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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur det pedagogiska arbetet med 
barnlitteratur sker i några förskolor med utgångspunkt i barns språkutveckling. Studien 
bygger på intervjuer med fem förskollärare från tre olika förskolor, i en kommun i norra 
Sverige. Som metod har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att besvara mina 
frågeställningar. Studiens resultat visar att alla respondenter tycker att barnlitteraturen har en 
viktig plats i förskolan och att språket utvecklas på många olika sätt vid läsning och samtal 
runt böckerna. Studien visar även att läsvila efter maten är den vanligaste formen av planerad 
läsning.  Resultatet visar att högläsning och boksamtal är det vanligaste metoderna att möta 
litteratur, men även att den nya tekniken i form av activeboard och Ipad på flera förskolor 
används i arbetet med barnlitteratur och språkutveckling. 
 
Nyckelord: Boksamtal, förskola, högläsning, läsvila, språk, språkutveckling. 
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1. Inledning 
 
Att läsa böcker har alltid intresserat mig. Som liten fascinerades jag av sagorna som mamma 
och pappa läste högt ur med de fina bilderna. Jag minns den dagen jag lärde mig läsa. Det var 
som att få en vän som alltid fanns där, med nya äventyr, upptåg och platser – ja det var helt 
enkelt en ny värld som öppnades. 
 
Ett viktigt mål som återkommer i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98, är att 
stimulera barnens språkutveckling. Forskning tyder på att ett sätt att uppnå detta är att barnen 
får möta böcker. Under utbildningen till förskollärare har jag deltagit i flera föreläsningar med 
lärare och barnbibliotekarier som pratat sig varma om högläsningens oerhört betydelsefulla 
roll i barns språkutveckling, samt för den sociala och emotionella utvecklingen. Vikten av att 
vara förberedd, ge läsningen en bra tid på dagen, ha ett syfte med läsningen och samtala runt 
texten har varit återkommande teman i undervisningen om högläsningen. Väl ute i 
verksamheten under mina olika praktikperioder och då jag jobbat som barnskötare under 1 år, 
har jag mötts av en annan verklighet. Då jag observerat hur den planerade högläsningen gått 
till har jag ofta upplevt att den har en undanskymd roll i verksamheten. Ofta har högläsningen 
inte förberetts, bokvalet verkat ha mindre betydelse och sällan har jag sett någon bearbetning 
av det lästa. Ibland har bokläsningen bytts ut mot en inspelad berättelse som barnen fått lyssna 
på medan de somnar. Värt att notera är att den enda planerade högläsningen ofta kallas för 
läsvila, vilket säger något om läsningens funktion i många förskolor. Dessa erfarenheter 
bekräftas bl.a. av Granberg (2006, s. 37–38) som skriver:  
 
 Alltför ofta tillmäts sagostunden ingen som helst pedagogisk uppgift utan ses enbart som 
 förströelse. Sagostunden används som medel att tillfälligt dämpa och samla barngruppen. 
 Alltför ofta används sagor som bedövningsmedel. Barnens sövs med sagor, de lyssnar på 
 sagoband eller högläsning tills de  somnat. 
 
Det verkar finnas ett tydligt glapp mellan teori och verklighet, som gör detta till ett intressant 
problemområde att studera. 
 
Hur ser då dagsläget ut i den svenska skolan? Vad säger forskningen och vad har förskolan 
för roll i detta. En del i språkutvecklingen är läsförståelse, vilket är ett aktuellt tema i debatten 
om skolans resultat. I den internationella undersökningen av läsförståelsen av elever i årskurs 
fyra, PIRLS 2011 (Skolverket, 2012), visar mätningarna på ett sjunkande resultat vad gäller 
svenska elevers läsförståelse. Denna ligger i jämförelse med de andra 49 deltagande länderna 
över genomsnittet, men visar på en negativ trend där läsförståelsen sjunkit under mätningarna 
2001, 2006 och 2011. Sverige är ett av ett fåtal länder som försämrat sina resultat under hela 
perioden. Flickors läsförståelse har genomgått störst försämring, dock är den fortfarande 
högre än pojkars i Sverige. Man ser också att många elever med annan kulturell bakgrund får 
sämre resultat. PIRLS-rapporten säger även att förskolan har en viktig roll att jobba med när 
det gäller barnens språk. En annan undersökning som studerar detta problem är Skolverkets 
rapport från 2009 med titeln ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” Här utgår man 
från det sjunkande resultatet i läsförståelse i den svenska skolan och försöker hitta 
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förklaringar till detta. En av de orsaker man hittar är den långt gångna individualisering som 
lett till att eleven får arbeta allt mer på egen hand. Rapporten visar även på att effekten av 
elevernas sociala bakgrund dvs. föräldrarnas utbildningsnivå har ökat stort, och nu ges 
dubbelt så stort förklaringsvärde som kön och etnicitet. Detta visar på en stor utmaning för 
både skolan och förskolan. 
 
Litteraturpedagogen Edwards (2008) menar att det är ett stort problem för samhället och 
individen när svenska barn och elever inte utvecklar ett rikt språk. Hon anser att språklöshet 
är lika med maktlöshet, och hävdar vidare att den som har språket kan tampas med 
myndigheter, lättare lösa konflikter, argumentera för sin åsikt och få en större valfrihet i livet.  
Författaren visar på att ju fler ord vi möts av i vårt hem desto rikare ordförråd får vi, och att 
barn till högutbildade föräldrar ofta får möta ett mycket rikare språk än barn till lågutbildade. 
Därför menar hon att förskolan har en otroligt viktig uppgift att medvetet stimulera 
språkutveckling hos barnen i förskolan, och ge ett särskilt stöd till de barn som behöver det 
mest. För att kunna utjämna sociala klyftor och ge alla barn en god chans att utveckla sitt 
språk. Arbete med barnlitteratur är en ett viktigt sätt att uppnå detta.  
 
Med dessa exempel har jag visat på det aktuella läget i skolan och det behov som finns att 
stödja barn och elevers språkutveckling, samt hur stor skillnad medvetna satsningar i denna 
ålder kan göra. Förskolan har alltså en viktig uppgift att stimulera barnens språk och som 
förskollärare är det viktigt att vara förberedd för att kunna arbeta med språkutveckling på ett 
medvetet sätt. Det finns en mängd olika spännande metoder för att arbeta med 
språkutveckling såsom sånger, samtal, lekar, ramsor, böcker och drama etc. (Granberg, 2006). 
 
I denna uppsats kommer fokus att ligga på barnlitteraturens användning i förskolan, genom 
både muntligt berättande, högläsning och olika sätt att bearbeta innehållet. Detta känns som 
ett angeläget och intressant ämne att skriva om och få fördjupa mina kunskaper om inför mitt 
framtida yrke. Förhoppningsvis kan den här uppsatsen även bidra till samtalet om böckers 
ställning i förskolan och hur ett givande arbete med barnlitteratur kan se ut, i syfte att främja 
barns språkutveckling. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka och beskriva hur det pedagogiska arbetet med barnlitteratur sker i 
några förskolor med utgångspunkt i barns språkutveckling. 
 
Frågeställningar 
Hur används barnlitteratur i det pedagogiska arbetet? 
Vilken roll anser pedagogerna att barnlitteraturen har för att stimulera språket? 
Vad har högläsningen för roll i det pedagogiska arbetet?  
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 
Språkutveckling är en levande process som pågår hela livet, men är som starkast från 
födelsen till 5 års ålder. Hagtvet (2004) visar hur språkutveckling kan delas in i mindre delar, 
där varje del utvecklas i sin egen takt. Den fonologiska utvecklingen är läran om 
uttalsutvecklingen. I den morfologiska och syntaktiska utvecklingen behandlas böjningen av 
ord, och hur orden sätts samman i satser och meningar. Den semantiska utvecklingen är läran 
om ords och meningars betydelse.  Slutligen handlar den pragmatiska utvecklingen om hur 
orden skall användas i samspel mellan människor.  
 
Barnlitteratur är ett svårdefinierat begrepp. Jag väljer att utgå från Kåreland (2009) som 
menar att en praktisk definition kan vara att utgå från det som lanseras och som säljs som 
barnlitteratur på marknaden. Synonymt med barnlitteratur kommer jag att använda mig av 
saga eller berättelse. 
 
Högläsning: Högläsning kan ske i många olika situationer av människor i olika åldrar. I 
denna uppsats har begreppet en snävare betydelse då jag låter det syfta på en vuxen som läser 
högt för ett eller flera barn (Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006). 
 
