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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka förskollärares erfarenheter och användning av digital litteratur 
som ett verktyg i förskolans verksamhet. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det 
sociokulturella perspektivet. Kvalitativa intervjuer av semi- och ostrukturerad form 
genomfördes med fem förskollärare verksamma i en kommun i norra Sverige. I studien 
framkommer det att den digitala litteratur som används av de deltagande förskollärarna är 
applikationen Ugglo. Resultatet visar på motsägelsefulla beskrivningar av användandet av 
digital litteratur. Den beskrivs av de deltagande förskollärarna både som ett organisatoriskt 
verktyg, på så sätt att det används för att sysselsätta barn när personaltätheten är låg, och som 
ett didaktiskt verktyg vid projekt- och temaarbete. Den digitala litteraturen lyfts av 
förskollärarna som ett gott komplement till traditionell litteratur samt som ett bra verktyg att 
använda i arbetet med flerspråkighet. Utifrån resultatet dras slutsatsen att det bör finnas en 
medvetenhet om den digitala litteraturens fördelar när det gäller möjligheten att presentera text 
och bild för barnen och på så vis bidra till deras språk- och litteracitetsutveckling. 

 

Nyckelord: Didaktiskt verktyg, digital litteratur, förskollärare, sociokulturellt perspektiv, 
Ugglo 
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1 Inledning 
Litteraturläsning, framförallt i högläsningssammanhang, kan bidra till att utveckla ordförrådet. 
För att denna utveckling ska ske behöver det dock finnas en didaktisk medvetenhet kring hur 
högläsningen genomförs (Dickinson & Smith refererad i Damber, Nilsson & Ohlsson, 2014). 
Vid en jämförelse av nuvarande läroplan för förskolan, Lpfö 98, och kommande läroplan som 
implementeras i juli 2019, Lpfö 18, framgår det att litteratur och högläsning i den nya 
läroplanen tydligare lyfts fram som något som barn ska erbjudas för att stimulera barnens 
språkutveckling (Skolverket, 2016; Skolverket, 2018). I Lpfö 98 används inte begreppen 
litteratur eller högläsning alls.	

Forskning visar att litteraturläsning är viktigt för barns språkutveckling (se exempelvis Fast, 
2011; Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013), vilket nu tydliggörs i kommande läroplan. Under 
verksamhetsförlagd utbildning och under vikariearbete i olika förskolor har vi uppmärksammat 
stor variation i hur litteraturläsning organiseras och används. Många förskolor använder sig av 
digital litteratur vilket väckte ett intresse för att undersöka hur användningen av detta ser ut i 
förskoleverksamhet. Den vanligast förekommande varianten av digital litteratur i den kommun 
där studien genomfördes är Ugglo. Ugglo är en applikation som riktar sig mot förskola och 
skola, innehållande bland annat bilderböcker på svenska samt ytterligare ett fyrtiotal språk. 
Böckerna finns inlästa av skådespelare, och kan spelas upp med automatisk sidvändning. 
Möjligheten att istället läsa högt själv på traditionellt vis finns också. 

1.1 Arbetsfördelning 

Vi har tagit tillvara på den möjlighet till fysiska träffar som vår geografiska närhet till varandra 
har erbjudit. Alla moment under arbetets gång har därför genomförts tillsammans. Det gäller 
såväl intervjuer som författande av de olika delarna i examensarbetet. På så sätt har vi kunnat 
ta del av varandras reflektioner, vi har haft möjlighet att diskutera och sedan i samråd med 
varandra formulera dessa reflektioner och diskussioner till skriven text. 

2 Syfte och frågeställningar	
Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter och användning av digital 
litteratur som ett verktyg i förskolans verksamhet. 

• Hur används digital litteratur i förskolans verksamhet?  
• På vilka sätt är digital litteratur tillgänglig för barnen? 
• På vilka sätt används eller används inte digital litteratur som ett didaktiskt verktyg? 
• Vilken påverkan anser förskollärare att det digitala litteraturläsandet har på det mer 

traditionella? 

3 Bakgrund 
Enligt Lindö (2009) får det lilla spädbarnet den första introduktionen till språket direkt det föds, 
eller egentligen redan innan det föds, genom de ljud barnet hör. Hon påpekar att barnet använder 
de språk som barnet har tillgång till, kroppsspråk och röst, från den allra första levnadsdagen. 
Detta gör barnet för att kommunicera med omvärlden (ibid.). En god grund till språkinlärning 
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ges genom den respons barnet får på sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck och jollrande (Lindö, 
2009). De vuxnas tendens att tolka och imitera barnets språkande stöttar barnets 
språkutveckling menar Westerlund (2009). Westerlund (ibid.) kallar denna spädbarnstid för 
språkets grogrund, att språket utvecklas genom att barnet samspelar med människor som står 
det nära och att dessa upplevelser bidrar till språkutvecklingen. 

I Sverige spenderar de flesta barn i åldern ett till fem år, i varierande utsträckning, sin tid på 
förskolan (Vetenskapsrådet, 2015). Förskolan är en plats där mycket samspel och 
kommunikation äger rum. Läsdelegationen (SOU 2018:57) framhåller att förskolan spelar en 
viktig roll i barns tidiga språkutveckling och för hur deras läsförmåga senare utvecklas. En 
viktig funktion som förskolan har är den kompensatoriska, det gäller särskilt för barn där 
läsning inte förekommer i någon större grad i hemmiljön (ibid.). De påpekar även att 
Skolinspektionen har anmärkt på att förskolors hantering av barnlitteratur sker oreflekterat 
(SOU 2018:57). Vidare påpekar Läsdelegationen att forskning visar på att det i förskolan saknas 
en medveten tanke och tydligt syfte när litteratur väljs (ibid.). 

3.1 Högläsningens betydelse	

Skönlitteraturens betydelse för barns språk-, läs- och skrivutveckling är något som länge 
framhävts menar Fast (2011). Fast påpekar att barn lär sig mycket om språket genom 
högläsning, bland annat lär de sig nya ord och hur meningar byggs. Dessutom betonar Fast 
(ibid.) vikten av att de flesta barn upplever högläsning som roligt att lyssna till. För att 
högläsningen ska bidra till ordförrådets utveckling räcker det dock inte med att enbart läsa högt 
för barnen, utan barnen behöver uppmuntras att använda nya ord och göra dem till sina 
(Hargrave & Sénéchal, refererad i Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Ett stort ordförråd är av 
vikt för att läsförståelsen ska utvecklas (SOU 2018:57). I och med detta framträder 
högläsningens betydelse för barns fortsatta läs- och skrivutveckling. 

Björklund (2008) såg i sin studie hur pedagoger under högläsning kommunicerar med barnen 
genom att ställa frågor eller genom att knyta bokens innehåll till egna erfarenheter. På detta sätt 
blir högläsningen, förutom att vara språkutvecklande, också en social praktik. Damber, Nilsson 
och Ohlsson (2013) kunde i sin undersökning se att den vanligaste formen av litteraturläsning 
är läsvilan. Till skillnad mot Björklunds studie menar Damber m.fl. att deras studie visar att 
läsningen i samband med läsvilan har en disciplinerande funktion. Samtal kring det som läses 
förekommer i princip inte, inte heller verkar det finnas något språkutvecklande eller annat 
kunskapsutvecklande syfte med läsandet (ibid.). Om språkutvecklingen ska gynnas är det inte 
någon god idé att använda läsandet av böcker som ett sätt att lugna ner barn, det skapar en 
felaktig utgångspunkt anser Pihlgren (2017a). Dickinson och Smith (1994) pekar ut att det sätt 
som lärare för barn i förskoleåldern diskuterar de böcker som läses i verksamheten, har en stark 
koppling till den långsiktiga utvecklingen av ordförråd och färdigheter i att hänga med i och 
förstå berättelser. Samtidigt lyfter författarna att det kanske snarare har att göra med lärarens 
benägenhet att överhuvudtaget involvera barnen i analytiska diskussioner av böckerna än hur 
detta görs. 

Damber m.fl. (2013) påpekar att högläsning i förskolan har möjligheten att bidra till att barnen 
får bredda sina referensramar och vidga sina vyer. Detta förutsätter att det finns en tydlig 
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didaktisk tanke bakom högläsningen. Författarna betonar litteraturläsningens relevans som 
kunskapskälla för de frågor som kan kopplas till identitet och relationer, och deras betydelse 
för barnens omvärldsförståelse. De menar att dessa kunskaper är grundläggande, särskilt för 
barn som har andra modersmål och andra kulturella bakgrunder (ibid.). Högläsningens, och 
litteraturläsandets, betydelse för barns lärande om empati och om samhället och livet i stort, 
lyfts även av andra författare (se till exempel Damber m.fl., 2013; Fast, 2019; Lindö, 2005). 

