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Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie med syfte att undersöka hur förskollärare beskriver att de använder 

artefakter i form av bilderböcker respektive lärplatta som resurser för lärande i undervisning med de 

yngsta barnen i förskolan. I studien har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer som 

genomförts med fem förskollärare som arbetar på olika förskolor i Stockholms län. Vår tolkning av 

intervjusvaren är att förskollärarna ser undervisning med bilderböcker som en målstyrd process där 

dialogiska samtal uppstår mellan förskollärare och barn. Bilderböckers tillgänglighet för barnen är 

även viktigt för att upprätta spontan undervisning. Förskollärarna beskriver att deras röstläge och 

kroppsspråk är viktiga resurser i undervisningen. Enligt förskollärarna sker undervisning med lärplatta 

främst när den används uppkopplad till projektor, vilket beskrivs vara en fördel för att fler barn ska 

kunna delta i undervisningen. Undervisning med lärplattans appar, spel och digitala böcker beskrivs 

användas begränsat eller inte alls. I studiens slutsats framkommer att förskollärarna gärna beskriver att 

undervisning med bilderböcker kan bedrivas med hjälp av verbalt språk och kroppsspråk som 

förutsättningar för att kunna upprätta dialogiska samtal, medan detta inte framgår gällande 

undervisning med lärplatta. Förskollärarna lyfter däremot att deras delaktighet är viktig då lärplatta 

används. Vi tolkar att förskollärarna uttrycker ett motstånd till att använda lärplatta med appar, böcker 

och spel med barn, som kan ha sin grund i att förskollärarnas egna roll i undervisning upplevs som 

förminskad i relation till den interaktivitet som sker mellan barn och aktivitet på lärplatta. En slutsats 

är att när lärplatta är uppkopplad till projektor kan förskollärare använda sig av sitt kroppsspråk, och 

därmed möjliggöra undervisning i aktiviteter som utförs. 
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Förord 

Vi är två förskollärarstudenter som tillsammans har skrivit denna studie. Gemensamt började vi 

fundera över hur arbetet med bilderböcker respektive lärplatta ser ut i förskolan, samt hur de beskrivs 

användas av förskollärare med de yngsta barnen. För att kunna bidra något med vår studie om det 

ämnet ville vi ta reda på mer om hur respektive medium kan användas i relation till undervisning 

utifrån förskollärarnas synsätt och erfarenheter. För att kunna arbeta effektivt valde vi att dela upp 

arbetet. Under rubriken ”Tidigare forskning” valde vi att dela upp vilket innehåll vi ville ta upp i vår 

studie, och skrev olika delar var för sig. Innehållet under ”Metod ” delade vi även upp och skrev olika 

delar. Resterande delar av vår studie har vi valt att diskutera och skriva fram gemensamt. Vi 

genomförde intervjuerna gemensamt. Även om vi har delat upp en del avsnitt och skrivit var för sig, så 

har vi läst, diskuterat och ändrat i varandras delar, för att båda skulle vara så delaktiga som möjligt. Vi 

har haft ett nära samarbete genom studiens gång för att vi båda skulle kunna ha inflytande och tillföra 

något till alla delar som skrivits. Vi har ofta hörts av på telefon och diskuterat våra synpunkter med 

varandra. Vi har kontinuerligt bokat grupprum på Stockholms universitetsbibliotek för att kunna sitta 

tillsammans ostört och arbeta och diskutera vår uppsats. Vi vill slutligen ge ett stort tack till vår 

handledare Tilda - Maria Forselius som varit ett stort stöd för oss under studiens gång och väglett oss 

fram i vårt arbete. Vi vill även ge ett stort tack till alla förskollärare som ställt upp och deltagit i vår 

studie med stort engagemang under intervjuer, och gjort det möjligt för oss att genomföra arbetet. 

Slutligen ett stort tack till våra familjer som stöttat oss på vägen under vår skrivprocess. 
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Inledning 

Denna studie handlar om förskollärares1 beskrivningar av hur de arbetar med bilderböcker och 

lärplatta i förskolan. Enligt forskning används bilderböcker i förskolan för att stödja barns lärande 

(Simonsson 2006, s. 13). Vi har noterat att pedagoger gärna talar gott om bilderböcker för barn som ett 

tillvägagångssätt för att skapa möjligheter för lärande. Utifrån bilderboken som medium började vi bli 

nyfikna på lärplatta som medium, och hur den används i förskolan. Lärplattor är i jämförelse med 

bilderböcker ett förhållandevis nytt inslag i förskolan. Tekniken utvecklas och avanceras och börjar 

sätta spår alltmer inom förskolans miljö och i det pedagogiska arbete som sker där. I dagens samhälle 

handlar lärandet i mångt och mycket om att utveckla insikter och färdigheter som ger oss verktyg till 

att kunna använda digitala redskap, som till exempel datorer och appar av olika slag (Säljö 2015, s. 

97). I denna studie har vi valt att problematisera hur undervisning kan förstås och beskrivas av 

förskollärare i relation till bilderböcker respektive lärplattor i förskolan. Boken har en lång historia 

bakom sig som medium i förskolans verksamhet och har en given plats (Simonsson 2006, s. 34) och 

har, som vi förstår det, inte alltid förknippats med undervisning för de yngsta barnen. Lärplatta som 

medium är ett relativt nytt fenomen och är på en del förskolor inte en självklar del i de yngre barnens 

liv, medan den i andra förskolor betraktas vara en naturlig del i det pedagogiska arbetet med barnen.     

I den nya läroplanen framhålls vikten av att låta barn få förutsättningar för att utveckla digital 

kompetens, samt utveckla förståelse och ett förhållningssätt för vad digitalisering medför i förskolan 

och i barns vardag (Lpfö 18, s. 9). Digitalisering och undervisning är nya avsnitt i den nya läroplanen 

för förskolan (2018) som förskollärarna ska förhålla sig till, i förskolans praktik (Lpfö 18). I den nya 

läroplanen framhålls det även att barnen ska få möjlighet att skapa: 

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

                                                                                                                                       (Lpfö 18, s. 14) 

Med ”lärplattor” menar vi pedagogiska appar för de yngsta barnen. Med appar menar vi även digitala 

böcker och spel. Med bilderböcker menar vi pappersböcker med bilder och text skrivna för yngre barn. 

Med benämnandet av ”de yngsta barnen” avser vi barn mellan 1–3 år. I den nya läroplanen för 

förskolan står det om undervisning följande:  

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 

läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 

 
1 I kapitel 2 under paragraf 13 i skollagen står: ”Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare 

och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen” (SFS 2010:800). 
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Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns 

utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärarna skall ansvara för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.  

                                                                                                                                          (Lpfö 18, s.7) 

Att undervisning tar en stor roll i den nya läroplanen leder oss till funderingen över hur undervisning 

kan beskrivas av förskollärare. Undervisning som begrepp är i förskolan relativt nytt i förhållande till 

dess långa tradition i skolan. Överföringen av begreppet undervisning gjordes utan föga reflektion från 

skolan till förskolan, vilket skapade osäkerhet hos förskolans personal. Detta kan förstås då 

undervisning måste tolkas i ett nytt sammanhang med andra villkor (Nilsson, Lecusay & Alnervik 

2018, s. 14). Som vi ser det bär vi med oss en uppfattning om vad undervisning är utifrån våra 

erfarenheter när vi själva gick i skolan. Vi har noterat av egna erfarenheter att människor, okända som 

bekanta, och riktigt nära vänner, har under samtal omkring barn reagerat när ordet undervisning i 

relation till barn i förskolan har kommit på tal, genom att ifrågasätta nödvändigheten till varför små 

barn ska behöva undervisas. Många kanske har svårt med att se framför sig, hur små barn skulle kunna 

sitta stilla och ta in kunskaper, som en förskollärare förmedlar till dem, utan att det blir påtvingat. 

Denna övergång från skolans sammanhang till förskolan gör, som vi förstår det, att ett införande av 

begreppet undervisning och hur det ska förstås i förskolans kontext inte är helt enkel. Påståendet att de 

yngsta barnen lär sig under sin tid i förskolan är de flesta människor överens om, men att påtala 

undervisning i relation till de yngsta barnen är inte alls i lika hög grad att beakta som självklart 

(Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 93). Detta framhåller även Skolinspektionen som 

menar på att undervisning som begrepp behöver bli mer tydligt med vad det innebär och förenligt med 

förskolans förutsättningar (Skolinspektionen 2016 & 2017 se Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 

10). Den svenska förskoltraditionen, som är över 100 år gammal, utmärker sig genom att förhålla sig 

till en egen form av utbildning som omfattar en helhetssyn på lek, omsorg, utveckling och lärande 

(Tallberg Broman, 1991, se Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi & Palmer 2018, s. 82). 

Denna helhetssyn har mötts av respekt internationellt och är benämnd med begreppet EDUCARE, som 

beskriver denna unika kombination av utbildning och omsorg i förskolan. Med hänsyn till denna 

bakgrund kan undervisning i förskolan förstås och beskrivas som omsorgsfull och lekfull undervisning 

(Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi & Palmer 2018, s. 82). Det var år 2011 som 

undervisning enligt den nya skollagen infördes för förskolans verksamhet. Enligt skollagen beskrivs 

undervisning innebära följande: 

Målstyrda processer som under ledning av förskollärare eller lärare syftar till utveckling och lärande 

genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.  

                                                                                                                                       (SFS 

2010:800)  
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I propositionen till den nya skollagen beskrivs förskolan vara en egen skolform, där införandet av 

begreppet undervisning inte ska förändra vare sig den pedagogik eller arbetssätt som används tidigare 

inom förskolan (prop. 2009/10:165, s. 217 se Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 11). Därför vill vi 

i vår studie koppla undervisning i relation till bilderböcker och lärplatta som arbetas med i förskolan, 

och förstå hur undervisning kan beskrivas i förhållande till användning av dessa medier. 

Syfte och frågeställningar  

Vårt intresse för bilderböcker och lärplatta har växt fram utifrån tidigare erfarenhet av förskolor. Vi 

har noterat att bilderböcker används mycket och att det ofta talas gott om dessa bland pedagoger, 

medan lärplatta inte lika självklart används och inte lika ofta, framförallt med de yngsta barnen på 

förskolan. Därför blir det intressant att fördjupa oss i ämnet och även relatera det till undervisning, och 

hur man kan arbeta med de två olika verktygen. Vi vill undersöka hur förskollärare beskriver arbetssätt 

med bilderböcker och lärplatta i förskolan. Vi har inom detta område valt att lyfta fram förskollärarnas 

synsätt och erfarenheter, för att bidra med mer kunskap och forskning om hur de två olika verktygen 

kan användas i förhållande till undervisning med de yngsta barnen. Syftet med vår studie är därför att 

undersöka hur förskollärare beskriver att de använder artefakter i form av bilderböcker respektive 

lärplatta som resurser för lärande i undervisning med de yngsta barnen i förskolan. Utifrån syftet har vi 

formulerat tre frågeställningar inom ramen för vårt kunskapsområde: 

1. Finns det skillnader i hur förskollärare beskriver att de arbetar med bilderböcker respektive lärplatta 

i förskolan utifrån de intervjuer som presenteras i studien?  

2. Hur beskrivs undervisning i relation till användning av bilderböcker respektive lärplatta av 

förskollärarna i studiens intervjuer?  

3. Hur beskriver förskollärarna i studiens intervjuer vad respektive artefakt/medium 

möjliggör/begränsar relaterat till undervisning? 
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom vårt forskningsområde. Vi har 

använt oss av vetenskapliga artiklar som vi bedömer är relevanta och användbara för vår uppsats. För 

att få en bred bild av tidigare forskning har vi medvetet sökt nationell och internationell forskning. I 

vårt sökande om undervisning, bilderböcker och lärplatta har vi sökt om vad tidigare forskning allmänt 

säger om dessa områden. Sedan har vi även sökt om pedagogers syn - och förhållningsätt till dessa 

områden. 

