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Kalmar Växjö 

Abstrakt 

Författarna: Jeanette Ekström och Gunilla Magnusson 

Titel: Bläddra eller klicka 

Barns meningsskapande i socialt samspel och kommunikation genom barnlitteratur och 

digitala medier. 

Engelsk titel: Browse or click.  

Children´s meaning making social in interactions and communication through children´s 

literature and digital media. 

Antal sidor: 41                                     

Studiens utgångspunkt är barnlitteratur och digitala medier i förskolans verksamhet. Syftet 

med studien är att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på barns meningsskapande 

i socialt samspel och kommunikation genom barnlitteratur och digitala medier. Vi vill även 

undersöka om förskollärarna ser skillnader i barns förutsättningar till lärande genom dessa två 

verktyg. Studien utgår från en kvalitativ undersökning där intervjuer gjorts med fyra 

förskollärare i två olika kommuner.  Resultatet visar på att barnlitteraturen ses som ett viktigt 

verktyg och har en stor plats i förskolan. Samtliga förskolor använder sig av böcker i barns 

lärprocesser och ofta vid tematiskt arbete. Sagoläsning ger tillfällen till samspel mellan barn 

och vuxna där kommunikationen får stort utrymme. Datorer finns i förskolorna men används 

mest av barnen för att spela på. Barnen tillbringar sin tid vid datorn oftast utan något 

vuxenstöd, samspelet och kommunikationen sker till stor del mellan barnen. Digitala medier 

ses som viktiga och är inget som kan väljas bort enligt resultatet. Däremot uttrycker lärarna 

att de saknar kompetens för att hantera dessa medier fullt ut och ser kompetensutveckling 

som viktig för att kunna använda digitala medier som ett pedagogiskt hjälpmedel i 

verksamheten.  

 

Nyckelord: Barnlitteratur, lärprocesser, digitala medier, sociala samspel, kommunikation, 

meningsskapande 
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1. Inledning 

I detta kapitel diskuteras barnlitteratur och digitala medier som barn möter i förskolans 

verksamhet. Vi kommer att diskutera ämnet utifrån perspektiven samhället, förskolan och 

barnet. Denna diskussion leder oss vidare till vår frågeställning som ligger till grund för 

studiens syfte. 

 

Vi är två blivande förskollärare som tillsammans gått på Linnéuniversitets distansutbildning i 

fyra år. Vi har en lång erfarenhet av förskolans verksamhet där vi jobbat med barn ifrån ett 

till sex år. Anledningen till att vi valt att vidareutbilda oss är att vi vill kunna förhålla oss till 

barn och vuxna med ett professionellt och medvetet förhållningssätt. Vi vill vara delaktiga i 

barnens utveckling och lärande utifrån läroplanens alla kriterier för förskollärares uppdrag. Vi 

har båda ett stort engagemang för vårt arbete i förskolan och därför känns det viktigt att vi 

vidareutbildar oss så att vi kan ge barnen goda möjligheter till utveckling.    

Under vår utbildning har vi genomgått ett flertal kurser för att befästa kunskaper om hur barn 

utvecklar och lär men också hur vi kan vägleda dem framåt. Våra nya kunskaper om barns 

utveckling har fått oss att bli lyhörda och nyfikna på hur barn tillägnar sig omvärldens alla 

intryck i olika lärprocesser. Något vi tog fasta på när vi gick en kurs om barns 

språkutveckling där vi fick en fördjupning i barnlitteraturens alla begrepp. Här fick vi en 

historisk tillbakablick kring hur barnlitteraturen har förändrats genom tiderna och hur boken 

har överförts till film. Kursens uppgifter gick också ut på att analysera böcker och filmer för 

att få en förståelse för vad barn kan tillägna sig, tolka och bearbeta utifrån vad de erbjuds 

under sin uppväxt. Vi fick lära oss att barn behöver vuxna i sin närhet när de tillägnar sig 

olika mediers budskap eftersom bilder väcker tankar och känslor hos barnet. Det var utifrån 

denna kurs som våra tankar väcktes kring syftet med examensarbetet. Vi diskuterade och kom 

fram till att dagens barn växer upp i ett samhälle där tekniken ständigt utvecklas och ersätts 

av nya medier. Eftersom vi ser barnlitteraturen som ett viktigt verktyg för barns lärprocesser 

ville vi undersöka om också digitala medier kan bidra till barnens lärande på ett liknande sätt. 

Vi kunde även relatera till diskussioner med kollegor där de uttryckt att dagens barn har svårt 

för att lyssna på långa sagor och att barnen upplevs stressade. Det var helt enkelt relevant för 

oss att undersöka hur man jobbar i förskolan med barnlitteratur och digitala medier.       
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1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett föränderligt samhälle där den digitala tekniken ständigt utvecklas. Digitala 

medier finns runt oss vart vi än befinner oss. Det tempo och den utveckling av digitala 

resurser som sker i informationssamhället påverkar barn redan i tidig ålder och barnen är ofta 

väl förtrogna med den när de kommer till förskolan. Dessa förändringar ställer krav på 

förskolan att utveckla nya kunskaper och kompetenser.  

Vi har förstått det som att samhällets struktur går att förstå utifrån många olika perspektiv för 

att stimulera barns lärande. Utbudet av olika uttryckssätt ska sorteras och bearbetas utifrån 

barns upplevelser och tillägnandet av multimodala resurser. Kan barnen orientera sig i detta 

breda utbud av uttryckssätt? Vi kan se en svårighet med att dagens barn förväntas göra 

medvetna val som kan få konsekvenser som påverkar deras inlärning. Med medvetna val 

menar vi att barnen får möjlighet till eftertanke utifrån deras egna behov och intresse. 

Barnlitteraturen är en viktig del av det utbud som barn erbjuds. Det samspel som uppkommer 

vid högläsning ger barnet förutsättningar till koncentration och reflektion. Här finns en vuxen 

närvarande som lyssnar och stannar upp då barnet visar ett specifikt intresse och samtalar 

sedan runt det. Om de medvetet väljer bort detta uttryckssätt kommer vi då att se förändringar 

i barns beteende? Risken finns att fokus istället riktas mot de digitala medierna och att barnet 

fastnar i ett mönster utan att reflektera över sina handlingar. 

Kress och Selander (2010) använder begreppet multimodalitet, vilket har en stor betydelse för 

barns lärande enligt deras uppfattning. Det är viktigt att ge barn olika resurser för att skapa 

mening, men de ser det även som viktigt på vilket sätt vi tilldelar något en mening. De 

uttryckssätt vi använder får betydelse först i de sociala sammanhangen de skapas och 

används. Genom våra sinnen bearbetar vi allt som finns omkring oss där vi söker mönster och 

variation. Det moderna samhället vi lever i idag är fullt av dessa uttryckssätt och kan vara 

svåra att orientera sig i enligt Selander och Kress. Kommunikationen i vårt samhälle 

utvecklas ständigt och som lärare måste vi följa med i denna utveckling. Multimodalitet ses 

som komplext i den kultur som barn möter. Mediernas symbolvärld med alla ”texter, bilder 

och ljud” bidrar till att finna nya vägar för att skapa mening (Kåreland 2009:12). 

Det muntliga sagoberättandet är något som funnits långt tillbaka i tiden. Folksagornas form 

förändrades efterhand som de berättades och fördes vidare från generation till generation och 

många sagor lever kvar än i dag. Den moderna svenska barnboken fick sitt genombrott runt år 

1945, därefter har barnlitteraturen förändrats och utvecklats på olika sätt (Kåreland 2009). 
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Enligt vår uppfattning har barnlitteraturen alltid setts som viktig i förskolan och varit ett 

pedagogiskt verktyg som utvecklat barns sociala samspel och kommunikation. Planering av 

läshörnor och sagorum har präglat många av de förskolor vi mött under våra verksamma år 

där böcker och sagoläsning fått stort utrymme i verksamheten. De sagorum vi har erfarenhet 

av har varit utformade på ett sätt där varje barn haft möjlighet att finna det uttryckssätt som 

upplevs bäst. Vi ställer oss frågan om digitala medier kan skapa samma förutsättningar till 

lärande utan att konkurrera ut högläsningen och istället bli ett verktyg som samspelar med 

barnlitteraturen.    

Genom vår erfarenhet som pedagoger i förskolan tycker vi oss kunna se att högläsningen är 

ett verktyg som ger förutsättningar att utveckla barns sociala samspel och kommunikation. Vi 

kan även sätta vikten av högläsningen i samband med barns meningsskapande då sändare och 

mottagare samspelar runt både synliga metaforer och dolda budskap för att barnet ska följa 

med i hela sammanhanget. Edwards (2008) argumenterar för att högläsningen väcker barnens 

förmåga att träna hjärnan på att lyssna samtidigt som barnet måste koncentrera sig på att hålla 

ihop hela berättelsen. Författaren jämför detta meningsskapande med datorn som verktyg där 

istället klickandet bidrar till en handling där det inte finns någon eftertanke eller 

sammanhang. Detta är något vi också uppmärksammat i verksamheten och kan se en 

problematik i. Vi har förstått det som att den moderna tekniken som exempelvis datorer och 

surfplattor håller på att ersätta barns möjligheter till utveckling genom sagorna. Detta 

argument kan vi sätta i relation med lärprocesser där vi under många århundraden har använt 

barnlitteraturen som ett verktyg för barns utveckling i kommunikation och sociala samspel. 

Samtidigt lever vi i en föränderlig värld där vi lär oss kommunicera med nya verktyg och vi 

måste följa med i den utveckling som samhället erbjuder för att socialiseras. När människan 

ska tillägna sig nya kunskaper får tidigare attityder och värderingar stå tillbaka för nya sätt att 

se på världen, vilket kan vara svårt att acceptera då invanda handlingar läggs till historien 

(Rostvall & Selander 2008). Frågan är hur den tryckta bokens framtid kommer att se ut 

eftersom det idag finns ett flertal andra former att berätta sagor på. Enligt Kåreland (2009) är 

denna oro inte befogad eftersom det skett en kraftig ökning av barn- och ungdomsböcker som 

publicerats. Samtidigt menar författaren att det skett en förändring utifrån barns läsvanor och 

att litteraturen har hamnat i ett krisläge där den tryckta boken har fått konkurrens genom 

andra digitala medier. 

Vi upplever att sagor ger barnen tillfällen till utveckling och lärande på ett flertal sätt. Genom 

högläsningen skapas förutsättningar att utveckla barns språk, fantasi, sampel, koncentration, 
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kultur, empati och jaget (Granberg 1996). Runtomkring sagoläsningen pågår ständigt en 

kommunikation och ett socialt samspel i det fysiska mötet med barnen. Vi upplever att 

barnen i denna interaktion blir medskapare av sitt eget lärande eftersom de ges direkta 

möjligheter att följa upp och ifrågasätta saker som de inte förstår. Vi har svårt att se att 

användandet av digitala medier kan ge samma effekt i barns lärprocesser som sagoläsningens 

egenskaper gör. Vår tolkning är att vi har svårt att nå barns tankar då de fördjupar sig i de 

digitala medier som numera erbjuds på förskolan. De fängslas direkt av mångfalden av 

rörliga bilder som det digitala erbjuder och ger sig inte tid till att stanna upp för att diskutera 

och bearbeta sina upplevelser. Ögonblicket för en gemensam reflektion konkurreras ut av nya 

bilder som fyller ut den digitala skärmen. Är detta en generell syn bland förskollärare eller är 

det enbart vår upplevelse? Vi upplever också att barnlitteraturen inte har samma status på 

förskolan i den utsträckning som tidigare.  