Literacy är ett vanligt begrepp i engelsktalande länder när man talar om hur barn tar till sig 
skriftspråket, och kan på svenska översättas med skriftspråklighet enligt Dominković m.fl. 
(2006). Det finns ingen gemensam tolkning av begreppet men jag väljer att utgå från Snow, 
Burns och Griffin (1998) som menar att literacy handlar om många aspekter av kunskaper, 
som innefattar både förståelse av och förmågan att använda språket i både tal och skrift. 
Författarna lägger även in intresset för det skrivna språket, både för formen och innehållet i 
definitionen. Fast (2001) menar att literacy handlar om alla de situationer där läsande och 
skrivande praktiseras i någon form. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Barnlitteratur och språkutveckling i läroplanen. 
Lpfö98 har stort fokus på att arbeta med barns språkutveckling. Läroplanen utgår från att 
språk och lärande inte kan skiljas från varandra, och på det sättet blir språket avgörande i allt 
vi lär oss. Oavsett om det handlar om relationer, naturvetenskap eller matematik behöver 
språket finnas med. Enligt läroplanen är det mycket viktigt att stimulera barnens 
språkutveckling och att ta fasta på barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Även 
vikten av att arbeta med olika uttrycksformer betonas. I Lpfö98 (s. 9) kan vi läsa: 
 

         Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
 musik drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal– och skriftspråk utgör både  
         innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

 
Detta visar på vikten av att arbeta med språk och kommunikation på en mängd olika sätt. Vi 
kan även se att tal och skriftspråk skall utgöra såväl innehåll som metod, däremot står det inte 
på vilket sätt. Vi kan se att ord som barnlitteratur, högläsning etc. inte finns nämnda. Detta är 
typiskt för läroplanen eftersom det i stor utsträckning är upp till pedagogen att tolka hur 
målen skall uppnås och vilka metoder som skall användas. Strävansmålen som kan kopplas 
till barns utveckling av språket är många. Nedan finns några exempel ur Lpfö98 (s. 10) 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

  utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
 försöker förstå andras perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 
 samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
 kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler 
 och deras kommunikativa funktioner. 
 

Genom dessa formuleringar framgår det hur viktiga förskolans uppdrag är för att ge barnen 
möjlighet att utveckla sitt språk och kunna vara en del av vårt demokratiska samhälle, att våga 
ställa frågor, lyssna på andra och göra sin röst hörd. Ett viktigt sätt att uppnå detta är att arbeta 
med barnlitteratur. 
 

2.2 Barnets tidiga språkutveckling 
Många av dagens forskare är överens om att språket formas av både biologin och den 
speciella miljö som omger barnet (Lindö, 2009). Vid sidan av biologins ramar för 
språkutveckling är miljön helt avgörande för att språket ska kunna utvecklas normalt. Hagtvet 
(2004) visar hur miljön påverkar barnens språk. De språkliga erfarenheter som barnen gör 
påverkar i hög grad deras förmåga att förstå och använda sig av språket. Vissa barn blir 
mycket verbala, medan andra bara kan föra enklare samtal. Dessa barn finns i alla kulturer 
men är fler i vissa kulturer och miljöer. Detta visar att talspråksutveckling påverkas av miljön 
och därför har föräldrar och förskollärare ett viktigt ansvar att stimulera barn tidigt för att de 
ska utveckla en högre nivå på språket.  
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Barn har olika strategier för att lära sig ett språk och lär sig i olika takt (Hagtvet, 2004).  Det 
är viktigt att vara medveten om att barnet utvecklar sitt språk i sin egen takt och att barn i 
samma ålder kan hantera språket på olika sätt. Kunskapen om det typiska är ändå viktig för 
förskolepersonal för att stimulera barnen i språkutvecklingen och kunna avgöra när ett barn 
behöver extra hjälp. Nedan följer ett axplock från forskning som finns om barns tidiga 
språkutveckling.  
 
Barnets språkutveckling startar redan under graviditeten när barnets hörsel utvecklats. Det 
reagerar på ljud, rörelse och rytm känner igen både ljud och röster som finns i mammans 
omgivning (Lindö, 1998). Det nyfödda barnet är redan från början inställt på kommunikation, 
och använder sig av ögonkontakt, kroppsspråk, skrik och joller mm för att kommunicera med 
sin omgivning (Söderbergh, 1979). Forskning har visat att det tidigt finns ett växelspel i 
kommunikation mellan förälder och barn, där barnet gör sina första och viktiga erfarenheter 
av dialog (Stern, 1990). När barnet är runt ett år kommer ofta de första orden, som måste 
tolkas med hjälp av tonfallet och sammanhanget. Först brukar barnet lära sig substantiv, sedan 
verb och slutligen funktionsord såsom prepositioner och konjunktioner (Strömqvist, 2010). 
Han menar att orsaken till detta är att substantiv och verb är betonade i språket och att de har 
något konkret att referera till. En tvååring pratar ofta i tvåordssatser och språket börjar mer 
likna det riktiga språket (Hagtvet, 2004). Hon skriver att ett–tvåårsåldern präglas av ett 
situationsbundet språk medan två–femårsåldern karakteriseras av att barnen även kan tala om 
det som hänt, och ska hända. Runt två års ålder startar en språkspurt som innebär att barnet lär 
sig många nya ord i rask takt. Vid tre år kan barnet ungefär 1000 ord och vid skolstarten 
brukar barnet behärska mellan 10000–14000 ord (Lindö, 2009) Detta innebär inte att barnet 
använder alla dessa ord, men att det finns en förståelse för orden. Vissa barn kan starta denna 
spurt redan vid ett års ålder medan andra börjar först vid tre år. Hagtvet (2004) menar att tre–
fyraårsåldern kännetecknas av att barn har en stor ordglädje, är mycket kreativa och gärna 
skapar egna uttryck. Ett par exempel på detta är ”en man som är barfota på huvudet” om en 
skallig man eller ”jag är så luktig! Jag är så parfymig! Jag håller på och vackrar mig jag! ”när 
en flicka står och tittar sig i spegeln (Tjuvskojij, 1976, i Hagtvet, 2004, s. 64). Strömqvist 
(2010) menar att barn vid tre års ålder ofta har ett grundläggande förråd av ord, en 
grundläggande grammatik samt huvudsakliga samtalsfärdigheter. Detta innebär att barnen kan 
påbörja samtal, ställa frågor, ge svar etc. 
 
Lindö (1998) betonar att mellan två–fem års ålder finns det en otrolig förmåga att ta till sig 
språkets grammatik, vilken blir svår att ta igen senare. Mycket forskning visar på att brister i 
barnets språkliga utveckling de första åren aldrig helt kan kompenseras (Grogan, 1979, i 
Lindö, 1998). Ett exempel på detta är att många barn som i tvåårsåldern haft problem att 
uppfatta en del ljud och ord senare utvecklat dyslexi. 
 
Detta är generaliseringar och det finns olika anledningar till att ett barn inte utvecklar språket i 
just denna takt, t.ex. flerspråkighet, understimulans, traumatiska upplevelser eller någon 
fysisk orsak, men det är viktigt att upptäcka eventuella brister i tid för att kunna ge barnen så 
bra hjälp som möjligt (Hagtvet, 2004). 
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2.2.1 Tidig skriftspråksutveckling 
Hittills har uppsatsen främst redogjort för barnets talspråksutveckling, men även 
skriftspråksutvecklingen startar tidigt och har under senare år fått mycket uppmärksamhet i 
forskningen. En viktig del i språkutvecklingen är enligt Hagtvet (2004) att barnet utvecklar 
språklig medvetenhet. Det innebär att kunna förhålla sig till språket som till ett objekt, genom 
att uppleva språket utifrån som en observatör. Då barnet är mellan ett och två år är språket 
bara ett sätt att kommunicera. Mellan tre och fem år blir barnen allt bättre på att kunna se 
språket utifrån. Det kan visa sig genom att de frågar om ords betydelser, kan klappa stavelser i 
ord och kan lyssna efter olika fonem. Detta har fått stor uppmärksamhet de senaste 30 åren då 
forskningen visar att en viss nivå av språklig medvetenhet är nödvändig för att kunna 
utvecklas skriftspråkligt. 
 
Snow m.fl. (1998) utgår i sin forskning från begreppet literacy. Detta begrepp delas sedan in i 
tre olika stadier, beroende på barnens åldrar. Det första stadiet handlar om barn mellan noll 
till tre år. Förmågor på detta stadium kan exempelvis handla om att låtsasläsa, att uppmana 
vuxna att läsa eller skriva, kunna namnge saker i en bok eller att bläddra mellan sidorna. 
Literacyförmågor mellan tre och fyra år kan handla om att känna igen text i sin omgivning, att 
göra läs– och skrivförsök eller visat intresse för böcker och läsande.  Förmågor vid fem till 
sex års ålder tar upp sådant som att kunna koppla ihop berättelsens innehåll till det egna livet 
och att lära sig många bokstavsljud. Författarna anser att dessa literacyförmågor under tidiga 
år är av avgörande betydelse för barnens möjligheter att lära sig läsa och skriva. Björk och 
Liberg (1996) menar att förskolan har ett viktigt uppdrag att kompensera för barn med få 
literacyerfarenheter hemifrån. För att även de ska få många erfarenheter av t.ex. läsning och 
lekskrivning och på så sätt hjälpa dem att utveckla sitt skriftspråk. 
 

