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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

både analog och digital barnlitteratur i förskolan och vad de uttrycker som 

möjligheter respektive utmaningar. Forskningsfrågorna som besvaras i studien 

är “hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och 

digitalt?” samt “vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga 

respektive den digitala barnlitteraturen?”. De metoder som legat till grund för 

studien är fallstudie med semistrukturerade gruppintervjuer. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där begreppen sociala och kulturella sammanhang samt 

mediering används. Resultatet visar att förskollärare arbetar med barnlitteratur på 

många olika sätt och har en positiv inställning till att barnlitteratur finns i olika 

former. Det framkommer dock några aspekter som gör att de inte enbart upplever 

det positivt, utan att det finns vissa utmaningar i ett arbete med barnlitteratur.  

Nyckelord 

Barnlitteratur, digitala verktyg, digitala medier, litteracitet, lärplatta, interaktion, 

samspel, språkutveckling, boken som artefakt 
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1 Inledning 

Barn som dagligen omges av böcker och engagerade vuxna som tar sig tiden att 

läsa, samtala och diskutera har goda förutsättningar att utveckla ett rikt språk 

(Edwards, 2014). Barn idag möter inte bara text i traditionell mening utan läsning av 

den tryckta boken ställs mot konsumtion av moderna medieformer. De digitala 

medierna blir en allt större inkörsport för barns språkutveckling och fysiska böcker 

är inte längre det redskapet som används flitigast i förskolan. Berättelser kan läsas i 

olika former och det ena behöver nödvändigtvis inte utesluta det andra (Jennefors & 

Jönsson, 2014; Kåreland, 2014). Att vara införstådd med varför barn har nytta av 

litteratur kan leda till att det blir meningsfullt att ägna tid och resurser åt att arbeta 

med detta i förskolan. Det kan i sin tur bidra till att man läser, berättar och arbetar 

med böcker utifrån en medveten pedagogisk utgångspunkt och inte enbart använder 

litteraturen som ett lugnande medel (Edwards, 2015).   

I och med den nya revideringen av Läroplanen för förskolan (2018) har det skrivits 

att barn i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna 

till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Det står även att förskolan 

ska erbjuda barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter 

i olika medier, såväl digitala som andra. Samt att utveckla sin förmåga att använda 

sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Läroplanen belyser även digitala 

medier i samband med barns språkliga utveckling och hur förskollärare på så sätt 

ska erbjuda alla barn en expanderad textmiljö. 

Det har gjorts en satsning inom språk i förskolan och Skolverket (2019a) erbjuder 

ett material som kallas läslyftet. I förskolan riktar sig detta främst till förskollärare 

och är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell 

forskning. Läslyftet bygger på kollegialt lärande där förskollärarna får stöd av 

webbaserat material i form av filmer, texter, ljudfiler, aktiviteter och 

reflektionsfrågor. Materialet finns samlat i olika moduler och förskollärarna väljer 

själva vilken modul de vill arbeta utifrån. 

Utifrån tidigare erfarenheter har vi observerat att barn möter text i många olika 

former och inte enbart genom tryckta böcker, till exempel lärplattor, tv och 

ljudböcker. Däremot är erfarenheterna att högläsning oftast sker i ett lugnande syfte, 

så som läsvila, och inte i undervisningssyfte. Mot bakgrund av ovanstående vill vi 

med föreliggande studie bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

litteratur både analogt och digitalt, i syfte att stödja barns verbala språkutveckling. 

Genom studien vill vi lyfta fram vad de olika formerna av böcker öppnar upp 

möjligheter för, men också vad förskollärare upplever som svårigheter och hinder i 

arbetet.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

barnlitteratur i en expanderad textmiljö för att stödja barns verbala språkutveckling. 

Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor:  

1. Hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och 

digitalt? 

2. Vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga respektive den 

digitala barnlitteraturen? 
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3 Bakgrund 

Följande avsnitt inleds med en definition av begrepp som används genomgående i 

denna studie. Vidare redogörs för ämnet barnlitteratur i relation till förskolans 

verksamhet. Litteratur och publikationer från Skolverket redovisas utifrån en 

tematisering med huvudrubrikerna, Högläsning - ett socialt sammanhang samt 

Digitala verktyg och medier.   

3.1 Begreppsdefinition 
• Digitala verktyg är i detta fall de fysiska redskap som används i förskolan, 

som lärplattor och projektorer (Skolverket, 2019b). 

• Digitala medier är de plattformar och verktyg som kan användas till att 

kommunicera och att skapa. I detta fall innebär det bland annat 

applikationer, film och webbsidor (Skolverket, 2019b). 

• Med barnlitteratur menas all litteratur som är skriven till och för barn. Det 

är idag inte enbart den analoga boken utan också de digitala böcker, filmer 

och andra medier som är riktade till barn som räknas in under barnlitteratur 

(Hellsing, 1999). Bilderboken är en form av barnlitteratur där barn får möta 

både text och bild i syfte att förmedla berättelser till ännu ej läskunniga 

individer (Rhedin, 2001). 

• Litteracitet är ett begrepp som är allt mer förekommande inom förskolans 

verksamhet och som används i sammanhang där barns läs- och 

skrivutveckling främjas (Björklund, 2008). 

3.2 Högläsning – ett socialt sammanhang 
Skolverket (2019c) lyfter fram, med hänvisning till tidigare forskning, högläsning 

och barnlitteratur som centralt innehåll i förskolans verksamhet. Högläsning är en 

vanlig förekommande aktivitet i förskolan. I många förskolor sker högläsning vid 

läsvila men det blir allt vanligare att förskolor använder barnlitteratur och läsning 

som en grund i temaarbeten. Kåreland (2014) benämner barnlitteraturen som ett 

utmärkt medel att arbeta utifrån för att få inblick i andras tankar och kunna förstå 

andras handlingar. I berättelser får man även många gånger följa karaktärer som var 

och en har sin syn på verkligheten. Detta kan i sin tur bidra till att barn även skapar 

förståelse för förhållanden och levnadsvillkor, och dessutom koppla det till sina 

egna erfarenheter. Barnlitteratur kan även förmedla olika stämningar och öppna upp 

för fantasi och kreativitet (Kåreland, 2014). Förutom detta så kan samtal om text 

och bild ge barn erfarenheter av att bearbeta innehållet för att göra egna tolkningar 

och ge uttryck för dessa i samspel med andra. Sker läsningen i grupp där både 

samtal och dialog om det lästa förekommer kan det väcka en nyfikenhet och ett 

intresse för boken och dess text och bild. Barn får också ta del av andra barns 

språkliga framsteg och därmed utveckla sitt eget språk (Skolverket, 2019c). Barn 

som erbjuds ett gemensamt meningsskapande kring texter menar Jennfors och 

Jönsson (2014) möjliggör till att utveckla nya kunskaper och nya kommunikativa 

kompetenser. Läsandet bör ses som en gemensam handling och ingå i ett socialt 

sammanhang, till exempel vid högläsning och samtal om text. Den vuxne behöver 

möta och stödja barn där de befinner sig och det är av vikt att utgå från något som 

de är engagerade i. 
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3.2.1 Miljöns betydelse för samtal och interaktion 

Skolverket (2019d) uppger att barn som lever i en textrik miljö kan utveckla ett 

större ordförråd gentemot barn som inte lever i sådana miljöer. Här har förskollärare 

en viktig roll och med enkla medel kan de arbeta för att främja barns intresse för 

text i olika former. Det handlar om att medvetet skapa en attraktiv läsmiljö som 

lyfter läs- och skrivhandlingar som värdefulla. En sådan miljö kan kännetecknas av 

att den är textrik, där texter synliggörs och finns tillgängliga för att barn själva ska 

kunna samtala om och interagera med dem. När man läser för en barngrupp menar 

Westerlund (2015) att det även är bra att tänka på vilken miljö man sitter i, att det 

bör vara en lugn plats utan störande ljud omkring. Dessutom behöver barn få sitta 

bra, nära och tryggt för både kunna se och följa med i bokens sidor och bilder. 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2016) påpekar att man bör tänka på 

hur böcker presenteras för barn, att de ställs ut på ett tydligt och attraktivt sätt som 

lockar dem till att läsa och bläddra. Mångfalden av böcker är inte det viktigaste i 

detta, dock behöver de varieras och bytas ut kontinuerligt utifrån de intressen som 

synliggörs bland barn. 