Vid återkommande tillfällen har vi reflekterat över att barn på förskolan inte längre gör 

spontana besök i sagohörnan. Den viktiga, lärorika och mysiga sagostunden har minskat 

betydligt i jämförelse med hur det såg ut innan de digitala medierna gjorde sitt intåg i 

verksamheten. Den jämförelsen sätter vi i samband med vår erfarenhet men också genom 

många pedagogiska samtal med kollegor.  I dagens förmedling av färdigheter och kunskap 

genom barnlitteraturen tappar barn fokus på sagobokens budskap och orkar inte lyssna färdigt 

till sista bladet är läst.  

Vi upplever dagens barn stressade och att bokens sidantal påverkar val av bok. Väljer barnet 

en längre bok säger övriga barn, ”o nej inte den långa” istället för att fokusera på om 

innehållet är intressant eller fängslande. Detta fenomen kan vi se en problematik i eftersom 

vår erfarenhet säger att böckernas kraft kan fängsla alla barn oavsett ålder och bakgrund. Vi 

tänker främst på när vi tillsammans med barnen träder in i fantasins värld och världen runt 

omkring stannar av. När barnen kryper upp till pedagogen, när kuddarna läggs till rätta 

bakom barnens ryggar och lyset dämpas för att skapa en magisk atmosfär. Vi samtalar och vi 

identifierar oss med sagobokens figurer. Vi låter varje blad få ta den tid det tar och när barnen 

helt har tömt ut sig på frågor och påståenden vänder vi bladet och läser vidare. 

Språkutveckling tar ett stort språng då barnen upptäcker att det skrivna ordet hör ihop med 

den tryckta bilden. Vi behöver både text och bild om lärandet ska bli komplett och 

sammanhanget ska befästas. Böckernas bilder kan illustrera en känsla som bara det enskilda 

barnet kan uppleva och tolka (Säljö 2005). Den upplevelsen kan vi i lugn och ro samtala om 

och på så sätt möta barnet där det befinner sig. Utifrån detta resonemang anser vi att barn 
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behöver barnboken som ett verktyg då samspel, kommunikation, meningsskapande, dialog, 

språk, kreativitet, fantasi, empati, kunskaper, koncentration och tänkande ska stimulera barns 

utveckling.  

Förskolan har dock krav på sig att följa med i samhällsutvecklingen och erbjuda barn modern 

teknik vilket vi är medvetna om. Vi lever trots allt i en föränderlig värld där gårdagens 

hjälpmedel ersätts av högteknologiska verktyg (a.a). Det går inte att komma ifrån att datorn är 

en utmärkt ersättare när den mänskliga faktorn inte räcker till, ”framför allt när kunskaperna 

är klart definierade” som Bruner (2002:18) uttrycker det. Samtidigt kan vi se att även yngre 

barn snabbt fångas upp av medievärlden och blir sittande ensamma vid exempelvis datorn 

långa stunder om det ges tillfälle. Vi undrar på vilket sätt detta påverkar barns 

kommunikation och sociala utveckling. Säljö (2005) betonar samspelet mellan individen och 

omgivningen som en grund för lärande och det samspelet har vi svårt att finna här. Barn har 

också svårt att välja ut och urskilja vad som är viktigt för dem och detta kan skapa stress hos 

barn och kan ge konsekvenser för den framtida utvecklingen (Ellneby 2005:103). Detta 

ställer krav på lärarna att finnas i barnens närhet för att kunna leda barnet framåt i mötet med 

ny teknik.  

1.2 Syfte  

Syftet är att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på barns meningsskapande i 

socialt samspel och kommunikation genom barnlitteraturen och digitala medier. Syftet är 

vidare att förstå hur förskollärare ser på skillnader i barnens förutsättningar för att utveckla 

sitt lärande genom de två olika verktyg.  

1.3 Frågeställningar  

*Hur ser förskollärarna på barns meningsskapande i sociala samspel och kommunikation 

genom barnlitteratur och digitala medier? 

*Vilken syn har förskollärarna på barnlitteratur och digitala medier? 

*Hur ser förskollärarna på skillnader i barns förutsättningar till lärande genom 

barnlitteratur och digitala medier? 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas de teorier från barnlitteratur och digitala medier som ligger till 

grund för studien. Kapitlet inleds med tidigare forskning och därefter följer ett teoriavsnitt. 

Studiens syfte tar sin utgångspunkt i sociala samspel, kommunikation och det 

meningsskapande som sker i barns lärprocesser genom barnlitteratur och digitala medier. Vi 

har därför valt att lyfta fram Säljö, Vygotskijs och Dysthes teorier utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv som först behandlas ur ett generellt perspektiv. Därefter följer ytterligare några 

författares teorier uppdelat på rubrikerna socialt samspel, kommunikation, 

meningsskapande, sagoberättande och digitala lärmiljöer.  

2.1. Tidigare forskning 

Under våren 2011 tillsatte regeringen en utredning, läsarnas marknad, marknadens läsare 

(SOU 2012:10), för att undersöka litteraturens betydelse och för att se vilka 

utvecklingstendenser som kan tänkas påverka området litteratur i framtiden. Här diskuteras 

bokens ställning utifrån ett samhälle som ständigt är i förändring. Teknikutvecklingen som 

utvecklas i en allt större hastighet utmanar bokens ställning samtidigt som denna utveckling 

har blivit en konkurrent till litteraturen. Bokens ställning har förändrats under åren och varit 

föremål för tidigare undersökningar. En utredning som gjordes 1948 visade att radio och film 

sågs som ett komplement till litteraturen. Inte heller fram på 70 talet fanns några farhågor om 

att bokens ställning var hotad. Först på 80 talet började det att märkas en oro rörande att den 

tekniska utvecklingen kunde minska läskunnigheten, vilket skulle tvinga fram insatser där 

läsförmågan utvecklades. När sedan teknikutvecklingen satte fart på 90 talet fanns det en 

föreställning om att medievanorna i samhället skulle förändras i ett högt tempo. Bokens 

överlevnad ifrågasattes, men även frågan om barns läsvanor diskuterades. Den utredning som 

gjorts 2011 visar på en annan mediekultur än tidigare. I och med digitaliseringen har nya 

vägar öppnats där andra sätt att möta boken har tagit form (SOU 2012:10). 

Lars Höglund (SOU 2012:10) skriver i utredningen om Bokläsning i skiftet mellan 

traditionella och digitala medier att undersökningar gjorts utifrån människors läsvanor och 

de trender och skillnader som kommer till uttryck i samhället. De undersökningar som gjorts 

visar på att läsningen under en lång tid inte förändrats något nämnvärt bland befolkningen i 

samhället, däremot går det att urskilja tendenser till att barns läsning och läsförståelse 

minskar. Utredningen visar även på en nedgång av lästid, vilket var tydligast bland unga. I 

dagens samhälle möts läsaren av ett flertal olika medier och denna digitala utveckling bidrar 
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till att boken fått konkurrens. Boken har ändå inte påverkats negativt i samma utsträckning 

som andra traditionella medier enligt Höglund, däremot finns det tecken till oro rörande 

läsutvecklingen i framtiden på grund av yngres allt mer frekventa användning av digitala 

medier.  

Klerfelt har i sin avhandling Barns multimediala berättande. En länk mellan mediekultur och 

pedagogisk praktik studerat på vilket sätt datorn kan bli ett verktyg utifrån barns berättande. 

Det massmediala samhälle som barn idag möter ställer krav på den pedagogiska praktiken på 

ett flertal sätt. Efter att datorn har gjort sitt inträde på förskolan har också kommunikationen 

förändrats. Pedagogernas kunskaper och förhållningssätt till digitala medier påverkar på 

vilket sätt de används i verksamheten. Det har visat sig finnas ett motstånd från många 

pedagoger och en fördom om att detta verktyg kan användas av barnen utan något vuxenstöd. 

För att det ska ske en utveckling och lärande hos barnen vid datorn är interaktion mellan barn 

och pedagog en förutsättning. Miljön ses som betydelsefull och den måste ständigt förändras 

för att kunna integrera nya verktyg och på så sätt skapa möjligheter för bland annat datorer att 

samspela med andra resurser i förskolan. Med rätt förutsättningar kan datorn bli en 

mötesplats där barns berättande och kommunikation utvecklas på ett lekfullt sätt (Klerfelt 

2007). 

Flera undersökningar som gjorts visar att datorn är en mötesplats i förskolan där samarbete 

äger rum. Det framträder en positiv interaktion där alla barn som befinner sig runt datorn är 

lika involverade oavsett vem av barnen som styr datorn. Kommunikationen och samspelet 

mellan barnen är vanligare här än vid vissa andra aktiviteter på förskolan. Vissa studier har 

gjorts där barn har använt sig av ritprogram på datorn. Resultatet visar att barn har förmågan 

att skapa egna berättelser utifrån fantasin och att detta sedan utvecklas vidare genom den 

kommunikation som sker mellan barnen (Ljung-Djärf 2004).  

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har de senaste åren fått en framträdande roll utifrån 

begreppen kunskap och lärande. Detta perspektiv bygger på att kunskap utvecklas i samspel i 

en social praktik och betraktas som helt avgörande för lärandet. Förutsättningarna för lärandet 

är det samspel som sker i läromiljöer som skapar mening. Mediering är ett begrepp som 

Vygotskij har använt sig av. Detta begrepp används för att uttrycka olika former av stödjande 

i lärprocesser där samverkan mellan individer och kulturella verktyg påverkar lärandet. Det är 

vanligt förekommande att utifrån ett sociokulturellt perspektiv använda begrepp som 
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”verktyg” och ”redskap” för att belysa de intellektuella och praktiska resurser som används i 

lärprocesserna. De redskap som här betonas utgår från tidigare generationer där dessa 

erfarenheter och insikter utnyttjas. Här är det kommunikationen och samspelet mellan 

individer som är av största betydelse (Dysthe 2003).  

Det är genom kommunikationen som sociokulturella resurser 

skapas men det är också genom kommunikation som de förs 

vidare.   

                                                                         Dysthe (2003:45) 

De sociokulturella resurser som här lyfts fram är grundtanken utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Enligt Vygotskij utvecklas språket på två plan, där samtalen mellan individerna 

först utvecklas på det sociala planet därefter utvecklas dialogen inom individen. Individens 

tänkande kan här ses som en kommunikationsform som utvecklats genom de möten som har 

gett tillfällen till dialog och samspel. Även en meningsfull lärmiljö ses som viktig för att 

skapa förutsättningar till ett lärande. Upplevelsen av meningsfullhet styr intresset och viljan 

att utvecklas och lära vidare. En lärmiljö bör stimulera och motivera på ett sätt så att 

individen blir uppskattad och accepterad vilket även utvecklar och formar identiteten hos den 

lärande (a.a). 

 

Den sociala omgivningen och dess kultur utifrån barns lärande och utveckling betonas. För 

att utveckla en uppfattning både om sig själv och om andra krävs samspel mellan människor 

där dessa sammanhang är av stor betydelse för utvecklingen. Begreppet lärande ses utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där samtalet ses som det mest betydelsefulla för lärandet. Genom 

kommunikation förmedlar vi kunskaper mellan varandra vilket innebär att vi inte tvingas att 

upptäcka allt på egen hand. Även kommunikation ses som en ”praktisk verksamhet i 

samhället” (Säljö 2005:33), där språket används som ett verktyg för att kunna delta i den 

värld vi lever i. Det är inte bara språket som är viktig i interaktionen mellan människor, utan 

allt som sker i samspelet har betydelse för lärandet. Både kroppsspråket och diverse fysiska 

redskap spelar stor roll för hur vi tolkar varandra och på så sätt lär av varandra. Alltså 

behöver inte det verbala språket stå i centrum för medieringen, på vilket sätt som vi överför 

kunskaper på. Det finns också en baksida när det gäller valet av mediering när vi ska få 

förståelse för saker som vi inte känner oss bekväma med eller är dåligt insatta i. Förståelsen i 

lärprocessen kan då istället försvåras om vi inte hittar ett passande sätt att kommunicera på. 