Böcker som läses högt för barn får gärna ligga på en mer avancerad nivå än böcker som barnen 
tittar i eller läser själva (Lindö, 2005; Westerlund, 2009). Westerlund (ibid.) hänvisar till 
Vygotskijs proximala utvecklingszon. Genom att utmana barnens föreställningar leder det till 
en utveckling. När samtal förs om böcker och texter som läses i verksamheten stöttas barn i sin 
tankeutveckling. På detta sätt skapas förutsättningar för att barnen, genom interaktion och 
samspel med andra, får tillgång till ytterligare utvecklingsnivåer, det Vygotskij kallar proximala 
utvecklingszoner (Billings & Pihlgren, refererad i Pihlgren, 2017b). För att en sådan utveckling 
ska kunna ske behöver det finnas en medvetenhet hos personalen i förskolan vid planeringen 
av läsaktiviteter så att kontexten och samspelen blir ett stöd för det lärande som avses (Pihlgren, 
2017b). Simonsson, refererad i Pihlgren (2017a), menar att personal inom förskolan verkar ha 
en tendens att välja litteratur till högläsningen utifrån pedagogiska skäl, exempelvis för att 
litteraturen ska passa in i ett tema som är aktuellt i verksamheten. Genom att göra detta finns 
det en risk att litteratur som erbjuder utmaningar för barnen, eller som kan leda till oro, undviks 
(Pihlgren, 2017a).  

3.2 Bildernas betydelse 

Bilderböcker är en vanlig form av litteratur inom förskolan. Enligt Lindö (2005) är bilderboken 
unik som konstform i och med att den använder både det verbala och det visuella som 
kommunikationsnivåer. Dessutom, menar Lindö, fordrar bilderboken en vuxen som läser för 
barnet i och med att tilltalet växlar mellan att vända sig till vuxna och barn genom text, bild och 
motivval (ibid.).  

Det finns flera fördelar med att använda sig av just bilderböcker. Små barns förmåga att 
tillgodogöra sig uppläst text kan stödjas med hjälp av väl utvalda bilder som kompletterar en 
text (Carney & Levin, 2002). Pihlgren (2017a) lyfter vikten som samspelet mellan bild och text 
har för att yngre barn ska förstå innehållet i boken. Genom att läraren hjälper till med frågor 
och samtal kring bokens innehåll kan barn få möjlighet att utveckla en symbolisk kompetens i 
sitt tolkande av bilderna (Pihlgren, 2017a). Fast (2019) menar att bilder ofta kan hjälpa barn 
som börjar lära sig läsa att skapa en menig i texten de läser. Björklund (2008) tycker sig i sin 
studie kunna se hur bilder verkar kunna hjälpa barnen att skapa mening och hitta strukturer i en 
bok eller berättad saga och hur bilderna tycks ”bära upp innehållet” (s. 215). ”Bilderna i 
bilderboken är lika viktiga som texten och som kunskapskälla är de en del av helheten” 
(Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 81). Därför, menar författarna, är det viktigt att barnen 
får ordentligt med tid på sig att studera bilderna. Fast (2019) betonar att en lika viktig grund för 
literacy som den lästa texten är, är också bilderna i en bok. Därav behöver literacy, som även 
kan benämnas som litteracitet, också ges utrymme och dess innebörd förklaras. 
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3.3 Litteracitet/Literacy	

I föregående avsnitt nämns begreppet literacy, vilket ger anledning att kortfattat beskriva vad 
detta begrepp innebär. Literacy benämns ibland som litteracitet i svenska sammanhang varpå 
båda dessa ord förekommer nedan. 

Begreppet litteracitet innefattar förutom läsande och skrivande, även tecken och bilder 
(Björklund, 2008). Kroppsspråk och gester kan också kopplas samman med 
litteracitetsbegreppet när de uppstår i samband med exempelvis bilder, text, tal och sång (Kress, 
refererad i Björklund, 2008). Lindö (2009) betonar att det även handlar om att se sambanden 
mellan texter och bilder. Lindö (ibid.) beskriver litteracitet, eller literacy som hon benämner 
det, som förmågan att kunna läsa en text och inte bara kunna läsa texten utan också förstå den 
underliggande meningen, att kunna läsa mellan raderna. Björklund (2008) menar att språklig 
kommunikation är grunden för litteracitet. Genom samtalet umgås vi i språket tillsammans med 
andra vilket är själva fundamentet i litteracitet, i samspel och interaktion med omgivningen 
erövras litteracitet (ibid.). Litteracitet handlar inte bara om att läsa och skriva utan också hur vi 
tänker och är en social aktivitet i våra liv (Barton & Gee, refererad i Fast, 2011). Fast (2019) 
pekar ut högläsning som ett tydligt litteracy event, alltså en situation där läsande och/eller 
skrivande praktiseras. 

3.4 Barn med annat modersmål än svenska 

Grunden för litteracitet är den språkliga kommunikationen menar Björklund (2008), vilket 
lyftes i föregående avsnitt. I tidigare avsnitt har även samtalen kring böcker lyfts. Lindö (2009) 
menar att forskning visar att språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska 
gynnas i interaktioner mellan vuxen och barn. Lindö framhåller därför samtalet kring böcker 
som väldigt betydelsefullt för dessa barn (ibid.).  

Åmans (2010) studie visar att majoriteten av de deltagande förskolorna inte har några 
barnböcker på andra språk än svenska. Som anledning anger flera att de inte har några barn med 
andra språk än svenska, dock uppger några förskolor att de har barn med andra språk men att 
de inte har någon personal som kan läsa böckerna på andra språk för barnen. Böcker på andra 
språk som är inspelade på cd-skivor används på några förskolor. Bibliotekens utbud av böcker 
på andra språk än svenska samt annan teknisk utrustning, som exempelvis talande pennor, 
framhålls som betydelsefullt hos förskolorna som har barn med andra modersmål än svenska 
(ibid.). Läsdelegationen (SOU 2018:57) framhåller vikten av att barn med andra modersmål får 
möjlighet att lyssna till eller läsa böcker på sina respektive modersmål.  

3.5 Miljö och tillgänglighet	

Miljön vi befinner oss i påverkar oss och skapar förväntningar, den är viktig för lärandet (Lindö, 
2009). I förskolan finns olika miljöer som i sin tur skapar olika rum. Dels det fysiska rummet 
där en pedagogisk tanke finns bakom utformningen, dels platser där människor möts i dialog, 
aktiviteter och lärande ses som rum (Fast, 2011). Selander och Kress (2010) betonar hur rum 
kan ha olika innebörd som till exempel ”ett socialt rum med förväntningar om roller och 
positioner” (s.47). Precis som Fast (2011) beskriver Selander och Kress (2010) rum som platser 
för aktiviteter som hjälper till att skapa rummet och dess innebörd. Rummet ska ses som en 
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tillgång till tänkta aktiviteter. Strandberg (2006) lyfter vikten av att förskollärare och barn 
tillsammans skapar goda lärandemiljöer, då barnen vet vad de saknar eller om något är fel i just 
den lärandemiljön. Bruce (2010) lyfter vikten av att ha en inspirerande miljö för att barnen ska 
få förutsättningar att utveckla sitt språk. Fast (2011) framhåller att en god lärandemiljö är att ge 
barnen tillgång till material av olika slag. För att ge barnen möjlighet att utforska skriftspråket 
bör exempelvis böcker, både kända och okända, finnas tillgängliga för alla barn. Böckerna ska 
synas och väcka ett intresse och nyfikenhet hos barnen att sätta sig ner och bläddra (Damber, 
Nilsson & Ohlsson, 2013). Simonsson (2004) diskuterar den påverkan de vuxna har på barnens 
användande av böcker på förskolan. Det är de vuxna som organiserar förskolans verksamhet 
och därmed också tillgången till böcker (ibid.). I Damber m.fl. (2013) empiri framkom den 
bristande tillgången till bibliotek / bokbuss som en orsak till dålig tillgång av böcker i förskolan.  