3.3 Digitala verktyg och medier 
Berättelser erbjuds idag i olika former och inte bara genom tryckta böcker. Texter 

kan bland annat läsas på internet, på tv:n och via tv- och datorspel. Barn är flitiga 

mediebrukare, men inte nödvändigtvis i första hand utav de tryckta böckerna 

(Kåreland, 2014). Att digitala verktyg och medier får mer plats i förskolan innebär 

inte att någonting annat ska tas bort. Det handlar mer om att de digitala medierna 

behöver finnas som en resurs och det är upp till förskollärarna att avgöra vilka 

verktyg och medier som passar vid vilket tillfälle. Digitalisering i förskolan handlar 

inte om att barn endast ska spendera tid framför en skärm, utan arbetslaget kan 

medvetet använda ett varierat utbud av aktiviteter (Skolverket, 2019b). Med hjälp av 

applikationer som går att hämta i de digitala verktygen kan förskollärare ge barn 

möjlighet att komplettera texter de möter med både ljud, bild och rörelse (Dahlgren 

et al., 2016). Det finns exempelvis inläsningstjänster som erbjuder digitala böcker.  

Förutom att de digitala verktygen skapar möjligheter att stödja språkutvecklingen 

hos barn, kan de även ge nya möjligheter till att konstruera stämningsfulla, 

spännande och inspirerande miljöer på förskolan. Lärplattor och projektorer kan 

användas för att projicera till exempel en skog, ett hav, snö eller en stad i samband 

med högläsningen för att förhöja läsupplevelsen och intresset hos barnen 

(Skolverket, 2019b). 
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

De funna studierna är gjorda i både förskolan och förskoleklassens kontext och 

sammantaget kan sägas att den forskning som framkommit i sökandet har berört 

vikten av att använda böcker i förskolan och hur böcker och samtal gynnar barns 

språkutveckling. Det som däremot inte framkommit i sökandet och som författarna 

till denna studie vill lyfta fram är hur förskollärare aktivt arbetar med barnlitteratur 

när det numera finns både analoga och digitala böcker. Forskningen är både svensk 

och internationell och har hittats via databaserna ERIC och Onesearch.  

4.1 Högläsning – att socialiseras in i en språklig värld 
En tidigare studie visar att när barn får ägna tid åt att dramatisera berättelser, läsa 

och höra en bok flera gånger, samt återberätta böcker kan det bidra till en vidgad 

språkutveckling. Begreppsförståelsen, meningsbyggnaden och ordförrådet är bara 

några exempel på faktorer som visar sig påverkas positivt av detta. Dock räcker det 

inte att endast läsa och berätta högt. Det framkommer i studien att böcker bör delas 

tillsammans med andra och att läsningen bör präglas av interaktion där både 

förskollärare och barn får tid att ställa frågor, återberätta och samtala om böckerna 

(McGee & Schickedanz, 2007). Björklund (2008) benämner detta i sin studie som 

en utvidgad läsning, där samtal utgår från boken. Barn och förskollärare samspelar, 

berättar och har en dialog om företeelser som ligger utanför bokens ursprungliga 

mening, där barn kan hitta nya meningsskapanden och gemensamma förståelser för 

olika fenomen.  

Flera forskare (Björklund, 2008; Norling, 2014) är i sina studier överens om att 

högläsning är en litteracitetsaktivitet där framförallt barns språkutveckling 

stimuleras och där samspel och interaktion har en betydande roll. Barn möter 

litteracitet på olika sätt i förskolan och högläsning är ett sätt där de får möjlighet att 

lyssna och samtala om böcker och berättelser. Högläsning öppnar upp möjligheter 

för barn att kunna föra dialoger och konversationer med varandra och på så sätt 

utveckla ett mer avancerat och abstrakt språk. De får lov att utbyta tankar och 

erfarenheter med andra vilket gör att de närmar sig litteracitet tillsammans och 

skapar en samvaro och gemenskap kring boken. Norling (2014) nämner dessutom 

att förskollärare ser sig själva som förebilder för barn när de kommer till att utveckla 

deras språk. Barn behöver bli respekterade och lyssnade till för att samtal och 

dialoger ska fortgå och utvecklas till att bli meningsfulla. Författaren menar på att 

förskollärare är de som stöttar och uppmuntrar till användandet av det verbala 

språket och som ser till att barn erbjuds tillfällen att få samtala och interagera med 

varandra. Fast (2007) nämner även i sin studie om hur barn blir språkligt 

socialiserade när de deltar i gemensamma aktiviteter som handlar om litteracitet. 

När barn erbjuds att både lyssna och skapa berättelser, utbyta tankar och 

erfarenheter samt praktisera och undersöka språket i samspel med andra gynnas 

både språket och tankeförmågan 
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4.1.1 Boken som artefakt och medierande redskap 

Både Björklund (2008) och Norling (2014) har i sina studier lyft hur artefakter blir 

en sammanhållande länk mellan de som deltar i sociala sammanhang, att utan dessa 

artefakter sker sällan någon interaktion. Att berätta med hjälp av olika artefakter 

inspirerar dels till återberättande och samtal, men också till att barn delar kunskaper 

i hur man kan berätta och hur berättandet går till. Björklund (2014) nämner vidare 

att boken många gånger har både text och bild vilket bildar en helhet som förmedlar 

ett innehåll och då bjuder in till samspel och kommunikation. Boken kan vara en bra 

artefakt att använda som utgångspunkt för att samtala om olika ämnen. Även andra 

artefakter som hör till sagan är viktiga medel i medieringen av det muntliga 

berättandet. 

4.2 Digitala medier – en ny möjlighet till språkutveckling 
McManis och Gunnewig (2012) ser i sin studie att många barn tidigt är kompetenta 

användare av lärplattor och hur de snabbt kan navigera sig fram genom dessa. Detta 

har bidragit till att läskunnigheten hos barn utvecklats då de genom medierna får 

erfara tryckta ord, bokstäver, ikoner och symboler i större utsträckning. Barn kan 

interagera med lärplattor genom ett enda tryck och därigenom finna en mängd olika 

aktiviteter som berör språkutveckling. Dessutom framkommer det i en annan studie 

att barn är nyfikna och öppna för att utforska nya saker och program för att därefter 

visa och berätta om sina upptäckter för andra barn (Masoumi, 2015). 

