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Abstract 

The purpose of this study is to find out and compare how preschool-teachers choose literature 

and appendices to the departments based on their age and orientation. To answer my questions 

and my purpose, I use interviews in two different preschools. One preschool has a lot of focus 

on language and literature, from which I interview three preschool teachers from three 

different departments. The second preschool has more focus on digitization and various 

digital tools, from which I interview two preschool-teachers from the youngest as well as the 

oldest department. Choices of books and choices of apps are handled in a similar manner in 

the same department, but it may differentiate between preschools. It differs in planning and 

the influence of the children. According to the preschool-teachers, the quantity of books and 

apps have a big influence on the children’s learning and interaction. 

 

 

Keywords 
Books, Apps, Influence, Preschool  



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på och jämföra hur förskollärare väljer litteratur samt 

appar till avdelningarna utifrån deras ålder och inriktning. För att få svar på mina 

frågeställningar och mitt syfte använder jag mig utav intervjuer på två olika förskolor. Ena 

förskolan har mycket fokus på språk och litteratur, därifrån intervjuar jag tre förskollärare från 

tre olika avdelningar. Den andra förskolan har mer fokus på digitalisering och olika digitala 

verktyg, därifrån intervjuar jag två förskollärare från den yngsta samt den äldsta avdelningen.  

Val utav böcker och val utav appar hanteras på ungefär liknande sätt på samma avdelning men 

det kan skilja en del förskolorna emellan. Framför allt skiljer det sig vid planering samt 

barnens inflytande. Även antalet böcker och appar har betydelse för barnens lärande och 

samspel anser pedagogerna.  
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1 Inledning 
 

För några år sedan då jag började vikariera inom förskolan såg jag inte mycket utav digitala 

verktyg där jag arbetade om jag jämför med vad jag anser man kan se idag. Man kan även 

fortfarande känna av en osäkerhet inför den pedagogiska användningen utav surfplattor hos 

personal.  

Eftersom de flesta små barn i förskolan inte själva kan läsa böcker betyder det att vi vuxna har 

en makt över att bestämma vad barnen ska läsa och när de får möjlighet till en lässtund samt 

även när de får sätta sig med en surfplatta och arbeta med en app. Utifrån detta funderar jag 

över hur man kan få in barns inflytande över val av böcker men även appar då det nu för tiden 

blir det även allt mer vanligt att yngre barn växer upp med digitala verktyg runt omkring sig. 

Detta resulterar i större krav på förskollärare att lära sig hantera och förstå olika verktyg så 

barnen får bästa möjliga utveckling och lärande. När man pratar om digitala verktyg menas 

bland annat surfplattor, datorer och kameror (Kristensson 2014, s. 24). Kristensson (2014, s. 

26) menar vidare att man inte ska ersätta någon annan leksak eller något föremål i förskolan 

mot ett digitalt verktyg, utan det ska ses som att man kompletterar med till exempel en 

surplatta. Utifrån detta har jag valt att undersöka hur förskollärare resonerar vid val utav appar 

till surfplattorna på avdelningen samt hur de resonerar vid val utav böcker till barnen och hur 

detta kan hanteras på eventuellt olika sätt i olika åldrar.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att studera hur förskollärare kan arbeta med val utav 

böcker i förskolan med barns lärande och inflytande i åtanke. Jag ska jämföra detta med hur 

samma pedagoger arbetar med val utav appar till surfplattorna på avdelningen utifrån samma 

perspektiv. Detta kommer att undersökas med hjälp utav intervjuer med personal från olika 

åldersavdelningar på förskolan för att ta reda på om det kan se olika ut och varför. Denna 

undersökning kommer ske på två olika förskolor med olika inriktningar där den ena förskolan 

fokuserar mycket på digitala medier och där den andra förskolan arbetar mer med ett fokus på 

språk och litteratur.   

 

 

1.2 Frågeställningar 
För att tydligare beskriva mitt syfte med denna studie har jag valt att ha med följande 
frågeställningar:  

 

· Hur resonerar förskollärare vid valet utav barnlitteratur jämfört med val utav appar? 

· Vad har förskollärare för erfarenheter av att göra barnen delaktiga i val av appar och 

barnlitteratur i förhållande till barnens ålder? 

· Vad är förskollärares erfarenhet av tillgängligheten och användandet av böcker och 

surfplattor på förskolan? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I den här delen går jag igenom vad tidigare forskning och olika sorters litteratur har skrivit om 

det område jag har valt att undersöka. Litteratur jag har gått igenom är både teoretiska, 

allmänt om hur man kan skriva ett arbete, en del praktiska exempel från förskolan samt från 

läroplanen för förskolan.  

 

2.1 Läroplanen för förskolan  
 
Läroplanen för förskolan genomgår ständig utveckling och kommer då och då med nya mål 

och riktlinjer för förskollärare att sträva efter att uppnå. Den första läroplanen för förskolan 

kom 1998 som sedan reviderades 2010 och 2016 och våren 2018 ska den revideras på nytt 

och inkludera digitalisering allt mer eftersom det ökar i vårt samhälle (Skolverket 2017). 

Verksamheten är till för alla barn i vårt samhälle mellan 1–6 år och ska därför också passa alla 

och de har även rätt till att få den utveckling och det lärande som förskolan ska erbjuda, bland 

annat att utveckla intresset för olika medier och litteratur (Skolverket 2016, s. 5,10).  

 

Alla barn får med sig olika livserfarenheter från deras hem och familj vilket gör att de har 

olika erfarenheter utav böcker och digitala verktyg men förskolan ska sträva efter att barnen 

utvecklar sin sociala kompetens utanför hemmet samt att de med hjälp utav sina erfarenheter 

kan använda sig utav olika medier och texter (Skolverket 2016, s. 6,10).  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, s. 7) menar på att barnen ska få uppleva en så bra 

miljö som möjligt utifrån deras ålder vilket inkluderar arbetet med surfplattor samt böcker 

utifrån olika åldrar.  

Det är de vuxna i förskolan som arbetar och ansvarar för att välja olika böcker och appar till 

barnen vilket gör att barnens inflytande och åsikter ska beaktas då läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016. s. 9) menar att man ska arbeta utifrån barnens erfarenheter och behov vid 

planering av de olika temana i verksamheten.  
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2.2 Användandet utav digitala medier i små barns värld  
 
Det är inte alla som har mycket erfarenhet vad gäller digitala verktyg eller hur man använder 

sig utav dem och barn idag växer upp med många olika tekniska prylar runt omkring sig 

vilket gör att de även behöver få kunskap om dessa. Okunskap om och olika tillgång till 

digitala verktyg menar Ljung-Djärf (2004, s. 16) i sin avhandling kan skapa vattendelare 

mellan människor i vår vardag. Detta kan göra att barn kommer från olika ”läger” och olika 

erfarenheter beroende på tekniken som finns i barnens hem vilket kan göra att de får olika 

upplevelser och utveckling. Detta kan betyda att även pedagogers erfarenheter har betydelse 

för barns digitala lärande. Dock så hade digitala medier blivit mer och mer vanligt de senaste 

åren i olika utbildningar, bland annat i förskolan, då Ljung-Djärf (2004, s. 15) skrev sin 

avhandling för 13 år sen och idag har vi kommit ännu längre, framför allt med surfplattor.  

Enligt Kristensson (2014, s. 26) finns det forskning om hur länge små barn borde sitta framför 

en surfplatta eller dator t.ex. men det finns flera olika forskare som inte säger samma och är 

därför inte överens. Detta kan även göra att det skapas vattendelare i ett arbetslag på en 

avdelning då vissa kan tycka att man ska ha begränsningar vid surfplattan medan andra tycker 

tvärt om vilket kan skapa svårigheter vid arbetet med surfplattor.  

Kristensson (2014, s. 7) anser att tekniken ska hjälpa till att utveckla många olika områden 

som till exempel berättande, samspel och reflektion men även att det kan hjälpa barnens 

lärande med flera olika sinnen men att tekniken då måste användas på ett bra sätt. Ett fel sätt 

att använda tekniken på menar Kristensson (2014, s. 31) är att använda sig utav appar där 

barnen bara trycker sig fram genom chansning till det blir rätt, hon menar då att det inte ger 

någon tid eller möjlighet till att reflektera och tänka själv, istället blir det en belöning av att 

det händer något kul på skärmen.  
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2.3 Samarbete med digitala verktyg  
 

Det skrivs ofta om samspel vid datorn eller surfplattan och att det är just det som är i fokus 

som det viktigaste med det digitala verktyget vilket även Klerfelt (2007, s. 60) belyser i sin 

avhandling och menar att tidigare forskning har fokuserat på hur man i den pedagogiska 

praktiken kan interagera tillsammans vid datorn. Klerfelt (2007, s. 60) anser vidare att även 

om det finns flera studier på att datorn kan användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan 

så visar forskningen på att förskollärare ofta inte sitter tillsammans med barnen vid datorn, 

vilket inte gör att datorn blir ett pedagogiskt verktyg utan något barnen arbetar med och lär sig 

på egen hand. Kristensson (2014, s. 7) tar upp att samarbete används flitigt när det kommer 

till forskning angående olika aktiviteter med datorn men att det dock inte beskrivs så mycket 

mer ingående utan lämnas för att tolkas vilket också skapar svårigheter.  