2.3 Teoriram - Sociokulturellt perspektiv 
Många har fascinerats av hur barn utvecklar sitt språk och forskarna har många teorier om hur 
det går till. Jag har valt att utgå från den ryska pedagogen Vygotskijs sociokulturella teoriram 
i mitt arbete. Detta innebär, enligt Bråten (1996), att Vygotskij inte enbart fokuserade på 
individen, utan hur individen utvecklas utifrån den historiska och kulturella kontexten som 
han eller hon är en del av. Han betonade människan som kulturell varelse och var intresserad 
av vilka sociokulturella erfarenheter barnet gör. Samspelet mellan barnet och den vuxne är 
avgörande för barnets språkutveckling enligt Vygotskij. Språkutvecklingen har sin grund i en 
gemensam upplevelse mellan den vuxne och barnet. Ett tidigt exempel på detta får vi av 
Strandberg (2006) som beskriver hur det lilla barnet söker kontakt med sina föräldrar och 
redan från början kommunicerar på en mängd sätt, såsom med nickningar, gråt och leenden. 
Då svarar de flesta föräldrarna med intresse och inleder en dialog. Inte för att lära barnet att 
prata utan för att mötas i ett socialt samspel. På detta sätt blir det lilla barnet tidigt intaget i 
gemenskapen mellan de som pratar. Att lärandet sker i interaktion med andra i meningsfulla 
sammanhang är en viktig utgångspunkt för Vygotskij. 
 
För att utveckling ska ske behöver den vuxne möta och utmana barnet i den så kallade 
proximala utvecklingszonen som är ett viktigt begrepp i Vygotskij lärandeteori (Lindö, 2005). 
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Denna zon är mellanrummet mellan det barnet kan klara på egen hand och vad han eller hon 
kan klara med hjälp av någon annan. Genom att barnet med hjälp av en vuxen eller ett äldre 
barn klarar av något nytt i denna zon kan lärande äga rum. Vygotskij menar vidare enligt, 
Bråten (1996), att tanke och språk oupplösligt hänger samman. På samma sätt som vi behöver 
språket för att kunna tänka behövs tänkandet för att kunna tala.  På det sättet bli språket ett 
redskap för människan på två olika plan, dels inom och mellan människor. Vygotskij menar 
att detta inre språk kan innehålla många ord som inte barnet ännu aktivt kan uttala. Den 
största utmaningen i barnets språkliga utveckling, enligt Vygotskij, ligger i att lära begrepp 
och vad orden står för, mer än de olika ljuden. 
 
Ett viktigt begrepp i Vygotskijs lärandeteori handlar om vår användning av artefakter 
(Strandberg, 2006). Med detta menar Vygotskij olika sorts verktyg såsom penna, sudd, gaffel, 
dator, ord eller siffror. Han menar att tänkandet inte uppstår i hjärnan utan ”det växer fram i 
barnets aktiva och ömsesidiga interaktion med den givna kulturen med hjälp av artefakter” 
(Strandberg, 2006, s. 30). Dessa artefakter bär på en historisk erfarenhet och hjälper oss att 
göra och att tänka. I detta sammanhang är det relevant att se barnlitteratur som en artefakt i 
förskolan. För att lärande ska ske är det viktigt att denna litteratur är intressant och utmanande 
för barnen.  
 
2.3.1 Vikten av miljön  
Enligt Vygotskij är miljön en viktig faktor i barnens lärande (Strandberg, 2006). Vygotskij 
menar att rummen förmedlar kunskaper, känslor och förväntningar. Rummen talar till oss på 
olika sätt, tänk bara på ett bibliotek, en kyrka eller ett kuddrum och vilka olika känslor och 
aktiviteter dessa rum inbjuder till. Av denna anledning är det viktigt att vi reflekterar över 
förskolans rum och vilket sorts lärande och utveckling som uppmuntras i de olika rummen. 
Vygotskij menar, enligt Strandberg, att vi behöver reflektera över rummen och fundera över 
vilka artefakter barnen har tillgång till i rummet samt vilka samspel och aktiviteter som är 
möjliga i rummen. Det är viktigt att pedagoger och barn tillsammans reflekterar, förändrar 
och formar rummen för att utveckla rummet till det lärande man är intresserad av. 
 
I ett rum för läsande, sagoberättande och samtal är det, enligt Edwards (2008), viktigt med 
avskildhet. Rummet ska helst gå att stänga och det bör inte vara tillåtet att störa sagostunden 
enligt författaren. Ekström (2004) menar att det är viktigt att läsningen sker på samma plats 
varje gång för att skapa trygghet och för att barnen ska ha positiva förväntningar på 
situationen. När det gäller placering menar flera forskare att det är bättre att sitta i en 
halvcirkel och hålla upp boken framför barnen om det är flera barn som ska lyssna (Ekström, 
2004; Granberg, 2006). Då blir det lättare för alla att se bokens bilder eller figurer. Granberg 
(2006) betonar fördelen med att använda tredimensionella figurer istället för bokens bilder för 
att lättare kunna behålla koncentrationen hos mindre barn och ge dem större möjlighet att se.  

2.4 Barnlitteraturens betydelse för barns språkutveckling 
Att använda sig av litteratur är en verklig guldgruva för att utveckla barns språk. För att 
utvecklingen ska ske talar mycket av forskningen om boksamtalets betydelse, dvs. att den 
som läser för en dialog med barnen om det lästa enligt Hagtvet (2004). En viktig fördel med 
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högläsning är att det ger barnen många nya ord och begrepp. Som exempel på detta är 
skriftspråket rikare på beskrivningar än talspråket och ofta presenterar främmande fenomen 
och platser som barnen inte möter i det vardagliga språket (Dominković m.fl. 2006). Olaussen 
(1989, i Dominković m.fl. 2006) har i en studie visat att många vuxna spontant under 
läsningen tar upp och samtalar om ett ords betydelse eller ett begrepp, vilket leder till ökad 
språklig medvetenhet. Denna medvetenhet blir sedan viktig för hur väl barnet lyckas i skolan. 
Enligt Frost (2002) kan barnen i förskoleåldern vid högläsning uppmärksamma ljuden i ord. 
Detta har stor påverkan på barnets möjligheter att lära sig läsa. Andra exempel på hur 
högläsning kan stimulera skriftspråksutvecklingen är att barnen får en förståelse för hur 
språkets struktur är uppbyggd samt hur ord och meningar hänger samman (Hagtvet, 2004). 
Enligt Björk och Liberg (1996) sker det en successiv utveckling av barnets skriftspråkliga 
medvetenhet i mötet med litteraturen. Denna medvetenhet innefattar kännedomen om varför 
och hur man skriver och läser. Enligt Liberg (2006) får barnet genom högläsning möta ett nytt 
verktyg för kommunikation, nämligen sambandet mellan tal och skrift. Barnet upptäcker 
successivt att både texten och bilderna i boken representerar det berättade. Detta är ett viktigt 
steg i barnets läs– och skrivutveckling. Björk och Liberg (1996) menar att barnets läs– och 
skrivutveckling inte sker på egen hand. Det sker i samspel med barnets omgivning, bland 
annat genom föräldrars och förskolepersonals högläsning av barnböcker.  
 
Andra fördelar med högläsning som Dominković m.fl. (2006) lyfter är att fantasin blir 
stimulerad, och att ett kontextoberoende språk utvecklas när barnet lär sig att förflyttas i tid 
och rum. Att hjälpa barnen att utveckla ett kontextoberoende språk som kan röra sig mellan 
dåtid, nutid och framtid och olika platser är ett viktigt steg i barnens språkutveckling. 
Edwards (2008) lyfter fram högläsningens roll i att göra egna bilder, som är en viktig process 
både när vi läser, fantiserar och minns. Genom läsning och samtal utvecklas även vårt 
abstrakta tänkande och vår begreppsbildning. Ytterligare fördelar med högläsning, enligt Fast 
(2011), är att barn får möjlighet att höra hur berättelser är uppbyggda och får lära sig retoriska 
grepp av den gode läsaren som de har nytta av när de ska skriva och berätta sina egna 
berättelser. Återberättande av sagor och berättelser är utvecklande för skriftspråket eftersom 
de med sin fasta struktur blir ett stöd för tanken när de återberättas.  Fast betonar även att de 
flesta barn uppskattar och finner glädje i högläsning, vilket är viktigt i barnens lärande.  
 