Bilderböcker i förskolan 

Bilderboken är ett verktyg som bland annat används för pedagogiskt syfte i förskolan och som ett 

redskap till att föra vidare kunskaper. Bilderboken går att betraktas som en materiell artefakt skapad av 

människan för att använda. Böcker för barn, även kallade barnböcker, har en historia bakom sig att det 

är lättare för barn att visualisera in kunskap via bilder (Simonsson 2006, s. 13). Innehållet, men även 

vad en bilderbok är, kan tolkas på olika sätt av olika personer. Ordet bilderbok betyder enligt 

Simonsson (2006) att boken har ett syfte att berätta en skönlitterär historia och innehåller minst en bild 

per sida och kanske lite text (Simonsson 2006, s. 2).  Hur bilderboken kan användas har Simonsson 

(2006) närmare undersökt genom att intervjua förskollärare, och det framkommer att det är mycket 

viktigt att läsa barnböcker för barn. Hon lyfter även betydelsen av den kontakt det skapar mellan alla 

parter när en lässtund sker. Hur pedagogerna pratar om böcker och hur dessa används har en grund i 

vad pedagogerna själva har för barnsyn. Synsättet på bilderboken är att den har en given plats och det 

ifrågasätts inte att den bör finnas i förskolan (Simonsson 2006, s. 34). Pedagogerna har lyft fram att 

boken anses som en självklar del i förskolan och bilderboken är viktig och behövs för att alla barn ska 

få samma förutsättningar med att använda böcker, då det kan se olika ut i hemmen. Pedagogerna anser 

att då det är så viktigt med böcker behövs dessa finnas för alla barn på förskolan, och för att det ska bli 

en likvärdig förskola måste böcker användas. Det barn får ut av böcker är många saker enligt studien 

som Simonsson (2006) har gjort utifrån pedagogernas syn. De menar på att barn får till sig olika 

kunskaper utifrån boken de läser så som språk, kommunikation, begreppsbildning, samt att de även lär 

sig att sitta stilla och lyssna (Simonsson, 2006, s. 37). Strause, Nyhout, och Ganea (2018) i sin studie 

kommit fram till ett liknande resultat att bilderböcker för barn har olika funktioner, som ger betydelse 

för barnens lärande på olika sätt, och skapar konsekvenser för hur detta lärande kan överföras till 
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verkliga sammanhang. Bilderböcker som har realistiska bilder stöder oftare barn i att lära sig nya ord 

och bokstäver, framförallt för de yngsta barnen (Strause, Nyhout & Ganea 2018, s. 6).   

Bilderboken i Simonssons (2006) studie påtalades i samband med pedagog och aktivitet. Det var ofta 

bilderbok kombinerat med högläsning. De flesta av pedagogerna uppgav att de någon gång under 

dagen utförde högläsning och att de själva tyckte att det var bra att göra det minst en gång per dag. Det 

kunde ske både med ett barn eller i grupp med flera barn. Pedagogerna beskriver att en 

högläsningssituation med barn upplevs positiv. Barn beskrivs få ambitioner och goda läsvanor. 

Lässtunden som högläsning med bilderböcker tas ofta upp som en kollektiv aktivitet och inte något 

som sker monologiskt (Simonsson 2006, s. 63). I en högläsningsstund där barnet är lyssnaren och 

pedagogen är läsaren krävs engagemang för att hålla barnens intresse vid liv. Det krävs retoriska 

berättartekniker för att hålla barn aktivt lyssnande. Med rösten kan pedagogerna skapa en stämning 

och ett engagemang för barn, men de påpekar även betydelsen av val av bok.  Pedagogers egna 

intresse för bok kan spela roll för deras engagemang i högläsningen, och för att skapa en ideal 

högläsningsstund (Simonsson 2006, s. 64). Pedagogerna i en högläsningssituation talar ofta om sig 

själva som enbart uppläsare i Simonssons (2006) studie. Simonsson (2006) anser att det är mer än bara 

uppläsning som sker i många fall. Det uppstod nämligen en dialogisk högläsning med barnen. 

Högläsningsstunden är ett tillfälle för barnen att peka, titta och komma med frågor. Pedagogerna höll 

naturliga pauser och barnen fick vara delaktiga (Simonsson 2006, ss. 64-65).  Strause, Nyhout, och 

Ganea (2018) påpekar i resultatet av deras studie att oavsett om boken är utvald efter hög kvalité, så är 

den vuxna läsarens närvaro och förmåga vid läsning att kunna föra en dialog, resonera och reflektera 

om bokens innehåll med barnet, som är viktigast som stöd för barns lärande. När vuxna läste för 

barnen visade det sig att det inte spelade så stor roll om det var ur tryckta eller digitala böcker med 

manipulativa funktioner som kunde fånga barnets tankar för en stund, eftersom de sedan kunde vända 

barnens uppmärksamhet mot innehållet med stödjande samtal som relaterade till ämnet (Strause, 

Nyhout & Ganea 2018, s. 12). Det framkom i Simonssons (2006) studie att betydelsen av bilderboken 

i förskolan är ett viktigt verktyg att arbeta med, och att bilderböcker ingår i den pedagogiska 

verksamheten (Simonsson 2006, s. 69).  

Lärplatta i förskolan 

Användandet av lärplatta i förskolan kan skilja sig åt mellan barnen beroende på ålder eller på vilket 

sätt förskolläraren vill arbeta med lärplatta. De yngsta barnen behärskar inte lika mycket de tekniska 

funktioner som finns, utan använder sig av ett mer fysiskt sätt att hantera lärplatta på enligt Nilsen 

(2014). Den icke verbala kommunikationen mellan barn, pedagog och lärplatta samt den fysiska 

interaktionen är det som lyfts fram i användandet (Nilsen 2014, s. 60). För många barn är lärplatta inte 

alltid något som de har tillgång till hemma, utan då kan kontakten med lärplatta och dess teknologi 

vara något okänt för barnen. För de yngsta barnen menar Nilsen (2014) i sin forskning att användandet 
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av lärplatta är mer komplext. För att det ska vara meningsfullt för barnen är det fler saker som måste 

kunna behärskas. Genom observationer har Nilsen (2014) kunnat se betydelsen av vuxnas närvaro och 

stöttning (Nilsen 2014, ss. 129-130). Jonsson (2016) riktar sig, i sin forskning, mot de yngsta barnen i 

förskolan och studerar närmare hur pedagogens kommunikation kan bidra till mer lärande. Där drar 

hon slutsatsen att pedagogens kommunikation har betydelse för lärandet (Jonsson 2016, s. 11).  

Kucirkova (2017) har gjort en studie om rekommendationer omkring lärplatta för barn på två år och 

under. Hon nämner att en del forskning pekar på lärplattans pekskärms funktionalitet att utveckla 

barns finmotoriska färdigheter, samt deras hand – och ögon koordinering och 

problemlösningsförmåga, vilket hon med grund i annan väletablerad forskning dementerar, eftersom 

barn behöver fler objekt i sitt synfält i form av 3d – upptäckter, för att kunna förbättra dessa nämnda 

förmågor. Däremot kan pekskärmar användas i syfte att berika barns sociala och känslomässiga 

utveckling när barn med vuxna kommunicerar och bekräftar varandras tankar om ett innehåll på 

pekskärmen, som till exempel foton. Barns ordinlärning via skärmen är möjlig i de fall då appar som 

används är av hög kvalité, samt när en närvarande vuxen är med och stöder genom kommunikation 

med barnet. Om innehållet är utformat för att stötta barns lärande kan två – åringar lära sig nya ord och 

lägga pussel genom pekskärmen (Kucirkova & Zuckerman 2017, s. 47). 

Undervisning som begrepp 

Begreppet undervisning förstås inom den obligatoriska skolan som en situation där en lärare 

undervisar barn i ämnen, i ett klassrum, och där målen för lärande är utformade. När undervisning som 

begrepp och föreställningar om dess betydelse blev överförda från skolan till förskolan skapade det 

osäkerhet hos förskolans personal. Detta kan förstås eftersom ingen hänsyn togs inför att överförandet 

av begreppet undervisning landar i förskolan under andra villkor, i ett nytt sammanhang, än vad som 

gäller i skolan. Förskolan är frivillig där mål sätts upp för barn att sträva mot. Förskolan arbetar ofta 

med ämnen som går in i varandra i olika projekt (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 14). Nilsson, 

Lecusay och Alnervik (2018) problematiserar i sin artikel vad undervisning innebär i förskolans 

praktik, som är en omfattande diskussion som vi inte kommer att fördjupa oss i här. Vi har valt att utgå 

från läroplanens definition och intresserar oss för de upplevelser och föreställningar som våra 

informanter har delgivit oss. För att sätta deras förståelse i ett sammanhang blir det för oss viktigt att 

beskriva några huvudbegrepp ur forskningen och om olika diskussioner om undervisning i förskolan. 

Forskarna Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) diskuterar Skolinspektionens förståelse av 

undervisning som begränsad till målstyrda samtal. Därmed utelämnas hänsyn till de projektarbeten 

som pågår i förskolan. Vidare problematiseras Skolinspektionens kritiska bedömning av förskolans 

personal som misslyckas med att utföra undervisning. Tillfällen tas inte i akt att föra samtal vidare till 

ett lärande. (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, ss. 12-13). Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) 

menar på att Skolinspektionen slutsatser uppfattas problematiska och motsägelsefulla när de å ena 
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sidan säger att undervisning i förskolan är ett svårdefinierat fenomen, men menar å andra sidan på att 

personalen i förskolan ska kunna utföra undervisning trotts detta (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, 

s. 11). Undervisning i förskolan bör enligt Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) inte handla om 

förmedlingspedagogik, utan den bör innebära något annat. De föreslår istället undervisning som ”en 

holistisk förskoledidaktik byggd på lek och utforskande” (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 25). 

Detta förhållningssätt beskrivs som målrelationellt i motsats till målrationellt där svaren redan på 

förhand finns inbäddad i uppgiften. Målrelationellt förhållningssätt innebär istället en undervisning 

som kan ta oväntade vägar att undersöka och tänka omkring en fråga eller uppgift. Undervisning i 

förskolan kan då vara en planerad tid för projekt med utforskande i fokus, men kan även förstås som 

samtal där dialog leder till problemlösning och vidgad förståelse inför hur något kan utföras (Nilsson, 

Lecusay & Alnervik 2018, ss. 23-24). En hög kvalitativ undervisning i förskolan utmärks av förmågan 

att kunna i undervisningstillfällen lägga likvärdig betydelse vid fler aspekter av barns utveckling i 

form av barnens kognitiva, sociala och emotionella lärande och kunna förena dem (Jonsson, Williams 

& Pramling Samuelsson 2017, ss. 93-94). Undervisning i förskolan handlar om ett samspel, 

interaktion, mellan lärare och barn. För de allra yngsta barnen innebär då undervisning aktiviteter i 

form av exempelvis lekar där barn och vuxna tillsammans kommunicerar (Jonsson, Williams & 

Pramling Samuelsson 2017, s. 92).  På så vis kan undervisningen betraktas som en upprättat 

intersubjektivitet där barn och lärare skapar en gemensam uppfattning om ett innehåll (Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 93). Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) 

studie visar på att förskollärares synsätt på undervisning innebär en rättighet för barn att få i förskolan. 

I studien beskrivs att undervisning för de yngsta barnen handlar om att förskollärare ska medvetet 

arbeta för att göra sig lyhörd inför barns visade intressen som synliggörs i barns egna utforskande, och 

kunna rikta barnet i sitt intresse mot innehåll som går att koppla till läroplansmål. På så vis tar 

förskolläraren tillvara på det som för barnet känns meningsfullt och blir ett resultat som kan benämnas 

vara en undervisning med barnperspektiv, där undervisning inte bedrivs för barn, utan med barn 

(Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 106).  

Förskollärares syn på undervisningsbegreppet 

Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) menar på att förskollärarnas syn på undervisningsbegreppet och 

att den ska ta plats i förskolan utan att påverka tidigare pedagogik och arbetssätt skapar inkonsekvens 

som är direkt motstridiga och som för förskolan och förskollärarna blir problematisk att förhålla sig till 

(Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018, s. 11).  Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) har 

utfört en studie om hur förskollärare förstår och resonerar om begreppet undervisning i förhållande till 

de yngsta barnen i förskolans verksamhet (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 91). 

Resultatet visade på en rättighetsdiskurs, som lyfter fram förskollärares tankar om barns och föräldrars 

rätt till undervisning i förskolan, samt en kravdiskurs hos personalen. Denna handlar om att det finns 
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hos förskollärarna en uppfattning om krav knytet till undervisning genom ett synsätt som vittnar om 

förskollärarens förmåga att kunna förhålla sig medveten till vad som sker i nuet och koppla praktiken 

och den aktivitet barnen gör till ett syfte i enlighet med läroplanens mål. Medvetenhet och planering 

ingår som delar i denna upplevda kravfyllda känsla. En aktivitet ska genomföras genom att vägleda 

barnen mot ett innehåll där barnens lärande ska synliggöras, mätas och bli förstådd genom 

dokumentation, och upplevs inte som tidigare verksamhet då aktiviteten mer utfördes spontant utan 

baktanke i stunden (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 99). Även fast uppfattningen 

handlade om ökade krav fanns det även i diskursen uppfattning om att undervisning som begrepp kan 

bidra till ökad kvalité för förskolan och bidra till högre status för förskollärarna. Det finns en oro för 

att begreppet ska innebära att för stora krav ställs på barn, samt hur begreppet kan kommuniceras till 

föräldrar utan att det uppfattas negativt i relation till yngre barns vistelsetid i förskolans verksamhet 

(Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 105). Dessa för -och nackdelar som uppdagas och 

som inryms under samma diskurs visar på spänningar och visar på att begreppet undervisning är under 

diskursförändring. Denna förändring som visar på att det tidigare sättet att uppleva begreppet 

undervisning som skolifierad förmedlingspedagogik och som vars innebörd medförde ett försvar 

gentemot en överföring av begreppet till förskolans verksamhet, verkar ha förändrats mot en 

inställning till att uppfatta undervisning som en rättighet för barn och bidra till jämlikhet i samhället, 

där förskolan kan spela en viktig roll i att kompensera och bidra till kunskaper som barn får eller inte 

får hemifrån. (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss. 105-106). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Bilderboken beskrivs i flera av studierna (Simonsson 2006; Strause, Nyhout, & Ganea 2018) som ett 

pedagogiskt verktyg som bör användas i förskolan och att den kan bidra med olika typer av kunskap 

som till exempel språk och kommunikation. Dialogen kring bilderboken och att kunna resonera med 

barnen kring innehållet är det som enligt Strause, Nyhout, och Ganea (2018) är det som är viktigt med 

den. Användandet av lärplatta lyfts fram med betydelse av den vuxnes aktiva närvaro som viktig 

(Nilsen 2014; Jonsson 2016; Kucirkova 2017). Dels för att de yngsta barnen inte har samma tekniska 

erfarenhet kring den och använder den mer på ett fysiskt sätt. De yngsta barnen kan med stöd av 

vuxnas närvaro genom bekräftande och kommunikation få ut mycket av lärplatta genom att barnet 

pekar och frågar (Nilsen, 2014).  Undervisning är ett begrepp i förskolan som särskiljer sig från 

undervisning i skolan. Enligt Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) kan undervisning i förskolan 

betraktas vara målrelationellt som följer barnens processer och på förhand inte är bestämda. 