Den fysiska kommunikationen är den som är mest optimal eftersom vi får en direkt 
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återkoppling på det som medieras. Vi kan föra en dialog över vad vi menar och hur våra 

tankar går samtidigt som vi skapar en gemensam plattform att stå på i lärprocessen (a.a). 

2.3 Socialt samspel 

Enligt Vygotskij utvecklas språket och tänkandet hos individen genom de olika sociala 

dimensioner som omgivningen erbjuder. Detta samspel sker mellan olika individer men även 

utifrån den kultur och det samhälle vi växer upp i. Vygotskij ser språket som ett socialt 

verktyg som grundar sig i ett socialt ursprung. Språket används som ett verktyg för att 

utveckla tänkandet, men det krävs då ett språk som fungerar i sociala sammanhang. Samtidigt 

påverkas tänkandet och kan förändras utifrån de sociala situationer där individen ingår. 

Mentala verktyg utvecklas hos individen genom den påverkan som först skett i sociala 

sammanhang och som Vygotskij beskriver som yttre verktyg. Lärandet sker först i 

interaktionen mellan människor för att sedan utvecklas individuellt (Partanen 2007). I boken 

Det flerstämmiga klassrummet betonas samspelets betydelse för lärandet där kunskap 

tillägnas i sociala sammanhang. Här används begreppet dialogiskt när det ses som viktigt att 

eleverna ges tillfällen att föra dialoger mellan varandra för att på så sätt utveckla tänkandet 

vidare. Även samspelet mellan elever och lärare betonas där förståelse uppkommer genom de 

samtal som lyfts i olika lärsituationer. Detta kan också kopplas ihop med lärarens 

förhållningssätt i samband med barnets inlärning. Läraren kan se barnet som en medskapare 

av sina egna kunskaper genom en ”konstruktivistisk syn” där kunskapen behandlas med nya 

ögon och kopplas ihop med den enskilda individens erfarenhetsbank. Det innebär att barnet är 

delaktig i sin inlärning genom att det ges möjlighet att själv konstruera och bearbeta sina 

upplevelser utifrån sin livsvärld. Ett synsätt där barnets tankar sätts i centrum för inlärningen 

och görs delaktig i sin egen utveckling (Dysthe 1996).  

2.4 Kommunikation 

Människans socialisering hänger ihop med den mångfald av kommunikativa medel som vi 

möter i hemmet, institutioner och samhället. Redan när barnet ser ljuset för första gången 

skapas en viss kommunikation med omvärlden där både moderns och faderns verbala språk 

och fysiska handlingar sätter sin prägel på barnet som mottagare. Det följer en rad olika 

socialiseringstillfälle i barnets uppväxt som ska tolkas och förstås med hjälp av olika 

kommunikativa redskap. Språket är ett sätt att kommunicera, men även alla oskrivna regler 

över hur vi ska bete oss i vissa situationer ingår också i människans lärprocesser och 

kommunikativa system. Hela samhällssystemet bygger på att vi måste lära oss att 
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kommunicera ifrån grunden beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. Här lyfts 

språket, fysiska möten, konkreta ting och situerade roller upp som betydelsefulla aspekter för 

kommunikationen.  Individens kommunikativa processer kan omöjligt fördjupas om inte 

delaktighet sätts som det främsta vapnet för kunskap och färdigheter (Säljö 2005). 

2.5 Meningsskapande 

För att begreppet meningsskapande ska förstås kan vi sätta det i relation med uttrycket ”allt 

måste ha en mening”. Allt vi tolkar, ska förstå och ska ta till oss har prövats om och om igen. 

Den mänskliga faktorn är orsaken till att nya tecken, symboler, handlingar med mera skapas 

och sätts in i olika sociala sammanhang. När ett objekt har använts tillräckligt många gånger 

mynnar det ut till att fenomenet har fått ett värde och betydelse. Det har skapats en mening 

för en viss specifik situation som kan användas i kommunikativa möten.  Individen måste ha 

kännedom om specifika värden för att få förståelse för olika situationer som vi ställs inför i 

denna kommunikativa värld. Annars hamnar vi utanför sammanhanget och hjärnan kan inte 

tolka de intryck som ska läsas av och förstås. Rostvall och Selander gör en jämförelse i detta 

resonemang där de ger ett exempel ifrån skolvärlden där tyngdpunkten måste ligga på 

helheten i ett kunskapsområde och inte utvalda delar. Begreppet ”meningsskapande 

processer” kan omöjligt försvaras om inte lärandet kan förstås som ett hus som byggs ifrån 

grunden upp till taket, flera delar blir till slut en helhet (Rostvall & Selander 2008). 

                         

Meningsskapande sker när vi bearbetar och transformera våra 

intryck av med skilda semiotiska resurser som redskap. Varje 

medium erbjuder olika system av tecken. Den tryckta boken 

ger oss möjligheter att använda bilder, typografi och 

skriftspråk. Videon möjliggör rörliga bilder, montage och 

talspråk. Sättet att välja teckensystem och medier har 

konsekvenser för hur vi kan kommunicera runt handlingar och 

artefakter. 

                                                 Rostvall & Selander (2008:19) 

 

 

 

2.6 Sagoberättande 

Det finns ett flertal olika former att förmedla en berättelse på och den äldsta vi känner till är 

sagan i sin muntliga form. Sagan har sin grund långt tillbaka i tiden och kan visa på att vi 
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människor har ett behov av att berätta det vi själva upplevt men även en vilja att uttrycka våra 

fantasier där allt kan hända. Både sagor, rim och ramsor har sin grund i det muntliga 

berättandet och har långt tillbaka i tiden setts som utvecklande för barns känslor och fantasi 

(Kåreland 2009). 

Inom barnlitteraturen har bilderboken en egen kategori eftersom den kan innehålla olika 

konstnärliga arter och dess utformning tilltalar både yngre och äldre barn (Kåreland 2009). I 

förskolans verksamhet har barnlitteratur en given plats och i de allra flesta förskolor ges 

sagan stort utrymme. Förskolans läroplan (Skolverket 2010) ses ändå som vag i vissa 

formuleringar. Vissa uttrycksformer har lyfts fram däremot nämns varken böcker eller 

litteratur. Anledningen till detta kan vara att det inte finns några förväntningar på läsvanor 

hos förskolebarn och att den muntliga högläsningen har en central plats i förskolan.  Många 

pedagoger ser böcker som viktiga och betonar det ”lustfyllda” och ”magiska” med att läsa för 

barnen (Kåreland 2009:117). Vissa studier har gjorts för att synliggöra vilka böcker som 

förekommer i barns omgivning. De visar på att förskolan oftast erbjuder klassiska böcker och 

att nyutgivna böcker är allt ovanligare där, till skillnad från skolan. I många bilderböcker är 

djuren förmänskligade vilket sägs uppskattas av barn och kan på så sätt utveckla barns sätt att 

se saker ur olika perspektiv. De intryck som boken ger kan skapa uppslag som barnet sedan 

tar med sig och provar vidare i sin lek (a.a).  

Även om böcker ses som viktiga går det inte att blunda för den kris som litteraturen i dag 

befinner sig i. Berättandets olika former har utvecklats och förändrats vilket till stor del beror 

på andra medieformer som numera har en allt större plats i samhället. Människan har ett 

behov av böcker men det ena behöver inte utesluta det andra. Det viktigaste är att vi får 

berättandet till oss (a.a). 

Kanske är det så enkelt att människans behov av berättelser är 

omättligt. Människans erfarenheter organiseras gärna i form av 

berättelser. Hon förstår världen narrativt. Därför är berättelsen, det 

narrativa, något fundamentalt för det mänskliga medvetandet och 

för identitetsprocessen. 

                                                                            Kåreland (2009:166) 
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2.7 Digitala lärmiljöer 

Människan är en varelse som ingår i ett samspel med sin omgivning. I detta samspel måste vi 

kommunicera med andra medmänniskor för att tolka världen och skapa mening. 

Uppbyggnaden av våra samhällen har gjorts genom mänskliga överenskommelser över vad 

saker och ting symbolisera, det vill säga genom ett samråd över vad de tecken som vi omger 

oss av står för. Dessa tecken stöter vi på i alla sammanhang när något behöver förmedlas till 

oss. Det kan handla om tecken i skriftspråket, matematiken, musiken, konsten, filmen och så 

vidare. Idag kommunicerar vi genom ett mycket brett utbud av multimodala verktyg 

(Selander & Kress 2010).  

 

Historiskt sett var berättandet från mun till mun, eller berättandet genom litteraturen ett sätt 

att förstå sin omvärld och föra kulturen vidare till kommande generationer. Idag lever vi i en 

förändrad värld där kulturbärare har vidgat sina vyer genom nya och moderna sätt att ta till 

sig kunskaper. Det finns en uppsjö av multimodal kommunikation att använda för att 

framföra sitt budskap och fördjupa lärandet. Helt enkelt har berättandet och skriftspråket fått 

hård konkurrens med nya sätt att kommunicera och möta världen. Detta syns inte minst i 

skolmiljön där IKT (informations - och kommunikationsteknik) används i allt större 

utsträckning och ses som ett verktyg för barns lärande (a.a). IKT ses som en enskild artefakt, 

där denna teknik ses som ett rum och en hel värld och som omskapat hela samhället på ett 

grundläggande sätt. Datorn ger tillfällen till ett flertal lärmiljöer där barn utmanas genom 

sociala samspel, kommunikation och meningsskapande. Vid datoranvändning möjliggörs alla 

barns lärostilar utifrån den utvecklingszon barnet befinner sig i (Strandberg 2006).  

 

Sammanfattningsvis säger teorin att den traditionella boken har fått konkurrens av digitala 

medier som ett kommunikativt verktyg i dagens samhälle. Det är själva berättandet, det 

narrativa som har vidgats upp i samband med barns lärprocesser genom att vi använder nya 

former att förmedla oss med. Både Kåreland och Klerfält ser mer möjligheter än hinder i 

samband med alternativa verktyg till barnlitteraturen. Teorin lyfter också fram att barns 

förutsättningar till ett meningsskapande sker i det sociala samspelet med sin omgivning och 

den kulturen där de vistas i. Men även genom kommunikationens olika uttryckssätt som i 

detta arbete behandlar barnlitteratur och digitala medier. Resultatet i nästa kapitel knyter an 

till vårt uttalade syfte där vi förmedla nya kunskaper över hur förskolläraren ser på dessa två 
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verktyg i barns lärprocesser. Men också hur förskolläraren ser på skillnader i barns 

förutsättningar till lärande genom barnlitteraturen och digital medier.  
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3. Metod 

Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt och studiens tillförlitlighet. Här motiveras 

valet av kvalitativ undersökning som är studiens forskningsmetod. Kapitlet avslutas med att 

beskriva de etiska överväganden som vi har utgått från i uppsatsen.  