Bjurulf (2013) betonar hur barn idag växer in i ett digitalt samhälle och att de digitala verktygen 
ska användas som en resurs tillsammans med andra verktyg, till exempel böcker. I Åmans 
(2010) studie framkom det att förskolemiljön ger barnen möjlighet att på ett naturligt sätt ta del 
av multimedieteknik och högläsning. Pramling och Säljö (2017) framhåller att den traditionella 
medievärlden med tryckta böcker, tidningar och andra liknande medier fortfarande är aktuell. 
Men de lyfter även att den digitala världen kommer allt närmare då vi idag kan läsa böcker, 
tidningar och spela spel via till exempel Ipads. Många barn idag är bekanta med den digitala 
världen och det är något vi inte kan motarbeta - den finns överallt. Det är inte bara av ondo, förr 
var barnen beroende av en vuxen för att få ta del av en text och lyssna till en bok, med de 
digitala redskapen skapas nya möjligheter (Pramling & Säljö, 2017). Författarna uppmanar 
dock att användandet av de digitala redskapen ska ha en pedagogisk tanke för att ge barnen 
möjlighet till utveckling och lärande. Selander och Kress (2010) menar på att dagens barn i den 
digitala världen inte bara är konsumenter utan även producenter av information. De lyfter 
fördelarna med alla möjligheter att få tag på information och böcker i den digitala världen. 
Läsdelegationen (SOU 2018:57) framhåller också hur läsmöjligheterna skapats i och med 
tillgång till de digitala verktygen. Med e-boken finns större utbud här och nu vilket kan öka 
läsmotivationen. Beroende på hur dessa digitala verktyg och böcker presenteras för barnen ges 
olika möjligheter för barns fantasi och språkutveckling. Vygotskij (2013) framhåller den 
omgivande miljöns betydelse för fantasin. Han menar på att det inte bara är de erfarenheter och 
behov som styr fantasin, utan även de yttre villkoren har betydelse för skapandet.  

3.6 Tidigare forskning om digitala verktyg och digital litteratur 

I Sverige har det bedrivits viss forskning inom området IKT och digitala verktyg kopplat till 
förskolans verksamhet (se exempelvis Kjällander & Moinian, 2014). IKT är en förkortning av 
informations- och kommunikationsteknik. Aktuell svensk forskning kopplat specifikt till barn 
och digital litteratur saknas dock. När blicken riktas utanför Sveriges gränser har det bedrivits 
ett antal forskningsprojekt där barns digitala litteraturläsning fokuserats (se exempelvis 
Salmon, 2013; Skibbe, Thompson & Plavnick, 2017; Zhou & Yadav, 2017). 

3.6.1 Digitala verktyg 
Kjällander (2016) har studerat förskollärares och barns arbete med digitala lärplattor i 
förskolemiljö. I studien beskriver förskollärare att de vill erbjuda barnen en högkvalitativ digital 
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miljö. Möjligheten att nyttja lärplattor för att stärka flerspråkiga barns modersmål genom att 
exempelvis låta lärplattan läsa upp sagor på barnens hemspråk lyfts som positivt av 
förskollärare (Kjällander, 2016). Pedagoger i områden där den socioekonomiska statusen är 
något lägre, lyfter förskolans möjlighet att komplettera hemmen genom erbjudanden av digitala 
verktyg som inte är tillgängliga för barnen i deras hem (Kjällander, 2016). Detta kan ses som 
uttryck för att vilja skapa en likvärdig förskola. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan 
vara likvärdig för alla barn. Med en likvärdig förskola minskar risken att öka segregation och 
social ojämlikhet. En likvärdig förskola för alla barn innebär inte att förskoleverksamheten ska 
bedrivas på precis likadant sätt överallt, utan att verksamheten ska bedrivas så att alla barn får 
möjlighet att utnyttja sin potential (Vetenskapsrådet, 2015). Vetenskapsrådet lyfter vidare fram 
att ”en förskoleverksamhet av hög kvalitet är speciellt betydelsefull för barn från missgynnade 
förhållanden, för utsatta barn och för barn från minoritetsgrupper” (s. 6). Att pedagoger, som 
medverkat i Kjällanders forskningsprojekt, uttrycker att de vill vara ett komplement till 
hemmen när det kommer till digitala verktyg pekar på en strävan efter att höja kvaliteten och 
främja likvärdigheten. Kjällander (2016) påpekar att forskningsprojektet tyder på att det numer 
inte handlar om att erbjuda barnen hårdvaran, utan om att erbjuda barnen högkvalitativ 
mjukvara – applikationer som överensstämmer med synen på barn och lärande som uttrycks i 
läroplanen. 

Kjällander och Moinian (2014) menar att barnen i deras studie positionerar sig som producenter 
i interaktion med de digitala verktygen istället för konsumenter av desamma. Detta genom att 
barnen använder applikationer på sådana sätt som de egentligen inte är tänka att användas. 
Barnen revolterar mot applikationernas design. 

3.6.2 Digital litteratur 
Zhou och Yadav (2017) framhåller att litteraturläsning inte alltid är tillgänglig för yngre barn 
på grund av olika begränsningar som kan finnas inom skola och i hemmiljö. Den digitala 
litteraturens möjligheter till läsning utan vuxenassistans gör det nödvändigt att undersöka vilka 
möjliga fördelar den digitala litteraturläsningen kan ha för barns utveckling av läs- och 
skrivkunnighet, menar de. Resultaten i deras studie visade att digitala böcker med interaktiva 
multimediala inslag, presenterade på digitala lärplattor, har möjlighet att avsevärt bidra till att 
förbättra förskolebarns ordförråd och även göra barnen mer engagerade under läsningen. 
Jämfört med högläsning av traditionella böcker, kombinerat med att en vuxen ställer frågor 
relaterade till litteraturen, är digitala böcker med interaktiva inslag lika effektiva när det gäller 
utvecklingen av ordförrådet hos barn (Zhou & Yadav, 2017).  

E-böcker, eller digital litteratur, som innehåller specifika funktioner som exempelvis text som 
markeras samtidigt som en uppläsningsfunktion används, kan förstärka barns interaktion med 
texten (Skibbe, Thompson & Plavnick, 2017). Författarna påpekar dock att e-böcker, trots sin 
potential att öka barns uppmärksamhet på text, sannolikt inte kan ersätta de sociala och 
kommunikativa lärtillfällen som erbjuds när en vuxen läser tillsammans med barnet. Salmon 
(2013) lyfter att en fråga att ta i beaktande är huruvida den vuxnes roll under högläsning 
kommer att överglänsas av teknologin. Resultatet av genomgången av den forskning som är 
gjord i ämnet, vidhåller att den digitala litteraturen kan stödja litteracitetsutveckling men 
ersätter inte vuxenstöd (Salmon, 2013). 
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Skibbe m.fl. (2017) menar att deras studie verkar visa att barns uppmärksamhet på bilder är 
som störst när texten läses högt för barnen. Anledningen till detta, teoretiserar författarna, är att 
bilderna hjälper barnen att tilldela mening till det som läses upp. Möjligheten att visa upp text 
och bild samtidigt som den digitala litteraturen erbjuder, förstärker kopplingen mellan det 
visuella och texten. Detta möjliggör barns förståelse mellan verbal och icke-verbal 
kommunikation och bygger upp deras förmåga att uppfatta och tolka berättelser (Altun, 2018). 

3.7 Förankring i styrdokument 

I den nya läroplanen för förskolan, Lpfö18, som tas i bruk 1 juli 2019 framhålls högläsning och 
samtal om litteratur på ett tydligare sätt än i Lpfö98, där orden högläsning och litteratur 
överhuvudtaget inte används (Skolverket, 2016; Skolverket, 2018). Genom att lyssna till 
högläsning och genom samtal om litteratur ska barnen i förskolan ges förutsättningar för 
språkutveckling (Skolverket, 2018). I Lpfö 18 framhålls även att barn som tillhör de nationella 
minoriteterna samt barn med andra modersmål än svenska ska stöttas i utvecklingen av sina 
respektive språk (ibid.).  

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt kommer Lpfö 18 implementeras sommaren 2019, 
vilket inträffar efter denna studies genomförande. Detta föranleder en granskning av både den 
nuvarande läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och den kommande läroplanen. En jämförelse 
mellan läroplanerna visar bland annat på olika formuleringar kring begreppet “olika medier”. I 
Lpfö 18 lyfts “olika medier” på följande sätt: “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla …  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” (Skolverket, 2018, 
s. 14). Samma begrepp framhålls i Lpfö 98 enligt följande: “Förskolan ska sträva efter att varje 
barn …  utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2016, s. 10). Digitala medier specificeras alltså i 
Lpfö 18 vilket det inte gör i Lpfö 98. Även i riktlinjerna för vad förskollärare ska ansvara för 
har digitala verktyg lyfts in genom formuleringen att det är förskollärarens ansvar att varje barn 
”får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 
2018, s. 15). Detta ställer tydligare krav på förskollärare att nyttja de digitala verktygen på ett 
didaktiskt genomtänkt sätt. 

4 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet vilket har betydelse för barns 
utveckling och lärande. Grunden kommer ligga i det sociala samspelet och språket utifrån 
arbetet med digitala verktyg. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij utgår ifrån att det är i samspel med omvärlden det lilla barnet formas (Säljö, 2015). 
Det är genom att samspela och se andras reaktioner och svar på kommunikation som lärande 
och utveckling sker (Bråten, refererad i Säljö, 2015). 