Förskollärarnas syn av undervisning i tidigare forskning visar på ett det ses som kravfyllt (Jonsson, 

Williams & Pramling Samuelsson 2017). Även en oro kring att undervisning i förskolan ska sätta för 
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stora krav på barnen och då framförallt de yngsta. Undervisningen som positiv del i förskolan är att 

den kan anses öka kvalitet på förskolan och bidra till att hela förskolan får bättre status. 

Teoretiskt ramverk 
 

Vi har valt att utgå från sociokulturella perspektiv inom denna studie. Ett övergripande antagande som 

är genomgående i sociokulturella teorier om lärande innebär ett synsätt om att tanken, medvetandet 

och den materiella världen är en helhet. Med de sociokulturella teorierna blev förståelsen för det 

mänskliga tänkandet förändrat, då det i dessa teorier inte görs en uppdelning mellan tänkandet och det 

materiella. Denna uppdelning mellan tänkandet och det materiella kom från Descartes och återfinns i 

till exempel piagetanska och behavioristiska teorier. Inom sociokulturella teorier har den materiella 

världen en avsevärd betydelse genom de artefakter och kulturella redskap som omger människor, och 

påverkar det mänskliga tänkandet (Jakobsson 2012, s. 153). Ett grundantagande i sociokulturella 

teorier är att kunskap anses uppstå mellan människor och därmed anses kunskap inte enbart finnas 

inom individen. Kunskap utvecklas genom mänsklig interaktion. När människor samspelar 

sammanförs deras olika perspektiv och då kan situationer gemensamt hanteras. Detta ger förståelse för 

hur lärande och kunskapsförmedling uppstår enligt en sociokulturell ansats (Wertsch, 1991, se Säljö 

2011, s. 68).  

Människor är beroende av redskap som medierar förutsättningar för hur tänkandet och handlandet 

utövas. Det redskap som lyfts fram som bland de viktigaste är språket (Vygotsky 1978, Säljö 2015, s. 

93). Med hjälp av språket medieras världen genom att den kan analyseras och beskrivas på olika vis. 

Mediering sker via kommunikationen mellan människors interaktion med varandra, och genom verbalt 

och icke-verbalt språk (Säljö 2015, s. 94). Enligt Vygotskij föds barn in i en värld av kommunikation 

och lär i samspel med omgivningen. Denna kommunikation innebär bland annat ögonkontakt, 

beröring, skratt och tal, och innebär även att barnet får med sig normer och värderingar (Säljö 2015, s. 

94). Lärandet enligt denna teori handlar om att ta del av olika perspektiv genom kommunikation med 

andra människor. Det handlar om att dem som ska lära sig blir involverad i situationer som innebär att 

nya begrepp kan förstås när de uppkommer under en kommunikativ form. Detta betyder att kunskap 

anses uppstå i samtal genom argumentation och meningsutbyte. Didaktik spelar då en stor roll när det 

kommer till pedagogens förmåga att upprätta samtal, för att kunskap ska uppstå i enlighet med 

pedagogiska syften att lära ut något (Säljö 2011, s. 80).  

Kunskap anses uppstå i samtal med andra, men även i det specifika sociala sammanhang som råder 

(Björklund 2008, s. 34). En viktig poäng i det sociokulturella perspektivet är just hur handlingar är 

knutna till en specifik kontext (Björklund 2008, s. 35). Mänskliga handlingar förstås vara situerade i 

kulturella, historiska och sociala kontexter (Wertsch 1991, se Björklund 2008, s. 36). Detta innebär att 

en handling främst kan förstås i det sammanhang som den utförs i (Säljö 2000, se Björklund 2008, s. 
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36). I interaktion mellan människor, när de talar och lyssnar till varandra, uppstår ett dialogiskt 

meningsskapande (Mahiri 2004, se Björklund 2008, s. 42).  Lärande i den närmaste (eller proximala) 

utvecklingszonen är Vygotskijs begrepp som innebär ett mönster för hur människor utvecklas och 

förändrar sig konstant genom sina erfarenheter. De kunskaper människan besitter blir en förutsättning 

för att utveckla nya som finns inom räckhåll (Säljö 2015, s. 99). En lärare som utgår från vad barn 

redan kan, kan leda dem vidare i lärandet, genom att barnen tar till sig olika kunskaper som läraren 

upprättar intersubjektivt med barnen, vilket inte är möjligt att göra med en bok eller dator (Säljö 2015, 

s. 102). Intersubjektivitet kan upprättas och upprätthållas mellan människor som samspelar med 

varandra (Rommetveit 1992, se Säljö 2015, s. 94). När intersubjektivitet är upprättad möjliggör det att 

människor skapar förståelse för varandras perspektiv och avsikter, delar en förståelse för vad som 

händer, samt möjliggör att människor kan lära av varandra (Tomasello 1999, se Säljö 2015, s. 95). 

Begrepp att analysera med 

Scaffolding  

Scaffolding är ett begrepp som innebär det stöd som en individ kan ge till en annan för att kunna klara 

av en uppgift eller lösa ett problem. Genom dialoger kan vuxna ge stöd till barn att utföra olika 

handlingar genom att till exempel påbörja och visa hur problemet kan lösas eller ställa frågor till 

barnet, för att sedan låta barnet får pröva att fortsätta och utföra handlingen själv. Med ett samarbete 

från början med vuxna kan barn lära sig att utföra och hantera uppgifter självständigt senare utan 

vuxnas stöd (Rogoff, 1984, s. 333 se Björklund 2008, ss. 31-33). Scaffolding kan även benämnas som 

stöttning. Den vuxna stöttar barnet i att förstå och ta till sig kulturella kunskaper och barns lärande 

betraktas då byggas på en ojämlik grund där den vuxna anses besitta relevanta kunskaper som barnet 

inte har, men ska få lära sig av den vuxna (Vygotskij 1978, s. 86 se Säljö 2015, s. 99). Enligt 

Vygotskij är det inom den närmaste utvecklingszonen som barn kan ta till sig undervisning. När en 

lärare vet om i vilken fas av utveckling som barnet är i, kan läraren stötta barnets lärande vidare. Detta 

förutsätter att läraren är uppmärksam och vet om barnets tidigare kunskaper, för att kunna leda barnet 

vidare utifrån vad hen redan kan (Säljö 2015, s. 102). 

Meningsskapande 

Mening uppstår inte ur individen själv, utan det är tillsammans med andra som människor skapar 

mening. Det är i dialogen som mening skapas och inlärning sker i samspel med andra, antingen genom 

dialog eller via texter (Vygotskij 2001, s. 15). Dialog är en naturlig del av livet, vilket innebär att 

människan upprättar och engagerar sig i dialog med andra, genom att komma överens, lyssna, svara 

och ställa frågor (Bachtin, 1981, s. 318 se Vygotskij 2001, s. 15). I  kunskapsprocessen menar 

Vygotskij att mening och dialog är viktiga begrepp.  Genom en social process sker inlärning och det 

betyder att barnet blir delaktig i en kultur. Mellan den vuxne och barnet sker en dialog och i det mötet 
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speglar barnet den vuxnes erfarenheter och tänkande. Lärande och undervisning kan här tolkas i 

kommunikativa termer och barnet är i ett dialektiskt förhållande till det i sin utveckling (Vygotskij 

2001, s. 16). Mening skapas då individen tar till sig sinnesintryck och språk av andra, responderar på 

dem och omskapar dem på ett för hen meningsfullt sätt. Mening uppstår inte av sig självt, utan har ett 

ursprung från andra individer och kontexter (Bakthin 1986 se Björklund 2008, s. 42).   

 

Artefakter   

Artefakter används som resurser i relation till lärande. Inom sociokulturella perspektiv dras inte 

gränsen för lärandet av människans kunskaper och förmågor vid kroppen, utan vi lär oss genom att 

använda fysiska redskap som medierade resurser. Genom de fysiska redskapen kan vi ta till oss och 

göra saker vi inte skulle kunnat av våra naturgivna förmågor (Säljö 2015, s.91). Med redskapen får vi 

en förändrad relation till vår värld runt omkring oss. Alla redskap runt oss har en historia bakom sig 

och som i sin tur har en påverkan på hur vi gör saker idag och hur vi använder oss av dem. I likhet 

med hur vi använder oss av de fysiska redskapen använder vi oss även av intellektuella redskap när vi 

kommunicerar mellan varandra (Säljö 2015, 92). Björklund (2008) framhäver att grundtanken, är att 

fysiska redskap, artefakter, och mentala redskap medierar vägen för oss människor (Björklund 2008, s. 

37).  Det kan finnas flera anledningar till att det inte är särskilt givande att göra en tydlig skillnad 

mellan de fysiska och mentala redskapen. Enligt Vygotski är poängen att framhäva likheten utifrån ett 

pedagogiskt syfte då han vill framhäva att vårt tänkande sker med redskapen i samband med hur vi 

människor använder redskap i fysiska aktiviteter (Säljö 2015, s. 92)  

 

 

Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod. Vi kommer att redogöra för varför vi 

valde metoden och även ta upp för- och nackdelar med att använda den och visa på vilka urval och 

avgränsningar vi gjort. Vidare kommer vi visa på hur vi genomförde vår studie och vilka etiska 

överväganden som vi tagit hänsyn till.  

Val av metod 

Inför vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Kvalitativa metoder omfattar 

olika metoder i form av intervjuer, observationer eller analys av text, där analysen inte landar i en 
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kvantitativ analys som görs med statistiska metoder (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Detta innebär att 

de data som samlas in och analyseras kvalitativt kan handla om händelser, uttryck, en bild eller något 

som berör våra sinnen. På så vis är det möjligt att kunna studera abstrakta områden närmare som bland 

annat känslor, tankar, upplevelser och olika avsikter. Dessa kvalitativa data synliggör fenomens 

existens, hur de fungerar och i vilka miljöer och situationer där det går att finna dem. De går inte att 

mäta så som i kvantitativ analys (Ahrne & Svensson 2015, s. 10).   

Utifrån vårt syfte som handlar om att undersöka hur förskollärare beskriver att de använder artefakter i 

form av bilderböcker respektive lärplatta som resurser för lärande i undervisning med de yngsta 

barnen i förskolan, så har vi valt att göra en fältstudie. Fältstudier är ett samlat begrepp för 

undersökningar, och det som främst kännetecknar dessa är att när de utförs så är det i fysiska och 

sociala miljöer där olika aktiviteter eller verksamheter äger rum (Kaijser 2011, s. 37). I fältarbete finns 

det olika tillvägagångsätt, det vill säga metoder. Metodvalet vi har gjort kan betraktas som ett sätt att 

söka och finna kunskap. Metoden som vi väljer är inte lika med en lösning på problemet, utan en väg 

eller ett hjälpmedel att finna en lösning (Svensson & Ahrne 2015, ss. 17-18).  En fördel med kvalitativ 

metod är att det ges möjlighet till att beskriva en social interaktion och uppfatta olika nyanser av 

fenomen där normer och värderingar synliggörs i olika sammanhang (Ahrne & Svensson 2015, s. 12).   

Med hjälp av kvalitativ metod ger den oss möjlighet att fånga in olika perspektiv av hur undervisning 

kan uppfattas av förskollärare i relation till böcker och lärplatta, genom deras beskrivning av den 

sociala interaktionen mellan dem och barnen i förskolan. En stor fördel med kvalitativ metod är att den 

inte strävar efter den enda rätta sanningen, utan att det finns utrymme i denna metod att beskriva 

samma fenomen på olika sätt (Ahrne & Svensson 2015, s. 26). Vid en intervju är det möjligt att få 

fram en beskrivande gestaltning av den verklighet som intervjuaren upplever och berättar om, genom 

att intervjupersonen delger sina tolkningar och versioner om saken (Fägerborg 2011, s. 85). Enligt 

Fägerborg (2011) kan intervju definieras som en form av kommunikation där en person ställer frågor 

till en annan person, som besvarar och berättar om sin upplevelse om fenomenet. Det som sägs 

registreras på något sätt till exempel via anteckningar eller ljudinspelningar. För att ytterligare särskilja 

definitionen av intervju från ett annat samtal eller kommunikationsform, bör det ses som en situation 

där båda parter som deltar är införstådda med att en intervju görs och till ett bestämt syfte (Fägerborg 

2011, s. 88).  