Kristensson (2014, s. 26) skriver att det är många som är kritiska till surfplattor då de anser att 

barnen blir isolerade vid skärmen utan interaktion med andra, och Klerfelt (2007, s. 122) 

menar att en viktig sak att tänka på när man arbetar med digitala verktyg i förskolan är att 

förstå att vuxnas interaktion behövs under tiden då barnen är vid datorn. Även Gällhagen och 

Wahlström (2013, s. 4) menar i sin bok att surfplattan är ett bra verktyg att använda sig av i 

förskolan om man som pedagog är aktiv tillsammans med barnen. De anser, vilket även 

Kristensson (2014, s. 26) påpekar, att surfplattan ska vara till som ett komplement i förskolans 

vardag och inte för att ersätta någon annan leksak (Gällhagen & Wahlström 2013, s. 4) men 

det kan då behövas mer tydlighet för hur man kan arbeta med samspel vid surfplattan i så fall.  

Klerfelts avhandling skrevs 2007 och då menade hon att det inte fanns mycket tidigare 

forskning om hur man kan använda datorn i ett pedagogiskt syfte i Sverige (Klerfelt 2007, s. 

54). Ljung-Djärf (2004, s. 26) tar i sin avhandling upp, utifrån Hangaard Rasmussens teori, att 

spel som finns i datorn inte kan klassas som en vanlig leksak för då anses det att man ska 

kunna hantera den på olika sätt och förflytta den, och ett spel på datorn finns bara bakom 

skärmen så då kan det kallas digital lek. Det blir då spännande hur en surfplatta klassas som 

kan tas in i leken på ett annat sätt än en dator.  

Kristensson (2014, s. 33) menar i sin bok att det i nuläget ställs höga krav på att man kan 

interagera väl med andra människor och att man kan hantera ett socialt samspel samt att ett 
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digitalt verktyg kan fungera väl som en utgångspunkt för barn att mötas som har svårigheter 

vid samspel med andra. Det kan vara en svårighet för de tillbakadragna att ta för sig eller att 

bara få tag på en surfplatta när många barn ibland är snabba att ta en surfplatta. Kristensson 

menar vidare (2014, s. 35) att det blir en spännande mötesplats vid surfplattan eftersom flera 

barn kan arbeta runt den eller bara vara åskådare, man blir ändå en del utav samspelet under 

aktiviteten. Jag vill ta reda på hur förskolor i praktiken kan arbeta på detta sätt och hur det 

fungerar. Även Ljung-Djärfs (2004, s. 100) avhandling från 2004 visar att tidigare forskning 

anser att den största fördelen med datoranvändningen i förskolan är just samarbete, medan 

hon själv i sin egen studie såg att det inte alltid var samarbete mellan barnen och att det kunde 

bero på olika saker, bland annat att ett det inte förväntades något samarbete eller att man helt 

enkelt inte har pratat om det.  

 

2.4 Samspel med litteratur  
 

När barnen samarbetar och har ett gemensamt fokus med en bok eller är en del i ett boksamtal 

efter att de läst en bok är språket en viktig del för barnen att använda sig utav (Björklund 

2008, s. 33).  Även Mikkonen (2017, s. 14) menar på betydelsen av språket och menar att för 

att barnen ska kunna skapa en förståelse för det de har hört och sett i boken behövs språket 

vid samtal med de andra. För att barnen ska kunna ställa sina upptäckta frågor om litteraturen 

och för att pedagoger ska kunna lyssna till barnen är alltså språket en viktig del (Mikkonen 

2017, s. 14).  

Edwards anser i sin bok att det inte är alla barn som är intresserade utav läsning och böcker 

men att man istället kan inspirera de barnen och uppmuntra dem till det sociala samspelet och 

alltså locka dem med den sociala aktiviteten istället som gör att de tycker att också läsningen 

blir intressant (Edwards 2017, s. 13). Edwards menar vidare att genom att utvecklas till en 

läsare så utvecklar man sin syn på sig själv genom att vara en del utav en typ av gemenskap, 

man bli kunnig inom ett nytt område och blir även en del utav den gruppen (Edwards 2017, s. 

12). Även hon anser att det är genom samtalet om boken som barnen får svar på sina tankar 

och funderingar, man bli som ett slags bollplank, och att eftersom vi kan vara detta bollplank 

för barnen är det då den viktigaste delen för att de ska bli en del av den läsande gemenskapen. 
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Och att ha med fler barn gör så att alla även får andras tankar och åsikter om boken vilket ger 

dem mer tankeverksamhet (Edwards 2017). Edwards menar dock att man endast bara bör vara 

fyra-fem barn under ett boksamtal eller en lässtund då det annars kan bli för rörigt och svårt 

att få en sammanhängande och lockande stund där de kan delta i ett samtal (Edwards 2017, s. 

16).  

 

 

2.5 Olika typer av läsning  
 
För att man ska utveckla språket och begrepp i sitt språk så är läsningen otroligt viktig och att 

använda sig utav boksamtal innebär att barnen får fundera och reflektera över det som hände i 

boken och försöka sätta ord på varför det hände vilket gör att de utvecklar sin egen läsning 

(Edwards 2017, s. 8, 9). Boksamtal kan ske på lite olika sätt och Edwards (2017, s. 11) tar upp 

utifrån Aidan Chambers begrepp Jaget och världen-texten samt text-text. Om pedagoger ska 

läsa utifrån Jaget och världen-texten så innebär det böcker där barnen kan känna igen sig 

själva och känslor i boken. Man utför en dialog där frågor ställs som kan relateras till läsaren 

och boken (Edwards 2017, s. 11).  

Text-text-läsning handlar istället om att man gör så att barnen kan relatera den lästa boken till 

exempelvis annan litteratur de tidigare läst eller att man pratar om hur en bok är uppbyggd 

(Edwards 2017, s. 11).  

Läsutvecklingen kan börja redan i förskolan för att man då kan utveckla en nyfikenhet för 

litteratur och annat lärande som behövs för att utveckla en läsfärdighet visar forskning på 

(Mikkonen 2017, s. 13) och för att ett boksamtal tillsammans med barnen ska bli så bra som 

möjligt så är just valet av böckerna väldigt viktigt (Edwards 2017, s. 21). Edwards menar 

vidare att samtalet ska ske utifrån ett barns perspektiv och att läsa en och samma bok flera 

gånger och samtala om kan vara nyttigt eftersom man kan arbeta mer djupgående med varje 

bok, men att man ändå inte ska välja böcker som är för välkända för barnen då det inte längre 

är intressant att diskutera (Edwards 2017, s. 21, 33).  

Mikkonen (2017, s. 43, 44) menar att när pedagoger läser högt för barnen eller berättar en 

historia kan det göra att barnen blir medvetna om olika ordval och barnen lär sig hur man kan 
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berätta en historia, få dem förstå vad som står i boken men också vad författaren inte har 

skrivit ut. Även Edwards (2017, s. 8) menar att så vi pratar med barnen till vardags är 

utvecklande men genom läsning blir de betydligt mer språkutvecklande utifrån ordförrådet. 

För att kunna läsa och förstå en berättelse behövs det att man refererar till egna erfarenheter 

men även genom sina känslor vilket Edwards (2017, s. 10) menar är som att lägga ett pussel.  

Edwards (2017, s. 15) anser även i sin bok att det är viktigt att ha en planerad läsning 

regelbundet varje dag i förskolan för att de ska lära sig att sitta stilla medan man läser en bok 

men även kunna sitta kvar och genomgå ett boksamtal.  

 

 

2.6 Val och hantering av böcker  
 
Det finns resultat i Björklunds avhandling (2008, s. 139) som visar på att barnen dagligen 

valde att sitta och titta i böcker samt att de fanns tillgängliga för barnen hela tiden. Hon menar 

även att det inte alltid är själva handlingen i boken som behöver vara det betydelsefulla i alla 

sammanhang utan man använder boken som ett sätt att samtala och samspela på olika sätt 

även i andra aktiviteter (Björklund 2008, s. 139). Björklunds (2008, s. 142) observationer 

visade att de yngre barnen ibland kunde använda böcker till annat än att läsa eller titta i dem. 

Under ett tillfälle använde ett barn en bok till att ha som en telefon när han ville ringa sin 

mamma på låtsas, då blev den helt plötsligt inte en bok utan en telefonlur i hans värld 

(Björklund 2008, s. 147).  