Inom det sociokulturella perspektivet ses det mänskliga språket som ett medierande redskap. 
Säljö (2015) uttrycker sig på följande sätt angående medierande redskap: ” … redskapen 
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medierar våra handlingar eller, alternativt, de utgör instrument som vi använder och är beroende 
av (s. 91). Vygotskijs definition på språket handlar inte om hur det talas, utan om hur 
teckensystem kan bli uttrycksmedel för att förstå världen (Säljö, 2014). I ett tidigare avsnitt 
kallat Litteracitet/literacy framhålls språklig kommunikation som litteracitetens grund. Bilder 
och texter utgör en del av den språkliga kommunikationen. På detta sätt framträder kopplingar 
mellan litteracitet och språket som medierande redskap.  

Den digitala litteraturen förenar bilder, texter och språklig kommunikation, på så vis finns ännu 
fler möjligheter för utveckling av språket som ett medierande redskap. Säljö (2014) menar att 
alla former av bilder, språk, formler och andra tecken samspelar i vårt sätt att förstå världen och 
dessa teckensystem är under ständig utveckling. Framför allt har det digitala redskapet 
utvecklats och är idag en självklar del i vårt samhälle och i förskolan (Bjurulf, 2013).  

Säljö (2014) påpekar att en viktig aspekt i den sociokulturella traditionen är hur avgörande 
sociala samspel är för lärande och utveckling. Enligt Vygotskij är människan under ständig 
utveckling, och lärande sker i sociala samspel. Det är i dessa samspel människor skapar 
kunskap, det är inget som kan överföras utan det krävs delaktighet i aktiviteter med andra 
(ibid.). Det sociokulturella perspektivet, menar Säljö, är inte kopplat till någon specifik 
pedagogik eller skola, utan är applicerbart på den vanliga skolan och förskolan. Det avgörande 
är, bland annat, hur man inom skolan eller förskolan organiserar samspelet mellan elever och 
även samspelet mellan elever och lärare (Säljö, 2014). 

5 Metod	
Studiens syfte är att undersöka förskollärares erfarenheter och användning av digital litteratur 
som ett verktyg i förskolans verksamhet. För att studera detta behöver vi få fatt i förskollärares 
berättelser om hur de använder sig av digital litteratur som verktyg i sitt arbete. Med detta som 
bakgrund använder vi oss av kvalitativ undersökning i studien, då kvalitativ forskning handlar 
om att undersöka hur något är samt vad människors upplevelser och uppfattningar av något är 
(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2014). 

5.1 Urval 

Intervjuer har genomförts med fem förskollärare verksamma i en kommun i norra Sverige. En 
förfrågan om deltagande skickades via e-post till ett slumpmässigt urval av förskolechefer, där 
de informeras om studiens syfte och ombads att skicka förfrågan vidare till förskollärare i 
verksamheten (se bilaga 1). Därefter kontaktades vi via e-post av de förskollärare som var 
intresserade av att intervjuas. Inledningsvis tog endast tre förskollärare kontakt varpå en 
påminnelse skickades ut till förskolecheferna vilket ledde till att ytterligare en förskollärare 
anmälde sitt intresse. Då det fanns en tidsbegränsning gällande datainsamlingen för denna 
studie har den femte deltagaren valts ut och kontaktats av oss utifrån personens intresse för 
litteratur och användande av digitala verktyg, vilket var känt av oss sedan tidigare. 
Förskolechefen där den femte deltagaren arbetar har gett sitt godkännande till medverkan i 
studien. 
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Urvalet av deltagare till denna studie baseras på ett målstyrt urval, vilket innebär att deltagarna 
väljs strategiskt utifrån deras möjlighet att bidra med material som är relevant för syftet med 
studien och dess frågeställningar (Bryman, 2018). 

5.2 Genomförande 

I detta avsnitt redovisas hur insamlandet av den empiri som studien grundar sig i, har gått till. 

5.2.1 Intervju	
I denna studie användes kvalitativa intervjuer av semi- och ostrukturerad form. 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att frågorna är förbestämda men ordningen 
anpassas efter de olika intervjusituationerna (Backman m.fl., 2014).  Ostrukturerade intervjuer 
är tematiska i sin karaktär, där följdfrågor kan ställas för att rikta samtalet åt ett specifikt håll 
(ibid.). Genom att använda en kombination av dessa intervjuformer, där ett antal grundfrågor 
ställs till alla deltagare och där deltagarna lämnas utrymme att själva utveckla sina svar och 
driva samtalet, finns goda möjligheter att få fatt i förskollärarnas erfarenheter. Bryman (2018) 
framhåller att det i kvalitativa intervjuer är eftersträvansvärt att intervjun får möjlighet att ta 
olika riktningar. I och med det får intervjuaren kunskap om vad den intervjuade uppfattar som 
viktigt (ibid.). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att man genom kvalitativa 
intervjuer breddar bilden av ett fenomen till skillnad mot att använda sig av ett frågeformulär 
som är helt standardiserat. De lyfter även vikten av att intervjuaren visar intresse för det som 
personen som intervjuas berättar vilket kan bidra till att den intervjuade känner sig trygg och 
vill berätta mer (ibid.). Inför intervjuerna försågs de deltagande förskollärarna, via e-post, med 
ett antal frågor och teman som intervjuerna skulle fokusera på (se bilaga 2).  

5.2.2 Dokumentation 
Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelningsverktyget i en mobiltelefon. Alla deltagare 
gav sitt medgivande till att samtalet spelades in innan inspelningen påbörjades, samt i 
inledningen av inspelningen, vilket rekommenderas av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). 
Deltagarna informerades även om de forskningsetiska övervägandena i samband med 
inspelningen. Dessa specificeras närmare under rubriken Forskningsetiska överväganden. 
Förutom ljudinspelning som dokumentationsverktyg, fördes även anteckningar i viss mån 
under samtalens gång. Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet för att underlätta 
analysarbetet. Vid återgivning av citat i resultatdelen har dock vissa småord såsom exempelvis 
”eh” och ”öh” utelämnats för att göra materialet mer läsvänligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015). 

5.3 Bearbetnings- och analysprocessen 

När intervjuerna transkriberats inleddes analysarbetet. Till grund för analysarbetet ligger 
studiens syfte och forskningsfrågor samt den teoretiska utgångspunkten för arbetet. Svensson 
(2015) menar att teorin utgör en betydande del av grunden i analyserandet och sorterandet av 
materialet. Materialet lästes igenom flera gånger varpå sorteringsarbetet påbörjades. Rennstam 
och Wästerfors (2015) framhåller vikten av att bli väl bekant med sitt material och att på något 
sätt ordna materialet under läsningen. I detta fall färgkodades deltagarnas svar i det 
transkriberade materialet utifrån studiens forskningsfrågor, vilket underlättade 
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sammanställningen av resultatet. På detta sätt användes reducering för att välja ut relevant 
information och välja bort sådant som inte hade relevans för studien (Rennstam & Wästerfors, 
2015). Rennstam och Wästerfors (ibid.) påpekar att sortering och reducering är en förutsättning 
för att studiens innehåll ska bli tolkningsbart och intressant i förhållande till det som studerats. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Under studien har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer gällande information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande följts. I enlighet med informationskravet informerades 
deltagarna om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt samt att insamlade uppgifter 
endast kommer att användas för denna studie. Som nämnts tidigare informerades de deltagande 
förskollärarna om de forskningsetiska överväganden som här redogörs för, samt gav sitt 
samtycke till att samtal spelades in. Samtyckeskravet innebär i vårt fall även att samtycke bör 
inhämtas från förskolechefen i och med att studien inte innefattar frågor av privat eller etiskt 
känslig natur samt att den sker inom ramen för verksamheten. Genom att inledningsvis kontakta 
förskolechefer är samtycke inhämtat från de deltagande förskollärarnas förskolechefer. Enligt 
konfidentialitetskravet har deltagarna avidentifierats och eventuella personuppgifter lagras på 
ett sådant sätt att inga utomstående kan del av dessa. Nyttjandekravet innebär att eventuella 
insamlade uppgifter rörande enskilda individer enbart får användas för studie-
/forskningsändamål. Allt insamlat datamaterial destrueras efter uttagen examen. 

6 Resultat 
Denna studie utgår från intervjuer med fem förskollärare, här nedan benämnda som 
förskollärare 1-5. Studiens syfte är att undersöka förskollärares erfarenheter och användning av 
digital litteratur som ett verktyg i förskolans verksamhet. Rubrikerna i detta avsnitt kopplas till 
studiens forskningsfrågor. 

Åldersintervallerna i barngrupperna varierar något. Förskollärare 1 ansvarar för en grupp där 
åldern på barnen är tre till sex år, förskollärare 2 har barn i åldern ett till sex år i sin grupp, 
barngruppen hos förskollärare 3 är tre till sex år, förskollärare 4 har en barngrupp i åldern ett 
till tre år och förskollärare 5 har en grupp bestående av barn i åldern tre till sex år. 