3.1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur barnlitteratur och digitala 

medier används som verktyg i barns lärprocesser. För att få svar på våra frågeställningar har 

vi utgått från en kvalitativ undersökning där insamlingen av material gjorts utifrån intervjuer 

som sedan granskats och tolkats. Intervjuer har gjorts med fyra förskollärare där samtliga har 

sin tjänstgöring på förskola. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär att vi 

använt oss av en uppsättning frågor där vi varit flexibla utifrån frågornas ordningsföljd. Vi 

har lagt tyngd på respondenternas egna uppfattningar och åsikter. På så sätt skapades 

förutsättningar till att nya frågor skulle uppkomma samtidigt som ordningsföljden 

förändrades under intervjuns gång. Enligt Bryman (2002) är detta en av skillnaderna mellan 

kvantitativa och kvalitativa frågor. 

3.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 

En kvalitativ studie innebär en mera djupgående undersökning som fallstudier, till skillnad 

från den kvantitativa metoden som använder en bredare undersökning där exempelvis siffror 

och statistik utgör studiens grund. Frågorna vid den kvalitativa intervjun är oftast inte så 

strukturerade som vid den kvantitativa intervjun utan här är frågeställningarna mera 

generella. Intervjuerna vid kvalitativ forskning bygger på variation och flexibilitet, 

respondenterna tillåts röra sig i olika riktningar och även avvika från en eventuell frågeguide. 

Här söker forskaren efter mera detaljerade svar och det läggs fokus på respondentens egna 

uppfattningar. Det är heller inte ovanligt att respondenterna blir intervjuade vid ett flertal 

gånger för att på så sätt få ett mera djup i svaren Vid den kvantitativa undersökningen träffar 

sällen forskaren respondenterna utan här genomförs forskningen i en mera ”konstlad miljö” 

till skillnad från den kvalitativa undersökningen som sker i respondenternas ”naturliga miljö” 

(a.a.372).   

3.3 Urval 

Intervjuerna genomfördes på tre förskolor i två olika kommuner. Samtliga respondenter är 

kvinnor mellan 30 – 45 år. Vi har inte tagit fasta på ett genusperspektiv vid vårt val av 

respondenter eftersom detta inte är studiens syfte. Däremot valde vi att endast intervjua 
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förskollärare eftersom de har det pedagogiska ansvaret på förskolan. Kontakten med 

respondenterna gjordes på två olika sätt. Två av förskollärarna tillfrågades personligen via 

telefon. Den andra kontakten togs genom att vi ringde upp en förskola och frågade om 

intresse fanns för att medverka i intervjuerna. Utifrån de förskollärare som visade intresse att 

delta i studien gjordes sedan ett urval. Innan intervjuerna fick respondenterna ta del av 

studiens syfte. Vi valde däremot att vänta med att delge respondenterna frågorna tills 

intervjutillfället. Respondenterna gavs frihet att välja plats där intervjuerna skulle äga rum 

och samtliga respondenter valde sin egen arbetsplats. Vi informerade också om att 

intervjuerna beräknades ta ca.45 min. Intervjufrågorna bestod av öppna frågor där 

respondenterna gavs möjlighet att uttrycka sina tankar.  

3.4 Bearbetning av intervjumaterial 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och diktafon. Under intervjuerna 

förde vi även anteckningar och stödord. Fördelen med inspelning är att vi kunde vara säkra på 

att hela intervjun dokumenterades och att det inte uppstod missuppfattningar rörande vad 

respondenterna uttryckte. Det gav oss även möjlighet att lyssna på inspelningarna vid ett 

flertal tillfällen. Därefter skrev vi ner intervjuerna i textform. Det var mycket text att granska 

och analysera och vi valde därför att prioriterat vissa delar som upplevdes viktigare än andra. 

Forskare måste kunna ta beslut om vad fokus ska ligga på och tillåta att vissa delar inte 

analyseras lika djupgående (Denscombe 2009). 

3.6 Etiska övervägande 

Enligt de ”forskningsetiska principerna” är det viktigt att vi lutar oss mot de fyra 

övergripande grundreglerna som presenteras här nedan för att skydda den enskilda individen i 

denna kvalitativa studie (Vetenskapsrådet 2011). Utifrån varje fastställd princip förklarar vi 

hur vi har gått tillväga för att uppfylla kriterierna för följande krav.  

 

 Informationskravet - Vi har genom den första telefonkontakten med respondenterna 

tydligt informerat om studiens syfte och att vi har tänkt genomföra intervjuerna med 

hjälp av ljudupptagning. Alla medverkande fick också veta att materialet skulle 

raderas direkt efter analysen. Vi har även poängterat att studien kommer att läggas in 

på DIVA och att alla eventuella namn är fingerade.    

 Samtyckeskravet - Genom en enkät har vi fått lärarnas samtycke om att medverka i 

vår studie på frivillig basis. Vid intervjutillfällena har lärarna gett sitt samtycke till att 

vi använder oss av ljudupptagning.        
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 Konfidentialitetskravet - De enskilda respondenterna och respektive förskolor 

avidentifieras genom att vi använder fingerade namn. Allt intervjumaterial förvaras 

utom räckhåll för allmänhetens beskådning. Under tiden som intervjuerna 

transkriberas döper vi respondenterna efter en nummerordning för att skilja dem åt 

men även för att ingen skall kunna identifiera de enskilda personerna.   

 Nyttjandekravet – Vårt insamlade material från respondenterna kommer enbart att 

användas till denna studie och inte lånas ut till andra icke vetenskapliga 

undersökningar (Vetenskapsrådet 2011). 

3.7 Forskarens roll 

Då vi tar vår utgångspunkt från halvstrukturerade intervjuer ska vi först och främst planera 

och strukturera upp intervjuerna så att de genomsyras av vårt syfte och frågeställningar. Vi 

riktar vår fokus på praktiska detaljer som att ställa öppna frågor, ha opartiska värderingar och 

en strukturerad intervjuguide. Vi måste även hålla oss inom ramen för vårt problemområde 

men utifrån respondenternas perspektiv. I forskarens roll ingår också att visa respekt och 

hänsyn för den enskilda individens svar och låta respondenten få möjlighet till en viss 

betänketid i själva frågestunden (Bryman 2002). Slutligen bygger forskarrollen på en väl 

genomtänkt problemformulering som ger läsaren ny kunskap och en möjlighet för andra 

samhällsvetare att vidareutveckla ämnet (Patel & Davidsson 2003).  

3.5 Metodkritik 

Vi är väl medvetna om att en kvalitativ undersökning kan vändas till en nackdel för vårt 

resultat då endast en liten grupp av kommunernas förskollärare valts ut för intervjuer. Alltså 

kan vi inte generalisera resultatet utifrån den mindre grupp av individer som har medverkat i 

intervjuerna och i sin tur inte representerar en hel yrkesgrupp. I en kvalitativ undersökning 

ska vi rikta vår uppmärksamhet och knyta an till vår framlyfta teori i studien eftersom 

resultatet ska analyseras och tolkas. Tyngdpunkten ska inte ligga på den representativa 

gruppens uppfattningar och tyckande (Bryman 2002). Vi kan även se en risk att resultatet 

hade påvisat en helt annan karaktär om vi hade valt två andra förskolor i andra delar av 

kommunerna. 

 

Fördelen med en kvalitativ undersökning är att intervjuerna bygger på variation och 

flexibilitet eftersom följdfrågorna kan ändra riktning beroende på respondentens svar. Detta 

kan ge ett rikt och brett resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vårt val av metod 

kan också ses som en fördel för oss eftersom validiteten i studien bygger på vår förförståelse 
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av ämnets karaktär som redovisas i studiens bakgrund. ”Validiteten i en kvalitativ 

undersökning” innefattar hela processen genomgående, från forskarens sätt att gripa sig an 

ämnet utifrån sina förkunskaper till själva tolkningen och analysen av resultatet (Patel & 

Davidsson 2008:103). 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som har framkommit vid de intervjuer som genomförts 

med respondenterna. Intervjuerna är sammanställda utifrån rubrikerna socialt samspel, 

kommunikation och barnens individuella intressen.  

4.1 Socialt samspel 

Samtliga lärare betonar vikten av att läsa för barnen. Sagoläsning är ett tillfälle till socialt 

samspel mellan barn och vuxna enligt lärarnas synsätt. Sagostunden ses som en mysstund 

tillsammans där barn och vuxna skapar gemenskap enligt Anna. Eva upplever det som en 

”guldstund” att efter maten sätta sig och läsa för de lite äldre barnen, för att på så sätt ge 

barnen mera uppmärksamhet. Även Sofie betonar det sociala samspelet vid sagoläsning 

På vilan har vi all tid i världen och vi kan verkligen stanna upp för 

att diskutera om boken. Alla får komma till tals och vi ger dem tid 

för frågor. Alla hinner fråga och få svar. Här känner vi oss inte alls 

stressade. 

Däremot ser inte Sofie att den spontana högläsningen ger samma tillfällen eftersom det finns 

så många andra barn runt omkring som behöver hjälp och stöd. Samtidigt betonar hon att det 

oftast inte är så många barn vid högläsning och att det ändå kan finnas tid för tankar och 

frågor. Hon berättar även att pedagogerna på förskolan lägger mycket tid och kraft på att hela 

tiden föra en dialog med barnen om handlingen i boken. Sofie ser det som viktigt att läsa 

böcker för barnen.  

Jag hoppas verkligen inte att de slutar läsa böcker, för det är ju det 

här med att sitta nära någon och lyssna. 

Maria ser språket som huvudsyftet vid högläsning samtidigt som barnet lär sig att det är en 

process där ”man sitter ner en stund och att det är en början och ett slut”. 

Barnen samlas ofta i grupp där pedagogen högläser, men även den spontana läsningen ses 

som viktig hos samtliga lärare. Placeringen av böcker är centralt i rummet och tillgängliga för 

barnen. Oftast sker högläsningen i en soffa som finns i närheten av böckerna enligt Anna och 

Eva. Anna upplever att barnen kopplar soffan till sagoläsning. 

Jag känner det att så fort man sätter sig där borta i soffan kommer 

de o plockar böcker o vill att man ska läsa så det är ju en liten 
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signal att är man där borta då kommer de gärna stora som små, de 

tycker det är mysigt att sitta o läsa en saga o få lyssna på en saga. 

 

Maria säger att pedagogerna uppmanar barnen till att lyssna på sagor och pedagogerna läser 

mycket. Böckerna står tillgängliga för barnen för att på så sätt locka till mera läsning. I 

samband med barnlitteraturen lyfter även tre av fyra lärare fram temaarbeten. Böcker används 

som en utgångspunkt då ett tema ska presenteras för barnen. Böckernas innehåll har fått styra 

temats riktning. Sofie berättar att i samband med deras tema presenteras också djur ifrån 

boken Kungaskogen i form av handdockor så att det blir konkret för barnen. Pedagogerna 

låter barnen hålla i handdockorna när de läser sagan. Även i andra sammanhang då de har 

sjungit sånger från boken har djuren funnits med som ett konkret material. Detta har medfört 

att de minsta barnen förknippat alla fåglar de ser med bokens ”Hotta”.  

Det sociala samspelet vid datoranvändningen sker främst mellan barnen enligt Anna och Eva. 

Tyvärr säger Eva sitter vi vuxna sällan med vid datorn. Samtidigt menar Eva att det finns 

stunder under dagen där läraren försöker finnas med för att vara ”delaktig och ha koll på vad 

barnen gör”. Vid de tillfällen där barnen spelar ett mera avancerat spel finns en vuxen med 

och hjälper och stöttar. När sedan barnen klarar av spelen så lämnar lärarna barnen att 

fortsätta själva. Eva säger att:  

Sen släpper man väl tyvärr när man ser att de här bitarna klarar 

dom, då behöver man inte vara med dom lika mycket men när de 

väljer de här spelen som då är lite svårare då är det automatiskt att 

man sätter sig där, men tex fem myror det är ju många barn när 

man startar med det så kan man ju inte dom bitarna, så där är man 

nog lite mera med. 