Björklund såg även exempel på när barnen lade böckerna i dockvagnar som de körde omkring 

på, att barnen gick och höll i böckerna, bet i dem men också att de bläddrade och tittade i 

boken lite kort och lämnade den på annan plats eller att de satt och tittade ordentligt i boken 

och samtalade om bilderna (Björklund 2008, s. 142). Hon märkte att bokens framsida hade en 

betydelse för början till samtal och nyfikenhet som gjorde att de fortsatte prata om vad boken 

handlade om och vad som fanns i den (Björklund 2008, s. 142). Edwards menar att man bör 

planera valet och lånen utav böcker väl så att alla barn kan känna igen sig i böckerna, många 

olika genrer finns med men framför allt att böckerna sedan finns tillgängliga till barnen hela 

tiden, även utanför lässtunderna så de kan utforska vidare (Edwards 2017, s. 20, 32).  
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Björklund (2008, s. 213) visar i sin avhandling att hon såg att barnen valde böcker utifrån att 

de känner igen böckernas framsida då de kommer ihåg handlingen genom att barnen inte bara 

tog första bästa bok utan lyfte undan andra böcker för att sedan välja en bok de specifikt vill 

läsa.  

Genom att välja olika typer av litteratur så får barnen kunskap av typer av texter som betyder 

olika saker som att en saga kan börja med orden ”det var en gång” och inte är på riktigt medan 

en faktatext är något som finns i verkliga livet och som beskriver något som till exempel en 

egenskap hos något (Mikkonen 2017, s. 58).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Fejes & Thornberg (2009) menar att när man analyserar sin insamlade data så ska man kolla 

på arbetet med olika glasögon och använda sig utav olika begrepp. Om det ska bli ett 

begripligt och förståeligt arbete så är det alltså viktigt att välja en viss teoretisk utgångspunkt 

för att förstå materialet. De menar vidare att beroende på vilken fråga du väljer att ha som 

frågeställning i din studie och vad man ska undersöka så väljer man även olika typer av 

teorier (Fejes & Thornberg 2009). Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar i sin text att i 

sin forskning så är det viktiga med teorin att man kan se vad forskaren har för perspektiv att 

utgå ifrån. De skriver att det automatiskt blir att läsaren tolkar texten och antar saker och ting 

om det inte är tydligt vad forskaren har för teori. Oftast stämmer inte det läsaren har antagit 

överens med det forskaren menar, och missförstånd uppstår (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2009, s. 17).  

 

 

 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
 
Min teoretiska utgångspunkt i denna studie är bland annat att se lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv utifrån Lev Vygotskijs teorier eftersom det vid val utav appar och 

böcker inkluderar barn och vuxna samt hela kulturen på avdelningen/förskolan. Jean Piaget 

bland annat såg lärandet mer som något man skapar på egen hand och inte tillsammans med 

andra individer men Phillips & Soltis (2015, s. 21) menar utifrån Vygotskijs teori att vi hela 

tiden är omringade av andra människor och inflytanden som påverkar oss i vårt lärande, bland 

annat digitala medier, böcker och människor. Därför har det sociala samspelet stor betydelse i 

min undersökning. Barn har väldigt många källor att inspireras utav som finns runt omkring 

dem exempelvis familj, lärare och tv-program som lär dem hur man kommunicerar med 

varandra (Phillips & Soltis 2015, s. 84).  
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser man bortom de olika utvecklingsstadier som tidigare 

forskare har fokuserat på och ser till det mer sociala lärandet som en naturlig och viktig grund, 

som alltid kommer finnas med oss i livet (Phillips & Soltis 2015, s. 91).  

Vygotskijs teori anser att man som ett mer kunnigt barn eller vuxen har ett ansvar att lära de 

som inte än har lärt sig och detta gav han namnet den proximala utvecklingszonen (Phillips & 

Soltis 2015, s. 92) vilket gör att man i en lässtund hamnar i zonen eftersom de vuxna läser för 

barnen som inte själva kan läsa. Vi vuxna får då en slags makt vid både val utav litteratur och 

appar samt vid läsning utav böcker eftersom vi kan göra de val vi anser är bäst.  

Det är alltså genom detta perspektiv man även får syn på samspelets betydelse inom litteratur 

samt bokläsande i förskolans verksamhet.  

 

Utifrån denna teori tar vi människor till oss olika redskap som vi kan använda oss av i livet, 

som när vi till exempel lär oss att läsa så kliver vi in i den världen som gör att vi kan uttrycka 

oss på ett annat sätt vi inte kunnat innan, men framför allt att språket är det som är något utav 

det viktigaste i människors liv (Phillips & Soltis 2015, s. 93). Björklund (2008, s. 31) belyser 

att för att man ska kunna koppla samman ens handling och språk så är talet en viktig del i 

detta, vilket man utvecklar genom olika typer av litteratur. Utöver språkets betydelse så är 

interaktionen mellan människor den stunden då ett lärande sker och Björklund (2008, s. 31) 

anser att det är i samspel med hela omgivningen som gör att man utvecklas och under läsning.  

 

Enligt det sociokulturella är just kultur en viktig del som kan betyda väldigt olika för 

människor men Björklund (2008, s. 31) menar att det är den omgivningen som vi människor 

lever i och som vi har gjort till vår egen tillsammans med individerna i miljön. På förskolan 

skapar barnen och vuxna på avdelningarna sin egen kultur och framför allt genom att barnen 

får inflytande på verksamheten då alla blir delaktiga.  
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3.2 Barns inflytande  
 
Barns inflytande är en teoretisk utgångspunkt i undersökningen eftersom barns inflytande och 

delaktighet är inkluderat på ett eller annat sätt vid val utav litteratur och appar på 

avdelningarna.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015, s. 114) anser att barns inflytande ofta förklaras som att 

det innebär att barnen får säga vad de vill och att de vuxna i deras närvaro lyssnar till dem. 

Barns inflytande innebär att barnen i förskolan ska vara med och bestämma i vissa 

sammanhang vilket gör att de även ska kunna diskutera fram alternativ och bli respekterade 

med sina åsikter men även kunna respektera andras val (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 

114).  

Förskolans verksamhet inkluderar flera olika bestämmelser och regler som är utsatta utav 

personalen av flera olika anledningar men Asplund Carlsson (2015, s. 208) menar att barnen 

sällan har något inflytande i de reglerna utan det är de vuxna som bestämmer detta. Det finns 

olika sätt att upptäcka vad barnen är intresserade av och att göra dem delaktiga i 

verksamheten och Asplund Carlsson (2015, s. 208) anser att inflytande genom att samtala och 

lyssna på barnen är det sättet som barnen helst vill att det ska gå till på och inte att 

förskollärarna ska endast observera dem. Min tanke är att det kan vara svårt att få reda på om 

barnen anser och känner att de har inflytande i verksamheten om man inte samtalar med dem 

och är lyhörd.  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 
Den metoden jag har valt att använda mig utav är intervju. Jag väljer intervjuer för att jag vill 

få reda på förskollärares erfarenheter om mitt temaområde och kunna ställa följdfrågor om jag 

vill veta mer utöver mina skrivna frågor. De flesta av mina frågor under intervjun innebär att 

de fick berätta hur de arbetar eller tänker vid vissa frågor. Det blir god validitet då när jag 

intervjuar förskollärare får jag troligen reda på deras erfarenheter samt vad de tycker och 

tänker vilket är det min undersökning handlar om.  

 

Intervjun sker med fem förskollärare på fem olika avdelningar på två olika förskolor där den 

ena förskolan fokuserar mycket på språk och litteratur och den andra förskolan fokuserar 

mycket på digitala medier. Jag valde dessa två förskolor för att jag ansåg att det var relevant 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar eftersom jag fokuserar på litteratur, språk och 

digitala medier. Jag hörde av mig till avdelningarna jag valde och bad dem att välja ut en 

förskollärare som skulle intervjuas utav mig.  

 

Eftersom jag ska studera förskollärares erfarenheter och upplevelser av något i verksamheten 

så är intervju av förskollärare en bra metod då man lär sig mycket av att lyssna på andra 

förskollärares erfarenheter och själv ta efter det man vill använda (Löfgren 2015, s. 144). Det 

är även så att det är jag som intervjuar och det är syftet jag har som kommer styra över vad 

som kommer med i mitt arbete, jämfört med om man observerar då det man ser är det som 

händer spontant (Löfgren 2015, s. 146). Intervjuer kan vara en positiv metod att använda sig 

utav när man vill få reda på vad en person tycker om digitala medier och vad de tycker att 

man kan använda dem till, enligt Enochsson (2015, s. 94). Hon anser även att om man istället 

ska utforska till exempel hur någon hanterar digitala medier eller vilka som drar nytta utav av 

tekniken mest så är det mer positivt att använda sig utav observation.  

 

Utifrån mina frågeställningar och mitt syfte valde jag att intervjua förskollärare på två olika 

förskolor för att se vad de tycker och tänker angående böcker samt surfplattor och hur de 

arbetar utifrån detta. Jag valde att bara intervjua förskollärare för att kunna jämföra svaren 

utifrån liknande grupper. Något att tänka på när man intervjuar någon är att man ska visa sin 
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säkerhet i det ämne man valt att intervjua men ändå visa sin öppenhet och att man hör vad 

personen man intervjuar säger och vill uttrycka (Löfgren 2015, s. 150).  