6.1 Hur digital litteratur används i förskolans verksamhet 

Förskollärarna som deltagit i studien berättar att Ugglo presenteras genom projicering på duk, 
vägg eller activeboard, alternativt att en iPad kopplas till en tv. Fyra av förskollärarna beskriver 
att högläsningssituationerna, där både digital och traditionell litteratur används, oftast innefattar 
hela barngruppen och en förskollärare beskriver att högläsningen sker tillsammans med en liten 
grupp barn. En förskollärare lyfter en av fördelarna med den digitala litteraturen på detta sätt: 

Jag ser ju en stor vinning i att använda sig av digital litteratur som Ugglo i och med att man har 
stora grupper. Det blir inte det här med att man inte får se bilden, utan alla har tillgängligt till både 
bild och text samtidigt. (Förskollärare 3) 

Denna åsikt delas av flera förskollärare. De ser en fördel med att kunna visa den digitala 
litteraturen på en stor skärm för att på så sätt göra litteraturen tillgänglig för alla barn samtidigt. 
Detta uttrycks bland annat av förskollärare 1 som säger: 



 

 11 

Är det en vuxenledd aktivitet så är det i regel projicering på duk. Men då har man oftast alla barn 
som är på plats också så att det finns inte så många andra gångbara alternativ om alla ska kunna 
ges en chans att vara delaktiga. (Förskollärare 1) 

Förutom att litteraturen blir tillgänglig för en större grupp barn genom att den projiceras, 
framhålls de organisatoriska fördelarna med detta arbetssätt. Flera förskollärare påpekar att 
möjligheten att dela upp barnen i mindre grupper inte finns, bland annat på grund av att raster 
för personalen ska hinnas med eller att personal är fastlåsta på så sätt att mindre barn ska vila 
eller bord ska dukas av eller på. 

…vi ser ju att Ugglo är ett stort, ett hjälpmedel för oss just för att det är stora grupper och man är 
inte alltid tre personal under hela dagen. (Förskollärare 3) 

Citatet ovan uttrycker de svårigheter som kan uppstå gällande organiseringen av högläsningen 
kopplat till brist på personal. 

Av förskollärarnas beskrivningar framgår det att Ugglo används dels som tidsfördriv, dels som 
verktyg i planerade aktiviteter. Användningen av Ugglo som verktyg i planerade aktiviteter 
beskrivs i kommande avsnitt; Digital litteratur som ett didaktiskt verktyg. Ovan lyftes bland 
annat de organisatoriska fördelarna med den digitala litteraturen. Förskollärare 1 uttrycker sig 
på detta sätt: 

…oftast blir det väl tyvärr så, i alla fall i min erfarenhet att bokläsning oftast fyller en ganska, alltså 
oftast är väl syftet kanske mer organisatoriskt än pedagogiskt. Det är för att man är lite personal 
eller för att nu måste man sysselsätta merparten av barngruppen medans kollegorna är på rast eller 
dukar av eller för att småbarnen ska sova eller liknande. Så att man kan väl diskutera det 
pedagogiska värdet i högläsningsstunden som sådan, oftast är det mer av en organisatorisk art än 
en pedagogisk. (Förskollärare 1) 

I detta fall verkar förskolläraren vara kritisk till det sätt som högläsningen organiseras. 

Även i andra exempel från intervjuerna lyfts den digitala litteraturen som ett verktyg att ta till 
för att sysselsätta barnen. En förskollärare säger: 

Men sen kan vi ju också då använda oss av det innan mellanmål bara för att barnen kanske själv 
vill det, eller för att, ja, göra nånting annat än och gå runt och inte göra nåt, veta vad dom ska göra. 
Men alltså så här, sätta dom i nånting och kolla på. (Förskollärare 4) 

Tre förskollärare beskriver att de har en organiserad läsvila varje dag där de använder sig av 
både traditionella böcker och digital litteratur. 

När det gäller uppläsning av Ugglo-böckerna berättar de flesta förskollärarna att de för det 
mesta använder sig av applikationens inlästa röst. Några menar att det varierar, ibland läser de 
själva högt och ibland används den inlästa rösten. En förskollärare framhåller att en fördel med 
att använda den inlästa rösten är att den vuxne frigörs för att se till att barnen inte stör varandra 
under uppläsningen. En annan förskollärare lyfter variation som en fördel med den inlästa 
rösten. Hon uttrycker följande angående detta: 
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…men för variationens sätt och jag tänker också det är många böcker som är inlästa av män på 
Ugglo, vi har inga män här. Jag tänker att det kan vara en bra grej, dom får höra en mansröst i alla 
fall. (Förskollärare 5) 

Förskollärare 4 resonerar kring skillnaden mellan användningen av den inlästa rösten och när 
hon istället läser högt från Ugglo: 

Ja, alltså när jag läser då vill dom ju gärna kolla på mig, så. För då kanske jag som sitter bredvid, 
då tittar dom upp på mig och så, ja så där. Men om dom bara lyssnar så tycker jag, då är 
uppmärksamheten mot bilden. Så det skulle jag kunna säga. (Förskollärare 4) 

Som framgår av citaten ovan lyfter förskollärarna olika tankar kring användandet av den inlästa 
rösten i Ugglo. Flera av förskollärarna lyfter fördelar med detta arbetssätt, medan det sista 
citatet lämnar utrymme för tolkning. 

6.2 Den digitala litteraturens tillgänglighet för barnen 

När det gäller den digitala litteraturens tillgänglighet för barnen visar resultatet att det i regel 
handlar om möjligheten för barnen att använda en iPad för att lyssna och titta i en Ugglo-bok. 
Alla deltagande förskollärare berättar att iPads med Ugglo-applikationen finns tillgänglig för 
barnen. Denna tillgänglighet beskrivs dock på olika sätt. 

Inte fri tillgänglighet, utan vi har, det är ju ibland att dom får sitta med paddan nån gång då och då, 
då brukar dom faktiskt ändå ganska ofta välja Ugglo och sitta och lyssna på en bok. Det är ju inte 
alltid dom lyssnar färdigt hela, men åtminstone börjar istället för att spela spel. (Förskollärare 2) 

Enligt citatet från förskollärare 2 här ovan är tillgängligheten till den digitala litteraturen något 
begränsad. Även förskollärare 5 beskriver en viss begränsning av tillgängligheten: 

Vi har en padda som barnen får använda. Dom får fråga efter den, den ligger väl som undanstoppad 
och den är faktiskt kodad så dom måste ha hjälp att starta den. Så det är väl egentligen inte riktigt 
fritt, men tanken är att det ska vara fritt. Och på den har vi nedladdat Ugglo som dom får gå in och 
leta själv och det har dom har dom lärt sig ungefär hur man gör. (Förskollärare 5) 

Förskollärare 5 berättar själv att tanken är att iPaden ska finnas tillgänglig för barnen fritt men 
att den trots allt begränsas något. Ytterligare exempel på tillgänglighet med viss begränsning 
uttrycks på följande sätt: 

Jag skulle säga att det är semifritt, i våran verksamhet har vi iPaden tillgänglig hela dagen, men vi 
låser fast vissa applikationer som vi väljer att jobba med. Men om ett barn önskar att få jobba med 
Ugglo så erbjuder vi såklart alltid det. Men det är inte alltid att den står igång, men iPaden finns 
och möjligheten finns alltid. (Förskollärare 3) 

Tillgången till vissa applikationer begränsas här, dock framhåller förskolläraren att Ugglo alltid 
finns tillgängligt för de barn som efterfrågar detta. 

Förskollärare 4 berättar att iPaden ligger uppe på en hylla vid projektorn men att om barnen 
skulle komma och fråga om de får kolla i en Ugglo-bok så får de göra det. 
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6.3 Digital litteratur som ett didaktiskt verktyg 

Vid analyserandet av datamaterialet framträdde, kopplat till detta avsnitt, ett flertal teman 
tydligt. Dessa teman har vi valt att kalla för: Projekt/tema, Flerspråkighet och När något 
särskilt inträffar. 

6.3.1 Projekt/tema 
Flera av förskollärarna talar om projektarbete och temaarbete som tillfällen då digital litteratur 
används. Förskollärare 3 berättar att Ugglo bland annat används vid uppstart av projektarbeten: 

Det är ju om man ska ha ingång till ett projekt eller nånting man jobbar med. Vi har jobbat ganska 
mycket med normkritik och då har vi visat upp en bok och sen har vi lekt och dramatiserat kring 
just dom här, dom här sakerna (Förskollärare 3) 

Detta lyfts även av förskollärare 2 som pekar ut tillgången till faktaböcker som något positivt. 