Även Anna upplever det på samma sätt att pedagogerna ofta får hjälpa barnen att rätta till när 

något blivit fel vid datorn.  

Anna, Eva och Sofie upplever att barnen är duktiga på att hjälpa varandra och att det sker ett 

nära samarbete mellan barnen vid datorn. Maria arbetar med de yngre barnen och där 

används inte datorn. Däremot finns det datorer till de äldre barnen men de används inte så 

ofta eftersom ”vi inte har fått till det” enligt Maria. Datorn har inte funnits så länge på  denna 

förskola så de har ännu inte kommit fram till något arbetssätt säger Maria. Även Sofie säger 
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att de precis fått dator till barnen. Datorn är endast avsedd för spel men hon kan se ett 

samarbete mellan barnen här: 

För sen finns det ju ett otroligt samarbete mellan barnen med 

spelen också. Att när de sitter jämte varandra då lär de sig att 

samarbeta genom spelen. Att man hjälps åt i spelen. 

Att datorn kan användas som ett hjälpmedel tar Anna, Eva och Sofie upp. Vid de tillfällen där 

man söker fakta eller letar efter bilder gör pedagoger och barn det tillsammans.  Tre av 

lärarna betonar även dokumentationen vid datorn som ett samspel mellan barn och pedagog.  

Anna, Eva och Maria nämner att de anser att datorn ska användas till pedagogiska spel som 

gynnar språket, matematiken och problemlösningar. Sofie tycker att ”datorn kan användas 

som ett verktyg att göra sagor, bildskapande, text och skrift främst till de äldre barnen”. Sofie 

anser också att videokameran kan användas i samband med barnens lärprocesser genom att 

låta barnen ”se sitt eget lärande”. Anna och Eva lyfter fram både datorn och läsplattan som ett 

verktyg för dokumentation och då menar de att det ska ske tillsammans med barnen. Ingen av 

lärarna arbetar ännu med läsplatta. Däremot är det på gång hos Anna och Eva. Båda ser 

läsplattan som ett hjälpmedel på förskolan.  Eva ser det positiva i att den är smidig och går att 

använda ute i verksamheten, samtidigt som internet ger tillfällen att söka tillsammans med 

barnen. Däremot har Anna svårt att se någon nära samhörighet där barnet får något uppläst 

via en datorröst, till skillnad från det samspel som sker vid högläsning.  

4.2 Kommunikation 

Resultatet av intervjuerna visar att kommunikation runt sagoläsning sker mest mellan vuxen 

och barn. Anna, Eva och Sofie lyfter fram språket som den viktigaste komponenten i barns 

lärprocesser utifrån barnlitteraturen. Eva säger: 

Jag tror oerhört mycket på detta att man läser för barnen och att 

barnen får ett oerhört rikt språk ju mer man läser för dem. Jag ser 

böcker som jätteviktiga.  

Hon menar att man kan börja med pekböcker för dem som har svårt med språket. ”Utifrån 

pekböckerna kan du göra memorykort, du kan göra och få in hela sagobiten i språket, rim och 

ramsor”. Anna är inne på samma linje och berättar om hur de hade jobbat med en prinsessbok 

där pedagogerna lät barnen inspireras av musik som kopplades till sagoboken. Därefter fick 

barnen fria tyglar att fantisera vidare till en ny historia.  
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Kommunikationen mellan barn och vuxna under själva högläsningens stund bekräftas av 

Anna och Maria då de betonar hur viktiga samtalen är med barnen för att språket ska 

stimuleras. Anna menar:  

Att det är ju ett av de lättaste sätten att få in de språkliga delarna, 

att utgå ifrån en bok och bygga på då kanske med musik och 

bilder att man pratar om det, man tar barnens tankar runt det man 

läst.  

Anna fortsätter att berätta om aktiviteter som förskolan har haft i samband med sagor som 

bygger på att pedagogerna hela tiden kommunicerar med barnen för att få fram barnens 

upplevelser. Barnen förflyttade sig mellan olika stationer som hade någon form av 

anknytning till den valda sagan, efteråt fick barnen möjligheter att lyfta fram sina tankar 

genom samtal. ”Det var kanske någon som tyckte nån var farlig o fastnat för det o så 

utvecklade man de o då samtalade man runt det”. Anna uttrycker också att litteraturen ger 

många möjligheter i lärprocessen eftersom man får in flera delar ifrån läroplanen som till 

exempel språk, matematik, natur och teknik.  

När det gäller kommunikationen genom digital teknik betonar Anna att man inte kan få 

samma närhet och möjlighet till att kommunicera med varandra under barnens stunder vid 

datorn som man får vid en sagostund. Hon menar att kommunikationen som uppstår mellan 

den vuxna och barnet förstärks eftersom barnet direkt får ”en återkoppling från den som 

läser”. Men Anna uttrycker också vikten av att använda en bärbar dator till att dokumentera 

tillsammans med barnen och där datorn kan bli en samlingspunkt. Samtidigt som Eva inte 

tror på den digitala tekniken som ett redskap där kommunikationen mellan barn och vuxna 

kan fylla den funktion som stunden då man sitter vid en bok och samtalar. Maria menar att 

den digitala världen förser oss med en massa bilder och att den matningen oftast sker utan 

kommunikation med en vuxen. Resultatet visar även utifrån två av intervjuerna att barnen 

inte bara kommunicerar runt datorn utan det visar sig även att de tar inspiration ifrån den 

digitala världen in i leken. Maria menar att barnen leker rollekar utifrån data och tevespel och 

deras kommunikation fungerar utmärkt genom att de fördelar rollerna sinsemellan utan några 

konflikter. Maria säger att de ”verkligen har klara regler” och samtalar om hur rollerna ska 

fördelas. Vilket också Sofie kan intyga genom att förklara att” barnen tar på sig vissa roller, 

antingen är de den onda eller den goda”.      
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4.3 Barnens individuella intressen 

Anna betonar att det är viktigt att de utgår ifrån barnens intresse och anpassar böckerna efter 

barnens nivå. Anna är noga med att uttrycka att pedagogerna ska vara lyhörda över vad 

barnen snappar upp i boken och anpassa temat efter det.  

Att utgå ifrån en bok och ha det som ett tema tycker jag och då är 

det kanske oftast att man fångar upp det som är intressant i 

barngruppen.  

Även Sofie menar att de utgår ifrån barnens intresse i temat, just vid intervjutillfället har de 

precis avslutat temat ”Kungaskogen”. Då visade det sig att musiken fick ta stor plats eftersom 

barnen hade ett stort intresse för sång och musik. 

När det handlar om barnens agerande vid datorn ser Anna också det som viktigt att försöka 

sitta med för att fånga upp vad barnen gör samt för att synliggöra vilka intresse barnen har.   

Det kanske är någon som styr mer än någon annan, man lär ju 

känna barnen med, då vet man ju också att det är någon som styr 

sina kamrater hela tiden, då måste man ju vara där o fånga upp det, 

att de också får prova på sitt vis, man är inte där hela tiden, men att 

man ändå har lite det här hur de samspelar runt. Jag tycker ofta 

man såg att de diskuterade grejor, när inte kompisen kunde, kunde 

kanske kompisen som satt bredvid o sa att du ska klicka där eller 

gör så, de hjälpte varandra att komma in i programmet. 

 

  Anna fortsätter att sätta barnet i centrum för sitt eget lärande genom att säga: 

Jag tror också att det kan föda ett intresse och bli spännande för 

barnen när man använder sig av de här medierna, då alltså datorn 

eller den där plattan, för att gå in och undersöka grejor o hitta, så 

tror jag det kan bli extra intressant också om att man gör på det 

viset. Och att de själva får börja bekanta sig med skriftspråket på 

det viset, man får skriva själv, man får kanske skriva till sina bilder 

o så får man själv skriva till sin text o på så vis lära sig hur orden 

är uppbyggda o så här.  
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5. Analys 

I Analyskapitlet görs en jämförelse av den teori som är utgångspunkten för studien och de 

resultat som framkommit i intervjuerna. Kapitlet är indelat under rubrikerna 

meningsskapande i socialt samspel, meningsskapande i kommunikation, lärarnas syn på 

böcker och digital teknik samt avslutningsvis rubriken, barnens individuella intresse.  

5.1 Meningsskapande i socialt samspel 

Det sociokulturella perspektivet som bygger på ett samspel i sociala sammanhang upplevs 

idag som helt avgörande för barns utveckling och lärande enligt Dysthe (2003). Utifrån de 

resultat som framkommit i våra intervjuer argumenterade samtliga lärare för att högläsningen 

skapar tillfälle till socialt samspel mellan barn och vuxna. Sofie ser det som viktigt att läsa 

böcker för barn och betonar att läsningen skapar tillfällen till närhet. Det samspel som sker 

vid högläsningen ger goda förutsättningar till ett meningskapande genom att lärarna är 

närvarande och uppmärksammar barnens intresse och funderingar som sedan utvecklas 

vidare. Barnen verkar också uppmärksamma när någon vuxen sätter sig i ”sagosoffan” och 

kommer då och ber om att för höra sagor. Många pedagoger ser lässtunden som något 

lustfyllt (Kåreland 2009) vilket vårt resultat också pekar på. Sofie och Eva tar upp stunden 

efter maten som ett tillfälle där lärarna har tid att sitta ner och läsa för barnen utan att känna 

någon stress. Eva beskriver detta som en ”guldstund” som skapar förutsättningar till socialt 

samspel mellan de äldre barnen och läraren.  

Det finns en tydlig skillnad i interaktionen mellan barn och vuxna vid sagoläsning och datorn 

enligt vårt resultat. Vid sagoläsning finns alltid en vuxen tillsammans med barnet till skillnad 

från datoranvändningen där interaktionen oftast sker mellan barnen utan en vuxens 

medverkan. Det finns vissa fördomar om att barn inte behöver något vuxenstöd vid datorn 

utan klarar sig själva vid detta verktyg (Klerfelt 2007). Eva säger ”tyvärr sitter vi sällan med 

vid datorn”, det är oftast när barnen har problem med datorn och behöver hjälp som någon 

vuxen kommer. Eva fortsätter med att säga ”sen släpper man väl när man ser att de här 

bitarna klarar dem”. Vilket även Anna instämmer med. Samtidigt betonar Anna att det är 

viktigt att finnas med vid datorn för att fånga upp vad barnen gör för att på så sätt skapa 

mening i datoranvändandet. Anna menar också att det finns barn som styr mer än andra och 

då är det viktigt att vara närvarande som vuxen för att styra upp det. Samtliga lärare ser ett 

samspel mellan barnen vid datorn. Här samlas många gånger flera barn och flera av lärarna 

upplever att barnen hjälper varandra och att det finns ett nära samarbete här. Vissa 
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undersökningar visar på att datorn är den mötesplats där interaktionen mellan barn är störst på 

förskolan. Här är samtliga barn involverade oberoende vem som sitter närmst datorn. (Ljung-

Djärf 2004). Samspelet mellan barn och vuxna vid datorn ses ändå som en förutsättning till 

utveckling och lärande (Klerfelt 2007). 

