det gjordes ett val i 

efterhand om att den inriktningen inte var fokuset i studien. Bryman (2011) 

lyfter målinriktat urval, vilket borde ha använts mer av, för att få en klarare inriktning 

från början i skapandet av intervjuguidens frågor.    

     

 

4.2 Diskussion av resultat    

 

I applikationen har fokus riktats mot ämnet språk, genom att den innehåller fyra olika 

språk som går att höra på samt repetera. Ifall applikationen kan bidra till flerspråkighet 

framgick i resultatet, genom att förskollärarnas intryck av applikationen var att den kan 

bidra till flerspråkighet utifrån de funktioner som finns. Vilken betydelse språk har 

menar Skolinspektionen (2010) är en betydande roll för all kunskapsutveckling, samt att 

barn som inte kan behärska det svenska språket, som för det mesta är 

undervisningsspråket, hindras att utveckla kunskaper i andra ämnen samt får 

sämre förutsättningar än de barn som har svenska som modersmål. Skolinspektionen 
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påvisar att det krävs arbetsmetoder, innehåll och material i förskolans verksamhet för att 

förutsättningarna för språk- samt kunskapsutveckling ska vara så fördelaktiga som 

möjligt för barnen (ibid.). Vi författare anser att den utvecklade produkten kan ha 

potential att bidra till språk- och kunskapsutveckling i förskolan, vilket även kan 

stödjas genom de intervjuade förskollärarnas intryck av applikationen men är inget som 

kan bekräftas genom det behövs mer granskning och analysering av applikationen. Den 

utvecklade applikationens fördelar är att den är tillverkad inom IT, genom att det 

möjliggör att lyssna på flera språk och repetera orden samt meningarna flera gånger 

om. Applikation möjliggör även till att kunna lyssna på ett språk som individen själv 

talar, för att sedan kunna lyssna på samma betydelse av ordet på ett annat språk. Det 

möjliggör även att både barn och pedagoger kan få en inblick i ett annat språk. I 

resultatet bekräftades det utifrån intervjuerna att i applikationen går det att lyssna på 

språken, flaggorna visar på att det finns olika språk, utföraren kan peka i pratbubblorna 

samt att mellan barn till barn kan de höra hur figurerna i en applikationen säger saker på 

barnens egna språk. Det kan relateras till det Kultti (2013) belyser om att barn kan lära 

genom fysiska handlingar som miner och gester, observera samt lyssna på barn och 

förskollärare men även genom att repetera. Vi författare skapade olika miner på 

figurerna beroende på situationen i handlingen, det skapade vi för att ge användarna av 

applikationen möjlighet till diskussion. Det fick vi författare dock ingen respons i 

intervjuerna av förskollärarna.  

  

Utifrån att applikationen möjliggör att lyssna på olika språk med barnbok som 

format anser vi författare att det skapar en inkludering av olika språk i förskolans 

verksamhet, istället för att fokus bara ska ligga på att lära sig det svenska språket. Det 

kan relateras till det skollagen tar upp i Lpfö om att förskolan ska medverka så 

att barn som innehar annat språk än svenska ska få möjlighet till att utveckla sitt 

modersmål och det svenska språket (Skolverket, 2016d). Ge barn möjlighet 

till utveckling inom ett modersmål som är annat än vad pedagogerna själva talar kan 

anses som svårt och vi författare anser att i de fallen är pedagogens verktyg i 

verksamheten.   

En annan aspekt inom språk och inkludering är de förskolor inte har barn med annat 

modersmål än svenska. Det framkom en kommentar i en intervju att det inte behövs ha 

olika språk på en förskola för att intresset ska väckas. Vi författare 

reflekterade över kommentaren och tänkte på att den utvecklade applikationen även 

kan användas för att inkludera olika språk på förskolor där det inte finns några 

andra modersmål än svenska. Lpfö skriver om att förskolan är en kulturell och social 

mötesplats som kan stärka förmågan att förstå de värden och leva med det 

som innefattas av en kulturell mångfald, för att vara med och ge barnen en förberedelse 

för att leva i ett samhälle som är allt mer internationaliserat. Lpfö tar även upp om att en 

delaktighet i andras kulturer och en medvetenhet om kulturarvet som barn själv har ska 