Intervju som metod kan analyseras antingen kvalitativt eller kvantitativt. En ingång till kvantitativ 

analys skulle kunna vara att forskaren räknar hur många gånger en viss term nämns under intervjun, 

medan en kvalitativ analys kan göras av samma intervju om forskaren istället fokuserar på vilka termer 

som benämns under intervjun, samt vilken betydelse dessa frambringar hos den intervjuade personen 

(Ahrne & Svensson 2015, ss. 10-11).  En fördel med att intervjua personer om deras erfarenheter är att 

man får ta del av deras synvinklar och reflektioner på fenomen och hur de förhåller sig till dessa i 

praktiken. Denna information kan samlas in inom kort period av flera personer och bidra till ett stort 
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material. En svaghet med intervju är att den intervjuade personen ger sitt perspektiv och synsätt av 

fenomenet som undersöks, och fenomenet begränsas till det. Vad den intervjuade säger är även upp till 

den som intervjuar att tolka, vilket innebär att den som intervjuar har förstått den intervjuade på rätt 

sätt i vad hen menar med sin utsaga (Eriksson – Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53-54). Det är även 

viktigt att ha i minnet att det personen säger inte behöver betyda att hen praktiskt tillämpar detta i 

praktiken (Fangen 2005, se Eriksson – Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53).  

Urval och avgränsningar 

Vi valde att gå vidare med intervjuer för att samla in datamaterial till vår studie. Vårt syfte har haft en 

avgörande betydelse för vilken grupp av personer vi har valt att intervjua. Nästa steg blev att göra en 

snävare avgränsning i att välja exakt vilka personer i den gruppen som var lämpliga att intervjua 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). 

Intervju som kvalitativ metod har inte samma regler som en kvantitativ metod. Inför en intervju är det 

viktigt att se över vilka som intervjuas för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Vi har tidigare i vårt syfte och frågeställningar tagit upp att vi vill 

synliggöra hur förskollärarna beskriver användandet av artefakter i undervisning med de yngsta 

barnen. Enligt skollagen har förskollärare ansvar över undervisning i förskolan (SFS 2010:800). 

Eftersom förskollärare har det övergripande ansvaret för att undervisa i förskolan så har vi valt att 

intervjua förskollärare. Vi valde dessutom utifrån vårt syfte att förskollärarna ska var verksamma på 

en yngre barnavdelning i åldrarna 1-3 år. Vi har även gjort ett geografiskt urval och valt olika 

förskolor som ligger inom Stockholms län. Detta för att få en så varierad bild som möjligt av 

förskollärarnas syn och erfarenheter.  

Undersökningsmaterial/personer 

Förskollärarna som vi har valt att intervjua är alla kvinnor med olika mycket erfarenhet inom förskola. 

Några av de vi intervjuade var nyexaminerade, medan andra hade längre erfarenhet inom förskolan. Vi 

såg det som en fördel att personerna vi intervjuade hade olika lång erfarenhet. Samtliga har en 

förskollärarlegitimation, arbetar på småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och kom från olika 

förskolor i Stockholms län. Att vi enbart valde att intervjua kvinnor beror på att de förskolor som vi 

kontaktade inte hade manliga förskollärare. I förhållande till vårt syfte så ser vi inte detta som ett stort 

problem, då vi har annat fokus i studien än genusmedvetenhet. Alla som har medverkat i vår studie har 

vi valt att ge fingerade namn. Vi har givit förskollärarna namnen Eva, Karin, Josefine, Moa och 

Hanna, för att säkerställa deras anonymitet. Vi har inte på något sätt använt oss av beskrivningar om 

förskolan eller närområdet, eftersom vi inte vill att förskolan ska kunna lokaliseras.  
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Genomförande 

Vi började med att kontakta både förskolechefer och förskollärare i olika områden inom Stockholms 

län för att boka in intervjuer. De förskolor vi valde ut hade vi blivit tipsade om av vänner och bekanta. 

De förskollärare som vi sedan valde att intervjua var sådana som vi inte tidigare kände.  Därefter 

lämnade vi vid början av intervjun ut ett presentationsbrev med förfrågan om förskollärarens samtycke 

om att delta i studien, som förskolläraren fick skriva under sitt medgivande på. Vi tog valet att vi båda 

skulle vara med under intervjuerna för att ta del av frågorna och svaren. Vi planerade inför 

intervjuerna att en av oss skulle ställa de flesta av frågorna under intervjun, medan den andra personen 

skulle anteckna under tiden. Däremot ville vi att båda skulle kunna ställa följdfrågor om det behövdes. 

Detta för att vi ville skapa förutsättningar för att intervjun skulle kännas så trivsam som möjligt för 

alla som deltog. Med planeringen avsåg vi att den av oss som ställde frågor skulle kunna upprätthålla 

ögonkontakt samt bekräfta att vi lyssnade på det den intervjuade personen sa. Alla intervjuerna ägde 

rum på den förskola där förskollärarna var verksamma inom, för att underlätta för förskollärarnas 

arbete. Vi genomförde våra fem intervjuer på fyra förskolor mellan den 19 november till 6 december 

2018. Vi upplevde att det var svårare att få tag i förskollärare som ville ställa upp på intervju, utan tips 

från vänner och bekanta. En del personer vi kontaktade hörde inte av sig och detta resulterade i att vårt 

omfång av intervjuer begränsades till fem i studien, trots att vår ambition från början var att ha några 

fler intervjuer i vår studie. 

Vi hade formulerat tolv frågor inför intervjuerna utifrån syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Vi 

valde att ställa enklare frågor i början av intervjun för att den vi intervjuade skulle känna sig bekväm 

och för att skapa en lättsam känsla i början av intervjun. Vi började våra intervjuer med att ställa 

frågan om de läser bilderböcker på förskolan och när. Inför vår intervju valde vi medvetet att 

konstruera öppna frågor där den intervjuade personen får möjlighet att forma sina egna svar utifrån 

egna erfarenheter. I konstruktion av frågor är det viktigt att ställa öppna frågor, vara aktivt lyssnande, 

samt kunna ha ett berikande samspel med den intervjuade personen (Crotty se Szklarski 2015, s.136).  

När vi konstruerade våra frågor inför intervjun ville vi inte anta på förhand att förskollärare upplever 

att det är skillnader i hur man använder eller uppfattar bilderböcker och lärplatta i undervisning. 

Därför valde vi att istället lägga till en sådan fråga i slutet av intervjun. Vi valde att ställa samma slag 

av frågor om de olika medierna med avsikt att inte vinkla och styra för mycket efter egna eventuella 

förutfattade meningar.  

Vi upplevde att våra intervjuer flöt på bra, eftersom en av oss antecknade med papper och penna 

medan den andra aktivt lyssnade och ställde frågor. Den som ställde frågor antecknade även under 

tiden, fast med stödord. Detta medförde att vi kompletterade varandra under intervjuerna. Vi bytte 

roller som intervjuare och antecknare från intervju till intervju. Vi har uppmärksammat i våra 

intervjuer att förskollärarna är väldigt beskrivande med hur de aktivt arbetar med sin närvaro under 

högläsning med bilderböcker, däremot berättas det inte om hur de arbetar med sin närvaro aktivt med 
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lärplatta. Vi ställer oss här kritiska till vårt val av frågor under intervjuerna, eftersom vi hade kunnat 

fråga närmare hur förskollärarna arbetar med sin närvaro med lärplatta.  

Databearbetning och analysmetod 

Vårt analysarbete påbörjades direkt efter varje intervju genom att vi, så fort vi kunde under samma 

dag, transkriberade våra nedskrivna anteckningar på datorn, samt sedan diskuterade vår upplevelse 

med varandra. Genom att anteckna under intervjun och transkribera direkt efteråt blir det enklare för 

forskaren att återskapa samtalets innehåll och möjliggör att tolkningsarbetet kan påbörjas redan under 

skrivandet (Eriksson–Zetterquist & Ahrne 2015, ss.50–51). Vi var delaktiga båda två vid intervjuerna 

och tog anteckningar, vilket var ett medvetet val för att få en sådan hel och rättvis bild som möjligt av 

de svar som gavs vid intervjutillfället. Att samla in material med penna och papper är en bra metod när 

två personer är närvarande och utför intervjun, eftersom möjligheten då finns att en person antecknar, 

medan den andra kan ställa frågor och bytas av under intervjun (Eriksson–Zetterquist & Ahrne 2015 s. 

49). Efter transkriberingen delade vi upp intervjuerna för att analysera svaren enskilt med tematisk 

analysmetod.  

Tematisk analys 

Det första steget i en tematisk analys är att transkribera alla genomförda intervjuer. Har intervjun som 

genomförts varit väldigt givande med mycket information, kan man fokusera på det viktiga och endast 

kort sammanfatta det som valts bort. Det som transkriberas ska göras på ett överskådligt sätt med nya 

rader för varje gång som talare byts. Alla intervjuer ska transkriberas på likadant sätt, vilket betyder att 

om skratt och pauser anges i en intervju, så ska det göras i alla.  

Steg ett med bearbetning av intervjutexten, är att göra en analys och bedömning av vad texten handlar 

om. I texten så ska rad för rad skrivas ut och kollas igenom flera gånger, för att sedan finna 

nyckelorden man tycker är relevanta. Nyckelorden blir de ord som den intervjuade personen nämner, 

alltså det som texten handlar om. En sammanfattning av intervjun kan med fördel göras för att lättare 

kunna läsas igenom, och då få en uppfattning om att man förstått intervjuaren rätt. Det blir även 

tydligare för en själv vad som är viktigt (Hedin & Martin 2011, s. 8)  

Steg två blir att finna de teman som träder fram ur nyckelorden. Genom en överblick av nyckelorden 

kan man se gemensamma ord som ”passar ihop”. Ord som passar ihop blir teman. Teman här blir den 

underliggande meningen som träder fram ur nyckelorden och texten. Det finns olika vägar att ta sig 

fram till att finna teman, ett tillvägagångssätt är att gå igenom nyckelorden som träder fram genom 

hela intervjun. Ett annat sätt är att gå igenom varje enskild intervjufråga var för sig, eller söka runt i 

hela texten, för att se gemensamma svar i olika frågor. Det är även möjligt att finna teman från de egna 

frågeställningarna som finns. Oavsett hur teman kommer fram, så bör intertexten ses över flera gånger 
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för att verkligen få fram handlingen. En fördel är att fler personer ser över och att lika teman kommer 

fram. Teman som framträder ska vara ömsesidigt uteslutande och relevanta för frågeställningen (Hedin 

& Martin 2011, ss. 8-9)  

Steg tre blir kodning av tema i underkategorier. När varje intervju har kollats över och teman har 

kommit fram, samt att samma teman är använda på alla deltagande informanter, så ska citaten som 

kommit fram ur teman klippas ut. Varje citat och teman ska sedan separeras från de andra citaten och 

teman som framträtt. Detta görs för att varje tema och citat ska noga kollas över och eventuellt finna 

underkategorier i temana. När det är gjort, görs en tillförlitlighetskontroll och kan göras på olika sätt. 

Ett sätt är att diskutera analysen med en eller flera andra personer (Hedin & Martin 2011, s. 10).  

Steg fyra innebär att söka efter mönster eller typer. I intervju, som är en kvalitativ studie, vill man ofta 

få fram en sammanhängande beskrivning av hur människor uppfattar ett visst fenomen. Även vill man 

ofta se variationerna som uppstår mellan de intervjuade personernas upplevelser.  Steg fyra blir alltså 

att söka efter det. Kan de teman som tidigare tagits fram kopplas ihop för en mer förståelig bild av 

människornas upplevelser? Vilka teman hör ihop och varför gör dem det? Lättast blir att sammanställa 

alla teman på ett stort papper och se över helheten (Hedin & Martin 2011, s. 11).  

Tillämpning av analysmetod 

Första steget i vårt analysarbete var att vi transkriberade våra intervjuer, vilket vi gjorde samma dag 

efter varje intervju hade genomförts. Vi tog en intervju i taget och analyserade varje intervju för sig i 

fyra steg enligt tematisk analysmetod. Vi delade upp svaren i texten och sökte igenom dem, rad efter 

rad, efter nyckelord. Därefter gjorde vi en sammanfattning av varje intervju med fokus på de 

nyckelord som vi sökt fram, för att få en helhetsuppfattning om vad texten handlade om. Efter att 

sammanfattningen hade sammanställts, blev det lättare för oss att finna teman. Vi sökte igenom de 

enskilda frågorna, men även i hela sammanfattningen för att finna våra teman. När vi hade fått fram 

temana, gick vi igenom dem från varje intervju, och jämförde dem med varandra, för att se om det 

fanns likheter och skillnader. Vi jämförde temana från de olika intervjuerna för att få fram en 

sammanhängande beskrivning av hur förskollärarna uppfattar ett visst fenomen. När vi hade funnit 

våra centrala teman, valde vi att analysera dem vidare med de sociokulturella begreppen: scaffolding, 

artefakter och meningsskapande. Dessa begrepp bidrar med ökad förståelse för vårt resultat och 

hjälper oss att besvara vårt syfte och våra frågeställningar i studien.  