5.2 Meningsskapande i kommunikation    

Det meningsskapande som uppkommer i kommunikationen sker genom olika uttryckssätt 

som exempelvis vid sagoläsning och datoranvändningen. De samtal som uppkommer vid 

dessa möten mellan barn och vuxen och mellan barn ger förutsättningar till att skapa mening 

för barnet. Språket och samtalen är två återkommande aspekter av barns kommunikation i 

samband med högläsning på förskolan. Utifrån en av intervjuerna betonar Eva vikten av att 

barn stärker sitt språk ju mer man läser för dem. Sagan ger barnen goda förutsättningar att 

utveckla sitt språk (Granberg 1996). Vid högläsningen finns lärarna närvarande och stödjer 

barnen. Detta ger barnen tillfällen att reflektera över innehållet i boken och ger barnet en 

direkt koppling från läraren. Säljö (2005) betonar att bilderna i böckerna kan uttrycka olika 

känslor som upplevs olika från barn till barn. Därför är det viktigt att barnet får möjlighet att 

tolka och reflektera runt dessa bilder.  Kommunikationen runt de digitala medierna påvisar ett 

helt annat resultat. Tre av lärarna menar att den nära kommunikation som sker vid 

sagoläsning inte kan fylla samma funktion runt en dator. Något som helt går emot Rostvall 

och Selanders (2008) teorier som menar att vi måste se världen med nya ögon i samband med 

kommunikation och lärprocesser. Vilket författarna tror kan vara svårt i många fall då 

människan är van att agera på ett visst sätt. Men resultatet visar också att en av lärarna tror på 

en bärbar dator som en samlingspunkt där barn och vuxna kan dokumentera tillsammans. Ett 

argument som förstärks av Klerfelts (2007) tankar om att datorn kan användas som ett 

redskap där barnen samlas och delar med sig av sina idéer och där kommunikationen kan 

bidra till ett lärande. Meningsskapandet i kommunikationen sker här i samspelet mellan 

barnen till skillnad från vid sagostunden. Barnen hjälper varandra när de stöter på problem 

och leder varandra vidare vid datorn. Utifrån intervjuerna framgår det även att 

kommunikationsbegreppet inte bara sätts i samband med barns datoranvändning utan det 

visar sig att barnen tar sin inspiration från datorspelen i deras lekar. Två av lärarna lyfte fram 

att barnen inte visade några tecken på konflikter i dessa lekar utan kommunikationen med att 

fördela roller och de återkommande lekarna bara rullade på. Deras positiva tecken på 

kommunikation i detta sammanhang kan sättas i relation med Dysthes (2003) tankar som 

behandlar ett sociokulturellt perspektiv. Författaren förklarar betydelsen av nämnda 
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perspektiv, när individer agerar med varandra i ett socialt sammanhang det är då lärprocesser 

sätts igång.    

 

Anna och Maria vidhåller att samtalet och kommunikationen runt själva boken också 

stimulerar barnens språkutveckling.  Anna tror på en ständig kommunikation med barnen för 

att få ta del av barnens egentliga tankar utifrån olika sagor. Kommunikationen mellan 

individer anser Vykotskij är den första delen av språkutvecklingen, den som sker i sociala 

sammanhang. Därefter är det bearbetningen av dialogen inom individen som vidareutveckla 

språket (Dysthe 2003). Samtalet har betydelse i sociala sammanhang där vi i 

kommunikationen med varandra lär oss nya saker, men då måste språket finnas som en länk 

mellan människor. Författaren menar också att den fysiska kommunikationen är den 

viktigaste eftersom vi får ett gensvar direkt (Säljö 2005). Vilket också framkommer i 

intervjun med Anna som säger att den interaktion som sker mellan den vuxna och barnet vid 

sagoläsning förstärks eftersom barnet direkt får respons från den vuxna. 

5.3 Lärarnas syn på böcker och digital teknik 

Av resultatet kan vi utläsa att högläsning ses som viktigt i förskolan. Samtliga lärare betonar 

böckernas betydelse för barns utveckling och lärande. Maria säger att de läser mycket på 

förskolan och uppmuntrar barnen på olika sätt för att skapa ett intresse att lyssna på böcker.  

Anna ser böcker som ett hjälpmedel i barns lärprocesser där flera delar ifrån förskolans 

läroplan lyfts fram. Kåreland (2009) uttrycker sig dock något kritiskt till förskolans läroplan 

(Skolverket 2010) där hon saknar begrepp som böcker eller litteratur. Samtidigt menar 

författaren att anledningen kan vara att böcker ändå har en stor plats på förskolorna. Detta 

kan vi ställa i relation till resultatet som visar på just detta. Kåreland anser att böcker ska få ta 

plats men betonar ändå att andra verktyg inte ska ses som ett hinder utan ska kunna integreras 

i verksamheten.  

I intervjuerna framkommer också att boken är ett utmärkt verktyg att arbeta tematiskt utifrån. 

Här får barnens intresse styra och enligt Anna är det viktigt att vara lyhörd som lärare för att 

fånga det som barnen finner intressant och spännande i böckerna. Anna berättar om sagor 

som lockat fram barnens musikintresse och där lärarna sedan utmanat barnen vidare för att 

fantisera fram nya berättelser. Enligt teorin kan utveckling och lärande endast ske i en 

meningsfull lärmiljö där barnens intresse får utrymme. En lärmiljö som är accepterad och 

uppskattad skapar förutsättningar till en identitetsutveckling.  För att ett lärande ska kunna 
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ske krävs ett samspel som skapar mening. Vygotskijs begrepp mediering beskriver de verktyg 

som stödjer en lärprocess som sker i samspel mellan individer och de kulturella verktyg som 

utvecklar och lär (Dysthe 2003). 

Enligt Kåreland (2009) har böcker fått konkurrens av andra olika digitala medier. Vi tycker 

oss ändå se ett mönster i intervjuerna där det framkommer en viss osäkerhet och okunskap att 

arbeta med de digitala medier som finns på förskolorna. Flera av lärarna påtalar att de önskar 

utbildning inom området för att kunna använda datorerna på ett mera meningsfullt sätt.  På 

flera förskolor har det köpts in bärbara datorer och läsplattor, men alla pedagoger har inte de 

kunskaper som krävs för att kunna använda dem fullt ut. Detta visar sig påverka användandet 

vilket också Kåreland betonar, hon anser att de kunskaper och det förhållningssätt 

pedagogerna har påverkar på vilket sätt de används i förskolan. Enligt resultatet synliggörs 

ändå att digitala medier används på förskolorna men inte i den utsträckning som lärarna 

önskar. 

Samtliga lärare upplevs vara positiva till att datorer och läsplattor finns i verksamheten och 

kan se dessa verktyg som ett hjälpmedel i barns lärprocesser. Tre av fyra lärare anser att det 

inte är något vi kan välja bort, utan det är något som ska ingå i barns lärande. Här skiljer sig 

Sofie från övriga lärare och säger att ”vi har valt bort mycket av den digitala tekniken” men 

ser ändå ett lärande i pedagogiska spel. Detta kan vi sätta i relation till Säljö (2005) som 

betonar att vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring med ständigt nya 

högteknologiska redskap. Selander och Kress (2010) lyfter också begreppet multimodalitet 

som viktig för barns utveckling och lärande. För att skapa mening anser författarna att det är 

viktigt att det finns olika resurser att tillgå i barns omgivning. Kåreland (2009) ser det som att 

mediernas symbolvärld hjälper barn att skapa mening på ett nytt sätt.  

5.4 Barnens individuella intressen 

I intervjuerna framkommer det också att boken är ett utmärkt verktyg att arbeta tematiskt 

utifrån. Här får barnens intresse styra och enligt Anna är det viktigt att vara lyhörd som lärare 

för att fånga det som barnen finner intressant och spännande i böckerna. Anna berättar om 

sagor som lockat fram barnens musikintresse och där lärarna sedan utmanat barnen vidare att 

fantisera fram nya berättelser. Men även i samband med digitala medier lyfter läraren fram 

betydelsen av att barnen får vara delaktiga i sitt sökande av nya kunskaper som i detta 

sammanhang handlar om datorn och läsplattan. Situationerna blir då både intressanta och 

lärande. Vilket kan sättas i relation till att nya kunskaper konstrueras om barnen får vara 
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delaktiga och medverka till sin egen utveckling där utgångspunkten är barnets livsvärld 

(Dysthe 2003). Utveckling och lärande kan endast ske i en meningsfull lärmiljö där barnens 

intresse får utrymme. En lärmiljö som är accepterad och uppskattad skapar förutsättningar till 

en identitetsutveckling. För att ett lärande ska kunna ske krävs ett samspel som skapar 

mening. Vygotskijs begrepp mediering beskriver de redskap som stödjer en lärprocess som 

sker i samspel mellan individer och de kulturella verktyg som utvecklar och lär (Dysthe 

2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6. Diskussion 

Diskussionskapitlet innehåller en metoddiskussion där vi ser kritiskt på vårt arbete, samt 

diskussioner kring egna reflektioner av studien och vad som framkommit i analysen. Här 

presenteras även förslag till framtida forskning inom området. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande slutsats.  

 

Syftet med studien har varit att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på barns 

meningsskapande i socialt samspel och kommunikation genom barnlitteraturen och digitala 

medier. Vi har även velat förstå hur förskollärare ser på skillnader i barns förutsättningar för 

att utveckla sitt lärande genom de två olika processerna. Genom att intervjua lärare som är 

verksamma inom förskolan har vi fått en bild av hur och på vilket sätt böcker och datorer 

används i verksamheten. Utifrån analysen har vi kunnat fastställa vissa mönster som har blivit 

tydliga. Vi är överens om att studiens syfte är uppnått och att vi fått svar på studiens 

frågeställningar. Samtidigt har vi tagit i beaktande att detta är en mindre undersökning med 

endast ett fåtal respondenter, vilket kan ha påverkat studiens resultat.  

6.1 Metoddiskussion 

Vårt val av metod baserades på att vi skulle genomföra en kvalitativ undersökning där vi 

inriktade oss på att göra semistrukturerade intervjuer (Bryman 2002). Detta kan sättas i 

relation till en grundstruktur av uppgjorda frågor men med en flexibel ordningsföljd och 

möjlighet till avvikande frågeformuleringar. För det första fick vi i ett tidigt skede 

handledning ifrån universitetet vilket möjliggjorde att vi kunde påbörja vårt examensarbete i 

god tid. Vilket kunde resulterat till en helt annan arbetsgång än om vi inte fått denna 

möjlighet. För det andra kan vår förförståelse för ämnet barnlitteratur ha fått en negativ effekt 

eftersom frågorna om just detta ämne kan ha försämrat kvaliteten på intervjuerna och inte fått 

det djup som vi önskat. Hade vi valt en kvantitativ undersökning har resultatet förmodligen 

blivit ett helt annat i och med att just den typen av undersökning baseras på strukturerade 

frågor, ett större urval av respondenter och ett bredare resultat utifrån statistikfrågor (Bryman 

2002). Sista argumentet om vad vi kunde ha gjort annorlunda sätter vi i samband med valet 

av förskolor i de specifika delarna av kommunerna. Resultatet hade säkert ändrat riktning om 

vi hade valt andra förskolor med andra sätt att se på barnlitteratur och digitala medier. För att 

utveckla våra tankar grundar vi vårt argument på lärarnas enskilda kompetens och intresse för 

ämnenas karaktär. Vilket kunde gett ett helt annat resultat om någon av lärarna hade haft en 

spetskompetens i samband med digitala medier och barnlitteraturen och på så sätt gett oss 
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helt andra svar än vad resultatet visade. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat vårt 

resultat är hur de styrande i varje enskild kommun både ser på de nämnda verktygen men 

också vilka resurser som tilldelats verksamheterna för att vidareutveckla ämnena.       