vara en bidragande faktor i barnets utveckling till att leva sig in i och förstå andras 

värderingar och villkor (Skolverket, 2016d). Leva sig in i andras kulturer och språk kan 

bli en naturlig del i barnets vardag om det finns olika hemkulturer och språk bland 

barnen i barngruppen samt om pedagogerna uppmärksammar det. I förskolor där det 
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inte finns barn med annat språk eller hemkultur än svenska får barnen inte det av 

varandra i vardagen på förskolan, i de situationer vilar det på pedagogerna om hur 

mycket andra språk och kulturer uppmärksammas i verksamheten enligt vår åsikt. Den 

utvecklade applikationen innehåller fyra olika språk som går att välja under tiden 

applikationen används, vilket ger möjligheter till att använda den på vilken förskola som 

helst för att uppmärksamma människors olika språk som är en del av kulturen, samt 

något som pedagogerna ska arbete med enligt Lpfö.  

En annan reflektion ifrån oss författare är det som Espinosa (2015) beskriver om att 

barn har kapaciteten att lära sig flera språk under de tidiga barndomsåren 

belyser Espinosa (2015) i sin studie, samt att inneha olika språk gynnar barn språkligt, 

socialt och kognitivt. Det visar på att belysa språk i barnens vardag gynnar dem och 

utifrån det utvecklade applikationen fyra olika språk kan ge möjligheter till att lära sig 

att tala korta och enklare meningar samt ord på andra språk än de som barnet själv talar.  

  

Lärarens inställning är viktig enligt Kultti (2013), Masoumi (2015) och Konca et al. 

(2016). Även Kultti (2013) lyfter att lärarens pedagogiska vägledning visar på att den tar 

hänsyn till barnets perspektiv. Ett antagande som togs av oss författare när applikationen 

skapades var att barn skulle kunna själva sitta med den. Efter att ha läst och granskat 

litteratur samt reflekterat över intervjuerna, synliggjordes det i resultatet att tre 

förskollärare inte tyckte att barnen skulle sitta själva med den utvecklade applikationen. 

Förskollärarnas intryck var också att det uppstod svårigheter till att förstå hur man 

började använda applikationen. Vi författare reflektera dock över att barn kanske inte 

skulle uppfatta den utvecklade applikationen som svår att förstå genom det som Brodin 

(2010) menar att barn växer upp i ett digitalt samhälle och att de flesta barn är 

kompetenta, samt intresserade av att använda teknik utan någon rädsla. Även fast 

många av de intervjuade förskollärarna upplevde när de började använda applikationen 

att den var svår att förstå från början, men att tillslut förstod de konceptet av 

applikationen. Vi författare reflektera dock över att barn kanske inte skulle uppfatta den 

utvecklade applikationen som svår att förstå genom det som Brodin (2010) menar att 

barn växer upp i ett digitalt samhälle och att de flesta barn är kompetenta, samt 

intresserade av att använda teknik utan någon rädsla. En annan aspekt som Brodin 

(2010) också nämner är att lärare har svårt att acceptera IKT som ett effektivt verktyg i 

förskolan, utifrån intervjuerna med förskollärarna kan vi inte relatera till det påståendet. 

Vi tolkar att de flesta förskollärare uttryckte sig positivt om IKT och applikationen.     

   

 

4.3 Utveckling av applikation    

 

Syftet med studien har varit att utveckla en applikation samt utvärdera den utifrån 

förskollärares intryck. Det uppstod problematik på första sidan i applikationen, genom 

att flera förskollärare inte visste vad de skulle göra. I resultatet tydliggjordes det 

eftersom flera av de intervjuade förskollärarna uttryckte en viss otydlighet när det 

provade på applikationen från första början. Efter att ha granskat intervjuerna bestämde 

vi oss för att i framtida vidareutveckling av applikationen kommer första sidan tas bort, 
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eftersom den inte har stor betydelse i barnbokens handling i applikationen. Det på grund 

av att barn och vuxna som använder applikationen ska direkt få syn på en pratbubbla, 

det skapar eventuellt ett större intresse samt en bättre förståelse hur personen går tillväga 

i applikationen. Utifrån respons ifrån de intervjuade förskollärarna hur applikationen kan 

utvecklas vidare framkom det att ljudkvalitén kan förbättras. Två av de intervjuade 

förskollärarna uttryckte det, en genom att påpeka ljudkvalitén i intervjun. Den andra 

förskolläraren visade det under testningen av applikationen, genom att hon tryckte ett 

antal gånger på pratbubblans flagga och yttrade sig att hon inte hörde vad figuren sa.  