Forskningsetiska överväganden  

I vår kvalitativa undersökning tar vi ställning till en rad etiska överväganden i hur vi går tillväga med 

vårt insamlade kvalitativa material i form av intervjuer. Vi förhåller oss till vetenskapsrådets 

anvisningar om nyttjandekravet, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet, för att bevara de 

intervjuade personerna i vår studie sin rätt till integritet (Vetenskapsrådet 2017, ss. 40–41). I vårt 
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arbete håller vi oss till nyttjandekravet, vilket innebär att vi inte lämnar ut vårt material till någon 

annan Vi håller oss till anvisningar om tystnadsplikt och väljer att inte röja känsliga uppgifter som kan 

komma fram. Vi arbetar medvetet för att bevara de intervjuade i vår studie anonyma. Det innebär att vi 

inte kommer att nämna varken namn eller personuppgifter på de personer som vi intervjuat i vår studie 

eller utanför den. Deras namn är av oss fingerade. Detta gör vi för att skydda de personer vi intervjuat 

och att behålla deras integritet. Därav nämner vi inte de förskolor vi besökt vid dess rätta namn eller 

vid vilken ort de finns. Inför våra intervjuer har vi försäkrat våra intervjupersoner att bevara dem 

anonyma och bett om deras samtycke att delta i studien. Vi har försäkrat dem att de kan dra sig ur när 

som helst om de skulle ändra sig. Samtycket har bekräftats med underskrift av de intervjuade i ett 

presentationsbrev, som de fått av oss inför intervjun (se bilaga 1). I enlighet med vad nyttjandekravet 

innebär så ska de data som används i undersökningen endast användas till vår studie (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén 2014, s.38). Vi kommer därför inte att spara något material när studien är 

godkänd.  

Studiens kvalitet 

Det finns flera olika aspekter som kan visa på vår studies kvalitet. En bra egenskap för att visa på 

trovärdighet är att texten visar på transparens. Det vill säga att en transparent text gör det möjligt för 

läsaren att kunna diskutera och kritisera studien och resultatet (Svensson & Ahrne 2015, s.25).  Vi har 

redogjort för vårt val av metod och teori, och visar i studien hur processen har gått till. Vi har även lyft 

fram styrkor och svagheter kring de olika metodvalen för att visa på att vi är medvetna om att det vi 

väljer har olika konsekvenser. Observationer skulle ha kunnat vara ett komplement till vår studie då vi 

även skulle ha kunnat observera hur förskollärarna använder bilderböcker och lärplatta. Vi skulle 

kanske kunnat få en ännu mer tydlig bild över det som förskollärarna berättar i intervjuerna. Det finns 

en föreställning om att man kommer närmare sanningen om man får liknande resultat när man 

använder sig av olika metoder. Att förhålla sig till den här tanken kan innebära att man då utgår från 

att det finns bara en sanning som kan hittas (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). Att emellertid använda 

sig av observationer i studien behöver inte garantera att vi hade fått ett mer tillförlitligt resultat.  

Vår studie har genomförts under en begränsad tid vilket har påverkat hur vår studie har utformat sig.  

Med mer tid hade vi kunnat genomföra fler intervjuer, vilket hade kunnat bidragit till ett annat resultat 

och analys. I vår studie valde vi att inte göra ljudinspelningar för att skapa en så avslappnad situation 

som möjligt för de som vi intervjuade och för oss själva. Vi bedömde att detta var möjligt, eftersom vi 

var två som antecknade under intervjuerna.  

Vi ha varit två som genomfört intervjuerna, och två som har analyserat var för sig och tillsammans, för 

att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Vi bör här hålla oss medvetna om att den slutsats som 

vi har kommit fram till i vår studie är ett resultat utifrån antaganden. När vi tar del av en annan 
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människas upplevelser så bygger det på antaganden om att dessa inre upplevelser går att förmedlas via 

exempelvis språket. Antagandet blir här att språket kan ge oss kunskaper om känslor, tankar, 

kunskaper och upplevelser (Svensson & Ahrne 2015, s. 21). Dessa antaganden vi har fått ta del av 

under intervjuerna är även tolkade av oss. Möjligheten till att generalisera vår studie till en annan 

miljö kommer vi att behandla med stor försiktighet. En svaghet som brukar lyftas med kvalitativ 

forskning är den bristande generaliserbarheten att kunna överföra den framforskade kunskapen till 

andra populationer eller miljöer, på samma vis såsom är möjligt inom kvantitativ forskning (Svensson 

& Ahrne 2015, ss. 26-27).  Man bör inte utgå från att det finns anledning att tro att det man kommit 

fram till i sina studier har en självklar förankring i andra situationer och samma betydelse på andra 

platser. Detta bör i sådant fall grundligt undersökas och argumenteras för (Svensson & Ahrne 2015, s. 

28).   

Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras det bearbetade resultatet av det som framkommit i de fem intervjuer vi 

genomfört. Vi har tidigare i studien visat att vi använder oss av tematisk analysmetod. I resultatet 

lyfter vi fram de olika teman som har framträtt ur våra intervjuer när dessa har analyserats. I denna del 

analyserar vi dessa teman med de sociokulturella begreppen scaffolding, artefakter och 

meningsskapande, för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Betydelsen av begreppen 

och deras teoretiska sammanhang har vi tidigare redogjort för i denna uppsats under rubriken 

”Teoretiskt ramverk”. Vi har valt att kursivera de teman som vi har fått fram i vårt resultat för 

tydlighetens skull.  

Sammanfattande resultat och analys  

Bilderböckers tillgänglighet är ett tema som framträder av de fem intervjuerna med förskollärarna. De 

har alla ett positivt synsätt av bilderböcker och nämner dess tillgänglighet för barnen som viktigt, så 

att alla barnen kan hämta böcker själva. Eva berättar att: ”böcker är lättillgängliga för barnen att hämta 

själva på förskolan och barnen kan hämta böcker från boklådor”. De alla menar på att bilderboken 

även är viktig för barns ordförråd och språkutveckling. Karin berättar att: ”det är vi som vuxna som 

har makten och det är vi som kan påverka vad som läses för barnen, och vilken information som vi 

ger. Man kan byta ut ord, men även se att om texten är olämplig så är det kanske bara bilderna som vi 

fokuserar på”. Intresset för bilderboken är stor hos många av barnen, enligt förskollärarna. Den 

spontana bokläsningen som uppstår med barnen är oftast med samma barn. Det är endast efter vilan 

som Karin, Josefin och Moa utrycker att de har schemalagd bokläsning. Barnens egna intresse för 

bilderboken är väldigt avgörande för hur mycket bokläsning det blir. Det framkommer i resultatet av 
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våra intervjuer att med den tryckta bilderboken skapas det ofta en gemensam aktivitet med högläsning. 

Karin berättar att: ”vi läser när barnen kommer med en bok under armen. Barnen får inflytande när de 

hämtar böcker när de vill”. Josefin berättar även att: ”det är väldigt ofta barn kommer spontant och vill 

att vi ska läsa en bok. Det är helt frivilligt och på barnens initiativ som vi läser”. Förskollärarna 

beskriver att de yngsta barnen gärna tar fram bilderböcker och lämnar över till sina pedagoger med 

viljan att bli lästa för. Förskollärarna vill arbeta med bokens tillgänglighet för barnen och vi tolkar att 

bilderböcker är artefakter, som barnen vill använda, och med dessa söker de aktivt upp de vuxna för att 

dela en meningsfull situation. Mening skapas inte av sig självt, utan tillsammans med andra. När 

förskollärarna sedan uppmuntrar detta och läser för barnet/barnen så tolkar vi att en intersubjektiv 

gemenskap uppstår, som innebär att förskollärarna och barnet/barnen i lässtunden med boken delar en 

gemensam förståelse. 

Boken som medel för kommunikation och lärande är ett tema som framträder i intervjuerna. Boken kan 

användas som ett medel för kommunikation, dialog och lärande. Josefine anser att bokläsning med 

barnen är en lugn stund och att de tillsammans kan skapa kommunikation kring innehållet och föra 

dialoger med varandra. Josefine berättar att: ” högläsning är en mysig stund med barnen, jag benämner 

begrepp och barnen är nyfikna och de frågar gärna om olika saker under lässtunden”. 

Hanna berättar att: ” jag upplever att det är en trevlig stund när vi läser tillsammans. Vi har tid till 

varandra och går in i bokens värld för att varva ned. Det är lugn och ro”. 

Eva arbetar med den trycka bilderboken ”på rätt ställe”.  Eva berättar att: ” Jag tycker det är viktigt att 

se bokens värde. Böcker ska inte ses som leksaker, det är verktyg vi jobbar med. Med det sagt så 

tycker jag inte att boken inte ska vara tillgänglig för barnen, men den ska behandlas väl”. Med 

bilderboken kan rösten användas och lyfta fram det som anses vara viktigt. Eva säger även att 

bilderboken kan användas på flera sätt, än att läsas för barnen, så att barnen kan ta del av innehållet 

och lära sig. De kan t.ex. dramatisera eller använda rösten. Karin berättar att: ”barns delaktighet och 

inflytande är något som sker mycket när man läser en bok. Handlar om hur man sitter, placering av 

boken så att alla ser att man inte sitter i vägen.”  Karin lyfter att begrepp som delaktighet och 

inflytande möjliggörs under bokläsning med barnen. Hon upplever sig vara involverad under en 

lässtund, och säger att det utvecklar språkförrådet hos barnen. Förskollärarna beskriver att boken 

öppnar upp för kommunikation, dialog och lärande mellan dem och barnen. Vi tolkar att med boken 

kan det skapas en gemensam plattform för delad uppmärksamhet mellan förskolläraren och barnen, det 

vill säga vi uppfattar att en intersubjektiv situation kan uppstå. När Karin anpassar situationen efter 

barnens möjlighet till delaktighet, tolkar vi med begreppet scaffolding att hon ser sig stötta barnen i 

deras lärande. Dialogen som beskrivs av förskollärarna uppstå mellan dem och barnen vid bokläsning, 

tolkar vi som en meningsskapande situation. 
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Tema lärplatta som motstånd framkom av alla fem förskollärarna. Lärplatta behandlas med 

försiktighet, eftersom den är dyrare att köpa in och är inte tillgänglig för barnen att ta fram själva, till 

skillnad från bilderboken. Lärplatta är något förskollärarna själva tar fram till barnen i den mån de 

känner att den ska användas. De alla menar på att intresset för lärplatta hos barnen är stort och de 

tycker om när den tas fram. Förskollärarna Eva, Josefine och Moa säger att de känner ett motstånd till 

att använda lärplatta för mycket. De tänker att barnen får mycket skärmtid hemifrån. Karin berättar om 

lärplatta att: ”jag tänker att det är ett verktyg som ska användas på rätt sätt. Vill tänka att vi använder 

den pedagogiskt”. Eva berättar att: ”vi skulle kunna tänka oss att använda lärplatta mer i förskolan i 

undervisningen. Vi har motstånd mot lärplattans appar och spel. Skulle vilja använda en lärplatta på 

mitt sätt”. Hanna berättar att: ” undervisning med lärplatta är ett fantastiskt verktyg, om den används 

på rätt sätt. Som pedagog bör man vara en aktiv deltagare med barnen. Den bör inte användas som 

barnpassning”. Moa uppger även att barnen sällan lämnas själva med den. Moa berättar att: ”ja vi 

skulle kunna arbeta mer med lärplatta, men vi vill inte det. Är orolig över att lärplatta kan skada barns 

ögon. Jag ser förskolan som ett komplement till hemmen genom att göra annat. Vi misstänker att 

barnen sitter hemma och får spela där”. Som vi förstår dessa påståenden så tolkar vi, utöver den 

hälsorisk som nämns, att förskollärarna finner ett motstånd mot lärplatta när den används med appar, 

böcker och spel. Förskollärarna här tycker att det är viktigt att tillsammans med barnen upprätta en 

intersubjektivitet, då de belyser att en närvarande pedagog är viktigt. Med detta tolkar vi det som att 

förskollärarna finner ett motstånd mot lärplatta när den används med appar, böcker och spel, eftersom 

deras egna roll förminskas i relation till den interaktivitet som sker med aktivitet på lärplatta. 

Förskollärarnas möjlighet med att stötta barnen i sitt lärande med lärplatta tolkar vi ur deras synvinkel, 

som begränsad. Förskollärarna lyfter däremot fördelar med att koppla lärplatta till verktyget projektor 

som gör det möjligt att projicera en stor bild i rummet. Det gör att fler barn kan se och bli inkluderade 

i aktiviteten.  