 

 

4.1 Val av informanter 
 

När jag här går igenom valet utav informanter utgår jag från Backmans (2016) upplägg i 

boken som handlar om just rapporter och uppsatser och tar med de delar som är relevant för 

min uppsats. Som jag tidigare skrev så valde jag ut förskolor som respektive chef fick besluta 

om det var okej att jag intervjuade på. Efter det tog jag kontakt med de olika förskolorna och 

avdelningarna jag var intresserad av vilket på den ena förskolan var alla tre avdelningar och 

på den andra var det den äldsta och den yngsta avdelningen.  

 

Jag valde att intervjua pedagogerna på respektive förskolor vid en tidpunkt som passade dem 

bäst och när jag dök upp till intervjun gav de mig ett påskrivet samtyckesbrev som jag tidigare 

skickat. Jag valde att maila ett samtyckeskrav så att de kunde läsa igenom det hur många 

gånger de vill och även efter intervjun behålla det om de undrar över något, då mina 

kontaktuppgifter fanns med på pappret (Löfdahl 2015, s. 37) vilket finns med i bilaga 1.  

 

 

4.2 Material och procedur 
 

Även i denna del så tar jag hjälp utav Backman (2016) för att redovisa material och procedur. 

För att de svar jag fick från informanterna skulle bli så korrekta som möjligt så valde jag att 

spela in hela intervjun som jag sedan kunde gå igenom flera gånger om så behövs. Detta var 

jag noggrann med att skriva med i samtyckesbrevet och även fråga om det kändes okej innan 

intervjun började. Jag valde att spela in ifrån min telefon eftersom jag inte har något annat 

verktyg och detta är ett verktyg jag hanterar väl och det kändes heller inte konstigt att det låg 

en mobiltelefon på bordet. Eftersom jag använde mig utav intervju som metod så hade jag 

förberett intervjufrågor som jag hade med mig på ett papper. Jag valde att bara jag själv skulle 

ha ett papper så att förskolläraren kunde fokusera på frågan vi pratar om just i stunden samt 
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att jag kan anpassa frågorna för den intervjun jag har just då men ändå följa samma schema. 

Jag bifogar intervjufrågorna i bilaga 2. Jag använder mig utav relativt strukturerade frågor 

men försökte att inte få ”ja” eller ”nej” svar utan det fick det i så fall bli på mina följdfrågor.  

Innan genomförandet av min intervju gav jag de första tre förskollärarna några olika dagar 

som passade mig att intervjua dem på och utifrån vad de svarade så gav jag de två sista 

pedagogerna dagar som passade mig att intervjua dem på. Det finns flera planerade tider i en 

förskoleverksamhet som inte går att ändra på som raster, lunch och vila osv så tiden på 

förmiddagen räckte till två intervjuer och den tredje togs på eftermiddagen då jag kom 

tillbaka. På den andra förskolan fick även de besluta vilken tidpunkt som fungerade bäst för 

att jag skulle komma dit, vilket fungerade bra även här.  

Innan intervjun ska äga rum är det viktigt att tänka på att ta med mig ett instrument att spela in 

våra röster med så att jag kan ha fullt fokus på att lyssna på den jag intervjuar och istället gå 

igenom materialet i efterhand om och om igen. Min tanke var också innan att försöka sitta på 

ett så lugnt och behagligt ställe på förskolan som möjligt så att det inte är ljud eller annat i 

bakgrunden som stör (Löfgren 2015, s. 149).  

 

 

4.3 Databehandling  
 
I detta stycke utgår jag till viss del från vad Backman (2016) resonerar om i sin text. Så fort 

som möjligt efter intervjuerna valde jag att lyssna igenom dem samt anteckna på datorn 

samtidigt så likt svaren som möjligt. Jag märkte redan här hur viktigt det var att intervjuerna 

spelades in då jag förstod vissa saker på ett nytt sätt eller vissa småsaker jag hade 

missuppfattat något. Efter genomgången av alla intervjuerna och transkriptionen så gick jag 

igenom texten återigen då jag istället sammanställde svaren i olika kategorier. Nu skrev jag 

alltså inte längre utifrån en person år gången utan istället så gjorde jag olika rubriker utifrån 

frågeställningar och syftet. Det var sedan detta dokument som användes under analysen och 

där resultatet kommer från.  
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4.4 Etiska överväganden  
 
I kommunen jag valt att utgå från så finns det en förskola som arbetar mycket med språk och 

litteratur och en annan förskola där de arbetar mycket med digitala verktyg, därför blev det 

självklart för mig att välja dessa två förskolor att intervjua förskollärare på. Utifrån mina två 

val så kontaktade jag respektive förskolechef för att be om tillåtelse att intervjua och jag 

berättade även för dem lite kort vad min studie skulle handla om (Löfdahl 2015, s. 36).  

Saker jag hade att förhålla mig till efter att jag hade kontaktat förskolechefer var att förbereda 

ett brev med information och samtycke som jag skulle skicka ut till förskollärarna som skulle 

intervjuas av mig. Detta görs för att man så tydligt som möjligt ger personalen information 

om min studie samt att de när som helst kan avbryta även fast de har gett mig deras samtycke 

med underskrift (Löfdahl 2015, s. 36). Löfgren (2015, s. 148) menar att man tidigt tar kontakt 

med förskollärarna för att bygga ett förtroende och att man får kontakt och utifrån detta valde 

jag att gå till förskolor som jag tidigare har haft kontakt med så att de ska känna igen mig och 

vara mer avslappnade.  

Brevet man ger ut ska innehålla mitt syfte med undersökningen, det som kommer att krävas 

utav förskollärarna (i detta fall att vara med i en intervju som jag kommer att spela in), att 

studien är frivillig och att man har rätt att avbryta när man vill (Löfdahl 2015, s. 36 & Löfgren 

2015, s. 148). När förskollärarna skrivit på innebär det att de har fått information om 

undersökningen och gett mig sitt samtycke, vilket de ska göra innan intervjun (Löfdahl 2015, 

s. 36). Informations- och samtyckeskravet har i detta läge uppfyllts och under processen 

kommer även konfidentialitetskravet göras på rätt sätt genom att ingen obehörig har tillgång 

till namn på pedagoger som blivit intervjuade. (Klerfelt 2007, s. 82).  

Något som är noga att beakta innan en undersökning är att det inte får påverka de delaktiga 

negativt och även att man måste informera de inblandade noga om vad undersökningen 

kommer handla om och hur den kommer att användas (Löfdahl 2015, s. 34) vilket jag gjorde 

genom att tänka igenom frågorna noga och känna av situationen.  
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5 Resultat och analys 
 
I detta kapitel redogör jag för mina resultat och min analys utifrån de frågeställningar och det 

syfte jag har valt. Jag delar upp analysen i olika kategorier och teman som jag skriver under 

olika rubriker. I de olika kategorierna går jag igenom de svaren jag fick på mina intervjuer och 

sammanställer samt jämför dem med det jag skrev under tidigare forskning och 

litteraturgenomgång. Jag citerar inte exakt vad någon har sagt eller skriver så att man på något 

sätt kan ta reda på vem som har sagt vad om man inte vet vilka som har deltagit i intervjuerna. 

Detta är för att skydda de som har varit med och ställt upp i mitt arbete.  

Kapitlen är strukturerade med resultat av lån utav litteratur, appar till surfplattorna, tillgång 

och hantering av böcker och appar, val av litteratur och appar samt inflytande och delaktighet.  

I resultaten kallar jag förskollärarna från förskolan som arbetar mer med språk och litteratur 

för Pedagog1A (storbarnsavdelningen), Pedagog1B (mellanavdelningen) och Pedagog1C 

(småbarnsavdelningen). Förskollärarna från förskolan som arbetar mer med digitala verktyg 

kallar jag Pedagog2A (storbarnsavdelningen) och Pedagog2C (småbarnsavdelningen).  

 

 

 

5.1 Lån utav barnlitteratur  
 

Under intervjuerna var min första fråga hur det kan se ut när avdelningen planerar lån eller 

köp utav böcker och alla förskollärare berättade om lån vid biblioteket vilket såg lite olika ut, 

framför allt på avdelningarna för stora barn jämfört med avdelningarna för de små barnen. 

Pedagog1A berättar att de går till biblioteket tillsammans med barnen en gång varje månad. 

När de går till biblioteket har de en lista som de prickar av barn som har varit med så att alla 

barnen får ha följt med i alla fall en gång eftersom de går en personal med några barn åt 

gången. Vissa barn vill följa med flera gånger och andra barn vill inte och då tvingar de ingen, 

men som sagt ska de ha fått se vad det är att göra på biblioteket eftersom inte alla går dit med 

sina föräldrar. Innan de går till biblioteket har de samtal med barnen och diskuterar vad de ska 

tänka på när de väljer böcker och vad fokus ska vara på eftersom de flesta av böckerna ska 
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passa ihop med det fokusområde eller tema som man har just den månaden de lånar böcker. 