 

Masoumi (2015) nämner vidare att lärplattan leder till ett utforskande och att 

förskollärare med dess hjälp kan motivera och stärka barn vad gäller deras 

samarbete och sociala interaktioner. Flera andra forskare (Plowman & Stephen, 

2003; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2012) har även sett att förskollärare och 

andra vuxna kan, förutom att stärka barns samarbete, hjälpa och stödja deras 

språkutveckling genom att erbjuda en balans mellan både analoga och digitala 

böcker. Tekniken fortskrider och barn behöver kunskap om båda delarna, inte enbart 

det ena eller det andra. Dock formas användandet av digitala verktyg och dess 

medier utifrån förskollärares normer och erfarenheter. Detta är något som Masoumi 

(2015) lyfter i sin studie. Många förskollärare berömmer användandet av digitala 

verktyg och använder det i praktiken, medan andra förskollärare ser digitala verktyg 

som ett extra objekt och inte alls använder det som en del i sin pedagogiska 

verksamhet. Då betraktas istället de digitala verktygen som ett komplement snarare 

än att ta till vara på dess möjligheter. Exempelvis används interaktiva tavlor för att 

tydligare kunna visa videoklipp, bilder och texter, men utan att använda dess 

interaktiva funktioner. Digitala medier appliceras därmed på redan befintliga 

aktiviteter och användas inte som ett sätt att utöka lärandet. För att kunna dra nytta 

av lärplattor och dess funktioner menar flera forskare (Plowman & Stephen, 2003; 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2012) att förskollärare behöver ägna tid och 

resurser åt att finna bra applikationer och få vägledning i att lära sig använda dessa. 

Detta för att kunna utveckla utbildningen till det bättre och få kunskap om hur de 

bäst utnyttjar de digitala medierna i praktiken för att komplettera de traditionella 

språkutvecklingsaktiviteterna.  
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5 Teorianknytning  

I detta avsnitt redovisas det teoretiska perspektiv med centrala begrepp som ligger 

till grund för beskrivning och analys av studiens resultat och diskussion. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Inom det sociokulturella perspektivet anses kunskap konstrueras genom samspel 

och interaktion mellan människor och dess omvärld. Människor tillägnar sig inte 

kunskap på egen hand utan behöver erfara kunskapen tillsammans med mer kunniga 

personer, lärandet är något vi delar med andra. Språkutveckling är en central del i 

det sociokulturella perspektivet och kommunikation med andra människor är en 

grundläggande faktor för att kunna uttrycka sig och förmedla något till sin omvärld. 

Språket utvecklas beroende på vilken kultur och vilka sociala sammanhang som 

barn och vuxna vistas i (Säljö, 2014). 

5.1.1 Högläsning – ett socialt och kulturellt sammanhang 

Högläsning och gemensam läsning kan ses som ett kulturellt sammanhang i 

förskolans värld. Genom högläsning erbjuds barn att delta i ett socialt sammanhang 

där de kan samtala och kommunicera med andra, dessa tillfällen gynnar både 

språkutvecklingen och tankeförmågan. Den kultur som skapas i samband med 

högläsning och samtal om texter har betydelse för barns fortsatta språkutveckling. 

Det handlar inte bara om ordförråd och begreppsbildning utan berör även språkets 

makt och vikten av att kunna relatera det lästa till sitt eget liv, dra paralleller och 

göra kopplingar till egna erfarenheter. Det är den vuxne som stöttar barnen i 

samtalen och ger dem förutsättningar att förstå språket, samt att böcker och läsning 

kan vara meningsfulla och skapa en gemenskap (Svensson, 2009). 

5.1.2 Mediering 

Begreppet mediering är centralt för det sociokulturella perspektivet och beskrivs 

som ett samspel mellan människor och olika former av redskap, intellektuella, 

fysiska och kulturella. Boken är ett fysiskt redskap men också ett intellektuellt 

redskap då den bygger på bokstäver och bilder vilket då kallas för ett kulturellt 

redskap, en artefakt. Kulturella redskap och artefakter används för att människor ska 

kunna tolka och förstå omvärlden (Säljö, 2014). 
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6 Metod 

I följande avsnitt redogörs för de metoder som använts för att få svar på studiens 

forskningsfrågor. De metoder som legat till grund för detta är fallstudie och 

gruppintervju med ljudupptagning. Därefter följer en beskrivning av genomförandet, 

bearbetning av empiri, etiska aspekter samt en avslutande diskussion. 

6.1 Metodval 
Nedan följer en redogörelse för fallstudie och gruppintervju. 

Beskrivning av fallstudie 

En fallstudie är en studie som genomförs med ett snävt fokus där forskaren vill 

undersöka en förekomst av ett specifikt fenomen. Att genomföra en fallstudie 

innebär att tillhandahålla en djupgående redogörelse av det valda ämnet och på så 

sätt upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga i en mer övergripande 

undersökning. Vid en fallstudie finns ingen bestämd metod utan forskaren väljer 

själv den metod som passar det fall som vill undersökas. Vanligtvis vid en fallstudie 

görs undersökningen på en plats (Denscombe, 2018). I detta fall gjordes studien på 

två utvalda förskolor.  

 

Gruppintervju   

Den metod som valdes var semistrukturerade gruppintervjuer. Detta genomförs på 

samma sätt som personliga intervjuer där intervjuaren är ledare och ser till att 

samtalet fortskrider. Semistrukturerade intervjuer innebär att ha fasta frågor eller 

ämnen men att intervjuaren är flexibel så den medverkande får lov att utveckla sina 

svar och tala mer utförligt om något specifikt som hen vill ta upp. Intervju är 

lämpligt som metod när mer komplexa fenomen vill utforskas och där åsikter, 

erfarenheter och upplevelser vill synliggöras. När man talar med personer som 

befinner sig i verksamheten kan de ge insikter och kunskaper baserade på deras 

egna erfarenheter. Gruppintervjuer kan öka representativiteten då det inkluderar fler 

deltagare som kan täcka ett bredare spektrum, frågorna får alltså flera svar och ger 

en större variation av åsikter (Denscombe, 2018; Bryman, 2018) Gruppintervjuer 

valdes som metod för att få flera förskollärares synpunkter och tankar men också för 

att de skulle kunna stödja och komplettera varandra i sina svar. Eftersom det 

genomfördes gruppintervjuer kan det tänkas att tillförlitligheten i svaren ökade. 

Svaren blir mer trovärdiga då det är svårt att ljuga och hitta på saker framför sina 

kollegor (Denscombe, 2018). 

6.2 Urval och undersökningsgrupp 
Informanterna i studien valdes utifrån ett subjektivt urval (Denscombe, 2018). De 

informanter som deltog i studien valdes utifrån relevans och kunskap som berörde 

området författarna ville undersöka. För att komma i kontakt med förskolor som 

aktivt arbetade med barnlitteratur och skulle kunna tänkas delta i studien, 

kontaktades olika kommuner, som i sin tur skickade vidare information till de 

förskolor de ansåg vara lämpliga för undersökningen. De förskolor som ville vara 

med återkopplade i sin tur till studiens skribenter. Efter kontinuerlig kontakt med 

flertalet förskollärare valde skribenterna sedan ut två enheter att genomföra intervju 

på. De valda deltagarna arbetade specifikt med barnlitteratur, både analogt och 
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digitalt i sina verksamheter och kunde därför bidra med kunskap relaterat till 

studiens forskningsfrågor.  De båda förskolorna fick sedan själva ge förslag på tider 

som passade deras verksamhet och i samband med detta skickades även ett 

informations- och samtyckesbrev ut för att ge vidare information kring deras eget 

deltagande (se bilaga 1).  