Vi författare har tänkt på ljudkvalitén, men eftersom vi ville visa upp ett helhets koncept 

på en applikation med barnbok som format samt innehåller flerspråkighet låg inte 

fokuset på den bästa ljudkvaliteten. Vi använde oss av det som fanns tillgängligt då 

produkten skapades, det var att få ljudfiler med fraserna skickade till oss. Att förbättra 

ljudet är dock något som kan göras för att utveckla applikationen vidare. I intervjuerna 

påpekades det även att vi kunde lägga in flera ord samt flera pratbubblor, för att få ett 

bredare utbud. Det anser vi författare var en bra idé eftersom det ger tillgång till fler 

fraser på olika språk, som kan vara till användning i förskolans verksamhet samt barns 

utveckling av flerspråkighet. Utifrån de förskollärare som intervjuades togs det även upp 

att andra språk kunde läggas till i applikationen, eftersom det kunde vara andra relevanta 

språk på de förskolorna som förskollärarna arbetade på. Som i all produktutveckling 

finns det saker som kan vidare utvecklas vilket visas ovan, men att visa 

upp applikationens koncept för förskollärarna bekräftade vår uppfattning om att 

konceptet har en utvecklings potential. 
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4.4 Slutsats     

 

I studien var syftet att utvecklaen applikation som har inriktats till att stödja 

flerspråkighet i förskolan. Inom skapandet av att utveckla en applikation har vi kommit 

fram till att det krävs mycket tid för att skapa förståelse om hur man går 

tillväga i att utveckla en applikation, samt få den att fungera. Utveckla applikationen 

krävdes inte bara tid, utan även att söka och skapa förståelse för program som 

applikationens delar utvecklades i.    

I resultatet framgick det genom förskollärarnas intryck av applikationen att den 

kan stödja flerspråkighet i förskolan. Det visades även att den har potential att användas 

både på alla förskolor, oavsett om det finns olika modersmål på förskolan eller 

inte. Lärarens inställning till IKT visades i studien att det påverkar hur pedagogerna 

arbetar med det, samt vilken inställning som de har.  

Det framgick i studien att applikationen har utvecklingsmöjligheter, samt att vissa 

funktioner kan utvecklas. Utifrån intervjuerna synliggjordes det 

att applikationens koncept är bra och att vi författare ser potential i produktens koncept, 

men som i all produktutveckling finns det faktorer som går att vidareutveckla för att få 

ut den bästa kapaciteten av produkten.   
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Bilaga 1    
Bildschemat som skapades visas i denna bilaga.    
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Bilaga 2   
De skissade bilderna visas nedan.   
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Bilaga 3  
Här visas ett exempel av Xcodes redigeringsprogram.   
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Bilaga 4   
   

Intervjuerna utgick ifrån denna intervjuguide nedan.    
 

 

Intervjuguide  
  

Bakgrundsfrågor   
  

Finns det flerspråkiga barn på din arbetsplats?  

Har du arbetat med IKT i förskolan?  

• Hur?   
• Har du någon utbildning inom ämnet?  

 

Intervjufrågor   
  

Vad är ditt första intryck av applikationen?  

  

Har du använt liknande applikationer innan?  

  

På vilket sätt kan applikationen bidra till flerspråkighet inom förskoleverksamheten?  

  

På vilket sätt kan applikationen förbättras så att den inspirerar 

till flerspråkighet i förskoleverksamheten?  
• Vilken typ av funktion önskar du kan utvecklas i applikationen?  

  

Vilka möjligheter kan denna applikation bidra till som kommunikationsverktyg i   

förskoleverksamheten?  
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Bilaga 5   
   

I bilagan visas en prototyp av hela applikationen.    
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Bilaga 6   
I bilagan finns ett exempel på kodningen som har utvecklats i applikationen. Kodningen 

kommer från applikationens fjärde visuella sida.    
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