Kommunen har perioder med fokusområden som förskolorna ska utgå ifrån som till exempel 

språk och kommunikation, då väljer de utifrån de områdena. Denna avdelning samtalade 

alltså en del innan med barnen vad de ska ha för fokus när de är på biblioteket och personalen 

väljer även böcker utifrån vad de har hört att barnen har pratat om som de tror kan vara 

intressant för att utgå från barnens intresse och inflytande. 

Pedagog2A resonerade under intervjun att de vuxna vissa gånger väljer utifrån det tema de 

arbetar med men att det de flesta gånger är barnen som väljer böcker utifrån deras eget 

intresse just då på biblioteket. Personalen ser över vad barnen väljer för böcker då de ibland 

inte är passande, men då samtalar de om det och förklarar varför den boken är opassande, men 

annars väljer barnen fritt. Det hände inte så ofta att de köper litteratur men när det händer så 

tänker personalen utifrån likhet och olikhet, att det är böcker som lyfter normer och är 

normbrytande. I denna jämförelse var den stora skillnaden rutinerna vid boklån samt valet 

utav litteratur där båda storbarnsavdelningarna tänkte utifrån barnens intresse men på väldigt 

olika sätt. Pedagog1A tog in barnens intressen utifrån ett avlyssnande och aktivt samtalande 

arbetssätt och Pedagog 2A på barnens intresse utifrån att de själva väljer vad de vill låna för 

böcker samtidigt som de är med och observerar vad de väljer för litteratur.  

På de yngre avdelningarna såg det ganska olika ut vid lån utav böcker på biblioteket. Den 

största skillnaden är att Pedagog1C oftast åker till biblioteket utan barn, Pedagog2C går oftast 

dit med några barn och Pedagog 1B går just nu nästan aldrig till biblioteket då de har väldigt 

mycket böcker på ett ”bibliotek” på förskolan. Pedagog 1C berättar att de åker utan barn för 

att de ska kunna fokusera mer på den litteraturen de ska ha samt att det är en bra bit att gå till 

biblioteket. Pedagog 1C väljer böcker utifrån bilderna i boken, att de inte är så ömtåliga samt 

att de utgår från det fokusområde de har. Denna förskollärare tycker att böcker för de allra 

yngsta barnen har tråkiga bilder, dålig text, konstiga meningar och inte ett utvecklande språk. 

Pedagogen menar till exempel att det kan stå ”Max ledsen” eller ”Vovve pottan” vilket hon 

menar säger emot det arbetssätt de har när man ska prata på ett språkutvecklande sätt med bra 

meningar.  

Pedagog 2C låter barnen välja böcker själva på biblioteket men väljer även ut böcker utifrån 

ett tema eller område de arbetar med. Pedagog 1B går med några barn och lånar böcker från 

förskolans bibliotek utifrån tema och inriktning som byts ut ibland.   
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5.2 Appar till surfplattorna  
 
Förskollärarna berättade under intervjuerna att kommunen jag intervjuade i har nyligen ändrat 

användandet utav surfplattorna på förskolorna då personalen själva inte längre kan ladda ner 

fritt de appar de vill utan istället för ”appstore” som det tidigare har varit så kommer 

kommunen istället ha en egen store där personalen får gå in och välja på de appar som finns. 

Det har inte varit såhär alls länge vilket gör att personalen inte vet fullt ut än hur det kommer 

fungera och vem som kommer att ha ansvaret för vilka appar som kommer att gå att välja på, 

varför man väljer just dem och hur det ska fungera. Just nu finns det bara cirka 10 stycken 

appar och det tar ungefär en dag att ladda ner en app vilken pedagogerna var besvikna över då 

de inte känner att de kan vara lika spontana längre. Innan kunde det uppstå ett tillfälle de ville 

ta tillvara på när ett intresse fanns, men detta kan göra att det inte blir lika mycket utifrån 

intresse här och nu. Eftersom det inte har varit på detta sätt länge så har de inte än fått någon 

uppfattning om hur detta kommer funka så därför valde jag att utgå från hur de tidigare har 

arbetat med val utav appar tillsammans med barnen.  

 

Pedagog 1A berättade under litteraturdelen att de lånar väldigt mycket böcker när de är på 

biblioteket, men däremot väljer hen att ha få utvalda appar till surfplattorna. Pedagog 1A 

valde till en början att ladda ner väldigt mycket appar men märkte då att när barnen stötte på 

motgång vid arbetandet i appen bytte barnen till en annan app istället för att kämpa.  

Pedagog 2A arbetar relativt lika med val av appar till surfplattorna som med val av litteratur 

till barnen utifrån deras intresse, fast det är de vuxna som väljer apparna. Tanken är att ha en 

surfplatta i de olika rummen som till exempel i byggrummet för att kunna projicera upp något 

på väggen eller programmering i IT-hörnan. De ska vara fokuserade till olika områden med 

olika teman men de är alltid till för pedagogisk användning. Pedagogerna observerar vad de 

tror att barnen gillar och menar att de på det sättet blir delaktiga. Denna förskollärare väljer att 

på sin egen surfplatta ha väldigt många appar som passar till olika situationer.  

Pedagog 1C från småbarnsavdelningen berättar att de har valt appar utifrån barnens intresse 

eller något tema som de arbetat med, men det temat har de startat utifrån barnens behov och 
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intresse också. Ibland kan de försöka hitta appar som de tror kan inspirera ett barn till något 

speciellt eller som de är intresserade utav.  

Pedagog 2C anser, som de andra också gör, att barnen får använda ”spel-apparna” hemma och 

att det på förskolan ska finnas appar utifrån en pedagogisk användning. Denna förskollärare 

menar att barnen ska lära sig något utifrån apparna som till exempel matematik, 

problemlösning och språkutveckling men hen menar att barnen till en början bör lära sig hur 

man hanterar en surfplatta. Barnen ska lära sig och förstå vad som händer när man trycker 

med sitt finger på skärmen eller när man drar med fingret och målar ett streck. Denna pedagog 

väljer även många språkutvecklande appar men nämner även att de använder mycket Youtube 

där de kan söka på sånger som de projicerar upp på väggen.  

Även pedagog 1B menar att de väljer appar beroende på vad barnen är intresserade utav och 

vad de har för tema och fokus men att det är de vuxna som väljer apparna.  

 

 

 

5.3 Tillgång och hantering utav böcker  
 
På förskolan där det finns mycket böcker menar alla de tre jag intervjuade att barnen har fri 

tillgång till alla böcker som finns på avdelningen. Pedagog 1A berättar att de har böcker i mer 

eller mindre alla rum för att inspirera i lekarna eller att sitta ner och läsa i. Det kan hända att 

barnen använder böckerna till annat än att läsa i den till exempel när barnen leker skola eller 

låtsas att de läser i leken. Pedagogen tycker att det är okej men att de är väldigt noga med att 

barnen måste vara rädda om böckerna som att de till exempel inte får ligga på golvet, då 

pratar de med barnen och säger att böckerna inte mår bra.  

Förskolläraren berättar även att det kan vara tvärt om att barnen läser en bok, till exempel en 

faktabok om dinosaurier, och går och hämtar en leksak som ser likadan ut som den i boken 

som de jämför med. När jag frågar om det kan hända att barnen samspelar med hjälp utav 

böckerna så säger denna pedagog att det kan hända att de gör det och att det mestadels är med 

faktaböckerna när de till exempel läser om djur.  
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Den andra storbarnsavdelningen i min undersökning har betydligt mycket färre böcker men 

även de har böckerna tillgängliga för barnen hela tiden och de försöker läsa för barnen varje 

dag. Pedagog 2A berättar att det kan hända att barnen sätter sig själva utan en vuxen men då 

sitter de oftast ensamma och inte med någon annan.  

Pedagog 1C berättar att barnen ofta sitter tillsammans och tittar i böckerna utan en vuxen och 

då visar de bilderna för varandra och bläddrar i de böckerna vi tidigare har läst för dem. 

Böckerna står framme hela tiden för barnen och de ska även börja få upp mer böcker så att 

man ser framsidan på dem eftersom det säger mer. Barnen på denna avdelning tar ofta böcker 

till annat än läsning, framför allt att lasta i vagnar eller plocka ur och i dem ur boklådan. Detta 

var något som var svårt för pedagogen då det strider emot det hen tycker är okej, eftersom hen 

anser att böcker inte är en leksak utan något man ska vara rädd om och ha respekt för. 

Pedagogen berättade för mig att om barnen har dem till annat än läsning så ber de barnen att 

sätta sig ner och titta i den i soffan istället och om barnen tuggar på böckerna så visar de att 

boken går sönder. På denna avdelning blir böckerna som en trygghet för många av barnen, 

flera barn vill sätta sig i soffan med samma bok varje dag när de kommer till förskolan innan 

de kommer igång.  