6.2.1 Fallbeskrivning  

På förskolan Kalkstenen, avdelning Lammet, arbetar förskollärarna Anna och Eva 

tillsammans med barnskötaren Cissi. Anna har arbetat på förskolan i fjorton år, Eva 

har arbetat på förskolan i fem år och Cissi har arbetat på förskolan i åtta år. På 

avdelningen Lammet går barn mellan ett och fyra år. I tre år har avdelningen arbetat 

med temat böcker, sagor och berättelser och vid intervjutillfället arbetade 

fyraåringarna med Nalle Puh, treåringarna med Bockarna Bruse och ett- och 

tvååringarna med Alla får åka med. 

Avdelningens miljö är uppbyggd utifrån temat och det som synliggörs är bland 

annat: 

• Böcker tillgängliga för barnen i alla rum 

• En specifik läshörna med kuddar och ett bokställ med böcker i 

• Ett sagorum där barnen får möjlighet att dramatisera sagor med hjälp av 

rekvisita och utklädningskläder. Här finns även en hylla där en av barnens 

favoritböcker står uppställd tillsammans med rekvisita. Materialet på hyllan 

får barnen leka med.  

• En tavla i samlingsrummet där de har ‘veckans flanosaga’ tillgänglig under 

hela veckan 

• Sagopåsar med rekvisita och texter att tillgå vid till exempel samlingar.  

• Ett sagobord på barnens nivå med material som de får använda i den fria 

leken.  

• Bordssagor, vilket är lådor med sagomaterial från kända sagor som barnen 

får leka med vid borden.  

• Ett gemensamt barnbibliotek för hela förskolan där barnen själva kan hämta 

böcker för att läsa eller titta i  

• En lärplatta med böcker tillgängliga i applikationen ‘Polyglutt’.  

(För bilder se bilaga 3) 

På förskolan Murgrönan, avdelning Igelkotten, arbetar tre förskollärare med barn i 

åldrarna ett till tre år. På grund av sjukdom kunde inte alla närvara vid intervjun, så 

en förskollärare vid namn Doris fick istället stöd utav Berit som arbetade i 

förskoleklass. Doris har varit förskollärare på Igelkotten i ett och ett halvt år och 

Berit har arbetat i både skolan och förskolan under tjugonio år. Förskolan har språk 

och natur som inriktning och arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt, vid detta 

tillfälle var Babblarna det genomgående temat och med hjälp av läslyftet har 

förskollärarna fått stöd i hur de ska tänka och planera sin verksamhet. De har arbetat 

med olika moduler från läslyftet under en längre tid.  

Förskolan har en inbjudande textmiljö och det som synliggörs är bland annat:   
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• Böcker framme i alla rum. Allt ifrån skönlitterära barnböcker till 

faktaböcker och receptböcker. Dessa är utplacerade i boklådor, fönster och 

andra hyllor så barnen kan plocka och leka med dem.  

• Uppkopierade böcker som de satt upp på väggarna, till exempel Babblarnas 

dörrar från boken “Dadda hälsar på”.  

• Andra texter synliga så som ramsor och sånger. 

• Böcker tillgängliga på lärplattor i en applikation som kallas “Ugglo”.  

(För bilder, se bilaga 4) 

6.3 Genomförande 
Under planeringen av studien skickades det ut en enkät i en förskollärargrupp på 

sociala medier som innehöll frågor om barnlitteratur i förskolan. 218 personer 

svarade och var alltifrån förskollärare till rektorer. En fråga löd “Skulle du vilja 

använda barnlitteratur på något annat sätt än vad du gör nu?”. Respondenterna 

gav dels uttryck för att de ville arbeta mer med boksamtal, värdegrundsarbete, 

temaarbete men också att de ville arbeta mer utifrån digitala verktyg. Utifrån 

respondenternas svar utformades idéen till studien.  

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide som skulle vara till 

stöd (se bilaga 2). En intervjuguide kan ses som en strukturerad minneslista över 

vilka frågeställningar som ska beröras under intervjun. Frågorna ska göra det 

möjligt för den som forskar att få information om de intervjuades upplevelser och 

tankar men också att intervjun har plats för flexibilitet (Bryman, 2018). Det gjordes 

en intervju på vardera förskola, på Kalkstenen deltog samtliga tre förskollärare från 

avdelning Lammet och vid Murgönan deltog en förskollärare från avdelning 

Igelkotten tillsammans förskoleklassens lärare. Under intervjutillfället fick 

deltagarna börja med att skriva under den samtyckesblankett som tidigare hade 

skickats ut. Därefter tog intervjuerna vid. De spelades in via ljudupptagning och 

detta tillvägagångssätt ger en närmast fullständig dokumentation av det som sägs 

och det är enkelt för andra att kontrollera i efterhand. En nackdel med att använda 

endast ljudupptagning är att man kan missa den ickeverbala kommunikationen, 

såsom kroppsspråk (Denscombe, 2018). Skribenterna antecknade därför de 

ickeverbala uttryck och gester som uppkom. Intervjuerna pågick i ungefär femtio 

minuter, efteråt visade förskollärarna upp miljöerna som skribenterna fotade. En av 

frågorna i intervjun berörde vad som fanns tillgängligt i miljön vad gäller 

barnlitteratur. Skribenterna hade innan bett om samtycke till att fotografera i syfte 

att ha med i studien, detta för att synliggöra kontexten för läsaren. 

6.4 Till grund för analys 
De inspelade intervjuerna har genomgått en transkribering och därefter har det 

transkriberade materialet analyserats och kategoriserats. Kategoriseringar har sedan 

gjorts i olika steg. Detta nämner Denscombe (2018) vara en del av processen i att 

utforska och koda den empiri som samlats in. Till en början kategoriserades 

intervjusvaren utifrån de frågor som ställts för att sedan skalas ner och kategoriseras 

in under forskningsfrågorna. I kvalitativa studier är variationer det som vill 

synliggöras och inte i vilken mängd någonting förekommer (Malmqvist, 2016). 

Transkriberingarna bearbetades i pappersform där mönster och variationer 
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markerades med olika färger. Markeringarna klipptes även ut och grupperades under 

frågeställningar och olika underkategorier för att se var de passade in och inte. Att 

arbeta med empirin i pappersform menar Malmqvist (2016) kan vara en fördel då 

det ger en bättre överblick, vilket inte en skärm kan erbjuda på samma sätt.  

6.5 Etiska ställningstaganden 
I studien har samtliga av de fyra huvudkraven beaktats; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa huvudkrav kan 

ses som en samling regler för att klargöra hur forskare ska agera gentemot de 

deltagande individerna för att handla etiskt korrekt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtliga förskolor kontaktades via rektorerna och därigenom togs kontakt med 

förskollärare. Alla fick information om studiens syfte och vad som gällde för deras 

eget deltagande genom ett informationsbrev. De informerades även om att deras 

deltagande var frivilligt och att de därför kunde välja att inte ställa upp eller att 

avbryta sin medverkan under projektets gång. De deltagande förskollärarna fick 

dessutom lämna sitt samtycke till att vara med i undersökningen genom att skriva 

under ett samtycke, detta gjorde de på plats då det togs med utskrivna blanketter 

(informationsbrev). De deltagande förskollärarna ges största möjliga 

konfidentialitet, då inga personuppgifter eller känsliga uppgifter har använts i 

studien. Alla deltagare samt förskolor har tilldelats fiktiva namn. Detta för att 

utomstående inte skulle kunna komma åt några uppgifter om respektive deltagare. 