Utifrån vår frågeställning 1 visar resultatet av våra intervjuer att det finns skillnader i hur 

förskollärarna beskriver hur de arbetar med bilderböcker och lärplatta. Alla fem förskollärare framför 

att de föredrar att använda bilderböcker framför lärplatta med de yngsta barnen, och framställer sig 

själva som gammalmodiga i sitt tänkande. De framför en positiv bild av bilderboken som tillgänglig 

för barnen, medan lärplatta är något de gärna inte tar fram och använder när det kommer till appar, 

böcker och spel med barnen. Bilderböcker arbetar de med dagligen och de ordnar så att barnen har 

tillgänglighet till dem, medan lärplatta arbetar de med när det är lugnare stunder i förskolan och den är 

inte tillgänglig för barnen att ta fram på eget initiativ.   

Undervisning som en målstyrd process är ett tema som framkom av förskollärarna Eva, Karin, Moa 

och Hanna. Förskollärarna beskriver undervisning med bilderböcker vara en aktivitet som bedrivs av 

förskollärarens planering, och efter hens redan på förhand uppsatta mål med aktiviteten. Hanna 

berättar i intervjun att hon med böcker: ”undervisar med mål som är förutbestämda”. Moa berättar i 
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intervjun att: ”undervisning är målstyrda processer som sker och leder till lärande”. Eva berättar att: 

”böcker kan användas i samling som undervisning”. Den planerade undervisningen beskrevs även utgå 

från böcker med specifikt pedagogiskt innehåll. Eva berättar att: ” böckerna är lättillgängliga, men vi 

har också böcker som inte ligger framme för att de är dyrare eller har ett visst syfte, i meningen att lära 

sig något”. Förskollärarna kan här förstås planera undervisning genom att upprätta ett dialogiskt 

samtal med barnen genom att försöka rikta samtalet mot ett innehåll. Förskollärarna berättade att 

barnen hämtar böcker själva i stunden och överlämnar dem åt förskolläraren att läsa. Det framkom en 

delad uppfattning om dessa spontana högläsningsstunder är undervisning. Några av de intervjuade 

förskollärarna ansåg det vara undervisning, medan några andra ansåg att det var mer en mysig stund 

som uppstod. Josefine berättar att: ” vi använder inte tryckta böcker ihop med undervisning direkt, i 

alla fall inte med de yngsta barnen. Boken blir mer en mysig stund med barnen”. Vi tolkar det som att 

tillgängligheten av böcker i form av artefakter, som resurs för lärande, i miljön kan betraktas som en 

planering av undervisning genom förskollärarens ambition av att vilja upprätta en meningsfull 

kommunikation, och kan leda till ett dialogiskt samtal mellan barn och förskollärare.  Karin berättar 

att:” böckerna använder vi som hjälpmedel och förhoppningsvis blir det undervisning. Det hänger 

mycket på hur jag lägger fram det och vad jag ställer för frågor. Det är när barnen blir intresserade och 

jag fångar deras intresse, då blir det undervisning, glädje och undervisning hör ihop. Det är vi 

förskollärare som är verktyget, även om jag har en tydlig plan så blir det inte alltid undervisning”. 

Undervisning som dialog och samtal är ett tema som Eva, Karin och Hanna lyfte fram i intervjuerna. 

Undervisning beskrevs genomföras då förskolläraren uppmuntrar barnen till att delta i diskussion och 

har dialogiska samtal med barnen utifrån bokens tema. Undervisning bedrivs, som vi förstår det, med 

hjälp av dialogen när förskolläraren upprättar den med barnen. Hanna berättar att: ”med bilderboken 

främjas språk och kommunikation. Barnen får hjälp att uttrycka sig när förskollärare och barn pekar 

och tittar på bilder. Barnen får då hjälp att förstå sin omvärld”.  

Med begreppet meningsskapande kan undervisning med bilderböcker förstås. Mening skapas i det 

dialogiska samspelet mellan vuxna och barn. Vi tolkar förskollärarnas beskrivningar att undervisning 

sker med böcker när barnen får hjälp att uttrycka sig verbalt som kroppsligt, genom att barnen 

uppmuntras till att delta i dialogiska samtal med förskolläraren och peka på bilder. Eva berättar att: 

”undervisning sker när jag läser för barnen. Då kan barnen peka och titta på bilderna och få respons av 

mig”. Vidare berättar Eva att: ”jag läser inte varje ord, utan diskuterar olika ämnen som boken tar upp, 

det är inte bara texten som läses, utan även bilder och handlingen som är det viktiga och diskuteras 

med barnen. På naturlig väg får vi in olika kunskaper genom samtal utifrån böcker och sagor”.  

Dialogiska samspel mellan barn och vuxen konstitueras av både verbalt språk och kroppsspråk. 

Mening skapas då individen tar till sig sinnesintryck och språk av andra, responderar på dem och 

omskapar dem på ett för hen meningsfullt sätt. Karin berättar att: ”det handlar om hur man läser 

boken. Jag läser väldigt många böcker upp och ner. Handlar om hur man sitter, placering av boken så 
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att alla ser att man inte sitter i vägen. Att läsa är viktigt, men ännu viktigare att uppmärksamma de 

tankar barnen har, vilka tankar barnen får.” Vidare berättar Karin att: ”med tryckta böcker är det 

mycket mer än bara läsa, det är en dialog, det är en upplevelse tillsammans”. Det framkom av alla 

förskollärarnas beskrivningar att de medvetet använder sin röst under lässtunder, och ger olika 

karaktärer i sagan olika egenskaper med hjälp av att ändra sitt röstläge. Moa berättar i intervjun att 

hon: ”brukar ändra röstläget och försöker lägga till olika röster till olika karaktärer”. Även Karin 

berättar hur hon arbetar med sin röst: ” det är inte ofta som vi läser en bok rakt upp och ned, jag 

använder otroligt mycket röst och kropp i läsning. Sänker rösten och viskar för att fånga barnen”. 

Förskollärarna uppger att undervisning bedrivs med hjälp av att använda sina röster i olika röstlägen, 

och på så vis förstår vi det som att de med rösten upprättar ett dialogiskt möte med barnen, som 

möjliggör att kunskap skapas i situationen. Vi tolkar förskollärarnas beskrivningar som att de 

undervisar barnen genom att stötta dem i deras lärande.  

 

Undervisning som introducering av begrepp framstod som centralt tema i intervjuerna med Eva, 

Karin, Moa och Hanna. Enligt förskollärarnas beskrivning bedriver de undervisning när de 

introducerar nya begrepp för barnen, när de läser bilderböcker tillsammans. Moa berättar att: ”när 

barnen blir lästa för ökar det bredden på ordförrådet”.  Även Karin framhävde detta: ”ju mer man läser 

ökar ordförrådet”. Förskollärarna berättade att de medvetet benämner ord i sagan, nya begrepp kan då 

introduceras och utforskas. Moa berättar vidare att: ” vi ändrar gärna på materialet genom att ändra 

orden och för medvetet in ord”. Med begreppet meningsskapande förstår vi det som att när 

förskollärarna benämner begrepp för barnen i gemensamma diskussioner, kan barnen få möjlighet att 

få en förståelse för vad begreppen betyder och bearbeta dessa i dialogen.  

 

Undervisning som drama var ett centralt tema som framkom i intervjuerna med Eva, Karin, Moa och 

Hanna. Förskollärarna framhöll att den egna inlevelsen i sagan är viktig för att bedriva undervisning 

för barnen. I tre av intervjuerna berättade förskollärarna att de använder böcker som ett hjälpredskap 

för att bedriva undervisning som ett skådespel inför barnen. Moa berättar i intervjun att hon:  

”använder den tryckta boken och lär den utantill och spelar upp den med rekvisita som ett skådespel 

för att skapa intresse hos barnen”. När förskollärarna gör ett skådespel för barnen i undervisningssyfte 

tolkar vi att de använder röst, mimik och kroppsspråk, vilket öppnar upp ett meningsfullt möte med 

barnen, som utvecklar barnens kommunikativa förmågor. Förskollärarna använder bilderboken som 

resurs för lärandet. Vi betraktar bilderboken vara en artefakt som bidrar till att barnen får en förändrad 

relation till världen omkring sig. Med bilderboken som artefakt använder förskollärarna den som ett 

intellektuellt redskap när de kommunicerar med barnen i form av drama. Eva berättar att: ”vi har 

jobbat med undervisning med en bok genom att vi själva har klätt ut oss till figurerna i boken och gett 
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dem egenskaper och spelar upp dem som ett skådespel för barnen”. Lärandet enligt sociokulturella 

teorier handlar om att ta del av olika perspektiv genom kommunikation med andra människor. Det 

handlar om att dem som ska lära sig blir involverad i situationer, som innebär att nya begrepp kan 

förstås när de uppkommer under en kommunikativ form. 

Undervisning med lärplatta i form av appar, böcker och spel är ett tema som kommer fram i 

intervjuerna med Karin, Moa och Hanna. Lärplattan i form av appar, böcker och spel beskrevs 

användas i begränsad utsträckning, medan lärplatta i intervjuerna med Eva och Josefin inte alls 

förekom med de yngre barnen i förskolan i syfte att spela eller läsa med. I intervjun med Moa 

berättade hon att vissa appar med undervisande syfte används. De läser även digitala böcker på 

lärplatta. Moa berättar att: ”med appen lär sig barnen att skapa. Får höra sina egna röster, 

självmedvetenhet skapas.” Moa beskrev att undervisning i relation till lärplatta förutsatte en planerad 

tidpunkt och situation, som inkluderade några barn i taget. Moa berättar att arbeta med lärplatta är: 

”möjligt att göra med 2 – 3 barn, fler barn blir intresserade när de ser andra hålla på med lärplattan. 

Därför passar det bra mellan lunch och mellanmålet när de andra barnen sover. Svårt med hela 

gruppen”. I situationen kan undervisning, som vi förstår det, betraktas uppstå genom förskolläraren 

planering av situation, val av aktivitet med lärplatta samt vilka barn som kan delta. Barnen kan 

utveckla sina språkkunskaper med hjälp från varandra, men även förskolläraren. Med lärplatta som 

artefakt, som resurs för lärande, tolkar vi det som att lärplatta bidrar till att barnen kan ta till sig 

kunskaper, som annars inte hade varit möjligt.  

 

Undervisning med lärplatta i syfte att söka information och fakta är ett tema som framkom i 

intervjuerna med Eva, Karin, Josefin och Moa. Undervisning med lärplatta beskrevs ske när 

information och fakta söks fram med den. Djur och natur var ett genomgående tema som nämndes i 

samband med informationssökning. Eva berättar att: ”vi tar reda på saker, till exempel djur”. I två av 

intervjuerna beskrevs även ett sätt att bedriva undervisning genom att förstora (natur) fenomen med 

hjälp av ett förstoringsglas som kopplas till lärplatta. Karin berättar att: ”lärplattan är bra att söka 

information med. När den används för att söka information eller tex zoma in saker med, så är det 

undervisning”. Undervisning kan förstås här som en meningsskapande process genom att ett dialogiskt 

samtal upprättas mellan barn och förskollärare om de fenomen som de gemensamt söker fram.  

Undervisning med lärplatta kopplad till stor bild är ett genomgående centralt tema i alla fem 

intervjuer. Förskollärarna beskrev att användning av lärplatta kopplad till projektor var till fördel i 

undervisning. På så vis ger det möjlighet till att inkludera fler barn i undervisningen, genom att kunna 

skapa en stor bild i rummet för barnen. Eva berättar att: ”använda projektorer på väggen bidrar till 

fantasi, samspel och lek”. Karin beskriver användning av lärplatta med projektor som ett: ”superbra 

sätt att kunna läsa för många barn samtidigt” På liknande vis beskriver Josefin: ”när vi vill läsa för fler 
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barn så kopplar vi lärplattan mot projektor med storbild. På det viset skapas en större delaktighet i 

situationen. Det skapas inte samma slag av dialog som när du läser en vanlig bok, men samtidigt 

behöver barnen inte trängas och kan fokusera mer på storbilden”. I intervjuerna med Karin, Josefin 

och Hanna används lärplatta uppkopplad mot projektor till att spela musik och då betraktas 

undervisning bedrivas med lärplatta i form av dans och rörelse. Josefin berättar att: ”det blir 

undervisning med lärplatta. Man kan spela musik med den och få barn mer delaktiga”. På liknande vis 

berättar Hanna att: ” vi dansar även till musik och tittar på bilden tillsammans. Det är lättare att se och 

röra på sig till projektorn”. I jämförelse med bilden av förskollärarnas beskrivning av undervisning 

med bilderböcker, där de beskriver sig själva som aktivt medverkande i undervisningen med röst, 

kropp och mimik, blir beskrivningen av deras roll i undervisning mer diffus i relation till lärplatta. 

Med projektor beskrivs undervisning bli till mer genom förskollärarens planering av aktivitet, än hur 

hon bedriver den. Med begreppet meningsskapande förstår vi det som att barnens språk betraktas 

uppstå genom de kroppsliga och verbala intryck de får av varandra, när de utför rörelser till den 

digitala boken och dansar till musiken. Som vi tolkar det så skapar lärplatta kopplad till projektor ett 

socialt sammanhang. Barn och vuxna skapar kunskap i sociala sammanhang enligt sociokulturella 

teorier. Meningsskapande uppstår mellan människor i gemensamma aktiviteter och tar till sig språk 

och sinnesintryck av andra. 