 

6.2 Lärarnas syn på barnlitteratur 

Samspelet 

Studien grundar sig på intervjuer med fyra lärare inom förskolan och samtliga lärare betonar 

böckernas betydelse för barns lärande. Barnlitteraturen ger barn och vuxna förutsättningar till 

socialt samspel där kommunikationen ständig finns med. Även närheten mellan barn och den 

vuxne som läser betonas. En av lärarna berättar att barnen verkar uppmärksamma så fort 

någon vuxen sätter sig i soffan och vill då att läraren ska läsa. Vilket talar mot våra egna 

reflektioner över att barn inte längre gör spontana besök i sagohörnan. Vi upplevde utifrån 

våra egna erfarenheter att barnen hade svårt att koncentrera sig speciellt då en lång saga 

valdes. Detta satte vi i relation med konkurrensen av digitala medier som idag finns som ett 

naturligt inslag i barnens vardag. Men det visade sig istället att högläsningen och temaarbeten 

utifrån sagoboken fortfarande har hög status på de förskolor där vi intervjuade lärarna.  Nu 

visar resultatet att barnen faktiskt väljer sagoläsningen, då anser vi att det är viktigt att göra 

sagoläsningen attraktiv och inspirerande. Även om lärarna uttrycker att stunden efter maten 

är en ”guldstund” måste det finnas utrymme för mer spontana lässtunder. Det gäller för 

lärarna att ta till vara på de ögonblick då det enskilda barnet visar intresse för bokens 

mångfald av lärprocesser. Vi menar att från den stund då barn och vuxna slår sig till ro för att 

läsa då ger vi barnen förutsättningar för att utveckla sitt språk, fantasi, samspel, 

koncentration, kultur, empati och jaget (Granberg 1996). Detta bör vi ta tillvara på då vi har 

en lång tradition inom förskolan som säger hur viktig barnlitteraturen är för barns utveckling. 

Miljö 

Enligt vår tolkning visar det sig att förskolorna har lyckats med att skapa en stimulerande 

lärmiljö som barnen gärna söker sig till. Samtidigt kan vi utläsa att bokmiljön har störst 

betydelse för barnen i samspel med någon vuxen. Detta påstående vill vi sätta i relation med 

vår nämnda beskrivning över hur vi tillsammans med barnen bygger upp en magisk atmosfär 

där sagoberättandet äger rum. En utvald vrå på förskolan där vi kan skapa lärande samtal där 

vi använder böckerna som ett verktyg i barnens sökande efter meningsskapande i socialt 
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samspel och kommunikationen. Barnens delaktighet och inflytande över sagohörnans 

utformning och valet av böcker skapar den miljön som Dysthe (2003) anser är viktig för 

barns meningsskapande och som ger goda förutsättningar till ett lärande. Enligt vår tolkning 

är det barnens individuella behov och intresse som styr dessa förutsättningar.   

 

Samtalet   

Kåreland (2009) anser att själva innehållet i böckerna hjälper barnen att se saker ur olika 

perspektiv. Enligt vårt sätt att se på detta påstående är det samtalet tillsammans med barnen 

över vad böckerna förmedlar eller hur bilderna tolkas som sätter igång en lärprocess som kan 

tar sig uttryck i andra sammanhang.  Författaren betonar också att på så sätt vidareutvecklas 

även leken eftersom barnen tar med sig sina intryck ifrån boken och bearbetar sina 

upplevelser vidare. Vår tolkning av denna lärprocess är att barns meningsskapande i 

kommunikationen med sin omgivning visar sig genom en bearbetning från bokens 

uttryckssätt till att skapa något nytt i leken. Vi kan även välja att se Säljös teori som ett bra 

argument för ett meningsskapande utifrån bilderboken. Där bild och text kompletterar 

varandra så att vi får ett sammanhang av berättelsen (Säljö 2005). Det sätt barnen tolkar sina 

erfarenheter kan bara sättas i relation med den enskilda individen. Men själva 

meningsskapandet äger rum när barnen får samtala om sina upplevelser och får sätta ord på 

sina tankar.   

Språket 

Samtliga lärare betonar böckernas betydelse för barns språkutveckling. En av lärarna ser det 

som viktigt att föra en ständig kommunikation med barnen för att kunna ta del av de tankar 

och funderingar som uppkommer vid sagoläsningen. De vuxna är lyhörda för vad som 

intresserar barnen i böckerna och utgår sedan många gånger från detta i olika temaarbeten. 

Här blir barnen delaktiga utifrån sina förutsättningar och temat kan på så sätt skapa en 

meningsfull lärprocess för varje barn.  Detta beskriver också Granberg (1996) där hon menar 

att sagan ger förutsättningar till utveckling inom ett flertal område, bland annat språk och 

samspel. Vi uppfattar det som att samtliga lärare upplever böcker som meningsskapande för 

barns lärande och något självklart att använda i verksamheten. Här kan vi också få svar på 

våra frågeställningar. Lärarnas övergripande syn på barns meningsskapande i kommunikation 

och meningsskapande i socialt samspel sätts enbart i samband med kontakten mellan den 
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vuxna och barnet. I detta sammanhang handlar det om ett meningsskapande utifrån samtalet 

där läraren lyssnar in och bekräftar barnets tankar och frågor. På så sätt får barnet ett 

sammanhang och kan med hjälp av den vuxna ta del av det budskap som berättelsen vill 

förmedla. Det som förvånar oss lite är att ingen av lärarna nämner hur barnen samspelar och 

kommunicerar i sagoläsning mellan varandra även om det framgår att samtalet är en öppen 

process där alla får komma till tals. Men det kan vara så att det behövs en lärare som styr det 

viktiga samtalet för att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling.  

Samtidigt verkar lärarna vara väl införstådda med att sagoläsning kan ske på andra sätt 

genom andra uttrycksformer. Detta lyfter också Kåreland (2009) och menar att berättandet 

förändras genom att nya medieformer utvecklas i samhället. Detta behöver inte ses som något 

oroväckande utan det som har betydelse är att berätta, i vilken form eller med vilket verktyg 

är inte det viktigaste.  

6.3 Lärarnas syn på barns användande av datorer 

Datorer finns på samtliga förskolor och två av lärarna har även nyligen fått läsplattor i sin 

verksamhet men ännu inte påbörjat användandet av dem. Enligt vår tolkning är pedagogerna 

sällan närvarande vid barnens datoranvändning, utan här sker samspelet och 

kommunikationen oftast mellan barnen själva. Detta betonar också Ljung-Djärf (2004) och 

menar att både kommunikationen och det sociala samspelet mellan barnen synliggörs mer vid 

datorn än på andra ställen i verksamheten. Lärarna tror ändå inte att kommunikationen som 

sker vid datorn ger samma förutsättningar som sagoläsning gör.  Datorn verkar heller inte 

användas till något mera långvarigt arbete som exempelvis att göra böcker eller filmer även 

om lärarna framhåller barnens delaktighet i sökandet efter ny kunskap. Till skillnad från 

barnlitteraturen kan vi utläsa en otrygghet vid användandet av datorer och läsplattor. 

Analysen visar på en osäkerhet att hantera dessa verktyg som många gånger bara placeras i 

verksamheten utan att lärarna först fått utbildning om hur de ska användas.  

Samtidigt tolkar vi det som att samtliga lärare ser digitala medier som ett uttryckssätt för barn 

att skapa mening i kommunikation och socialt samspel då flera barn visar stort intresse för 

datorn men utmanas sällan vidare. Vi uppfattar det som att två av lärarna föredrar läsplatta 

istället för datorn. Läsplattan beskrivs som ett verktyg som är lätt att hantera i verksamheten 

eftersom den är smidig och lätt att ta med sig även i utemiljön. Flera av lärarna ser det som 

viktigt att barnen är delaktiga vid sökandet av ny kunskap. Både datorn och läsplattan kan då 

användas som ett hjälpmedel. Vid dessa tillfällen sker sökandet i samspel mellan barn och 
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vuxen till skillnad från när barnen spelar eller gör något annat vid datorn. Lärarna verkar se 

ett flertal positiva egenskaper med datorer och läsplattor men tycks ändå inte riktigt kunna 

använda dem fullt ut. Detta får oss att fundera på om det inte borde vara en datoransvarig 

pedagog på varje avdelning som ansvarar för att dessa verktyg används på ett sätt som skapar 

mening för barnen. Klerfelt (2007) anser att förskolans verksamhet ställs inför nya krav 

efterhand som ny digital teknik utvecklas i samhället. Kommunikationen har förändrats 

genom dessa nya medier och hon anser att kunskaperna och det förhållningsätt pedagogerna 

besitter påverkar användandet i praktiken. Detta har vi också har kunnat utläsa utifrån våra 

intervjuer. Miljön bör förändras så att datorer ges förutsättningar att samspela med övriga 

verktyg i förskolan. Klerfelt betonar detta som viktigt och menar att datorn kan bli en 

mötesplats som ger barn förutsättningar att utveckla kommunikationen på ett lekfullt sätt. 

Sammanfattningsvis kan vi få ett svar på vår fråga om vilken syn läraren har på digitala 

medier. Vi kan konstatera att det finns en vilja att utbilda sig och lära sig mer om digital 

teknik. De anser också att det finns ett meningsskapande i socialt samspel och 

kommunikationen genom att de ser att barnen tillsammans använder sina förmågor när de 

stöter på problem eller vill komma vidare i sitt användande av datorn. Men denna lärprocess 

sker enbart mellan barnen.     

6.4 Barns intresse och delaktighet 

Genom analysen kan vi urskilja att sagoboken är ett verktyg som ger barnen möjlighet att 

finna olika uttrycksformer. Lärarna uppmärksammar vad som fångar barnens intresse och 

nyfikenhet i boken. En av lärarna berättar om sagor som lockat fram musikintresset hos 

barnen. Lärarna uppmärksammade detta och utmanade sedan vidare utifrån varje barns 

intresse.  Här kan vi inte se samma mönster utifrån barns datoranvändning. Vi upplever det 

som om datorn sällan används till mer än att spela på. Barnen utmanas sällan här och ingen 

av lärarna pratar om att följa upp barnens intresse vid datorn. Enligt vår uppfattning kan det 

då finnas en risk att vissa barn blir sittande framför datorn med samma spel under en lång tid 

och ingen vuxen som finns närvarande och kan utmana barnen vidare. Ellneby (2005) ser en 

risk i detta och påtalar att barn inte har förmågan att sortera ut vad som är bra för dem och 

menar att det kan utlösa stress och ge framtida konsekvenser. Vi uttryckte också en 

problematik över att barn blir erbjudna många olika slags uttryckssätt som kan både stressa 

dem och få dem att göra val som inte gynnar deras utveckling. Men efter vad resultatet visar 

finns det inget som talar för att förskolans barn visar tecken på stress eller för mycket 

datoranvändning. Utan här ser vi istället en tendens till att lärarna behöver utbildas så att 
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barnen får möjligheter till ett lärande genom digitala medier. Möts barn av medvetna och 

professionella lärare så får de hjälp som stimulerar den individuella utvecklingen. Då får vi 

välja att se de numera konkurrerande medierna som ett komplement till barnlitteraturen. 

Precis som Bruner (2002) tar upp i samband med att se datorn som ett hjälpmedel då vi inte 

har svar på våra frågor genom vår egen erfarenhet eller kunskap. Som vi tolkar författarens 

teori handlar det om att utnyttja alla resurser vi har för att kunskaper ska befästas på ett 

korrekt sätt.    