Att använda sig av muntligt berättande har även det många fördelar för barns språkutveckling. 
Fast (2001) menar att både högläsning och berättande har sina styrkor och att det mer är 
tillfället som avgör vad som är lämpligast att använda. Enligt Fast visar undersökningar att 
barn som kommer från miljöer med en rik berättartradition har en bättre förmåga att hantera 
språket. Författaren ger ett exempel på detta från sin egen forskning som jämfört engelska och 
svenska elevers berättande utifrån bilderna till sagan Frog Where Are You? De engelska 
barnen berättade utförligt och sammanhängande, medan de svenska barnen var fåordiga, 
endast 3 av 10 barn klarade att återge berättelsen. Författaren uppger att den engelska skolan 
ofta har medvetet, pedagogiskt arbete med litteratur. Hon menar vidare att berättandet i likhet 
med högläsningen ger barnen möjlighet att lära sig hur språket låter, är uppbyggt, samt många 
nya ord. Även de flesta andra fördelarna med högläsning blir desamma vid muntligt 
berättande. Barnen får en gemensam upplevelse som kan inspirera till samtal och annan 
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bearbetning, ett kontextoberoende språk används, barnen får öva sig att skapa inre bilder etc. 
Genom berättandet öppnas även vägen till böckerna eftersom sagorna, rimmen och 
berättelserna kommer därifrån. Berättaren blir då en vägvisare till böckernas värld. Både 
högläsning och berättande är enligt Fast utmärkta metoder för att inspirera barn att själva vilja 
börja läsa och skriva. 
 

2.5 Barnlitteratur i förskolan - olika tillvägagångssätt 
Det finns många olika sätt att arbeta med barnlitteratur. Nedan följer en kort redogörelse för 
några metoder som är lämpliga för barn i förskolan. Henriksson (2000) menar att det är viktigt 
med lugna högläsningsstunder men att böcker framförallt skall aktivera barnen. Böcker skall 
enligt henne bl.a. ge barnen lust att leka, klä ut sig, bygga fantasivärldar tillsammans och 
inspirera till att måla och själva berätta. 
 
2.5.1 Högläsning 
Granberg (2006) menar att en lyckad högläsning kräver att berättaren är väl förtrogen med 
boken och läser med inlevelse. Är barnen små är det viktigt att berättaren pekar och berättar 
på de olika bilderna för att hjälpa barnen att förstå budskapet. För små barn upp till tre år är 
bilden avgörande för att förstå berättelsen, och detta leder till att de barn som sitter närmast 
berättaren har störst glädje av läsningen. De andra tappar ofta intresset och blir lätt 
okoncentrerade. Även Karweit (1994, i Dominković m.fl. 2006), som har forskat om 
högläsning i förskola, anser att högläsning i stor grupp ofta gör barnen passiva och gör det 
utvecklande samtalet svårt att genomföra. Hon rekommenderar läsning i mindre grupper och 
gärna med någon rekvisita som kan inspirera samtalet på olika sätt. Ett sätt att hjälpa fler att 
se bilderna är att sitta i en halvcirkel där boken hålls så att alla kan se. Ett intressant arbetssätt 
som är vanligt i många anglosaxiska länder är att använda sig av storboken. Denna bok är 
väldigt stor och ger alla barn möjlighet att se både text och bild (Dominković m.fl. 2006). 
 
2.5.2 Boksamtalet 
För att högläsningen skall ge många av de goda effekterna som forskningen visar på är 
boksamtalet, som just har nämnts, av avgörande betydelse. Det innebär att texten inte bara 
läses rakt av utan att den vuxne och barnet samtalar om text och bilder (Dominković m.fl. 
2006). Forskning visar att barn som varit med om läsning med boksamtal lär sig många ord, 
blir bättre berättare och mer delaktiga i berättelsen än de barn som bara hört berättelsen rakt 
av. Chambers (1994) är en författare som skrivit mycket om boksamtalet. Enligt honom är 
förmågan att lära sig att samtala om böcker den bästa övningen för att kunna föra djupare 
samtal om annat i livet. Hans boksamtal utgår från tre punkter: utbyte av entusiasm, utbyte av 
frågetecken och till sist kopplingar mellan text, omvärld och andra texter. Metoden går enligt 
Edwards (2008) även bra att använda i förskolan från tre fyra års ålder med rätt sorts böcker 
och frågor. Även Karweit (1994, i Dominković m.fl. 2006) talar om betydelsen av att 
pedagogen inspirerar i boksamtalen och ger några exempel på frågor att ställa, såsom att be 
barnen förutsäga vad som ska hända, stanna på utvalda ställen och be barnen berätta vad som 
hänt. När det gäller yngre barn rekommenderar Arnold och Whitehurst (1994, i Dominković 
m.fl. 2006) pedagogen att ställa ”vad”–frågor med följdfrågor om exempelvis föremålets form 
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eller färg. De betonar även vikten av att berömma barnet och följa barnets intresse i boken och 
samtala utifrån det. 
 
2.5.3 Visuellt berättande  
Ett sätt att använda sig av visuellt berättande är flanosagor, där fördelen är att fler barn ges 
möjlighet att ”se” sagan (Granberg, 2006). Granberg betonar att småbarn som inte har ett 
välutvecklat verbalt språk är beroende av bilder, eftersom de ännu inte kan skapa egna bilder 
utifrån en uppläst text.  Bilderna kan tecknas av pedagogen, av barnen eller så klipper man ut 
bilder i en sagobok som sedan klistras på flanotyg (Blomberg, 1988). Bilderna sätts upp på en 
tavla i takt med att sagan berättas. Är barnen lite äldre kan de sätta upp sina bilder och 
återberätta sagan för varandra. Ytterligare sätt att visualisera berättelser kan vara att visa 
bildspel på datorn eller att använda activeboard. 
 
2.5.4 Dockteater 
Granberg (2006) menar att användandet av tredimensionella bilder, såsom dockor och figurer 
av olika slag är väldigt bra när man vill berätta sagor för mindre barn. ”Småbarn upplever i 
helheter. De tar in upplevelser genom samtida intryck från syn, hörsel och känsel i en sorts 
totalupplevelse” (Granberg, 2006, s. 38). Därför är sagor som spelas upp med figurer som 
talar och rör sig lämpliga. På detta sätt blir sagan väldigt påtaglig för barnen som får något att 
fokusera på och uppmärksamheten hålls vid liv. En ytterligare positiv aspekt är att barnen 
senare kan återberätta och dramatisera sagan med hjälp av figurerna. 
 
2.5.5 Muntligt berättande 
Muntligt berättande kan även användas utan någon rekvisita där berättaren har sin kropp och 
röst som enda instrument (Fast, 2001). Fördelar med det muntliga berättandet är enligt henne 
att det blir ett mycket personligt möte mellan berättaren och den som lyssnar, där 
ögonkontakten är en betydelsefull del. Berättaren är även väldigt fri att anpassa berättelsen 
efter lyssnarna, dra ifrån och lägga till beroende på reaktionerna och barnens ålder. Berättaren 
kan också röra sig mer fritt i rummet, gestikulera och levandegöra berättelsen med hela 
kroppen och rösten.  Många som lyssnar till det muntliga berättandet uppger att de känner sig 
personligt tilltalade av berättaren. Författaren menar att det är viktigt att pedagoger låter barn 
tidigt och ofta öva sig i berättandets konst. 
 
4 
2.5.6 Teater och dramatisering 
En saga kan även gestaltas med hjälp av aktörer på en scen och kallas då för teater. Det kan 
vara pedagoger som spelar upp en pjäs för barnen eller så är barnen själva med och agerar 
(Hägglund & Fredin, 2001). En saga eller berättelse kan även dramatiseras genom barnens 
spontana lekar eller att pedagogen är med och inspirerar till dramalek utifrån en viss saga eller 
ett visst tema. I dessa fall finns ingen publik utan det är den gemensamma leken som är i 
fokus. 



 11  

2.6 Pedagogens roll  
Enligt bl.a. Dominković m.fl. (2006) och Edwards (2008) har pedagogen en viktig uppgift i 
arbetet med barnlitteratur och språkutveckling. Får barn möjlighet att delta i högläsning under 
förskoleåren så kan man se gynnsamma effekter på läs– och skrivutvecklingen. Hagtvet 
(2004) menar att många pedagoger tar språkutvecklingen för given då de läser högt, men att 
det avgörande är om det lästa bearbetas genom exempelvis boksamtal. Enligt Edwards (2008) 
spelar pedagogens eget intresse för litteratur en avgörande roll i arbetet med barnlitteratur i 
förskolan. För att inspirera barn att tycka om böcker behöver pedagogen själv vara en aktiv 
läsare och själv finna glädje i böckerna. Henriksson (2000) anser att pedagoger har ett ansvar 
att öka sin kunskap om barnlitteratur för att inspirera barnens läslust. Vid högläsning eller 
muntligt berättande är det av stor vikt att pedagogen själv tycker om berättelsen och är väl 
förtrogen med den, enligt Ekström (2004). Då kan boken eller den muntliga berättelsen 
levandegöras på ett helt annat sätt. Fox (2010) menar att ju mer uttrycksfullt vi läser, ju mer 
fantastisk blir barnens upplevelse. Vilket i sin tur leder till att barnen börjar tycka mer om 
böcker. Hon menar att högläsaren därför också behöver träna för att läsa bra. Berättelsen 
behöver finnas i hela kroppen, där ögon, känslor och rösten finns med och gestaltar 
budskapet. Granberg (2006) lyfter fram några fler viktiga punkter att reflektera över när det 
gäller sagostundens genomförande. För det första att välja en tid när barnen är så pigga som 
möjligt, och att ha samma tid varje dag. För det andra hur olika ritualer kan hjälpa barnen att 
komma i sagostämning, t.ex. en speciell sagoramsa, sång eller ett tänt stearinljus. För det 
tredje menar hon att pedagogen behöver fundera över hur sagan presenteras bäst och att våga 
variera mellan de olika metoderna. 
 