Förskollärares beskrivande upplevelse av undervisning med bilderbok och lärplatta är ett centralt 

tema som framkom i vårt resultat. Samtliga förskollärare uppgav att de tycker att det finns fördelar 

med att undervisa med lärplatta, men att de föredrar att undervisa med böcker. Detta kan bero på 

många olika orsaker, som vi ser det. Medan Karin, Eva, Hanna och Josefin uppger att de känner sig 

mer bekväma med böcker, anger Moa hälsorisk för barnen som orsak. Karin berättar att hon känner sig 

osäker på vad undervisning blir med lärplatta. Josefin berättar att: ”jag föredrar de vanliga böckerna 

därför att det är lättare att ha en dialog med barnen då. När barnen har en lärplatta blir det inte alls 

samma sak då man inte har den typen av dialog”. Det dialogiska samspelet mellan förskollärare och 

barn lyfts inte upp i intervjuerna i relation till undervisning med lärplatta, som det görs med 

undervisning med bilderboken En orsak till det skulle kunna vara, som vi tolkar det, att lärplatta som 

verktyg lockar på barnens uppmärksamhet i så stor utsträckning att ett dialogiskt samspel mellan 

förskollärare och barn är svårare att upprätta för förskolläraren. Meningsskapande uppstår i dialogiska 

samtal. I alla samtliga intervjuer uppger förskollärarna att de upplever att intresset för lärplatta är stort 

hos barnen. Moa berättar att: ” i överlag finns det ett stort intresse hos barnen för lärplattan”. Även 

Hanna berättar att: ”lärplattan har något som lockar barnen. Den fångar lätt deras uppmärksamhet och 

har ett värde i sig som lockar fram hejar - rop hos barnen”. Förskollärare Josefin berättar att det är 

svårare att få till ett dialogiskt samspel med barnen under en uppläsning av digital bok med projektor, 

än vad det är när hon läser böcker med barnen. Ansiktets mimik och ögonkontakt är mycket viktiga för 

att upprätta ett dialogiskt möte mellan vuxen och barn. Förskollärares beskrivning av sin egna roll i 
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undervisning med projektor är oklar. När det kommer till förskollärarnas pedagogiska roll i 

undervisning med lärplatta, förstår vi det som att den kan upplevas av förskollärarna, bli begränsad i 

relation till den aktivitet som pågår, som ger intryck till barnen via den rörliga bilden och ljudet från 

lärplattan. Detta kan betraktas bli en form av ersättning för pedagogens kroppsspråk och röst. Vi tolkar 

att förskollärarna känner sig begränsade i hur de kan stötta barns lärande i undervisning med lärplatta. 

Stöttning sker främst av förskollärarnas planering av aktiviteter med lärplatta och av deras närvaro. 

Diskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare beskriver att de använder artefakter i form av 

bilderböcker respektive lärplatta som resurser för lärande i undervisning med de yngsta barnen i 

förskolan. Vårt syfte och frågeställningar har varit grunden för hela vårt arbete kring vår studie, och 

hur den har utformats. Studiens resultat har vi fått fram genom vår analys av de sammanfattande 

intervjusvaren. Förskollärarna beskrev ett motstånd mot att använda lärplattans appar, böcker och spel. 

Vår tolkning är att det kan bero på att förskollärarnas möjlighet till att skapa en intersubjektivitet med 

barnen, samt stötta dem, upplevs begränsad på grund av den interaktivitet som sker mellan barn och 

aktivitet på lärplatta. Förskollärarna uppgav i intervjuerna att de föredrar att arbeta med bilderböcker 

framför lärplatta. Fördelar med lärplatta beskrevs i samband med verktyget projektor. Undervisning 

beskrevs med bilderböcker som en målstyrd process där läsaktivitet upprättas efter barns egna initiativ 

och val av böcker. Förskollärarna säger att undervisning som dialog och samtal utförs med böcker när 

barnen får hjälp att uttrycka sig verbalt som kroppsligt genom att barnen uppmuntras till att delta i 

dialogiska samtal med förskolläraren och peka på bilder. Undervisning med lärplatta kopplad till stor 

bild via en projektor uppgavs bedrivas med fördel i förskolan för de yngsta barnen som en möjlighet 

till att inkludera fler barn i undervisningen.  

Forskare Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi och Palmer (2018) har framhållit att 

omsorgsfull och lekfull undervisning bör bedrivas på ett holistiskt sätt där förskollärarna har tydligt 

uppsatta mål med sitt pedagogiska arbete, och där dessa inbegriper omsorg och lustfylld lek. 

Undervisningen i förskolan betraktas som ett handlandets, tänkandets och känslornas praktik (Mascolo 

& Fischer, 2015, se Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi & Palmer 2018, s. 85). Vårt 

resultat bekräftar detta då förskollärarna beskriver undervisning som en målstyrd process med 

bilderböcker, och lärplatta som kopplas till projektor. Barnen beskrivs vara mycket intresserade av 

böcker och lärplatta. Vår tolkning av vad förskollärarna säger är att barnen blir involverade i 

inlevelsefulla sagor, när förskolläraren använder verbalt som kroppsligt språk, samt får möjligheter att 

skapa mening och uttrycka sig själva i dialogiska samtal. Förskollärarna berättar att barnen även får 
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uttrycka sig genom dans i undervisningen.  Förskollärarna har beskrivit en bild av att de ser positiva 

fördelar med användandet av bilderboken. Bilderboken kom oftast upp i samband med en högläsning 

och att det nästan alltid är en spontan aktivitet från barnets sida som önskas. Tillgängligheten av 

bilderböcker i förskolan kom fram som en viktig del i verksamheten, för att barnen kan hämta böcker 

själva, som förskollärarna sedan kan skapa en meningsfull undervisningsstund med. Lässtunden kan 

anses som spontan i stunden, men vi tolkar att undervisningstillfället som sker spontant, kan betraktas 

som planerad, genom att böckerna är tillgängliga för barnen. Detta hävdas även av forskare Eidevald, 

Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi och Palmer (2018) som menar att i planerad undervisning 

planeras aktiviteter eller att miljön organiseras (Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi & 

Palmer 2018, s. 86). Forskare Simonsson (2006) lyfter bilderbokens självklara plats i förskolan 

(Simonsson 2006, s.35). Vårt resultat bekräftar detta genom bilderböckers tillgänglighet i förskolan.  

Forskning av Simonsson (2006) har visat på att förskollärarnas barnsyn och synsätt kring bilderboken 

har en påverkan av hur den används i förskolan. Kommunikation, språk och begreppsbildning kan 

utvecklas med hjälp av bilderboken (Simonsson 2006, s. 34-35). Det går här att se en koppling till vår 

egen studie, då förskollärarna beskriver vilka fördelar de upplever med bilderboken. De menar att 

bilderboken har ett värde, och att läsning för barnen möjliggör att nya ord och begrepp kan 

introduceras, samt bidrar till ett större ordförråd, språkutveckling och kommunikation hos barnen. 

Förskollärarna har i intervjuerna lyft fram genomgående barnens rätt till delaktighet och inflytande. De 

berättar om att böcker ska vara tillgängliga för barnen, och att de upprättar högläsningsstunder efter 

barns förfrågan och initiativ, vilket vittnar enligt oss om en barnsyn som försöker ta barns perspektiv. 

Det vi har gjort för att komplettera tidigare forskning om användandet och synen på bilderboken är att 

den sätts i relation till undervisning. Enligt läroplanen framgår det att ”Undervisningen ska utgå från 

ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela 

tiden” (Lpfö 18, s. 7). Vår studie bekräftar delvis detta. Förskollärarna i vår studie uppger att de ser att 

lärande och utveckling möjliggörs hos barn genom att använda bilderboken vid spontana tillfällen, 

men det finns en delad uppfattning om det sker någon undervisning vid dessa tillfällen. Några av de 

intervjuade förskollärarna ansåg inte att spontana högläsningsstunder med bilderböcker var 

undervisning, medan andra ansåg det.  

Tidigare forskning om förskollärarnas syn på undervisning visar att undervisning upplevs som 

kravfyllt och bör vara en aktivitet som ska planeras, genomföras och vägleda barnen mot ett innehåll, 

där lärandet ska synliggöras (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 99).  Vårt resultat 

bekräftar att förskollärarna ser undervisning med bilderböcker som en målstyrd process, genom 

förskollärarens planering, och efter hens redan på förhand uppsatta mål med aktiviteten. Till skillnad 

från forskare Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) ser vi i vår studie att förskollärarna 

inte beskriver undervisning som kravfylld. Enligt Skollagen bör undervisning vara: ”Målstyrda 

processer som under ledning av förskollärare eller lärare syftar till utveckling och lärande genom 
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inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800), vilket vår studies resultat 

även bekräftar. 

 Forskare Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) nämner Skolinspektionens förståelse av 

undervisning som målstyrda samtal, och att skolinspektionen har kritik mot att förskollärare inte tar 

vara på möjligheter till att bedriva undervisning som uppstår i förskolans vardag, genom att rikta barn 

mot målstyrda samtal (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 12) Till skillnad från 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) som lyfter skolinspektionens kritik, ser vi i vår 

studie att förskollärarna lyfter hur viktigt det är med målstyrda samtal i förskolans undervisning. Men 

vi har även fått fram i vår studie att dessa målstyrda samtal som påtalas är dialogiska i både verbal och 

kroppslig form. Undervisning beskrivs i vårt resultat genomföras i verbal form, men även i form av 

kroppslig kommunikation. Forskare Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) nämner ett 

exempel från Skolinspektionsrapporten hur ett barn sitter tyst tillsammans med en vuxen, och varav 

den vuxna lägger föremål i en ring framför barnet. Skolinspektionen menar på att pedagogen skulle i 

denna situation kunna utföra ett målinriktat samtal med syfte att undervisa barnet, men gör inte det 

(Skolinspektionen 2016, s. 24, se Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 12). Påståendet 

är värt att beakta och kan förstås. Men som vi ser det, skulle man i den situationen kunna se att 

undervisning bedrivs genom den upprättade intersubjektivitet som sker mellan pedagog och barn, 

genom förskollärarens kroppsliga uttryck när hen skapar ringen av de föremål som finns i situationen. 

Skulle det kunna vara så att Skolinspektionen här förbiser kroppsspråkets betydelse i undervisningen?  

Jämfört med forskare Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) som menar att undervisning 

kan betraktas bedrivas med de yngsta barnen som en upprättad intersubjektivitet, eftersom vuxna och 

barn då delar en uppfattning om ett innehåll (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, s. 92-

93) kan vi i vår studie lyfta fram liknande resultat med bilderboken som ett medel för att upprätta en 

intersubjektivitet mellan förskollärare och barn om bokens innehåll. På så vis kan vi bekräfta att vår 

studie stödjs av forskning. Forskare Simonsson (2006) lyfter även kroppsspråket som sker under en 

högläsningsstund för barnen och framhåller att en dialogisk högläsning sker i en högläsningsstund. 

Hon menar på att det inte enbart förekommer uppläsning ur en bok med barn, utan att den även 

innebär en delaktig stund för barnen, som ger dem möjlighet till att peka, titta och komma med frågor. 

Pedagogens retoriska och muntliga berättartekniker är även en viktig del för att skapa engagemang hos 

barn (Simonsson 2006, ss. 64-65). Vårt resultat bekräftar detta i och med förskollärarnas beskrivning 

av hur de använder sin röst aktivt i undervisning, vilket framkom som en viktig del för att fånga 

barnens intresse i dialogiska samtal. Förskollärarna i vår studie beskriver även att dialogen tar en 

framträdande plats i högläsningsstunder där barnen kan komma med frågor, peka och titta på bilder. 

I intervjuerna framkom förskollärarnas särskilda förhållningssätt till lärplatta som viktig i relation till 

undervisning. Vi gör den tolkningen att förskollärarna betraktar att deras roll som pedagoger i 

undervisning med lärplatta ska vara aktivt deltagande, där undervisning uppstår som ett dialogiskt 
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samspel. Det framgår dock inte hur detta görs i intervjuerna.  Som vi förstår förskollärarna känner de 

sig begränsade i sin pedagogiska roll i undervisning med lärplatta, eftersom lärplattans interaktivitet 

med barnen tar över deras intresse och engagemang i väldigt stor utsträckning. Detta kan vi förstå 

skapar en oro hos förskollärarna att inte kunna upprätta dialogiska samtal med barnen, så som 

forskning framhåller som viktigt. Forskare Kucirkova och Zuckerman (2017) menar på att pekskärmar 

kan användas för att stödja barns sociala och känslomässiga utveckling, om pedagoger lyfter tankar 

om innehållet som lärplatta förmedlar i samtal med barnen. Appar av hög kvalité kan användas med 

barn redan från två – årsåldern fördelaktigt tillsammans med vuxna för att stödja ordinlärning 

(Kucirkova & Zuckerman 2017, s. 47). Den vuxnas stöttning i form av kommunikation med barnen, 

när de hanterar lärplatta, lyfts även av Nilsen (2014) som mycket viktigt när det kommer till de yngsta 

barnen, för att barnens användning av lärplatta ska bli meningsfull (Nilsen 2014, ss. 129-130).  Även 

Jonsson (2016) lyfter fram att pedagogens kommunikation med de yngsta barnen är av avgörande 

betydelse för deras lärande med lärplatta (Jonsson 2016, s. 11). Tidigare forskning av Strause, Nyhout, 

och Ganea (2018) visar på att det är vuxnas närvaro med barnen som har den största betydelsen, 

oavsett om det är en läsning med bilderbok eller en lärplatta som används (Strause, Nyhout och Ganea 

2018, s. 12). 