En lärare tar upp att vissa barn styr mer än andra vid datorn och att det då är viktigt att en 

vuxen finns med och stöttar. Saknas då detta stöd finns risken att vissa barn sällan får 

möjlighet att utforska och utmana sig själv vidare. Detta kan påverka barns utveckling på ett 

negativt sätt enligt vår uppfattning. Samtidigt framkommer det att datorspelen utvecklar barns 

lek på ett positivt sätt. Spelen på datorn inspirerar barnen i deras lek. Här uttrycker två av 

lärarna att dessa lekar oftast saknar konflikter och barnen hittar sina roller genom 

kommunikationen mellan varandra. Detta ser vi som spännande och intressant och vi delar 

Dysthes (2003) uppfattning om att utveckling och lärande sker i samspel mellan individer i en 

meningsfull miljö. Enligt vår uppfattning verkar både barnlitteraturen och digitala medier 

kunna ge förutsättningar till ett meningsfullt lärande. Samtidigt vill vi betona den vuxnes 

ansvar och närvaro i ett samspel för att på så sätt utveckla och utmana barnen vidare i deras 

lärprocess. Barnen bör vara delaktiga i sin inlärning enligt Dysthe och genom att skapa 

tillfällen för barnen att göra saker om och om igen på olika sätt ges barnen förutsättningar till 

att kunskap utvecklas. Även Rostvall och Selander (2008) poängterar vikten av att prova nya 

upplevelser ett flertal gånger för att en situation ska få en mening och ge förutsättningar till 

utveckling och lärande.  

6.5 Framtida forskning 

Vi anser att denna studie kan ligga till grund för framtida forskning. Under arbetets gång har 

det framkommit tankar och funderingar som gjort oss nyfikna på att finna andra vinklar för 

fortsatt forskning. Det hade varit intressant att göra samma undersökning som i denna studie, 

men istället använda föräldrar som respondenter. Hur ser föräldrar på barnlitteratur och 

digitala medier, hur används dessa medier i hemmet?  

Ett annat sätt kan vara att göra undersökningen utifrån barnen där undersökningen utgår från 

vad barnen föredrar, böcker, datorer eller både och. Genom observationer i praktiken och 

intervjuer med barn skapas förutsättningar för att på ett mera djupgående sätt få svar på 
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eventuella frågeställningar. En sådan studie skulle kunna visa på ett helt annat resultat än vad 

denna studie gjort.  

 

 

6.6 Slutsats 

Enligt vår slutsats kan vi inte se att de digitala medier som finns i förskolan är på väg att ta 

över barnlitteraturen. Sagoböckerna har ännu en stor plats i verksamheten och de används på 

flera olika sätt, vilket talar mot våra egna reflektioner över att barn inte längre gör spontana 

besök i sagohörnan. Vi upplevde utifrån våra egna erfarenheter att barnen hade svårt att 

koncentrera sig speciellt då en lång saga valdes. Detta satte vi i relation med konkurrensen av 

digitala medier som idag finns som ett naturligt inslag i barnens vardag.  

Lärarnas syn på barnlitteraturen bygger på att det är ett verktyg i verksamheten som ger 

förutsättningar till barns meningsskapande i både det sociala samspelet och i 

kommunikationen. Men vi kan se en skillnad i barns lärprocesser genom barnlitteraturen och 

digitala medier där det förstnämnda sker mellan den vuxna och barnet medan 

meningsskapandet genom digitala medier sker mellan barn och barn. Lärarnas syn på det 

digitala är att det generellt finns en okunskap och en osäkerhet över hur de ska använda 

datorn som ett verktyg i barns lärprocesser. De är också kritiska till om datorn kan ge samma 

förutsättningar till ett lärande som bokens egenskaper gör. Det föreligger ytterligare ett 

ointresse för datorer och läsplattor på förskolan. De datorer som finns används oftast av 

barnen utan något samspel med vuxna och kommunikationen sker oftast mellan barnen. De 

digitala medier som finns i dagens samhälle är inget förskolan kan välja bort och det ställs då 

krav på lärarna att följa med i denna förändring, samtidigt som förskolan inte får tappa andra 

verktyg som exempelvis böcker. Genom att lärarna i förskolan utbildas och blir trygga med 

olika digitala medier, ges förutsättningar till att de används på ett sätt som utvecklar 

verksamheten vidare. Då anser vi att den problematik vi uttryckte i bakgrundsavsnittet är 

obefogad och att digitala medier kan bli ett utmärkt verktyg som samspelar med 

barnlitteraturen, vilket innebär att inget behöver utesluta det andra.   

 



37 

 

Referenser 

Bruner, Jerome (2002). Kulturens väv. Bokförlaget Daidalos AB. Göteborg.  

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. Malmö.  

Carlsson, Ulla & Johannisson, Jenny (red.) (2012). Läsarens marknad, marknadens läsare – 

en forskningsantologi. SOU 2012:10. Offentliga förlaget. 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken-för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. Lund. 

Dysthe, Olga (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Studentlitteratur. Lund. 

Dysthe, Olga (red) (2003). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur. Lund. 

Edward, Agnetha (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. Natur och Kultur. 

Stockholm. 

Ellneby, Ylva (2005). Cyberungar. Natur och kultur. Stockholm. 

Granberg, Ann (1996). Småbarns sagostunder. Liber. Stockholm. 

Klerfelt, Anna (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik (Avhandling). Göteborgs universitet. Göteborg.  

Kåreland, Lena (2009). Barnboken i samhället. Studentlitteratur. Lund.  

Kåreland, Anna (red.) (2005). Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i 

skola och förskola. Natur och kultur. Stockholm. 

Ljung- Djärf, Agneta (2004). Spelet runt datorn. Datoranvändande som meningsskapande 

praktik. Reprocentrum, Lärarutbildningen. Malmö högskola.  

Partanen, Petri (2007). Från Vygotskij till lärande samtal. Bonnier utbildning. Stockholm. 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Studentlitteratur. Linköping.  

Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan (red) (2008). Design för lärande. Norstedt. 

Stockholm. 



38 

 

Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. 

Nordstedts. Finland.  

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan/Lpfö 98 rev.2010.  Fritzes. Stockholm.  

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och fusklappar. Norstedt. 

Stockholm. 

Säljö, Roger (2005). Lärande & Kulturella redskap. Nordstedts Akademiska Förlag. Falun. 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer i humanistiska samhällsvetenskaplig 

forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 

 

Godkännande Examensarbete 2012 

Vi är två studenter som ska skriva vår C – uppsats om förskollärarens syn på barnlitteratur i 

förhållande till digitala medier. Vi funderar på om barnlitteraturen håller på att ersättas av de 

digitala medier som idag finns i barnens vardag? Därför finner vi det relevant att genomföra 

undersökningen med förskollärare som är verksamma inom förskolans. Under intervjuerna 
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kommer vi att spela in samtalen med hjälp av diktafon eller mobiltelefon. Materialet kommer 

att analyseras för att sedan ligga till grund för vårt examensarbete, ljudupptagning raderas 

direkt efter analysen. Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller vilket 

innebär att varken lärarnas eller förskolans namn kommer att framgå i den uppsats vi skriver. 

Eventuella namn i uppsatsen kommer att vara påhittade. Uppsatsen kommer därefter att 

läggas in på Linnéuniversitet på länken DIVA.  

Vi behöver ditt godkännande till detta.  

Om Du har några frågor kontakta oss gärna på tel. xxx eller mobil. xxxx 

Hälsningar 

 

 

Jag samtycker till att materialet där jag blivit intervjuad får användas enligt ovan. 

Datum: 

 

 

_______________________________   

 

 

 

Bilaga 2 

INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRSKOLLÄRARE 

 

Barnlitteratur 

Hur genomförs högläsning i praktiken?  

     Vilka väljer böcker – Barn eller pedagog? 

    Viken läsmiljö erbjuds barnen? 
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    Hur ofta byts böckerna ut? 

På vilket sätt presenteras böcker för barnen? 

När under dagen använder ni er av högläsning?  

Arbetar ni på något annat sätt med barnlitteratur än högläsning?  

     På vilket sätt isåfall? 

Hur ser du på barns lärprocess utifrån barnlitteraturen? 

 

Digitala medier 

Vilken digital teknik har ni på förskolan? 

Hur används den digitala tekniken i praktiken?  

        Väljer barnen själva vad de ska göra vid datorn/surfplattan?  

        På vilket sätt får barnen vägledning och stöd vid ex. datorn?  

       Kan du se något samspel mellan barnen vid medieanvändningen? 

       På vilket sätt isåfall?  

Var är de digitala medierna placerade på förskolan? 

Hur ser du på att den digitala tekniken har tagit plats i förskolan? 

Vad är dina erfarenheter utifrån digitala medier?  

Kan du se någon skillnad i praktiken vad barnen väljer, böcker eller digitala medier? 

Hur ser du på barns lärprocess utifrån den digitala tekniken? 

 

Bilaga 3 

Begreppsförklaringar 

Artefakter – Materiella hjälpmedel (verktyg) som bidrar till att utveckla lärandet. 

Dialogiskt – Samtal mellan individer som utvecklar tänkandet vidare. 

Kommunikation – Uttryckssätt som sker i samspel med andra genom tal, kropp eller 

verktyg. 
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Konstruktivistisk syn – ”Kännetecknande för detta undervisningsmönster är att det tar sin 

utgångspunkt i elevernas föreställningar om, och förståelse av, verkligheten eller någon 

aspekt av den och inte i ämnets inre logiska struktur [  ] Utifrån ett konstruktivistiskt 

perspektiv initieras lärande när individens (elevens) samlade kunskap inte räcker till för att 

förklara eller hantera nya erfarenheter och fenomen som hon gör eller ställs inför. Som lärare 

i en skola vars undervisning bygger på denna teori behöver man ofta lämna skolans 

ämnesindelning och arbeta ämnesöverskridande med teman eller i projekt” (Wikipedia 2012).  

Mediering – ”[  ] ett centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv. Begreppet förklarar 

samverkan mellan människor och de kulturella redskap (artefakter) som människor använder 

för att förstå och agera i omvärlden” (Wikipedia 2012).  

Meningsskapande – något som uppkommer genom reflektion av olika händelser som 

prövats vid ett flertal tillfällen.  

Metaforer – ”är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som 

liknar det ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar 

därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget” (Wikipedia 2012).  

Multimodalitet – Olika uttrycksformer vilket man kan kommunicera kring. Exempelvis med 

text, form, ljud, bild eller rörelse.  

Semiotik – ”är läran som studerar tecken eller teckensystem. Det mest uppenbara, och också 

det konventionella, tillämpningsområdet är talat och skrivet språk” (Wikipedia 2012). 

Socialt samspel – Det mötet som sker mellan människor och som ger tillfällen till att 

utveckla barns språk samtidigt som det kan vidga barns möjligheter till ett lärande inom andra 

områden.  

Sociokulturellt perspektiv – ”I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det den sociala 

omgivningen och kulturen som är det mest avgörande i detta perspektiv för hur individens 

lärande och utveckling sker. Det kulturella minnet och artefakter, kulturella redskap, är det 

som för mänskligheten framåt” (Wikipedia 2012).  

Transformerar – Överföra, prova nya vägar. 

Tecken – Är alla de bilder och symboler som föreställer något: bokstäver, ord, siffror, 

diagram, kartor, bilder, noter, gester, former, formler, figurer (Strandberg 2006:81). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elev
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artefakter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tecken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokulturellt_perspektiv_p%C3%A5_l%C3%A4rande
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rande
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utveckling
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Verktyg – Olika resurser exempelvis böcker, datorer, sagorum, kommunikation som kan ses 

som ett hjälpmedel vid inlärning.  

 

 