Men som nu under våren till exempel när det är, vi brukar ju ha fjärilar som puppor. Man får se 
hur dom går från larver till puppor och till fjärilar. Till exempel såna gånger så kan man ju ta fram 
en bok som handlar om fjärilar, för dom har ju mycket faktaböcker på Ugglo också. (Förskollärare 
2) 

Just projekt- eller temaarbete lyfts således som exempel på när digital litteratur, mer specifikt 
Ugglo, används. Flera av förskollärarna pekar ut en specifik funktion i Ugglo som användbar i 
detta arbete. 

Vi har ju som ett tema så vi bland annat jobbar mycket kring kompisskap. Och då har vi tittat 
igenom, eller en kollega har tittat igenom Ugglos utbud. Och försökt hitta böcker som vi tycker 
passar in i vårat tema och gjort ett litet bibliotek, nån hylla, jag vet inte riktigt hur det var. Så att vi 
lätt kan hitta dom som vi tycker passa det vi jobbar med och så brukar vi välja från dom böckerna. 
(Förskollärare 5) 

Användandet av denna bokhyllefunktion beskrivs även av förskollärare 3: 

Vi har gjort en, det finns en bokhyllefunktion i Ugglo där vi kan välja dom böcker som tillhör 
vårat tema. Vi har jobbat, för några veckor sen jobbade vi med hur är man när man är modig, och 
då samlade vi alla böcker som syftade till olika versioner om hur man kan vara modig, på de där 
bokhyllan. Och då körde vi väldigt mycket med att det var vi som styrde, det var dom böckerna 
vi erbjöd. (Förskollärare 3) 

Här ser vi exempel på hur digital litteratur används på ett didaktiskt sätt genom att de böcker 
som erbjuds är kopplade till det aktuella temat i verksamheten. 

6.3.2 Flerspråkighet 
Flera av förskollärarna lyfter möjligheten att, med hjälp av den digitala litteraturen, få böcker 
på andra språk än svenska upplästa. Förskollärare 3 uttrycker sig på följande sätt: 

Är det böcker på andra språk så är det ju jättebra att ha uppläsningsfunktionen för att om man 
inte äger det språket själv så gör ju inte vi det språket rättvist om vi ska sitta och försöka uttala 
orden rätt. (Förskollärare 3) 
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Detta sätt att använda digital litteratur framhålls även av förskollärare 1 som berättar att de 
använder sig av Ugglo vid arbete med flerspråkighet. Funktionen används på så sätt att de läser 
en bok där berättarrösten talar på både svenska och ytterligare ett språk, förutsatt att detta språk 
används av något av barnen i barngruppen. Förskollärare 5 lyfter istället funktionen som ett 
verktyg att använda även om det inte finns något flerspråkigt barn i barngruppen. 

Vi har faktiskt gjort det eftersom att man ska jobba lite så, men det blir ju lite konstlat när ingen 
förstår. Det blir ju lite som att lyssna, ja ja så säger man på finska, jaha så säger man på svenska 
och så får det som vara bra med det. (Förskollärare 5) 

Utifrån ovan citat kan en tolkning göras av den digitala litteraturen som ett didaktiskt verktyg. 

6.3.3 När något särskilt inträffar 
Några av förskollärarna lyfter Ugglo som ett bra verktyg att använda de gånger då det 
exempelvis inträffar konflikter av olika slag.  

Eller om det har hänt nåt ute, bara såna grejer som att det händer mycket mellan barnen på gården 
så finns det ju oftast mycket bra böcker att läsa som handlar om kamratskap och så. 
(Förskollärare 2) 

Även förskollärare 4 pekar ut detta användningsområde: 

Eller om vi liksom märker att, ja men nu har det varit lite så här konflikter eller problem med, ja 
men få dom motiverade att städa och så där finns det ju anpassade böcker som man kan som ta 
det på det sättet också. (Förskollärare 4) 

Fördelen med detta verktyg verkar vara att det finns lätt tillgängligt och det går snabbt att leta 
fram passande böcker att använda som diskussionsunderlag. 

Ett gemensamt drag hos dessa tre teman förefaller vara närheten och tillgängligheten till böcker 
som den digitala litteraturen erbjuder. 

6.4 Digital litteratur – traditionell litteratur 

Nästan alla av de deltagande förskollärarna lyfter den digitala litteraturen som ett bra 
komplement till traditionell litteratur. Den digitala litteraturens kompletterande roll betonas på 
olika sätt. Dels som en extra pedagog eller resurs, vilket beskrivs av förskollärare 3: 

Ja, nån gång i veckan så hör man ju att barnen önskar att, antingen att vi läser eller att dom får 
lyssna på en Ugglo-bok. Och det är ju inte alltid att man har möjlighet att sätta sig ner och läsa 
för en-två barn i den verksamhet vi har och då är ju Ugglo ett jättebra komplement. 
(Förskollärare 3)  

Dels menar två förskollärare att den digitala litteraturen har en förmåga att fånga barnens 
intresse för högläsning på ett annat sätt än den traditionella. 

jo men dom tar nog till sig båda på samma, båda sätten om jag som jämför med normal 
högläsning, eller vad man…gammal högläsning med Ugglo till exempel. Dom brukar bänka sig 
mer avslappnat tror jag, när det är Ugglo. Då är det lite underhållning, lite film. Medan jag som 
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högläsare kanske kräver nånting av dom, kollar att dom har förstått och nåt litet ord eller…så där, 
pedagogisk som man är, ja. (Förskollärare 5) 

Förskollärare 1 framhåller den digitala litteraturen på liknande sätt genom att jämföra den med 
att titta på film eller vara på bio när den projiceras. Han säger även: 

Jag skulle väl påstå att det digitala snarare möjliggör än begränsar. Eftersom, som jag var inne på 
lite tidigare, det här med att sitta och högläsa för 21 barn är ju snudd på en omöjlighet. Och där 
kan man säga att det digitala möjliggör på ett annat sätt att alla får möjlighet att tillägna sig, alltså 
nån form av litteracitet då, bokläsning. (Förskollärare 1) 

Detta citat belyser återigen den digitala litteraturens organisatoriska roll, vilket samma 
förskollärare talade om i det första avsnittet: Hur digital litteratur används i förskolans 
verksamhet. 

Merparten av förskollärarna antyder att de spontana samtalen om böckerna som läses och 
frågorna som kan uppstå i samband med läsandet, uteblir vid användandet av digital litteratur. 
Som nämndes under rubriken Hur digital litteratur används i förskolans verksamhet, så 
används till största delen den inlästa rösten i Ugglo, vilket kan ha ett samband med 
förskollärarnas upplevelse av avsaknaden av samtal kring böckerna.  

7 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras inledningsvis metoden, sedan följer en diskussion gällande studiens 
resultat i förhållande till tidigare forskning, vald teoretisk utgångspunkt och styrdokument. 
Efter resultatdiskussionen följer en sammanfattning av denna och avsnittet avslutas sedan med 
implikationer för yrkesuppdraget samt förslag på framtida forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka förskollärares erfarenheter och användning av digital 
litteratur som ett verktyg i förskolans verksamhet, framstod ett målstyrt urval, som Bryman 
(2018) kallar det, som det mest fördelaktiga alternativet gällande urvalsprocessen. På så sätt 
ökade möjligheten att deltagarna i studien kunde bidra med relevant information, vilket visade 
sig stämma. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att antalet personer som intervjuas i 
en kvalitativ studie bör ligga omkring sex till åtta personer. Detta för att materialet ska vara 
relativt oberoende av de olika personernas personliga uppfattningar angående det som intervjun 
berör. Bryman (2018) framhåller istället att det viktigaste är att urvalsstorleken i en kvalitativ 
studie framgår tydligt och att den eller de som utfört studien argumenterar för och försvarar den 
valda urvalsstorleken.  Då denna studie handlar om att undersöka förskollärares erfarenheter av 
digital litteratur, vilket till viss del innebär att deltagarnas personliga uppfattningar bör ges 
utrymme, anser vi att deltagarantalet om fem personer är tillräckligt för att ge en nyanserad 
inblick i det ämne som studien behandlar. I och med att intervjufrågorna och de teman som 
behandlades under intervjuerna har en stark koppling till studiens syfte och frågeställning, 
innebär det att datainsamlingen har en, som Backman m.fl. (2014) kallar det, hög giltighet. Det 
vill säga att den data som samlats in faktiskt behandlar studiens syfte. 
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Genom att de intervjuade i förväg försågs med frågor och teman för intervjun, bidrog det till en 
god stämning vid intervjutillfällena och att de intervjuade kände sig trygga i situationen, vilket 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förespråkar. Backman m.fl. (2014) menar att det är 
vanligt att intervjuer består av en kombination av semistrukturerade och ostrukturerade delar. 
För vår del anser vi att kombinationen av semi- och ostrukturerad intervjuform ledde till att 
förskollärarnas erfarenheter och beskrivningar av användandet av digital litteratur framkom. 
Under analysprocessen utgick vi från det sociokulturella perspektivet på så sätt att vi i 
förskollärarnas beskrivningar identifierade uttalanden som vi kunde koppla till sociala samspel 
och språk relaterat till utveckling och lärande. Teorin kunde på så vis erbjuda oss som forskare 
en ”analytisk blick” som Svensson (2015, s. 209) uttrycker det. 