Jämför vi leken med böckerna på denna småbarnsavdelning med den andra 

småbarnsavdelningen jag intervjuade så tänker Pedagog 2C istället att de tar undan de 

ömtåliga böckerna och väljer att ha framme böckerna med hård pärm. De väljer att ta fram en 

ömtålig bok och läsa den tillsammans när de vuxna är med. Pedagog 2C berättar att de har ett 

ställe där de har några få böcker för hen anser att har man många böcker slänger barnen bara 

runt böckerna.  

Pedagog 1B berättar även hen att barnen har fri tillgång till böckerna på avdelningen som tas 

in från förskolans bibliotek och som väljs utifrån en speciell tanke och som byts ut ibland och 

om barnen inte vill läsa det de har i boklådan så går vi ut till ”biblioteket” och tar in en annan. 

På denna avdelning har inte barnen böckerna till något annat än att sitta med en vuxen och 

läsa eller eventuellt själva med en kompis. Sitter pedagogen själv med ett barn och läser så 

kommer det alltid en eller flera barn till som vill vara med.  
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5.4 Tillgång och hantering av surfplattor  
 
Pedagog 1A berättar att surfplattorna är tillgängliga för barnen hela tiden i verksamheten. 

Pedagogen ser att de flesta barnen lägger ifrån sig surfplattan eller ger den till någon annan 

efter en stund när de känner sig färdiga men märker de att ett barn fastnar vid surfplattan eller 

sitter med någon olämpligt så pratar de med dem och ber dem att avsluta efter den banan eller 

fråga om de håller med om att det räcker snart. Förskolläraren anser att det nästan alltid sitter 

flera stycken om surfplattan och samarbetar samt att det är oftare de behöver ta undan barn för 

att de eventuellt stör barnet som till en början satt och arbetade.  

Det är även så att om barnen sitter vid en app och stöter på ett problem så hämtar de något 

annat barn eller vuxen som de vet har löst problemet tidigare, som blir en proximal 

utvecklingszon. Pedagog 2A ger inte heller barnen någon bestämd tidsbegränsning med 

surfplattorna utan sitter någon väldigt länge så menar pedagogen att man kan uppmuntra dem 

till att göra något annat, men så länge de gör något bra med surfplattan så kan de sitta och 

arbeta med den. Surfplattorna är tillgängliga hela tiden men om de, som på den andra 

storbarnsavdelningen, går ut på youtube och börjar titta på filmer så avbryts de. Denna 

förskola har ett funtable (som en stor surfplatta som står på golvet) som flera barn kan arbeta 

vid, där får de ibland prata med barnen om turordning och att de får samarbeta och samsas.  

Om man jämför den fria tillgången för de stora barnen med de yngre barnen så berättar 

Pedagog 1C att de inte har fri tillgång till surfplattorna eftersom de inte har några skydd och 

är ömtåliga. Förskolläraren berättar även att de är osäkra på vad de ska ha surfplattorna till 

och är dåliga på att använda dem just eftersom de inte vet vad de ska göra med dem. Mest 

kopplar de upp den till projektorn så alla kan titta på ett klipp till en sång som de dansar till.  

På småbarnsavdelningen med Pedagog 2C är istället surfplattorna tillgängliga hela tiden för 

barnen men oftast är den enda surfplattan de har just nu uppkopplad till projektorn men deras 

tanke är att de ska finnas tillgängliga och att det inte finns någon tidsbegränsning. Detta 

betyder inte att de ska sitta med dem hela dagen, menar denna pedagog, men de ska få sitta 

färdigt och göra klart. Pedagog 1B menar även hen att det inte behöver vara bestämt att sitta i 

exempelvis 20 minuter utan att det istället ska anpassas beroende på vad som görs med 

surfplattan. Denna avdelning samtalar inte lika mycket om surfplattorna som om böcker men 

de pratar som mest vid en programmerings-app där de pratar om vad det innebär att 
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programmera samt vad de olika pilarna betyder osv. På denna avdelning är surfplattorna i 

princip alltid tillgängliga.  

 

 

5.5 Val utav litteratur och språk 
 

Pedagog 1A läser varje dag vid läsvila efter maten och den förskolläraren har ofta en tanke 

vad hen ska läsa men händer det att barnen vill läsa något som pedagogen inte har läst innan 

så kollar hen igenom boken för att se snabbt vad den handlar om. Denna förskollärare berättar 

att det kan hända att språket förändras när hen läser för barnen som exempelvis när det står ett 

gammalt ord i boken, då frågar pedagogen antingen om de vet vad det betyder eller så kan hen 

läsa två ord. Förskolläraren berättar att hen även kan ändra språk om det står för enkla 

meningar för barnen men att det som författaren vill komma fram till fortfarande följs. Denna 

pedagog tycker om att läsa det mesta men om det var någon speciell hen skulle säga så var det 

intressant med nya versioner på gamla böcker som till exempel bockarna Bruse, sagan om den 

lilla, lilla gumman osv.  

Pedagog 1A menar att när barnen väljer böcker så väljer de helst roliga böcker där de har sett 

att det finns roliga bilder i, eller en bok de har läst hemma som var rolig. När de sitter med en 

bok utan vuxen så väljer ge gärna böckerna med roliga bilder i och vill de veta något mer om 

dem så vill de att man läser.  

Pedagog 2A brukar istället låta barnen välja vilken bok de ska läsa efter maten om det inte är 

en kapitelbok de läser under ett visst tema. När jag frågar denna pedagog om det kan hända att 

språket förändras så svarar hen att en förändring sker då ett svårt eller konstigt ord står i 

boken men att det beror på vem mottagaren är. Om det kommer ett svårt ord brukar 

pedagogen förklara ordet för barnen.  

Detta var intressant att jämföra med småbarnsavdelningarna då Pedagog 1C berättar att 

språket förändrades mest för att fylla ut böckerna och för att göra texten och bilden till sin 

egen. Förskolläraren återkopplar igen till att hen tycker att böcker till små barn ofta har 

tråkiga bilder och dålig text, därför väljer de istället böcker till äldre barn som till exempel 

Pettson och Findus eller Mamma Mu där bilderna tilltalar dem mer så samtalar de utifrån dem 
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istället. Pedagogen menar att dessa böcker även tilltalar de vuxna mer vilket gör att det blir 

mer läsglädje som även lockar barnen men även att har boken fina bilder så behöver man 

ingen text alls.  

Pedagog 2C menar även hen att när barnen är riktigt små så samtalar pedagogen bara om 

bilderna för att skapa en språkutveckling och desto äldre de blir desto mer läser hen. 

Pedagogen menar att det gäller att vara lyhörd och försöka märka om de hänger med och 

förstår, gör de inte det går hen tillbaka till att samtala om bilderna. Denna pedagog älskar att 

läsa Max-böckerna men det är då på grund utav bilderna då hen utvecklar texten och säger 

mer än det som står i texten.  

Pedagog 1B berättar att det är lite olika vem som väljer böcker när de ska läsa men oftast har 

denna pedagog tänkt ut en bok som de ska läsa under läsvilan, och när den är slut så brukar 

barnen vilja välja en. Även denna pedagog berättar att hen ibland ändrar språket och då 

framför allt om det står något konstigt eller opassande ord. Pedagogen kan välja lite olika 

böcker och har ingen direkt favoritgenre men de försöker välja mer avancerade böcker för de 

känner att barnen klarar av att läsa en lite längre bok. Något de har upptäckt är nämligen att 

när de äldsta barnen på avdelningen (ca 4 år) får välja så väljer de helst de allra enklaste 

böckerna. De har inte riktigt förstått varför än men de har funderingar på om det kan bero på 

att vissa har börjat kunna utläsa bokstäver vilket gör att de kan läsa de allra enklaste 

pekböckerna.  
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5.6 Val utav appar  
 
Jag valde att fråga pedagogerna vad de helst väljer för appar till surfplattan för att se vad det 

kan göra för skillnad för samspelet samt vad det kan förmedla för något till barnen.  

Pedagog 1A väljer helst appar som handlar om problemlösning och logik och anledningen till 

det är att det ofta uppstår samspel och de hjälper varandra att hitta lösningar. Pedagogen 

menar även att det är dessa appar som barnen själva även väljer vilken hen tror beror på att 

om de vuxna tycker att de är roliga, så då drar de in dem i det också. Denna förskollärare 

berättar att barnen ofta sitter tillsammans och det är mycket deras tanke vid val utav appar.  

Pedagog 2A berättar istället att barnen oftast sitter själva med surfplattan eller att de sitter två 

och två vid IT-hörnan. Denna pedagog har väldigt många olika appar på sin surfplatta som går 

att använda vid olika tillfällen och hon anser att barnen helst använder programmerings-appen 

”Osmo” eller appen ”Tripp trapp träd” som handlar om språk och dans och som är för alla 

åldrar. På båda storbarnsavdelningarna är barnen mestadels självständiga med surfplattorna 

men pedagogerna är observerande för att se vad som händer.  