När lärplatta kopplas till projektor framställs användning av lärplatta som en fördel i undervisningen. 

Förskollärarna beskrev att de använder projektorn för att låta barnen lyssna på digitala böcker och 

skapa rörelser, samt dansa till musik. Som vi tolkar det bedrivs undervisningen kanske främst genom 

kroppsliga och sociala uttryck mellan barn och barn, och förskollärare. Kunskap uppstår i sociala 

sammanhang, och meningsskapande sker då individen tar till sig sinnesintryck och språk av andra 

(Bakthin 1986 se Björklund 2008, s. 42).  Detta kan kopplas till vad forskning benämner som en hög 

kvalitativ undervisning i förskolan. Förmågan till att kunna bedriva en hög kvalitativ undervisning är 

att vid sådana tillfällen lyfta fler aspekter som likvärdiga av barns utveckling i form av barnens 

kognitiva, sociala och emotionella lärande och kunna förena dem (Jonsson, Williams & Pramling 

Samuelsson 2017, ss. 93-94). Forskare Sandberg, Lillvist och Ärlemalm – Hagsér (2018) har 

framhållit att undervisning som utförs genom lek och utforskande kan skapa lärande, utveckling och 

bidra till barns relationer till varandra och vuxna (Sandberg, Lillvist & Ärlemalm – Hagsér 2018, s. 

96). Vi tolkar att undervisning sker med lärplatta uppkopplad till projektor utifrån ett vidgat 

miljöperspektiv. Forskare Sandberg, Lillvist och Ärlemalm – Hagsér (2018) framhåller att 

undervisning innebär att miljön organiseras så att barnens intresse uppstår för lek och gemensamt 

lärande.  Ett vidgat miljöperspektiv anses lägga grunden för hur undervisning utformas i förskolan 

(Sandberg, Lillvist & Ärlemalm – Hagsér 2018, s. 96-97).  

I vår studie beskrev förskollärarna undervisning med bilderboken som en målstyrd process, där dialog 

och samtal uppstod med barnen. På så vis kan vi se att förskollärarna i vår studie har en vetenskaplig 

förankring i sitt arbetssätt med undervisning för barnen i förskolan. Denna beskrivning av 
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undervisning som dialog och samtal med bilderböcker uteblev i förhållande till undervisning med 

lärplatta, i enlighet med förskollärarnas beskrivning. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet kan vi även förstå den osäkerhet som uppstått i förskollärarnas beskrivningar om 

användning av lärplattans appar, böcker och spel, i förhållande till den undervisning som blir möjlig. 

Som vi ser det kan det dels bero på att användning av lärplatta är ett nytt inslag i förskolan och att 

erfarenheten av den i relation till undervisning, inte är särskilt omfattande ännu, eller särskilt 

beprövad, och dels innebär lärplatta en helt annan interaktion än vad bilderböcker gör, vilket kan 

innebära att undervisning behöver utföras på ett annat sätt än med bilderböcker, vilket kanske skapar 

en osäkerhet hos förskollärarna i vad deras roll blir, i förhållande till undervisning och vetenskaplig 

förankring. Med artefakter kan det uppstå ett begreppsmässigt motstånd hos den som inte lärt sig 

använda artefakten. Motstånd kan uppstå mot att vilja lära sig hur artefakten kan användas om en bra 

introducering i artefaktens användning har uteblivit, eller om dess relevans för användning inte 

förklarats (Säljö 2005, Wertsch 1998 se Jakobsson 2012, s. 168). Förskollärarna i vår studie kan enligt 

vår tolkning ha en upplevelse av motstånd inför användning av lärplattans appar, böcker och spel som 

artefakt, eftersom de kan känna sig begränsade i hur de kan stötta barnen i deras lärande, då de kan ha 

för lite utbildning inom digitala medier och hur de ska tillämpa undervisning för barn utifrån dem. 

Inom begreppet scaffolding lyfts det fram hur kunskap är ojämnlik i förhållandet mellan den vuxna 

och barnet. Inom begreppet finns en föreställning om att den vuxna är mer kompetent och ska vägleda 

barnet till kompetens. Idag gäller inte detta i alla sammanhang. Den digitala tekniken har medfört att 

många barn tidigt i sina liv utvecklar kunskaper och färdigheter. Dessa färdigheter hos barn kan vara 

mer utvecklade än hos vuxna, och innebär att fysisk ålder i vårt samhälle inte längre är ihopkopplat på 

samma vis som förr, till kunskap och kompetens (Säljö 2015, s. 103). Med bakgrund till detta så 

förstår vi det som att det kan idag råda en mer utjämnad kunskapsrelation mellan vuxna och barn, och 

att förskollärares stöttning till barns lärande i undervisning i förhållande till lärplatta, kanske innebär 

något annat. Det kan vara så att förskollärare behöver mer utbildning för att utveckla sin kompetens 

inom digitala verktyg, för att vidare kunna stötta barn att utveckla deras digitala kompetens. 

 

Betydelse för praktiken och 

professionen 

Vi vill i detta avsnitt belysa hur vår studie kan bidra till arbetet i förskolan. Undervisning i förskolan 

har tagit stor plats i den nyaste versionen av läroplanen och vi vill då med vår studies resultat visa hur 

undervisning kan beskrivas vara för de yngsta barnen i relation till bilderboken och lärplattan. 
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Undervisning kan uppstå både i spontan och planerad form enligt läroplanen. I vår studie framhåller 

flera av förskollärarna även detta. Barnens intresse beskrivs vara i fokus och för att undervisning ska 

kunna uppstå spontant med bilderböcker har förskollärarna jobbat med tillgängligheten av 

bilderböcker för barnen. Som vi förstår undervisning i förskolan utifrån vårt resultat förutsätter det ett 

medvetet förhållningssätt och kunskap om vad undervisning är från förskollärarens sida när den 

spontana läsningen med bilderboken uppstår, för att undervisning ska kunna bedrivas i stunden. Därför 

tänker vi att det är viktigt att i praktiken och i professionen som förskollärare kunna diskutera och 

reflektera i arbetslaget över den egna medvetenheten kring när undervisning bedrivs i verksamheten, 

för att synliggöra att undervisning kan bedrivas i spontana situationer. Det kan behövas en planering i 

arbetslaget för att kunna bedriva undervisning spontant genom att tex se till att böcker är tillgängliga 

för barnen och samtala om att undervisning kan bedrivas när barn kommer med en bilderbok i handen 

och ber förskollärare om att läsa den.  

Slutsatser 

I studien har vi haft fokus på att undersöka hur förskollärare beskriver att de använder artefakter i form 

av bilderböcker respektive lärplatta som resurser för lärande i undervisning med de yngsta barnen i 

förskolan. Vi har kommit fram till att förskollärarna gärna arbetar med bilderböckers tillgänglighet för 

barnen att hämta själva. Denna undervisning uttrycks uppstå spontant av förskollärarna, men vi 

uppfattar att den spontana lässtunden med barnen är i grunden planerad att kunna uppstå genom 

förskollärarnas planering av bilderböckernas tillgänglighet för barnen i förskolans miljö.  

Förskollärarna beskrev undervisning med bilderboken som en målstyrd process där dialog och samtal 

uppstod med barnen. När barnen får hjälp att uttrycka sig verbalt som kroppsligt uppmuntras de till att 

delta i dialogiska samtal med förskolläraren. Förskollärarna använder sina röster i olika röstlägen, och 

på så vis upprättar ett dialogiskt samtal med barnen och utvecklar deras kommunikativa förmågor. 

Barnens olika sinnen aktiveras när förskollärarna använder sina röster, kroppar och sin mimik på olika 

sätt i undervisning. Enligt förskollärarnas beskrivningar utförs undervisning gärna med de yngsta 

barnen med hjälp av förskollärarnas verbala språk och kroppsspråk. Vår slutsats är att förskollärarnas 

verbala språk och förmåga att upprätthålla dialog med barnen, samt med hjälp av sitt kroppsspråk är 

förutsättningar för att kunna bedriva undervisning med de yngsta barnen. Därför har vi även kommit 

fram till att den uttryckta osäkerhet som förskollärarna uppger mot användning av lärplatta när det 

kommer till att undervisa barnen med lärplattans appar, böcker och spel, kan ha sin grund i att deras 

egna roll upplevs förminskas i relation till den interaktivitet som sker mellan barn och aktiviteten på 

lärplattan. Detta förstår vi även i relation till hur förskollärarna beskriver fördelar med lärplatta då den 

kopplas upp mot projektor. I den situationen beskrivs fler barn ha möjlighet att inkluderas och bidrar 
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till större plats för barnen. Detta skapar fler rörelser i rummet och även fler möjligheter, som vi har 

tolkat det, för förskolläraren att använda sig av sitt kroppsspråk och därmed möjliggöra undervisning i 

aktiviteten. 

Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara en vidare och bredare undersökning om hur lärplatta 

kan användas i undervisning av förskollärare för de yngsta barnen. En frågeställning skulle kunna lyda 

följande: Hur kan förskollärare involveras i aktiviteter med lärplatta och bedriva undervisning med de 

yngsta barnen?  Vidare förslag utifrån vårt insamlade material i studien som skulle kunna vara 

intressant att ta reda på mer om är att lyfta hur undervisning bedrivs med bilderböcker och lärplatta 

utifrån genusmedvetenhet. Det framkom att några av de intervjuade förskollärarna i studien gärna 

arbetar med bilderböcker normkritiskt med att olikheter är bra. Vid flera tillfällen framkom teman med 

arbetssätt med bilderboken som utgångspunkt för att ta upp känslor och konflikthantering med barnen. 

Med lärplatta framkom att förskollärarna gärna arbetar med att söka information och fakta om djur och 

natur med barnen. Utifrån detta har vi funderat på hur det kommer sig att med lärplatta påtalas 

naturvetenskap och med bilderböcker påtalas känslor, olikheter och normer. Förslag på frågeställning 

skulle kunna lyda följande: Inom vilka fokusområden bedrivs undervisning med bilderböcker 

respektive lärplatta enligt förskollärares beskrivningar? 
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Bilaga 1. Presentationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Stockholms universitet.  Nu är vi inne på vår sista termin 7 på 

förskollärarprogrammet och ska skriva vårt självständiga arbete. Vi ska göra en studie där vårt syfte är 

att undersöka hur förskollärare upplever att undervisning kan bedrivas med de yngsta barnen i förskola 

under lässtunder med tryckta samt digitala böcker. Vi vill därför gärna ha ert samtycke om att få 

intervjua er. Vi är intresserade av era upplevelser i eran yrkesprofession för att kunna utveckla vår 

framtida yrkesroll.   

 

Vi följer de riktlinjer vetenskapsrådet har om god forskningssed. För er innebär detta att er identitet 

inte kommer eller får avslöjas och vi håller alltså er identitet anonym i vår studie. Det material vi 

samlar in om dig/er kommer endast användas av oss i syfte av att skriva vår studie och därefter 

kommer materialet att raderas. Det är frivilligt att delta och man kan närsomhelst välja att dra sig ur. 

När uppsatsen är färdigskriven och godkänd kommer den att publiceras digitalt.   

 

Student: Isabelle Holmqvist 

Mail: xxx 

 

Student: Christel Färlin 

Mail: xxx 

 

 

Handledare: Tilda - Maria Forselius.  

Mail: Tilda.Maria.Forselius@buv.su.se 

 

………………………………………………………………………………………. 

Jag godkänner med min namnunderskrift att jag vill delta i denna studie  

mailto:Tilda.Maria.Forselius@buv.su.se


36 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

1. Läser ni böcker i förskolan? 

2. När läser ni böcker i förskolan? 

3. Hur ser du på undervisning i relation till tryckta böcker?  

4. Vad för slags undervisning tänker du sker under en lässtund med tryckta böcker?  

5. På vilket sätt använder du tryckta böcker med barnen? 

6. Hur upplever du bokläsning för de yngsta barnen? 

7. Läser ni digitala böcker eller använder er av spel på lärplattan? 

8. När använder ni lärplattan? 

9. Hur ser du på undervisning i relation till lärplattan? 

10. Vad för slags undervisning tänker du sker under en lässtund med lärplattan? 

11. På vilket sätt använder du lärplattan med barnen? 

12. Hur upplever du användning av lärplattan med barnen?  
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