Pedagogen har även en viktig uppgift i att välja varierande litteratur i olika genrer, och att ha 
ett syfte med den litteratur som väljs (Dominković m.fl. 2006). Detta kräver en reflektion och 
medvetenhet i arbetslaget om vad man vill att arbetet med barnlitteratur ska leda till. 
Forskning har visat att böcker i olika genrer utvecklar olika språkfärdigheter, t.ex. skillnaden i 
vilka begrepp som finns i faktaböcker och sagoböcker och hur samtal och frågor gestaltar sig 
utifrån dessa genrer (Dominković m.fl. 2006).  
 
 Enligt Vygotskij är det viktigt att boken möter barnet i den så kallade proximala 
utvecklingszonen (Strandberg, 2006). Detta är förstås en pedagogisk utmaning då läsningen 
sker för flera barn som alla har sin egen zon, men det kan underlättas av att man läser i mindre 
grupper och samtalar om berättelsen. Vygotskij menade även att den vuxne har en viktig roll 
som stöttepelare i samband med barns lärande och utveckling. Därför blir det viktigt att som 
pedagog vara lyhörd för barnens frågor, funderingar och även utmana barnen med frågor 
(Dominković m.fl. 2006). Även detta blir en pedagogisk utmaning vid stora grupper av barn 
som lyssnar. Då kan det enligt författaren vara lämpligt att föra samtal om boken innan och 
efter läsningen för att barnen ska kunna behålla koncentrationen lättare.  
 
Pedagogen har även en viktig roll att låta böckerna finnas tillgängliga för alla barn, oavsett 
barnens åldrar. Detta för att inspirera barnen till läsning och glädje kring böcker, enligt 
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Granberg (2006). Då kan barnen själv plocka ner böcker för att läsa i lugn och ro, vilket är en 
viktig del av deras literacyutveckling. 
 

2.7 Tidigare forskning 
Inom den tidigare forskningen sågs barns språkutveckling som en linjär utveckling där man 
tänkte sig att alla barn utvecklades ungefär likadant. Skillnader i utvecklingen förklarades 
som en följd av olikheter i hastighet (Hagtvet, 2004). På 60-talet väcktes ett större intresse för 
språkutveckling och forskningen delade sig i två riktningar. Den ena gruppen kallades 
empiristerna och betonade miljöns betydelse. De menade att barn lär sig språk på liknande 
sätt som annat lärande, genom framförallt imitation och belöning. Dessa forskare studerade 
bara yttre beteenden och tyckte att det som inte kunde observeras inte existerade (Lindö, 
2009). Den andra gruppen kallades för nativisterna och betonade det biologiska arvets 
betydelse. De menade att barnet föds till världen nästintill förprogrammerade att lära sig 
språk. Chomsky (1969, i Bjar & Liberg, 2010) var en framträdande nativist som menade att 
språkförmågan är medfödd och mognar naturligt i den miljö man ingår i. Han menade att alla 
föds med en grundläggande universell språkförmåga som innefattar en princip för hur språk är 
uppbyggda. Nutida forskning menar att båda dessa delar är nödvändiga för att barnet ska ha 
möjlighet att skapa sin egen konstruktion av språket (Hagtvet, 2004). Däremot är man inte 
överens om vilka faktorer som är viktigast i läroprocessen. Det finns flera andra teorier enligt 
Lindö (2009) som exempelvis funktionalism som betonar att språkutvecklingen drivs framåt 
av kommunikativa behov samt konnektionismen som betonar samspelet mellan omgivningens 
information och hjärnans sätt att bearbeta denna. Den sociokulturella språkteorin som är 
populär idag grundas i Vygotskijs språkteori och har redogjorts för tidigare i uppsatsen.  
 
Då det gäller tidigare forskning om barnlitteraturens betydelse i förskolan har det gjorts en hel 
del forskning både nationellt och internationellt. Nedan följer några exempel på olika 
forskarnas resultat.  
 
Kåreland & Lindh-Munther (2005) har undersökt fyra kommunala förskolor i Sverige som 
arbetar aktivt med ett språkprogram för att ta reda på hur dessa arbetar med litteratur. Deras 
resultat visar att alla pedagoger uppger nyttoaspekter på läsningen. Barnlitteraturen ses ofta av 
pedagogerna som ett medel för att stimulera språket på olika sätt. Till exempel uppger många 
högläsningens pedagogiska funktion som mycket viktig. Hagtvet (2004) menar att medvetna 
pedagogiska satsningar på språket i förskoleåldern ger större utdelning för språkutveckling än 
någon annan gång senare i livet, och kallar dessa år för de gyllene åren. Ett exempel som 
bekräftar detta är en undersökning (High m.fl. 2000, i Dominković m.fl. 2006) som har gjorts 
med föräldrar med låg inkomst och multikulturell bakgrund. Barnens literacybakgrund var 
likvärdig och barnen delades i två grupper. Den ena gruppen av familjer fick böcker och idéer 
till samtalsfrågor runt böckerna. Den andra gruppen fick inte det. Resultat visade en 40 % 
ökning i literacyförmågor bland de familjer som fått stöd, jämfört med en 16 % ökning i 
kontrollgruppen. 
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsstrategi 
Jag kommer att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i min uppsats, eftersom jag är 
intresserad av att få inblick i några pedagogers arbetssätt, tankar och uppfattningar. Denna 
metod ger ett bra underlag för min studie, och uppfyller syftet med uppsatsen. Stukát (2005) 
menar att en fördel är att kvalitativa metoder ger större möjlighet att studera något begränsat 
mer ingående och att arbeta individfokuserat. Den vanligaste kvalitativa forskningsmetoden är 
kvalitativa forskningsintervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är, enligt Patel och 
Davidsson (2003, s. 78), att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos 
något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen”. Detta är också 
en framkomlig väg för att uppnå syftet med uppsatsen. Fler fördelar med den kvalitativa 
intervjun är att den kan ge en bred insikt kring ett begränsat område eftersom det ges 
möjlighet till följdfrågor och individanpassning enligt Denscombe (2009). Genom detta kan 
en fyllig och nyanserad bild av ett fenomen eller person framträda (Patel & Davidsson, 2003). 
Även forskarens förförståelse såsom egna tankar, erfarenheter ses som en tillgång för 
tolkningen inom denna metod. Just det är även mångas kritik mot denna metod, att tolkningen 
blir alltför subjektiv och till så stor del beror på vem som tolkat (Stukát, 2005). För att inte 
detta ska ske i så hög grad menar Patel och Davidsson (2003) att det är viktigt att bli 
medveten om sin förförståelse och vara uppmärksam så att den påverkar så lite som möjligt 
genom hela forskningsprocessen. En annan svaghet med metoden är att det är svårt att säga 
något generellt om resultatet eftersom undersökningspersonerna ofta är väldigt få. Detta 
påverkar dock inte uppsatsens kvalitet eftersom syftet är att undersöka några pedagogers 
uppfattningar. 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Jag kommer att använda mig av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Det 
innebär, enligt Stukát (2005), en mer ostrukturerad intervjuform där vissa frågor är bestämda 
men att dessa får komma i den ordning som passar bäst i det enskilda fallet. Dessa 
huvudfrågor följs därefter upp av följdfrågor på ett individanpassat sätt. Detta innebär att 
svaren blir mer utvecklade och fördjupade och att en tydligare bild framträder. Viktigt att 
tänka på är att denna metod är starkt beroende av intervjuarens förmåga. En god intervjuare 
behöver ha goda förkunskaper samt god psykologisk förmåga, för att på ett skickligt sätt 
kunna läsa av personen både när det gäller kroppsspråk och att kunna välja intressanta spår att 
följa upp. Det är heller inte lika lätt att jämföra informanternas svar med denna metod, som 
som man använt sig av enkät eller helt strukturerade frågor.  
 