Pedagog 1C menar att hen inte behöver lära sig om exempelvis de olika apparna utan få 

inspiration och veta vad man kan göra med surfplattan som blir ett lärande, för pedagogen inte 

har den kunskapen. Förskolläraren tycker det känns som att mycket blir ersatt utav digitala 

verktyg och att man istället behöver arbeta mer med normer och värden samt hur man är mot 

varandra.  

Pedagog 2C berättar att det kan hända att barnen sitter gemensamt med en surfplatta och 

hjälps åt men att när barnen är små får man som pedagog sitta med och samtala om det som 

händer. På denna avdelning brukar de även projicera upp skärmen på väggen samtidigt som 

någon arbetar med surfplattan, men de appar de använder sig utav är ”upptäckar-appar” och 

inte spelappar som de kanske är vana vid hemifrån.  
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5.7 Inflytande och delaktighet  
  

Flera av pedagogerna förklarade barns inflytande som att barnen ska få känna att de är med 

och påverkar i verksamheten och att pedagogerna är öppna och lyhörda för vad de är 

intresserade av.  

På första förskolan intervjuade jag tre pedagoger från tre olika avdelningar (Pedagog 1A, 

Pedagog 1B och Pedagog 1C) och de svarade alla tre att det handlar om att erbjuda barnen 

och ge dem tips på vad som finns att välja mellan och inte att de ska välja helt fritt på allt hela 

tiden. De menar att barnen inte ska behöva ta ansvar för att besluta allt för mycket. Pedagog 

1A menar att barnen inte vet vad som finns att erbjuda, och det vet inte de vuxna heller, utan 

det gäller att sätta sig in i det och sedan erbjuda barnen som de sedan kan välja utifrån och ha 

inflytande i.  

Pedagog 2A menar att inflytande handlar om att personalen observerar vad barnen gör och 

vad de tycker om samt att de är närvarande. Utifrån detta ska miljön anpassas och barnen ska 

få känna att de har kunnat påverka någonstans på förskolan. Även denna pedagog menar att 

det inte handlar om att barnen får som de vill utan att man tillsammans skapar något. Pedagog 

2C tar upp problematiken med att de små barnen inte kan berätta vad de vill med ord utan att 

det är viktigt att man ser till deras kroppsspråk för att se vad de vill och är intresserade utav. 

Pedagog 1C anser att barnen kan påverka aktiviteter under dagen och vilka de ska leka med 

samt om många barn visar intresse för något så kan ett tema skapas utifrån det. Pedagogen 

menar även att barn ibland kan få för stort inflytande, vilket inte är bra för dem eftersom de 

inte ska behöva ta ansvaret för så många beslut.  

Pedagog 1B menar att det finns olika typer av inflytande som att de har inflytande över vad 

som händer i sin vardag samt att de kan välja mellan olika alternativ som pedagogerna har 

erbjudit. Pedagogen menar att i alla situationer har de inte möjlighet att bestämma över vad 

som ska ske och att de vuxna heller inte kan begära att de ska ansvara för det.  
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6 Diskussion 
 
Diskussionen skrivs utifrån delteman som handlar om handlar om val och hantering utav 

böcker samt appar, allmänt om inflytande, metodkritik och förslag till vidare forskning.  

När jag intervjuade förskollärarna märktes det av att tiden är en bristvara för pedagogerna då 

det framkom att de ville göra mycket och har förväntningar, men de menar att det inte hinns 

med. För vissa av pedagogerna var även boksamtal något som inte hanns med så mycket som 

de ville, men när de kunde dela upp barnen i smågrupper så kunde det fungera mer positivt. 

Ena pedagogen på storbarnsavdelningen berättade att de försökte läsa varje dag efter maten 

men att det inte var alltid de ens hann läsa ut en hel bok då det kunde hända att barnen inte 

orkade med hela boken. En annan förskollärare tog upp att läsglädjen hänger på den vuxna 

vilket gör att barnen blir nyfikna, och försvinner det något barn från läsningen så kommer de 

tillbaka när man visar spänning och bokvalet har då stor betydelse. I denna fråga har antalet 

barn helt klart betydelse, då den tidigare pedagogen berättade att de ofta sitter själva med ca 

12 barn under läsvilan efter lunch vilket gör det svårt när barnen går därifrån med mera.  

Som jag tog upp under resultatdelen valde de flesta litteratur utifrån fokusområde och tema 

och även teman väljs utefter barnens intresse på olika sätt där vissa pedagoger samtalade med 

barnen och där vissa pedagoger observerade barnen. På småbarnsavdelningen var det 

observation som dominerade för att ta reda på barns intresse och behov men även på ena 

storbarnsavdelningen. Min tanke är att tidsbristen även kan göra att det är svårt att endast 

observera vad intresset är och i sin tur låna litteratur och appar utifrån det.   

Resultatet visade att det såg väldigt olika ut vid lån av litteratur. På ena storbarnsavdelningen 

gick de till biblioteket en gång i månaden, hade strukturerad läsning varje dag som var 

uppdelad på två vuxna samt använde sig utav samtal när de läst färdigt. Andra avdelningen 

med stora barn hade bara en pedagog som läste vid vilan för många barn vilket gjorde det 

svårt att göra dem koncentrerade.  

Något Björklund (2008) upptäckte i sin avhandling var att barnen inte bara väljer en bok på 

måfå utan att de kollar igenom vad de vill titta i eller läsa för bok just då. När jag frågade vad 

barnen väljer för litteratur i mina intervjuer hade vissa av pedagogerna som svar att det är en 

viss typ av böcker som barnen väljer, men även de vuxna. Om vi jämför Björklunds (2008) 
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teori med val av appar såg pedagogerna även där att barnen väljer en viss typ utav appar men 

här belyser de istället problematiken vid för stort antal appar. Björklund (2008) ansåg även att 

barnen väljer bok beroende på framsidan och beroende på om de känner igen den eller inte, 

vilken framförallt en pedagog från småbarnsavdelningen belyser händer när barnen sitter med 

en bok utan vuxen. Då lyfte hen att de gärna sitter två barn och läser tillsammans, men att de 

endast väljer en bok som en vuxen tidigare har läst för dem. Denna pedagog ser även att 

barnen gärna väljer att använda böcker till att leka med vilket de gärna inte vill då de ser att 

böckerna går sönder utav det. Björklund (2008) ser detta som en möjlighet till olika aktiviteter 

och att barnen blir inspirerade medan ett antal av förskollärare i min undersökning ser det mer 

som oförsiktighet och respektlöst mot förskolans material. En av pedagogerna menar att de 

vuxna ska anpassa böckerna så att de går att använda i leken som till exempel böcker med 

hård pärm. Det är även denna pedagog som anser att man ska ha ett litet antal böcker på 

avdelningen. Kan det vara enklare att hantera att barnen använder böckerna i leken om man 

bara har ett litet antal böcker? Här menar jag att man eventuellt får välja ett fokus på 

avdelningen, antingen att ha många böcker till läsning, eller mer fritt med användandet av 

litteratur med ett fåtal böcker.  

Utifrån mina frågeställningar och Björklunds (2008) analys från observationer så valde mina 

informanter på småbarnsavdelningen böcker på olika sätt utifrån hantering: Det valdes de icke 

ömtåliga och att barnen använde dem i leken, det valdes böcker som inte är ömtåliga men att 

barnen lärs att inte hantera dem på ett opassande sätt och en pedagog ansåg att barnen inte 

använde böcker till något annat än att läsa. Vid lån utav litteratur kunde det se relativt olika ut 

på förskolorna då vissa var mer strukturerade och regelbundna där det fanns rutiner och 

förutbestämda fokus. Både förskolorna utgick från tema och barnens intresse men på olika 

sätt vilket var intressant att se.  

Pedagog 1C från småbarnsavdelningen berättade att de valde litteratur utifrån bilderna i boken 

och inte utifrån barnens ålder. Även Asplund Carlsson (2015, s. 210) stärker detta som positivt 

då hon menar att det är utifrån bilder som är inspirerande man på förskolan ska välja vilka 

böcker som ska finnas.  

 

Vissa av pedagogerna påpekar att finns det för många appar är det lätt att de byter oftare när 

de stöter på svårigheter. Detta problem togs även upp utav en av pedagogerna på 
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småbarnsavdelningarna med litteratur där hen menade att finns det för mycket böcker slängs 

de omkring och används på ”fel” sätt.  

Klerfelt (2007) tar upp som resultat i sin avhandling att under den perioden har det inte än 

forskats mycket om barns användande av dator i pedagogisk verksamhet men att det 

framförallt i den forskning som gjorts har saknats fokus om kunskap vid yngre barns 

berättandeskapande i samspel med andra vid ett digitalt verktyg. Något jag kan se utifrån 

mina intervjuer är (fortfarande) en osäkerhet med verktyget, framför allt surfplattan. 