Dessutom har det material som samlats in på respektive förskola endast granskats 

och analyserats av behöriga. På förskolorna togs det bilder på miljön i syfte att ha 

med i studien för att tydliggöra kontexten för läsaren. Även detta gavs information 

om i informationsbrevet och deltagarna fick ta ställning till om de ville tillåta det 

eller inte. Till sist informerades även samtliga deltagare om att det insamlade 

materialet endast skulle komma att nyttjas inom studiens ramar och att den därför 

inte kunde eller fick spridas vidare eller användas i något annat syfte. 

6.6 Metoddiskussion 
Vid ena gruppintervjun kunde inte alla närvara på grund av sjukdom och då den 

redan hade skjutits fram en gång och tiden började bli knapp genomfördes intervjun 

ändå. Detta tros inte ha påverkat resultatet då förskolläraren som deltog fick stöd av 

den förskollärare som arbetade i förskoleklass. Hon var handledare inom läslyftet 

och väl insatt i hur det fungerade och vad de gjorde i förskolan. När det sker bortfall 

av intervjupersoner är det beaktansvärt att ersätta den eller dessa med likvärdiga 

personer för att kunna genomföra studien utan att resultatet ska komma att påverkas 

för mycket (Bryman, 2018).  

Ett annat tillvägagångssätt som hade kunnat genomföras vid insamling av material 

var att använda videoupptagning, då hade både det verbala och det icke verbala 

kommit med utan att anteckningar behövts. Denscombe (2018) menar dock att en 

kamera kan anses vara påträngande och att det skulle kunna störa och påverka de 

intervjuades svar. Till denna studie passade det därför att endast använda 

ljudupptagning med stödanteckningar, då det hade krävts tillstånd av både deltagare 

och förskola att få filma. Det hade även krävts ett stort utrymme för att få med alla 

deltagare i bild och samtalet hade behövt ha en hög ljudnivå för att kameran skulle 
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kunna fånga upp ljudet. Det hade då kunnat bli svårt att transkribera och få med 

viktiga delar i det som sas. Dock tar Bryman (2018) upp att transkriberingar är en 

tidskrävande process att genomföra och att det i slutändan resulterar i mycket 

papper att hålla reda på. Men det kan underlätta att ha ljudinspelningar vid en analys 

då forskaren kan lyssna på intervjupersonens svar upprepade gånger och 

säkerhetsställa att transkriberingarna stämmer överens med vad som faktiskt sas. 

Dessutom blir även speciella fraser och uttryck som kan vara betydande för 

slutresultatet dokumenterade. Detta hade annars kunnat gå förlorat om den som 

intervjuar endast hade antecknat. 
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7 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet utifrån forskningsfrågorna ”Hur 

beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och 

digitalt?” samt ”Vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga 

respektive den digitala barnlitteraturen?” Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande analys. 

7.1 Barnlitteratur som pedagogiskt verktyg för temaarbete 
Samtliga respondenter planerade sina verksamheter och temaarbeten med 

barnlitteratur som utgångspunkt. Oavsett om de valde att arbeta utifrån läslyftet eller 

utifrån ett eget arbetssätt så fanns det stöd att få i sina planeringar. Läslyftet hade 

färdiga texter, filmer och material och tillsammans i arbetslaget träffades de för att 

dela tankar och idéer. Togs det inte stöd i läslyftet kunde arbetslaget istället vända 

sig till andra yrkesgrupper så som bibliotekarier, specialpedagoger, talpedagoger 

och andra lärare.  

De tolkades som att de hade tagit både den analoga och den digitala boken i 

beaktande och försökte hitta en balans mellan dem båda. Detta då förskollärarna 

berättade att de vid temaarbeten använder, utöver den analoga litteraturen, 

applikationerna Ugglo och Polyglutt. Det är två olika inläsningstjänster som 

erbjuder ett stort utbud av digitala böcker för barn i alla åldrar. I dessa finns stöd i 

hur förskollärare kan lägga upp samtal kring boken, förslag på frågor och 

diskussionsämnen samt förslag på vidareutveckling och aktiviteter. 

7.1.1 Boken som artefakt för dialog och samtal 

Utifrån intervjuerna kan det tolkas som att boksamtal är en betydande del i 

temaarbetet oavsett om de läser analoga eller digitala böcker. Boksamtal är något 

som sker i den planerade verksamheten och barn ges möjlighet att samtala om 

bokens innehåll, form, händelser och budskap. Dessa samtal sker antingen innan, 

under eller efter bokläsningen.  

“Man stoppar ju hela tiden och kanske inte läser allt eller man pratar mycket 

om bilder och varför tror ni dom gör så, man ställer ju mycket frågor hela tiden 

till barnen och dom får prata och säga vad dom tror och tycker och känner, 

eller beror ju på vad boken handlar om” (Doris, Murgrönan) 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det tolkas som att boksamtal öppnar upp 

för samspel och interaktion. Barnen erbjuds möjligheter att få samtala och uttrycka 

sina egna tankar och känslor utifrån det lästa. Det skapas även möjligheter för olika 

tolkningar att träda fram och barnen får lov att resonera och diskutera böckernas 

innehåll med varandra. Förskollärarna uttrycker att när de arbetar med boksamtal 

upprepade gånger upplever de att alla barn till slut vågar och vill vara med i 

samtalen.  

“Vissa dagar är det ju barn som är mer tillbakadragna givetvis men att man 

ändå försöker få med dom och liksom det kan ju , dom kanske inte behöver 
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berätta en hel roman utan bara att dom kan nicka kanske eller peka eller 

nånting så att alla får va delaktiga [...] att man ändå lär dem att det är ett 

samspel, att alla ska få talutrymme, och att dom får tid. En del behöver tänka 

mycket innan de vågar säga någonting, en del behöver tänka eller va i gruppen 

flera gånger innan de vågar kliva fram” (Anna, Kalkstenen) 

7.1.2 Boken som ett multimodalt verktyg för barns språkutveckling 

Samtliga respondenter uttryckte att de i samband med bokläsning och boksamtal 

ofta gör estetiska aktiviteter med kopplingar till barnlitteraturen eller boksamtalet. 

Syftet med dessa aktiviteter verkar variera beroende på vad förskollärarna har för 

intention med aktiviteterna vid aktuellt tillfälle, alltså vilka delar av läroplanen de 

vill arbeta med. Ena dagen är skapande i fokus och nästa dag handlar det om att 

dramatisera.   

“Jo man försöker, att man ska få med, ja lite av varje från läroplanen” (Cissi, 

Kalkstenen) 

Skapande aktiviteter som sker i samband med bokläsning handlar om att klippa, 

klistra, måla, lera, bygga och det kan även handla om att skapa egna berättelser och 

böcker. I de planerade lekarna och dramaaktiviteterna handlar det om att gestalta 

sagorna eller berättelserna, antingen med hjälp av sagopåsar, flanobilder och andra 

typer av artefakter eller med hjälp av både kropp och tal. De analoga aktiviteterna 

tolkas få större utrymme då det endast är en förskollärare som uttrycker att de har 

skapande med hjälp av lärplattan där de gör egna böcker och berättelser i grupper 

med färre barn.  