För att få en tydligare överblick av den digitala litteraturens roll i verksamheten hade 
observationer av användandet av digital litteratur kunnat genomföras. På så sätt hade 
intervjuerna kunnat kopplas till observationerna för att få en mer komplett bild av hur den 
digitala litteraturen används. Backman m.fl. (2014) lyfter just detta med en mer komplett bild 
som en anledning till att använda sig av fler datainsamlingsmetoder i en studie. I vår studie har 
dock forskningsfrågorna kunnat besvaras enbart genom användande av intervjuer som 
datainsamlingsmetod. 

7.2 Resultatdiskussion	

Studiens syfte är att undersöka förskollärares erfarenheter och användning av digital litteratur 
som ett verktyg i förskolans verksamhet. Forskningsfrågorna kopplat till detta syfte är: Hur 
används digital litteratur i förskolans verksamhet? På vilka sätt är digital litteratur tillgänglig 
för barnen? På vilka sätt används eller används inte digital litteratur som ett didaktiskt 
verktyg? Vilken påverkan anser förskollärare att det digitala litteraturläsandet har på det mer 
traditionella? 

För att få en tydlig överblick över diskussionens koppling till forskningsfrågorna delas 
resultatdiskussionen upp i rubriker relaterade till uppdelningen i resultatdelen. 

7.2.1 Hur digital litteratur används i förskolans verksamhet 
I resultatet lyfts fördelen med att kunna projicera litteraturen för att alla barn på så sätt ska 
kunna få tillgång till bilderna i boken som läses. Detta ser vi som en av den digitala litteraturens 
stora fördelar med tanke på den betydelse som bilder har när det gäller barns förståelse av och 
meningsskapande kring litteraturen som presenteras för dem (Carney & Levin, 2002; Pihlgren, 
2017a; Fast, 2019; Björklund, 2008; Skibbe m.fl., 2017). Genom att projicera en bilderbok på 
en större skärm ökar möjligheten att barnen får tid att studera bilderna som hör till texten. Gott 
om tid att se bilder samt även att lyssna till texten lyfter Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) 
som en viktig aspekt i högläsningssammanhang. Författarna pekar bland annat ut overhead och 
användning av smartboard som verktyg att använda sig av för att synliggöra bilderna och texten 
för alla barn samtidigt, vilket de menar kan bidra till samtal kring bild, text och innehåll. Den 
digitala litteraturen skulle kunna ha goda möjligheter att skapa intressanta samtal kring 
böckerna just på grund av den goda tillgängligheten till text och bild för alla barn samtidigt. 
Resultatet i studien som ligger till grund för detta arbete visar dock att samtal kring böckerna 
uteblir vid användning av den digitala litteraturen. Istället används den som ett organisatoriskt 
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verktyg, vilket även en av de deltagande förskollärarna tydligt framhåller. Bland övriga 
förskollärare lyfts inte den digitala litteraturens organisatoriska roll lika tydligt. I vår tolkning 
av dessa förskollärares svar framträder dock att den digitala litteraturen spelar en roll när det 
gäller organiseringen av den dagliga verksamheten även i dessa fall. Exempelvis benämner 
förskollärare 3 Ugglo som ett stort hjälpmedel kopplat till stora barngrupper och bristen på 
personal under delar av dagen. Detta kan jämföras med studien utförd av Damber m.fl. (2013) 
där de istället för begreppet organisatorisk använder sig av begreppet disciplinerande i samband 
med läsande under läsvila.  

Förskollärarna uttrycker att samtal kring de böcker som läses uteblir vid användandet av digital 
litteratur. Som nämndes i resultatdelen under rubriken Hur digital litteratur används i 
förskolans verksamhet, så används till största delen den inlästa rösten i Ugglo, vilket kan ha ett 
samband med förskollärarnas upplevelse av avsaknaden av samtal kring böckerna. På så sätt 
går den digitala litteraturens potentiella fördelar till spillo när det kommer till att skapa 
möjligheter för samtal, samspel och interaktion kring litteraturen. Samspel är en viktig 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet när det gäller lärande och utveckling. Det är i 
kommunikationen människor emellan som kunskaper och erfarenheter skapas och synliggörs, 
samtalet ligger till grund för de erfarenheter som skapas (Säljö, 2016). Genom att det inte sker 
samtal kring böckerna när de presenteras för barnen med den inlästa rösten, uteblir möjligheten 
till utveckling genom utbyte av erfarenheter. Detta kopplar vi till Vygotskijs teori kring 
proximala utvecklingszoner. Även möjligheten till att erövra litteracitet minskar när 
diskussioner om texter och bilder inte äger rum. Björklund (2008) och Barton och Gee 
(refererad i Fast, 2011) nämner de sociala samspelen och interaktionerna som grundläggande i 
litteracitetsutvecklingen. 

7.2.2 Den digitala litteraturens tillgänglighet för barnen 
Utifrån resultatet kan det utläsas en viss variation gällande barnens tillgång till digital litteratur. 
Förskollärarna uttrycker själva att Ugglo finns tillgängligt för barnen när de önskar använda 
det, dock nämner flera av förskollärarna att barnen behöver fråga efter Ugglo, iPads ligger inte 
framme. Den goda lärandemiljön som Fast (2011) nämner, där barn får tillgång till exempelvis 
böcker, verkar enligt vår studie inte gälla när det kommer till den digitala litteraturen. 
Förskollärare 2 berättar att barnen får sitta med iPaden ibland och att barnen då ofta väljer att 
läsa en Ugglo-bok. Med tanke på att det till stor del, precis som Simonsson (2004) påpekar, är 
de vuxna som står för organiseringen av verksamheten i förskolan, väcker det frågan:  är det 
barnen som efterfrågar den digitala litteraturen, eller är det de vuxna som av organisatoriska 
skäl erbjuder iPaden? Gällande de yngsta barnen är det möjligt att de inte är medvetna om att 
de har möjlighet att specifikt fråga efter Ugglo utan att de istället väljer den aktiviteten när de 
har iPaden i handen.  

I föregående avsnitt diskuterades användningen av den inlästa rösten vid användande av Ugglo 
tillsammans med en större barngrupp. Där ifrågasattes den typen av användning i relation till 
uteblivna samtal. För det enskilda barnet kan dock en jämförelse göras mellan läsandet av en 
Ugglo-bok där den inlästa rösten används och bläddrandet i en traditionell bok. Pramling och 
Säljö (2017) lyfter vuxenberoendet vid traditionell bokläsning och hur detta minskar genom 
tillgången till digitala redskap. Studien genomförd av Zhou och Yadav (2017) rörde förvisso 
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digital litteratur med interaktiva inslag, men kan ändå tyckas vara aktuell i detta sammanhang 
då den lyfter den digitala litteraturens möjligheter till läsning utan vuxenassistans. Vi menar att 
man genom att göra digital litteratur tillgänglig på samma sätt som traditionell litteratur ofta 
finns tillgänglig, skapar tillfällen för barn att lyssna till en bok utan vuxenassistans. Barnen får 
på så sätt möjligheter att utveckla litteracitet. Det gäller dock att inte helt förlita sig till och 
överlåta bokläsandet på en inläst röst. Den vuxnes stöd och förmåga att kunna fånga upp 
eventuella frågor och funderingar som kan uppstå i samband med bokläsandet är fortfarande 
viktig för utvecklingen och lärandet. Även Skibbe, Thompson och Plavnick (2017) och Salmon 
(2013) framhåller att den digitala litteraturen erbjuder lärtillfällen men att den inte helt kan 
ersätta det stöd som en vuxen kan erbjuda. 