Frågorna har tagits fram utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. De första frågorna är 
bakgrundsfrågor som behandlar antal pedagogers yrkesverksamma år, ålder, kön samt barnens 
åldrar och antal. Det förekommer även några frågor av kvantitativ art för att en bild ska kunna 
skapas av avdelningen när det gäller barnlitteraturens roll och det pedagogiska arbetet som 
sker där. Dessa frågor kan exempelvis handla om hur ofta pedagogen läser för barnen och 
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vilken tid på dagen. Trattekniken används, vilket innebär att frågorna börjar i det allmänna 
och sedan blir mer och mer specificerade (Patel & Davidsson, 2003) Fokus i intervjun 
kommer att ligga på de öppna frågorna som behandlar pedagogens syn på barnlitteratur, syftet 
med att arbeta med litteratur och hur arbetet ser ut. Genom att ha öppna frågor ger jag 
respondenten möjlighet att tolka frågan och att svara utifrån sitt perspektiv. Eftersom syftet 
med intervjuerna är att få information om pedagogers syn och arbetssätt är det viktigt att 
frågorna inte ska uppfattas som att ett svar är ”rätt” eller ”fel”. Jag valde att spela in 
intervjuerna, detta för att kunna gå tillbaka och ha med vad som sagts och hur det har sagts. 
En fördel med detta är att svaren registreras exakt och resultatet och analysen blir mer 
tillförlitlig enligt Patel och Davidsson (2003). En nackdel är att personer ofta påverkas i sitt 
tal av att bli inspelade.  
 

3.3 Urval 
Jag har intervjuat fem verksamma pedagoger i förskolan. Dessa arbetar på tre olika förskolor, 
på fem olika avdelningar i samma kommun. På två av förskolorna har jag haft VFU och den 
tredje har jag valt för att den ligger i närheten. Detta kallas för bekvämlighetsurval enligt 
Trost (2010). Avdelningarna har haft både småbarnsavdelning, storbarnsavdelning och 
blandade åldrar. Detta val av begränsning till att endast undersöka fem pedagoger grundas på 
den korta tid som står till mitt förfogande samt mitt begränsade syfte. 
 

3.4 Dataanalys 
Efter varje intervju valde jag att transkribera det inspelade materialet i så närliggande tid som 
möjligt. Denscombe (2009) menar att transkribering är ett tidskrävande men viktigt arbete 
genom att forskaren återigen väcker samtalet till liv och möter texten. Dessutom menar han 
att textmaterial är betydligt enklare att bearbeta och analysera än ett inspelat samtal. Jag hade 
spelat in intervjuerna på en mp3-spelare och lyssnade på en liten bit i taget för att därefter 
skriva ner noggrant.  Intervjuerna tog ca 30 minuter. När de fem intervjuerna var 
transkriberade, skrev jag ut allt material och läste igenom detta ett flertal gånger. Denscombe 
menar att det är viktigt att läsa texterna flera gånger för att bli väl förtrogen med data och 
återigen friska upp minnet. Patel och Davidsson (2003) menar även att det är viktigt att läsa 
texterna flera gånger för att det ska vara möjligt att söka efter mönster i det insamlade 
materialet. Under den fortsatta läsningen sökte jag efter likheter och skillnader i 
respondenternas svar. Då jag hittade återkommande ord och teman gjorde jag anteckningar i 
marginalen. Rubrikerna i resultatdelen har utgått från intervjufrågorna (Bilaga 2) i 
intervjuguiden som omformulerats. Under respektive rubrik har samtliga respondenters svar 
jämförts och redogjorts för. Svar till de olika frågorna har sökts i varje intervju som helhet, 
eftersom många frågor och svar gled in i varandra under intervjun. Resultatdelen är skriven 
med en blandning av citat och sammanfattningar från intervjuerna. Citaten är skrivna med 
tillrättalagt talspråk där pauser, skratt och upprepningar är borttagna. Enligt Trost (2010) är 
det viktigt att omarbeta talspråk för att inte kränka den personliga integriteten av 
respondenterna, eftersom talspråk ofta verkar torftigt i förhållande till skriftspråk. Analysen 
har fokuserat på frågorna kopplade till uppsatsens syfte. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 
Den kvalitativa studiens reliabilitet handlar om tillförlitligheten genom hela processen, och 
inte bara i datahanterandet enligt Patel och Davidsson (2003). Positivt för reliabiliteten är att 
materialet varit inspelat och gett möjlighet att lyssna till gång på gång, Det har också varit 
positivt att frågorna var öppna och ej ledande, enligt Kvale (2009). Reliabilitet innebär att vi 
gör undersökningen på ett tillförlitligt sätt, vilket betyder att vi måste ha en god reabilitet 
(Patel & Davidson, 2003). Författarna menar: ”För att veta vad jag mäter så måste min 
mätning vara tillförlitlig” (Patel & Davidson, 2003, s. 99). Om det inte går att uppnå en god 
reabilitet måste vi försäkra oss om att erhålla en tillförlitlighet på annat sätt. Vid strukturerade 
intervjuer beror tillförlitligheten ofta på intervjuarens förmåga (Patel & Davidson, 2003, s. 
101). Reabilitet innebär visserligen att det ska vara möjligt att upprepa en undersökning med 
samma resultat. När det däremot handlar om levande väsen är det inte alltid möjligt att 
upprepa en mätning eftersom ”det kan ha skett en påverkan eller inlärning vid varje 
testtillfälle som förändrar utgångsläget för nästa test” (Wallén, 1996, s. 66). 
 
Validiteten handlar om att man har lyckats mäta det man ville mäta. Avsikten med studien var 
att ta reda på hur några förskollärare såg på barnlitteraturens roll och hur de själva arbetade 
med barnlitteratur. Genom att frågorna har blivit besvarade har studien uppnått sitt syfte, även 
om resultatet inte blir generaliserbart. 
 

3.6 Etiska principer 
Under mitt arbete med denna uppsats har jag följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 
principer. Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet Vetenskapsrådet (2002). 
 
Dessa principer har jag följt genom att kontakta berörda pedagoger genom ett missivbrev 
(Bilaga 1) där information om studien getts. Denna information har även upprepats muntligt 
innan intervjun. I missivbrevet har syftet med studien framgått, samt att undersökningen är 
frivillig och när som helst kan avbrytas. Vidare att svaren i undersökningen skall behandlas 
konfidentiellt och att alla deltagare, liksom förskolor kommer att avidentifieras. Detta för att 
ingen som läser undersökningen skall kunna härleda en viss förskola eller individ. Jag 
informerade även att det insamlade materialet endast kommer att användas i 
forskningsändamål. 
 

3.7 Genomförande 
Jag tog kontakt via mejl/personligt besök med tre förskolechefer och informerade om studien. 
Då denna blivit godkänd togs kontakt med respektive förskola. Två av förskolorna 
kontaktades via telefon med mina tidigare handledare. I samband med att de tackat ja 
skickades ett missivbrev (Bilaga 1) ut med nödvändig information om studien. Dessa frågade 
i sin tur sina kollegor från andra avdelningar om någon fler ville bli intervjuad. Dessa två 
andra som ställde upp fick i sin tur missivbrevet via mejl. På den tredje förskolan var det 
svårare att hitta någon att intervjua. Två förskolor tackade nej, en av dessa kontaktades via 
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mejl och den andre med personligt besök. Den femte förskolan besökte jag personligen och 
lämnade där ett utskrivet missivbrev. Förskolläraren som jag talade med avböjde förfrågan 
men ville i sin tur fråga sina kollegor om någon annan ville ställa upp, och hittade till sist en 
pedagog. Denna femte respondent fick då missivbrevet i pappersformat. Därefter har jag 
kontaktat vardera respondent via telefon och som fått välja en lämplig tid för intervjun. 
Intervjuerna gjordes på respektive förskola där respondenten själv fick välja plats. Detta är 
enligt Trost (2010) viktigt för att personen skall känna sig trygg och bekväm. Vid varje 
intervju valdes ett rum som var lugnt och tyst, vilket är positivt för att intervjuerna inte skall 
störas, menar Trost. Innan intervjun påbörjades testades tekniken för att säkerhetsställa att 
inspelningen skulle fungera och att ljudkvaliteten skulle vara bra. Detta i enlighet med 
rekommendation av Ahrne och Svensson (2011). Varje intervju tog ca 30 min att genomföra. 
I så nära tid som möjligt påbörjades sedan transkriberingen som tog mellan 4–6 timmar per 
intervju och uppgick till mellan 7–8 sidor per intervju. 
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4. Resultat 
 
Resultatet är strukturerat genom att intervjufrågorna (Bilaga 2) är omformulerade till rubriker. 
Dessa är i sin tur kopplade till mina frågeställningar. Där den första frågeställningen ”Hur 
används barnlitteratur i det pedagogiska arbetet?” besvaras av fråga 2, 4, 5, 6. Den andra 
frågeställningen ”Vilken roll anser pedagogerna att barnlitteraturen har för att stimulera 
språket?” besvaras av fråga 7 och 8. Frågeställningen ”Vad har högläsningen för roll?” 
besvaras av fråga 2 och 3. Fråga 1 ger en bakgrund till pedagogernas syn på barnlitteratur. 
Under varje rubrik är resultatet av de fem intervjuerna sammanfattade i löpande text. I vissa 
fall är respondenterna citerade. Inledningsvis följer en kort presentation av de olika 
förskolorna, avdelningarna och de intervjuade. För enkelhetens skull har avdelningarna och 
den intervjuade fått samma startbokstav utifrån alfabetet, alltså A, B, C, D, E. Alla namn är 
fingerade. 
 