7.1.3 Boken som artefakt i barns lek 

Samtliga respondenter berättar att de uppmärksammat ett ökat intresse för böcker 

och läsning hos barnen. De sitter gärna och läser på egen hand eller tillsammans 

med andra, till exempel läser ofta de äldre för de yngre. Vid dessa tillfällen väljer 

barnen själva om de vill läsa analoga eller digitala böcker. De initierar även till 

läsning i den fria leken och leker mycket med böckerna som artefakt. Eftersom 

miljöerna bjuder in barnen till en textmiljö och erbjuder material i form av 

bordsagor, sagorum och olika sorters böcker, kan barnen på egen hand utforska sitt 

berättande, sitt samspel med andra och även läsningen av böcker. 

“Menyer om vi leker restaurang till exempel, så har dom ju menyer som dom 

sitter och läser i en bok då till exempel och så läser dom då menyn, jag vill ha 

hamburgare eller jag vill ha ja.. sådär..” (Doris, Murgrönan) 

Som citatet ovan påpekar förskolläraren att böcker används till mer än att bara läsa. 

Boken används i leken för att förmedla något och föreställa, i det här fallet, en 

meny. Det tolkas som att även om barnen får välja mellan en analog och en digital 

bok erbjuder förskollärarna den analoga boken i större utsträckning. De analoga 

böckerna får barnen leka med medan de digitala böckerna är låsta på en lärplatta 

som inte lämpar sig att använda som artefakt i leken. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det tolkas som att den analoga boken är ett 

medierande redskap på både Murgönan och Kalkstenen. Barnen har fri tillgång till 
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böckerna i förskolans miljö och kan när som helst under dagen använda sig av dem 

för att förmedla ett budskap, en känsla eller nya kunskaper till både barn och vuxna.  

”Och att man ska förstå att de inte är bara sagostunden då ju, utan man har det 

till så mycket mer och förmedlar. Förmedlings verktyg, om man säger ” (Berit, 

Murgrönan) 

7.2 Att synliggöra analoga och digitala textvärldar 

7.2.1 Möjligheter med analog barnlitteratur 

En tolkning som görs är att förskollärarna medvetet utformar förskolans miljö så att 

den analoga barnlitteraturen synliggörs och finns tillgänglig för barnen. Analoga 

böcker finns utplacerade i alla rum och med olika syften. Barnen erbjuds därmed att 

kunna ta en bok när som helst och de får se, känna in och utforska boken som 

artefakt. En förskollärare uttryckte det såhär: 

“Fördelen om man har böckerna, dom fysiska böckerna, är ju att när dom står 

där och bläddrar i den här boklådan så är det lättare att dom... eller när dom går 

förbi och får syn på en bok så, så är det lättare att dom kanske ”ah men jag 

kanske ska läsa den?” (Doris, Murgrönan) 

Samtliga respondenter uttrycker även att det finns en stor variation i utbudet av 

böcker. Det tolkas att förskollärarna är väl medvetna om att det finns böcker som 

berör det mesta och kan vara till nytta vid arbetet med barnlitteratur. De lyfter även 

att hjälp kan fås av bibliotekspersonal och bokbusspersonal i att hitta relevanta och 

intressanta analoga böcker att arbeta utifrån.  

“Nu kan vi höra med bokbussen innan. Man kan till exempel säga att det här 

och det här önskar jag mig, så kan dom skicka det. Om det är någonting till 

temat” (Eva, Kalkstenen)  

7.2.2 Utmaningar med analog barnlitteratur 

Dock tolkas det som att det är svårt att planera in biblioteksbesök då det är en 

aktivitet som behöver planeras i förväg. De uttrycker att det då kan vara svårt att ta 

tillvara på barnens intressen som ofta uppkommer i stunden och att de går miste om 

mycket som barnen initierar. 

“Visst då kan man ju åka till ett bibliotek och hämta, men de tar lite längre tid” 

(Doris, Murgrönan) 

När förskollärarna väljer att använda en analog bok görs detta med en mindre grupp 

barn, så att alla kan se bilderna och slipper trängas runt boken. Det kan tolkas som 

att det finns vissa svårigheter med att läsa en analog bok för en större grupp med 

barn. Det blir fler aspekter som måste vägas in såsom placering av barnen, att göra 

boken synlig för alla och att undvika störningsmoment som kan komma att avbryta 

läsningen.  
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7.2.3 Möjligheter med digital barnlitteratur 

Med hjälp av lärplattor och projektorer kan de digitala böckerna projiceras upp på 

en större skärm och göras synlig vid både högläsning och boksamtal. När boken 

projiceras upp kan fler barn ta del av den på samma gång och flera av 

respondenterna nämner att detta är en bidragande faktor till att det blir färre 

störningsmoment. Barnen behöver nämligen inte säga att de inte kan se bilderna 

eller liknande. En förskollärare uttrycker det såhär: 

 

“Har du till exempel flera barn som du ska läsa för eller att det är många, då är 

det bättre att projicera upp det, för du slipper ’ja ser inte’ o ’han knuffar mig’ 

och ja ni vet man slipper dom störningsmomenten” (Anna, Kalkstenen) 

 

Via projicering av böcker skapas även möjligheter till att lägga fokus på särskilda 

detaljer, bokstäver och känslor då det går att zooma in bilderna. Detta kan tolkas 

öppna upp för nya möten och samtal, större samspel och dessutom öppna upp för en 

gemenskap då fler barn samtidigt kan tolka och analysera text och bild tillsammans 

med en förskollärare. 

Samtliga respondenter är eniga om att det finns ett stort utbud av böcker i 

applikationerna Polyglutt och Ugglo. De kan få tag i böcker i olika genrer, såsom 

faktaböcker, bilderböcker, sagor och så vidare. Respondenterna visar sina lärplattor 

under intervjun och upplyser om att det även finns böcker på flera olika språk, 

böcker som erbjuder tecken som stöd och böcker med teckenspråkstolkning. 

“Det finns ju böcker om Allt, behöver man en bok om utanförskap då finns det 

58 stycken och behöver man en bok om, ja problematik i hemmet då finns det 

såna också. Alltså behöver man en bok om känslor finns hur många som helst 

så det finns ju att man kan ta hjälp” (Anna, Kalkstenen) 

Vidare beskriver respondenterna att det är smidigare att få tillgång till de digitala 

böckerna i applikationerna via lärplattan. Den snabba åtkomsten gör att de kan 

fånga barnens intressen och tankar i stunden. De kan söka efter specifika ord eller 

känslor och få fram flertalet böcker inom ett visst ämne.  