7.2.3 Digital litteratur som ett didaktiskt verktyg 
Flera förskollärare berättar att de använder den digitala litteraturen som ett verktyg under tema- 
och projektarbeten. I förskollärarnas beskrivningar av hur de använder digital litteratur i dessa 
fall, framträder en annan bild än det som framkommit tidigare. Vid användandet under tema- 
och projektarbete kan vi utifrån resultatet utläsa att det finns en didaktisk medvetenhet i arbetet 
med den digitala litteraturen, till skillnad mot hur förskollärarna beskriver att den digitala 
litteraturen används i andra högläsningssammanhang där samtal om böckerna uteblir. Särskilt 
uttalandena från förskollärare 2 och förskollärare 5, vilka lyfts i resultatdelen under rubriken 
Projekt/tema, verkar tyda på att innehållet i böckerna som presenteras för barnen bearbetas på 
något sätt. För att det ska finnas förutsättningar för lärande och utveckling behöver det finnas 
en pedagogisk tanke vid användandet av digital litteratur, vilket även framhålls av Pramling 
och Säljö (2017) även om de talar om användandet av digitala redskap, inte specifikt digital 
litteratur. I Lpfö 18 lyfts texter och bilder i digitala medier fram som något som förskolan ska 
erbjuda, samt att de digitala verktygen ska användas med en pedagogisk medvetenhet 
(Skolverket, 2018). Av förskollärarnas beskrivningar i intervjuerna kan vi utläsa att detta 
arbetssätt tillämpas.  

I likhet med Kjällanders (2016) studie där förskollärna lyfter lärplattor som ett bra verktyg när 
det handlar om att arbeta med flerspråkighet i samband med bokläsning, framhåller även 
förskollärarna i vår studie möjligheterna som den digitala litteraturen erbjuder när det gäller 
detta arbete. De deltagande förskollärarna, i studien som ligger till grund för detta arbete, pekar 
särskilt ut den inlästa rösten i Ugglo som resurs på så sätt att fler språk än svenska blir 
tillgängliga. Detta presenteras i resultatdelen under rubriken Flerspråkighet. Vår slutsats utifrån 
förskollärarnas svar är att barn med andra modersmål än svenska på detta vis får en chans att 
stöttas i utvecklingen av sitt hemspråk, vilket rimmar väl med skrivningarna i Lpfö 18 angående 
förskolans uppdrag gällande stöttning av barns modersmålsutveckling (Skolverket, 2018). 

Under rubriken När något särskilt inträffar i resultatdelen framhålls den digitala litteraturen 
som ett bra verktyg att använda i samband med konflikthantering. Med digital litteratur finns 
en stor mängd böcker tillgängliga att ta del av direkt när behov uppstår. Av förskollärarnas 
beskrivningar att döma tycks just närheten till litteratur av olika slag, som den digitala 
litteraturen erbjuder, vara en av de stora fördelarna med verktyget. Denna fördel med digital 
litteratur lyfts även av Selander och Kress (2010) och Läsdelegationen (SOU 2018:57).  
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7.2.4 Digital litteratur – traditionell litteratur 
Den digitala litteraturen framhålls av de deltagande förskollärarna som ett bra komplement till 
traditionell litteratur. Barnen kan sitta ensamma eller i mindre grupper och ta del av en boks 
innehåll utan att en vuxen behöver finnas tillgänglig. Den digitala litteraturens fördelar i detta 
sammanhang diskuterades ovan under Den digitala litteraturens tillgänglighet för barnen. I 
jämförelse med traditionell litteratur tycker två av förskollärarna att den digitala litteraturen 
fångar barnens intresse på ett annat sätt. Båda liknar den projicerade Ugglo-boken vid en film. 
Vid en första anblick kan en sådan liknelse göra att det är lätt att dra slutsatsen att läsandet blir 
ett tidsfördriv, att det inte finns något lärande eller utvecklande med aktiviteten. När barn får 
lyssna till högläsning bidrar det till lärande om språket, bland annat utvecklas ordförrådet, 
framhåller Fast (2011). Trots att det i dessa fall är den inlästa rösten som läser upp boken och 
inte någon av förskollärarna får barnen ändå lyssna till högläsning. Enligt vår mening gör detta 
att de positiva effekterna av högläsningen ändå kan tänkas nå barnen. Utifrån vårt material kan 
vi dock inte med säkerhet avgöra huruvida dessa typer av Ugglo-aktiviteter bidrar till utveckling 
av ordförrådet då vi inte kan utläsa om barnen uppmuntras till att använda sig av nya ord, vilket 
Hargrave och Sénéchal (refererad i Damber m.fl., 2013) menar är viktigt i sammanhanget. 

7.3 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Vid en genomgång av vårt material ser vi motsägelsefulla uttalanden från de deltagande 
förskollärarna. Samtidigt som det digitala litteraturläsandet beskrivs utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv, där en didaktisk medvetenhet tycks saknas, beskriver förskollärarna hur den digitala 
litteraturen används som ett didaktiskt verktyg under tema- och projektarbete samt vid 
konflikthantering. Att den didaktiska medvetenheten tycks saknas, baserar vi på förskollärarnas 
beskrivningar av att den digitala litteraturen används med inläst röst för att hålla barnen 
sysselsatta när det är ont om personal. Precis som nämndes i avsnittet ovan, kan denna typ av 
högläsningsaktivitet till viss del bidra till lärande och utveckling hos barnen, men för att 
högläsningen ska ha en större inverkan på språkutvecklingen och omvärldsförståelsen behöver 
det finnas aktiviteter kopplade till läsandet. Samspel, samtal och en medvetenhet kring vilka 
böcker som används vid högläsningen, oavsett om det gäller traditionell eller digital litteratur, 
spelar en avgörande roll när det gäller läsandet som pedagogiskt verktyg (Fast, 2011; Lindö, 
2005; Westerlund, 2009; Pihlgren 2017b).  

7.4 Implikationer för yrkesuppdraget 

Vår studie har gett oss en hel del insikter gällande användandet av digital litteratur i förskolans 
verksamhet. Den digitala litteraturen erbjuder goda möjligheter att vara ett didaktiskt verktyg i 
och med att den skapar tillgänglighet till en mängd litteratur som på olika sätt kan användas i 
arbetet med barnen. Det gäller dock att som förskollärare vara medveten om hur detta verktyg 
kan användas. I studien framkommer det att det digitala litteraturläsandet ofta sker med den 
inlästa rösten i applikationen vilket leder till att det inte sker samtal kring böckerna som läses. 
Vår tolkning är att detta främst sker när det gäller läsandet av skönlitterära böcker för en större 
barngrupp. Utifrån detta tar vi med oss vikten av att dra nytta av den digitala litteraturens 
fördelar när det gäller möjligheten att projicera texten och bilderna för en större grupp barn 
samtidigt, genom att använda den digitala litteraturen mer som en traditionell bok och läsa 
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texten högt istället för att använda den inlästa rösten. På så sätt skapas tillfällen till 
kommunikation och samspel kring litteraturen. Detta kan i sin tur leda till en ökad språk- och 
litteracitetsutveckling hos barnen. 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Då denna studie fokuserar på ett begränsat antal förskollärares beskrivningar av sina 
erfarenheter finns det utrymme för vidare forskning. I dagsläget saknas svensk forskning om 
digital litteratur i förskolesammanhang. Framtida forskning skulle exempelvis kunna inkludera 
observationer av både miljö och den digitala litteraturens faktiska användande i verksamheten 
för att få en tydligare bild av vilka arbetssätt som förskollärare tillämpar. Det vore även 
intressant att ta del av barns perspektiv gällande digital litteratur och hur den används i 
förskolemiljö. 
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9 Bilaga 1. Inledande brev till förskolechefer 
Hej!	

Vi heter Linda-Maria Jensen och Greta Jansson Bergwall och är två förskollärarstudenter från 
LTU som inom kort kommer att starta upp vårt examensarbete. 	

Syftet med vårt arbete är att undersöka förskollärares erfarenheter och användning av digital 
litteratur som ett verktyg i förskolans verksamhet. Därför vill vi gärna komma i kontakt med 
förskollärare ute i verksamheterna som kan tänka sig att träffa oss för en intervju under våren. 
Vår förhoppning är att ni förskolechefer kan hjälpa oss att nå fram till förskolor och 
förskollärare som är intresserade av att bidra till detta arbete. 	

För att vi ska få överblick över intressenter ber vi er, eller förskollärarna som är intresserade, 
att återkoppla till oss så snart som möjligt, gärna innan utgången av mars månad.	

	

Med vänlig hälsning,	

Linda-Maria Jensen och Greta Jansson Bergwall 
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10 Bilaga 2. Underlag till intervjuer - frågor och teman 
 

• Vilka olika typer av digital litteratur används i verksamheten? (Ex. Ugglo, Boksnok, E-
böcker från biblioteket m.m.) 

• När används digital litteratur? (Ex. om aktiviteterna är planerade/oplanerade, i samband 
med vila etc.) 

• Gruppstorlek/antal barn vid användandet av digital litteratur. 
• Digital litteratur - vanliga böcker, eventuella förändringar i användandet av vanliga 

böcker 
• Den digitala litteraturens tillgänglighet för barnen. 
• Hur den digitala litteraturen presenteras. (Ex. Projiceras på duk, lärplatta, 

smartboard/activeboard etc.) 

 