A Förskolan Havsbris ligger i ett medelklassområde i en stad i norra Sverige. På förskolan 
finns en hel del barn med utländsk bakgrund. På avdelningen Ankaret arbetar Alice på en 
småbarnsavdelning. På avdelningen går barn mellan 1–3 år och barngruppen består av 16 
barn. Alice är 40 år och har arbetat som förskollärare i 12 år. 
  
B  På grannavdelningen Båten arbetar Birgitta på en storbarnsavdelning. Här går barn som är 
mellan 3–6 år och gruppen består av 21 barn. Birgitta är 47 år och har arbetat inom 
förskolläraryrket i 26 år. 
 
C Förskolan Fruktsallad ligger i ett villaområde i en stad i norra Sverige. Få barn med 
utländsk bakgrund går här. På avdelningen Citrus arbetar förskolläraren Cissi. Hon är 43 år 
gammal och har varit verksam i yrket i 22 år. Avdelningen är åldersblandad, med barn mellan 
1–6 år. Barngruppen består av 19 barn. 
 
D  På grannavdelningen Druvan arbetar Dagny på en åldersblandad avdelning. Även här är 
barnen mellan 1–6 år. Barngruppen består av 18 barn. Dagny är 56 år och har arbetat som 
förskollärare i 32 år. 
 
E  Förskolan Eken ligger i ett lägenhetsområde i en stad i norra Sverige. På förskolan finns 
flera barn med utländsk bakgrund. Här arbetar Eva på en åldersblandad avdelning som kallas 
Eklövet. Barngruppen är mellan 1–6 år och består av 17 barn. Eva är 56 år och har jobbat som 
förskollärare i 25 år. 
 

4.1 Barnbokens betydelse för förskolebarn 
Alla respondenterna menar att barnboken och högläsning har en stor betydelse för 
förskolebarn och deras utveckling. Alice anser att barnbokens främsta tillgång är att den ger 
barnen möjlighet att möta olika världar. Att böckerna utökar barnets värld och ger barnen 
tillträde till andra sätt att tänka om världen. Hon tycker att det är viktigt att bredda barnens 
begreppsvärld om olika saker och att de ska ges möjlighet att reflektera och fördjupa sitt 
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tänkande för att kunna göra fria val. Birgitta lyfter fram barnens stora intresse av barnböcker 
och att böckerna finns i barnens händer många gånger under dagen, både enskilt och i grupp. 
Cissi lyfter fram att barnlitteratur innefattar olika genrer av böcker, såsom rim, ramsor, sånger 
och sagor. Dagny menar att barnbokens främsta uppgift är att stimulera språket. Hon menar 
att barnboken inspirerar till många samtal och att barnens kommentarer och frågor är viktiga. 
Hon lyfter fram bildens betydelse för språkutvecklingen hos de yngre barnen. Eva menar att 
variationen av texterna och bilderna har en stor betydelse för att ge barnen olika slags 
berättelser berättade på olika sätt. 
 

4.2 Användning av barnlitteratur i verksamheten, var, när och hur?  
Alla respondenterna uppger att de använder barnlitteratur i verksamheten dagligen. På fyra 
avdelningar finns en fast stund efter lunchen som kallas för lässtund eller läsvila. På 
avdelningen Citrus finns en sådan strävan men det blir inte alltid så. Läsvilan infaller då de 
yngre barnen skall sova vilket bidrar till att det blir en lugnare miljö. Detta skäl anger alla 
respondenter som en av anledningarna till att ha lässtunden efter lunch. Ett annat skäl som alla 
respondenter uppger är att barnen ges en chans att komma ner i varv en stund.  
 
 Vi kallar det lässtund eller läsvila, att det ska bli lite lugnt efter maten. Vi har det nog 
 lite som en övergång till att nu är det lite lugna aktiviteter (Cissi). 
 
Alla respondenter berättar att de har spontanläsning på barnens initiativ när de har möjlighet. 
Birgitta berättar att de ofta läser för barnen på eftermiddagen som har långa dagar.  Både 
Birgitta, Cissi och Eva lyfter fram att det ofta blir spontanläsning på morgonen. De menar att 
det är en mysig stund där barnen oftast är få och gärna kryper upp i soffan och lyssnar på 
sagor. Dessa morgontidiga barn är ofta samma barn. Eva berättar att när två lite äldre barn 
samtidigt kommer tidigt på morgonen kan det ofta leda till många intressanta dialoger barnen 
emellan. Hon lyfter även fram en svårighet med spontanläsningen när det gäller läsmiljön.  
 
 Ofta vill barnen höra en saga samtidigt som den övriga verksamheten är igång. Det 
 tycker jag är svårt när det bullrar på och man vet att man kan ge ett bättre tillfälle. Men 
 man vet inte. De kanske är lika koncentrerade i alla fall och bara de blir nöjda så (Eva). 

 
Flera av respondenterna betonar barnens genuina intresse för böcker och att de ofta sitter och 
läser för sig själva, för någon kompis eller tar initiativ att någon pedagog ska läsa högt. Eva 
lyfter spontant fram att hon inte tycker att det finns någon skillnad i intresset mellan pojkar 
och flickor, utan att alla är intresserade av böcker. Både Eva och Dagny berättar att de små 
barnen gärna och ofta sitter och bläddrar i böcker och tittar på bilderna. Dagny berättar att 
många äldre barn visar tydligt intresse av skriftspråket och ofta frågar ”vad står det här”. Alla 
respondenter menar att samtalet med barnen och mellan barnen är en viktig del av 
högläsningen. Där ges tillfälle att diskutera ord, begrepp och ta del av varandras tankar, 
teorier och erfarenheter. Däremot menar flera respondenter att detta samtal kan vara lättast att 
ta efteråt om det är många barn som ska lyssna och det blir pratigt.  
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Planerad läsning på de olika avdelningarna 
Alice beskriver att den planerade lässtunden efter maten sker med de äldre barnen som är runt 
5 stycken och mellan 2–4 år. Barnen brukar sitta i soffan och Alice sätter sig på en stol 
framför barnen för att lättare kunna visa bilderna. Soffan är placerad i ett ganska stort rum och 
den har boklådor och hyllor bredvid sig. Rummet kan även användas till andra aktiviteter men 
under denna stund är det bara läsning som gäller. De brukar hinna med 2–3 böcker på en 
läsning. Alice lyfter gång på gång fram betydelsen av att fånga barnen med hjälp av sin röst 
och framtoning och att inte tappa barnens intresse. Tappar barnen intresset så menar hon att 
man inte lyckats med detta. För att lyckas med detta menar hon att det är en fördel att själv 
vara inläst på böckerna. Alice menar att alla som vill av de sovande barnen ska få tillfälle att 
lyssna senare under dagen. 
 
Birgitta berättar att de delar upp barnen inför läsvilan, de yngre barnen för sig och de äldre 
barnen för sig och att de allra yngsta ligger och vilar till en saga på CD. Ofta brukar de hinna 
med 2–3 böcker men det kan variera beroende på hur långa samtal som boken inspirerar till. 
Läsningen sker i ett läsrum som går att stänga för att få lugn och ro. Birgitta är noga med att 
de som sover och missar läsningen ska få tillfällen att senare under dagen få lyssna till en bok 
 
Cissi berättar att de strävar efter att ha en läsestund efter lunch. De som ska få höra saga 
samlas i soffan och kan vara uppemot 12 barn mellan 3–6 år. Med anledning av att så många 
barn ska sova finns det ingen möjlighet att dela upp gruppen för tillfället, vilket enligt henne 
vore det önskvärda. Ett dilemma som hon beskriver är att hitta böcker som kan fånga alla, och 
menar att de små barnen ofta kan ha svårt att hänga med som nu t.ex. när de läser lite längre 
kapitelsagor. Soffan är placerad i ett rum i avdelningens kök. Cissi berättar att de andra 
stationerna som finns i det rummet består av lugna aktiviteter, vilket gör att man inte störs av 
andra barn när man läser även vid andra tillfällen. 
 