7.2.4 Utmaningar med digital barnlitteratur 

“...och då är den ju låst på polyglutt, så att den lärplattan håller man bara på 

med polyglutt på. Sen har vi ju sagt 2 böcker på polyglutt och sen får man ta en 

fysisk bok, så att det inte bara blir att sitta med lärplattan som är grejen” 

(Anna, Kalkstenen) 

Den digitala boken är bunden till de lärplattor som finns på förskolan och därför kan 

dessa inte göras synliga i miljön. En tolkning som görs är även att tillgången till 

lärplattan och den digitala läsningen är mer styrd och begränsad. Barnen behöver be 

om lov för att använda de digitala böckerna, vilket bidrar till att de inte kan ta del av 

dem på samma sätt som den analoga barnlitteraturen. 
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7.2.5 Utmaningar oavsett barnlitteraturens form 

Det som tolkas vara den största utmaningen i arbetet med barnlitteratur är tiden. Inte 

endast i den bemärkelsen att ha tid för att läsa utan även andra aspekter av tid.  

Tid för planering 

Flera förskollärare uttrycker att förberedelserna inför ett boksamtal är tidskrävande. 

Det handlar om att de vill hitta rätt bok som passar barnens åldrar och som bidrar till 

att väcka ett intresse hos dem. De uttryckte även att de gärna vill läsa boken innan 

för att kunna lägga mer inlevelse när de sedan läser för barnen, men också att de i 

förväg då kan planera för eventuella samtalsämnen och frågeställningar. Både 

biblioteksbesök och bokbussbesök har ofta begränsat med tid och respondenterna 

har inte möjlighet att läsa igenom alla böcker. För det mesta får de ta första bästa för 

att vid ett senare tillfälle hitta tiden att läsa igenom dem. Detta tolkas gälla även 

Ugglo och Polyglutt, fastän böckerna är mer lättillgängliga på lärplattan behöver 

förskollärarna ändå ta sig tiden till att söka efter böcker och läsa igenom dem.  

“Men ofta så har man ju inte sådär jättemycket tid att gå i bokbussen så man ba 

den ser bra ut, den ser bra ut, den ser bra ut, och det kan ju bli lite olika 

ibland.” (Eva, Kalkstenen) 

Barns tid 

En annan tidsaspekt som uppmärksammas är tiden som respondenterna har till sitt 

förfogande under temaarbetena. På förskolan finns rutiner att förhålla sig till och 

temaarbetet har oftast en angiven tidsram. Det tolkas som att tidsbegränsningen 

känns mest påtaglig under boksamtalen. Det handlar många gånger om att de gärna 

vill hinna med att genomföra en annan aktivitet efteråt, som har koppling till boken 

och att själva samtalet därför kan bli påskyndat. Flera förskollärare talar om vikten 

av att ge barnen tid till att uttrycka sig, tänka efter och reflektera. Två av 

respondenterna uttryckte det såhär: 

“Inte va för snabb med att bryta in utan låta dem få ta tid att fundera. För man 

är ganska snabb och lägga orden i munnen på dom annars, att man liksom 

skyndar på, att nästan man säger svaret och de ska man ju inte heller göra, utan 

låta dem få ta sin tid” (Doris, Murgrönan) 

 

“man måste hela tiden reflektera som vuxen och ta till sig, det här måste vi 

reda ut. Att man inte har bråttom, stanna upp, lyssna, vad är det barnen säger? 

Har vi alla med på banan? Är de någon som sitter här nu och inte har en bild av 

detta? Jätteviktigt!” (Berit, Murgrönan) 

De nämnde även att vissa barn pratar gärna, och mycket, och tar för sig vid 

temaarbetena, medan andra barn är mer tillbakadragna och eftertänksamma. Det 

tolkas som att respondenterna känner en oro över detta. Hur mycket tid de faktiskt 

ger barnen, särskilt under boksamtalen, och att det är en utmaning i hur de ska 

förhålla sig till detta. De barn som inte tar för sig lika mycket på egen hand riskerar 

då kanske att hamna i bakgrunden och inte få chansen att uttrycka det de själva vill. 

Förskolläraren, eller till och med ett annat barn, hinner kanske säga svaret eller leda 

barnet till ett svar innan hen har hunnit tänka efter själv.  
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7.3 Sammanfattande analys 
Den största delen i förskolornas arbete med barnlitteratur är att de utgår från ett 

temaarbete. I detta är boksamtal den centrala delen där förskollärarna efteråt 

erbjuder barnen tillhörande aktiviteter, för det mesta är det något skapande, men 

också lek och drama. Barnen har tillgång till litteratur och sagor under hela dagen 

och på flera ställen i miljön. Den analoga barnlitteraturen är lättare att göra 

tillgänglig i miljön, men är svårare att få snabb åtkomst till. Tvärtom är den digitala 

barnlitteraturen svårare att göra tillgänglig då de är låsta på en lärplatta, men det är 

lättare att få snabb åtkomst till det de söker. Både den analoga och den digitala 

barnlitteraturen öppnar upp för möjligheter att erbjuda barnen en variation av 

böcker. En utmaning är dock att finna tid till både planering inför ett arbete med 

barnlitteratur och dessutom att ge barnen den tid de behöver.  

En stor del av arbetet med barnlitteratur handlar om att gynna barns verbala 

språkutveckling. Denna möjlighet kan respondenterna se oavsett om de utgår från en 

analog eller en digital bok. De menar på att det sker en tydlig utveckling i barnens 

språk när de regelbundet får bearbeta böckernas innehåll genom samtal, skapande, 

lek och drama. Detta uppmärksammar de dels genom att boksamtalen blivit djupare 

och mer innehållsrika med tiden, men också att barnen i den fria leken samtalar och 

återberättar med ett större sammanhang och en bredare begreppsförståelse.   

“när vi har gjort olika sagor så har man ju märkt att de tänker ju på ett annat 

sätt så de pratar ju mera med detaljer på dem sista liksom. Så pratar de mer 

med hela meningar. Det blir mer en röd tråd och de får ett sammanhang på ett 

annat sätt. Det händer mera, det har jag märkt och att det är fler som vågar.” 

(Doris, Murgrönan) 

Fast (2007) menar på att när barn får undersöka och praktisera språket tillsammans 

med andra utvecklas både det verbala språket och tankeförmågan. Flera 

förskollärare ger uttryck för att en bok inte bara är till för att de skulle läsa och 

barnen lyssna, utan det sker i samspel och dialog. Barnen kan då tillsammans skapa, 

samtala, utbyta tankar och erfarenheter, stötta varandra och skapa en kultur kring 

boken. Det tolkas som att förskollärarna ser att barnlitteraturen öppnar upp för 

många olika möjligheter att stödja barns språkutveckling och att de därför medvetet 

har valt att arbeta med böcker som tema under en längre tid. 
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8 Diskussion 

Nedan presenteras de mest intressanta resultaten tillsammans med tidigare forskning 

och egna reflektioner. Detta följs av ett förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Resultat diskussion  
Resultatet belyser en tydlig skillnad mellan de olika formerna av barnlitteratur. 