Okunskapen som finns i verksamheten skapar en osäkerhet och ett ovetande om vad man kan 

göra för att skapa ett lärande hos barnen.  

Min undersökning har visat och gett kunskap att man på olika sätt kan välja litteratur samt 

appar och att utfallen kan bli olika beroende på val man gör som pedagog. Utifrån Vygotskijs 

perspektiv om vikten av ens kultur skapar man sin egen kultur på förskolan, men även 

respektive avdelning. Pedagogers erfarenhet och vana utav IKT och användandet av 

surfplattor påverkar då kulturen genom att det erbjuds olika verktyg beroende på kunskap och 

inspiration. Som jag tog upp i resultatkapitlet så har kommunen ändrat om hanteringen utav 

appar till surfplattorna. Än var det fortfarande oklart för förskollärarna hur det kommer bli 

och varför det ska bli på detta sätt. För mig känns detta som ett steg i en konstig riktning då 

det inte blir avdelningarna som kan utgå från teman och barnen på ett spontant och lustfyllt 

sätt utan någon annan som bestämmer vad som ska finnas för alternativ. Jag har svårt att se att 

man skulle göra på detta sätt med litteratur till förskolor, vilket skulle kännas konstigt.  

Som jag har förstått det utifrån mina resultat så använder förskolorna böcker och appar som 

hjälpmedel eller komplement vid en typ av tema och blir inte temat i sig. Arbetar förskolan 

med exempelvis normer och värden så lånas det böcker eller appar som passar in i temat. De 

stora barnen kunde ha ett tydligare samspel med hjälp utav läsning samt arbete med 

surfplattorna, medan de små barnen mer använde både läsning och surfplattor mer vid vila 

eller när de ville ha en lugn stund.  

Flera av pedagogerna jag intervjuade såg arbetet vid surfplattan som ett positivt verktyg till 

samspel mellan barnen. På en av avdelningarna hämtar barnen ett annat barn eller en vuxen 

som de vet har löst problemet tidigare då de stötte på problem med en app vilket visar på den 

proximala utvecklingszonen jag tidigare tog upp utifrån Vygotskijs teori. Utifrån denna teori 
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är det viktigt att vi förstår vilken betydelse vi som vuxna har att förmedla information till 

barnen genom böcker samt appar.  

 

Vid svaren jag fick vid frågan vad de anser att barns inflytande innebär fick jag ett intressant 

resultat då svaren blev relativt lika, men att svaren till de tidigare frågorna kunde få en större 

skillnad. Det kan eventuellt bero på att vissa av pedagogerna ser det som en svårighet att göra 

teorin praktisk eller om man vill sträva åt ett håll men inte är där än.  

 

Något som kan kännas som en svårighet under en intervju som spelas in är att man känner sig 

obekväm av att ens röst blir inspelad vilket kan göra att svaren inte blir de samma då 

informanten inte känner sig avslappnad (Löfgren 2015, s. 149). Under mina intervjuer var 

informanterna väl medvetna om att det skulle spelas in men jag var ändå diskret med 

inspelningen genom att lägga min mobiltelefon på bordet, starta inspelningen och börja med 

intervjun. Jag ansåg att det var väldigt avslappnat trots inspelningen, även platserna vi satt på 

var lugna och tysta samtalsrum så att inget skulle störa vilket är viktigt (Löfgren 2015, s. 149). 

Jag var bekant för alla pedagogerna sedan innan vilket även det gjorde att det blev en 

avslappnad stund och jag fick en känsla av att de svarade ärligt och inte gav svar som de 

trodde att jag ville ha. 

Det blir god reliabilitet utifrån mina frågeställningar eftersom jag spelade in intervjuerna som 

jag sedan kunde lyssna på om och om igen samt att jag ville ta reda på förskollärarnas tankar. 

Hade jag haft mer tid och bakgrund hade det varit intressant att istället ändra om 

frågeställningarna till att undersöka vad barnen gör med exempelvis böcker samt appar. Det 

hade då istället passat bra att använda sig utav observationer och intervjuer med barnen. 

Resultaten hade även kunnat bli annorlunda om jag hade kommit några månader senare då 

pedagogerna hade kunnat komma in mer i arbetet med det nya systemet kring nedladdning 

utav appar.  

 

Förskollärarna som intervjuades ansåg att när det finns för stort antal appar på surfplattorna 

har barnen svårt att fokusera på en app. När flertalet barn stöter på motstånd och svårigheter 

går de vidare till en annan app istället för att kämpa vidare. Detta skulle kunna vara något att 
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studera vidare och försöka ta reda på varför antalet appar gör att det blir någon typ av stress 

och hets hos barnen.   
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Bilagor  
Bilaga 1, Information till förskollärare  
 

Informations- och samtyckeskrav angående examensarbete  
 

Mitt examensarbete kommer handla om att undersöka vad förskollärares erfarenheter 

är utav och vad de tänker kring val av barnlitteratur i förskolan jämfört med val av 

appar till surfplattorna på avdelningen. Min tanke är även att jämföra om svaren kan 

bli olika från pedagoger på en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning. Det som 

kommer krävas utav er är att medverka i enskilda intervjuer med mig. För att jag ska 

få med allt ni säger på ett korrekt sätt och kunna gå igenom intervjun igen efteråt så 

kommer våra röster spelas in. Jag har innan detta kontaktat er förskolechef för att få ett 

samtycke att kontakta er.  

Informerat samtycke innebär att du som ska intervjuas har fått information om min 

undersökning och vad den går ut på samt att ni ger samtycke till att delta i intervjuer 

som är inkluderade i mitt examensarbete, detta godkänner ni genom att skriva under 

längre ner på detta papper.  

Jag kommer inte att ha med något av era namn i mitt examensarbete så era identiteter 

är skyddade.  

Ert deltagande i min undersökning är frivilligt och ni kan även välja att avbryta när ni 

vill även fast ni har gett mig ert samtycke.  

Om ni undrar över något går det bra att kontakta mig på 07xx-xx xx xx eller maila mig 

på xxxx.@gmail.com   

 

 

 

____________________________      _________________________ 
Underskrift           Namnförtydligande  

mailto:xxxx.@gmail.com
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Bilaga 2, intervjufrågor  
Intervjufrågor till examensarbete  
 
Inledning (Som lästes upp för förskollärarna när jag startade upp intervjun). Mitt fokus 
i detta examensarbete är att undersöka om det kan vara några skillnader vid val utav 
barnlitteratur jämfört med val utav appar till barnen samt hur det kan jämföras på olika 
åldersavdelningar.  
Intervjun kommer vara uppdelad i flera delar. Jag kommer börja med att fråga dig frågor 
utifrån barnlitteratur och sen kommer jag fråga dig frågor om appar på avdelningen. Detta 
kommer spelas in med hjälp utav min mobiltelefon så jag kan få med precis det du säger och 
kunna analysera det på rätt sätt.  
 

1. Vad skulle du säga att förskolan har för fokus/inriktning?  

 
2. Hur resonerar ni i planering utav boklån/bok-köp?  

 
- Är barnen med? På vilket sätt?  
- Vilka väljer deltagare vid ett ev. biblioteksbesök?  
- Om ni går till biblioteket, hur kan det se ut? 
- Hur delaktiga är barnen vid val av litteratur? Av vilken anledning? Kan det se olika 

ut? 
- När du läser en bok för barnen, kan det hända att du förändrar språket, varför? 
- Vad har barnen för tillgång till böcker på avdelningen?  
- Kan det hända att barnen använder böcker till annat än läsning, t.ex. i leken? Hur? Och 

hur tänker du kring det?  
- Använder ni er utav boksamtal? Hur kan det se ut?  
- Hur kan samspelet se ut med hjälp utav böcker?  
- Vilken typ av böcker väljer du helst?  
- Vilken typ av böcker anser du att många barn helst väljer? Mest ensamt eller i sam-

spel?  

 
3. Hur resonerar ni i planeringen utav köp av appar?  

 
- Är barnen med? På vilket sätt?  
- Vad är ert fokus vid val av appar utifrån barnens ålder? Kan det förändras vid olika te-

man?  
- Hur delaktiga är barnen i valet av appar? Av vilken anledning?  
- Hur tänker du kring barnens användande av surfplattor? Utifrån val av appar?  
- Hur resonerar du kring tidsbegränsning av surfplattor?  
- Hur tillgängliga är surfplattorna för barnen på avdelningen?  
- Samtalar ni något kring surfplattor? Hur kan det se ut?  
-  Hur kan samspelet se ut med hjälp utav surfplattor?  
- Vilken typ av app väljer du helst?  
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- Vilken typ av app anser du att barnen helst väljer? Mest ensamt eller i samspel?  

 
4. Inflytande kan vara ett svårt ord att tolka och sätta ord på, hur ser du på barns infly-

tande?  