Samtliga respondenter har haft en positiv syn på de digitala böckerna och den 

digitala läsningen. De lyfte fram många fördelar, såsom att kunna arbeta alla 

tillsammans och att böckerna finns tillgängliga snabbt. Dock tolkas det utifrån både 

miljöbeskrivningarna och intervjusvaren att de analoga böckerna trots det används 

mer frekvent än de digitala. Masoumi (2015) beskriver att lärplattan ofta används 

som ett komplement till redan befintliga aktiviteter och inte som en egen resurs, 

vilket bekräftas i denna studie då den digitala läsningen uppfattas vara ett 

komplement till den analoga läsningen, antingen läser förskollärarna en analog bok 

eller så byter de ut den mot en digital. Respondenterna berättar att de försöker hitta 

en balans mellan att arbeta analogt och digitalt, dock uppfattas denna balans endast 

uppstå under högläsningen. De övriga aktiviteterna som hör till böckerna och 

läsningen var planerade utifrån ett analogt utförande, de sker fysiskt i form av 

skapande, lek och drama. På grund av det förlorar förskollärarna den balans de 

pratar om då de analoga under dessa tillfällen istället väger tyngre. Läsning av en 

bok på lärplattan kan vara enkelt och framkommer tydligt i resultatet att 

förskollärarna gör i sina verksamheter, men en insikt som uppkommit i studien är att 

det inte i större utsträckning sker skapande aktiviteter där de digitala verktygen får 

stå i centrum och vara grunden för den undervisning som sker. Forskning menar på 

att det i förskolan finns flera möjligheter att nyttja de funktioner och applikationer 

som finns på lärplattorna i ett undervisningssyfte, men att det krävs tid och resurser 

till att lära sig använda dessa för att hitta balansen mellan de traditionella aktiviteter 

förskolan erbjuder och de nya digitala aktiviteterna (Plowman & Stephen, 2003; 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2012). Det finns applikationer till att exempelvis 

konstruera böcker, filmer, dockteater och ljudinspelningar. Hur kommer det sig då 

att dessa former av skapande inte får utrymme och används som en egen resurs? 

Upplever förskollärarna digitala verktyg som en utmaning eller finner de helt enkelt 

inte tid till att lära sig vad det finns för applikationer och hur verktyget kan 

användas till mer än böcker och dokumentation? Respondenterna uttryckte att det 

tog tid att planera och läsa igenom böcker, därför kan det tänkas att det är tid som 

spelar störst roll även i denna kontext.  

Mycket av den tidigare forskning som lyfts fram i studien belyser vikten av att läsa 

böcker i förskolan och om högläsning som aktivitet. Detta är något som studiens 

respondenter bekräftar och visar en stor medvetenhet kring. Forskning belyser 

högläsningens betydelse och vad den som aktivitet öppnar upp för, så som samspel 

och interaktion men också en inblick i andras livsvärld. Barn som deltar i 

högläsningssituationer som följs upp av samtal om form och innehåll, samt insikter 

och erfarenheter, gynnas språkligt och får tillsammans med andra nya kunskaper 

och förståelser om omvärlden (Norling, 2014; Björklund, 2008; Kåreland, 2014; 

Jennfors & Jönsson, 2014). Som resultatet visar tolkas det som att båda förskolorna 

erbjuder en stor variation av barnlitteratur och att verksamheterna har tagit form 
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utifrån läsningens och böckernas stora betydelse för språkutvecklingen. De uttrycker 

att de försöker hitta en balans mellan de analoga och de digitala böckerna men 

motsäger sig själva i resultatet. Här framkommer som tidigare nämnts att de analoga 

böckerna tolkas ha en mer betydande roll i förskolan och att de digitala hamnar i 

skymundan. Forskning trycker på att barn och vuxna behöver använda båda delarna 

och skapa sig en kunskap om dessa, det ena bör inte utesluta det andra (Plowman & 

Stephen, 2003; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2012). 

 

8.2 Fortsatt forskning 
Denna studie har berört förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med 

barnlitteratur både analogt och digitalt och vad de anser vara möjligheter och 

utmaningar. Vidare forskning skulle istället kunna beröra barns uppfattningar om 

böckernas olika former och vad de beskriver att de gör med den analoga boken 

respektive den digitala boken under en dag på förskolan. Beskriver barnen samma 

saker som förskollärarna eller uppfattar de det på andra sätt? Vad är en bok för 

dem? Vad får man göra med en bok och inte? 

En annan aspekt som också skulle vara intressant att studera är det spänningsfält 

som finns mellan att förskolan ska erbjuda barn digitala medier och det faktum att 

många tycker att barn erbjuds alldeles för mycket skärmtid. Hur förhåller sig 

förskollärare till detta? Och hur bör man egentligen förhålla sig till det? 
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Bilaga 1 Informationsbrev  
 

Vi heter Alexandra Olofsson och Ebba Ruthström och studerar till förskollärare på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Som avslutning på utbildningen ingår det att göra ett 

självständigt arbete (examensarbete) som har relevans för förskolan. Eftersom 

barnlitteratur har en betydande roll i förskolans verksamhet är syftet med studien att 

undersöka hur förskolan arbetar med barnlitteratur både analogt (fysiska boken) och 

digitalt (e-bok) för att gynna barns språkutveckling. 

Metoden som kommer att användas är gruppintervju. Intervjuerna kommer att 

spelas in via ljudupptagning för att sedan transkriberas. I studien kommer även en 

beskrivning att ges av textmiljön i förskolan och därför önskar vi att genomföra en 

observation av miljön.  

Transkriptionerna av intervjuerna kommer att behandlas säkert och ingen obehörig 

kommer att ta del av dessa. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

ingen av informanterna kommer att kunna identifieras. När studien är färdig 

kommer materialet raderas och hela arbetet kommer publiceras på Diva portal där 

det finns tillgängligt för allmänheten. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Genom att skriva under denna blankett ger du 

samtycke till ditt deltagande. Du kan dock när som helst avbryta din medverkan 

utan närmare motivering genom kontakt till nedanstående. 

 

Har du/ni frågor så kontakta oss gärna.  

 

Kontaktuppgifter till studerande  

Alexandra Olofsson - xxxxxxx@student.lnu.se 

tel: xxxxxxxxxx 

Ebba Ruthström - xxxxxxx@student.lnu.se 

tel: xxxxxxxxxx 

 

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift   Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 

Genom att kryssa i denna ruta ges även samtycke till att fotografera miljön. 

(Förskollärarna har fått en muntlig beskrivning av syftet med detta)  

mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Vilken befattning har du/ni?  

Hur många år har du/ni arbetat inom yrket?  

Hur länge har du/ni arbetat på denna förskola?  

Har du/ni någon särskild inriktning/utbildning? 

Har förskolan någon speciell inriktning?  

Vilken ålder är det på barnen?  

 

Frågor: 

Kan ni beskriva hur er textmiljö ser ut? 

På vilka sätt gör ni litteraturen tillgänglig för barnen?  

Hur arbetar ni med barnlitteratur i undervisande syfte?  

- Ge exempel på planerade situationer? 

Vad behöver man beakta när man undervisar med barnlitteratur?  

 

Ge exempel på spontana situationer som barn initierar och där barnlitteraturen 

spelar en central roll? 

- Hur fångas dessa situationer upp av de vuxna? 

Vilka möjligheter kan ni identifiera med att använda den fysiska barnlitteraturen?  

Vilka möjligheter kan ni identifiera med att använda den digitala barnlitteraturen? 

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer… 

Kan du ge exempel på det analoga/det digitala… 

Hur menar du då… 

Om du utgår från språkutveckling... 
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Böcker i ett av rummen 

Läshörna 

Sagohylla 

Veckans Flanosaga 

Sagopåsar 

Sagobord 
Barnbibliotek 

Bordssaga 

Bilaga 3 Bilder från Förskolan Kalkstenen 
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Bokhylla 

Böcker i ett av rummen 

Boklåda 

Babblarnas dörrar 

En ramsa 

Bilaga 4 Bilder från Förskolan Murgrönan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