Dagny beskriver att läsvilan är för en grupp barn som är 11–12 till antalet. Den relativt stora 
gruppstorleken tycker hon fungerar bra. De har ett eget läsrum som går att stänga för att få 
lugn och ro. Hon menar att denna stund är väldigt viktig, speciellt för de aktiva barnen som 
kan ha svårt att sitta stilla, men gärna sitter och lyssnar på sagor.  
 
Eva berättar att läsvilan är för en grupp barn mellan 3–6 år och består av 11 barn. De ligger 
utspridda på sina madrasser i lekhallen. Eva läser sedan en bok där barnen får tillfälle att 
skapa sina egna bilder i huvudet. Efter sagans slut ges tillfälle att se på bilderna i boken och 
ibland att rita sina egna bilder först. Ibland vill Eva att barnen ska se bilderna under tiden och 
går då runt till vart och ett av barnen och visar bilderna. Vid detta tillfälle är tanken inte att 
barnen ska samtala med varandra.  Eva beskriver även en annan planerad läsning i veckan 
som består av en liten grupp. Det är temagruppen med 6 barn som träffas på förmiddagen en 
gång i veckan. Vid detta tillfälle får barnen möjlighet att under hela sagan se berättelsen och 
att samtala om den. Eva berättar att läsningen sker på olika platser beroende på gruppstorlek 
och tid på dagen. Men att de har en inre hall som går att stänga där de kan sitta och läsa. 
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4.3 Syfte med högläsning 
Birgitta, Cissi och Dagny tycker att högläsningens främsta funktion är att öppna upp en 
språklig värld för barnet. De menar att språket berikas och att läsningen ger upphov till en 
mängd nya ord och begrepp och blir en möjlighet att relatera det som händer i boken till 
barnens vardag. Dagny och Birgitta betonar kontakten med det skrivna språket och att det är 
det första viktiga steget i läsutvecklingen. Att få upptäcka att det jag hör, hör samman med 
texten jag ser. Cissi lyfter fram att skolresultaten i Sverige går ner, och att många barn enligt 
henne sitter ensamma och spelar mycket spel. Hon menar att många inte får den viktiga 
kommunikationen som man får av att läsa högt och samtala. Cissi och Birgitta lyfter fram 
förskolans läroplan och vikten av att jobba med språk och kommunikation utifrån den.  
 
 Om man lusläser läroplanen, språk och kommunikation finns det flera mål som 
 man kan koppla till högläsning för barn. Du uppfyller ju flera mål bara genom 
 att läsa på olika sätt med medvetenhet (Birgitta). 
 
Alice menar att högläsningens främsta syfte är att fånga fantasi och att hjälpa barnen att 
utvidga sitt livsperspektiv. Hon menar att detta kan ske genom att exempelvis få uppleva olika 
familjesituationer, och att få uppleva att olikheter är någonting bra. Eva menar att det främsta 
syftet med högläsning är att barnen ska få bilda sina egna bilder. Hon menar att högläsning 
för henne handlar om just detta, att få höra en berättelse och få skapa sina egna bilder i 
huvudet. Som liten har hon många och positiva minnen av detta när hennes mamma läste 
högt, och vill gärna ge vidare detta till sin barngrupp.  
 
Flera av respondenterna lyfter fram högläsningens möjlighet att komma åt ett särskilt ämne 
som t.ex. empati och att det finns många böcker som på ett enkelt sätt tar upp hur man ska 
vara mot varandra och värdegrunden. Dagny menar att när barnen får möta figurer som bråkar 
med varandra i sagans värld är det lätt att få ett samtal som handlar om hur vi ska vara mot 
varandra på ett allmänt plan, utan att någon känner sig personligt anklagad. Hon menar även 
att högläsning är ett bra sätt att öva sig i att vara närvarande och bara få sitta tillsammans och 
ha en mysig stund. Flera av respondenterna menar att högläsning är ett bra sätt för att fånga 
upp ett intresse man iakttar hos barnen eller för att inspirera barnen ytterligare i något man ser 
att de är intresserade av. Birgitta lyfter slutligen fram högläsningens roll att förklara hur ett 
samhälle fungerar och att hjälpa barnen att förstå hur saker och ting hänger ihop. 
 

4.4 Val av barnlitteratur 
När det gäller biblioteksbesöken, står barnens val av vilka böcker som ska lånas i centrum på 
samtliga avdelningar. Respondenterna resonerar lite olika när det gäller hur många barn som 
är lämpligt att ha med. Alice tycker att det är en fin utflykt att göra alla tillsammans medan 
Eva säger att de max går till biblioteket med fem barn i taget. Detta för att hinna samtala med 
barnen om deras bokval etc.  Även pedagogerna på samtliga avdelningar väljer ut litteratur 
under dessa biblioteksbesök. Alice berättar att de nyligen börjat att innan besöket välja vad 
fokus i bokletandet ska ligga på.  De kan utgå från förskolans fem områden som bl.a. annat tar 
upp matematik, språk och genus eller något intresse som hon uppmärksammat att barnen har. 
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Övriga respondenter lyfter fram att bokvalen på biblioteket kan styras av olika faktorer. Det 
kan vara något tema eller projekt som gruppen håller på med, något boktips etc.  
 
 Det är lite olika, ibland är det medvetet om man jobbar med något speciellt  projekt, då 
 vill man kanske hitta böcker som associerar till det. Men annars är det barnen 
 själva som väljer böcker (Dagny). 
 
Inför den planerade lässtunden är barnens val i centrum på tre av avdelningarna. Fast även på 
dessa avdelningar kan pedagogerna ibland välja vad som ska läsas. Det kan då handla om att 
bearbeta någon speciell händelse eller utgå från temat de jobbar med. Men vanligast är att 
barnen får välja var sin bok. Sedan har pedagogerna olika sätt att avgöra vilken bok det blir, 
alltifrån olika ramsor till ett samtal där man turas om att välja bok. Flera av respondenterna 
pratar om vikten av barnens delaktighet och förskolans demokratiska uppdrag att låta barnens 
val vara med och styra. En fördel som Cissi lyfter med att barnen får välja böcker är att det 
blir en stor spridning på vilka böcker som läses. 
 
 De får välja på biblioteket för det tycker vi är viktigt, att barnen har inflytande, att 
 de får välja sådana böcker de tycker om (Cissi). 
 
Birgitta och Eva lyfter fram vikten av pedagogens roll att göra medvetna bokval. Birgitta 
berättar att hon ibland får plocka bort böcker med en gammalmodig genussyn för att hon inte 
tycker att det stämmer med förskolans läroplan. Ifall hon läser en sådan bok vill hon ha ett 
samtal med barnen efteråt om synen på flickor och pojkar och berättar att hon även att kan 
censurera i texten när hon läser. Eva menar att det är viktigt att det finns en variation av 
böcker på avdelningen. Både faktaböcker, sagoböcker och en medvetenhet om kön, samt att 
böckerna innehåller många olika sorters bilder. Hon berättar att hon gör medvetna bokval 
inför läsvilan och den planerade läsningen med den mindre gruppen som träffas en gång i 
veckan. Hon lyfter även fram betydelsen av att som pedagog vara inläst på den nya 
litteraturen, men tycker själv att hon inte lyckats med det på senaste tiden. 
 
Cissi berättar att de för tillfället läser gamla traditionella sagor på läsvilan. De har märkt att 
många barn inte känner till dessa sagor, och anser att det är ett viktigt kulturarv att föra 
vidare. Just nu läser de kapitelsagor utan bilder, som t.ex. Hans och Greta.  Cissi menar att 
det är viktigt att blanda gammalt och nytt eftersom det är olika typer av språk i dessa sagor. 
En liten intressant iakttagelse var att fyra av fem respondenter berättade att de använt sig av 
Bockarna Bruse. 
 

4.5 Olika metoder för att arbeta med barnlitteratur 
 
Spontana boksamtal  
Eftersom samtalen inte följer någon mall eller förutbestämda frågor utan uppkommer i 
stunden har jag valt att kalla det för spontana boksamtal. Ingen av respondenterna har uppgett 
att de gjort frågor i förväg, även om det har förekommit att de valt en bok utifrån ett visst 
perspektiv, exempelvis matematik eller empati. Det vanligaste sättet att bearbeta barnlitteratur 
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som alla respondenter uppgav var det spontana boksamtalet. Dessa samtal utspelar sig 
antingen före eller efter bokläsningen och utgår ofta från barnens frågor, tankar och teorier. 
Samtalen kan handla om olika ords betydelser, hur olika ord stavas och vad som finns på 
bilderna. Det kan även, som tidigare nämnts, utgå från något tema i boken som exempelvis 
empati, genus eller något läskigt som funnits i boken.  
 
 Ibland när vi börjar läsa en bok, då kan det vara så intressant det som boken  handlar om så 
 barnen måste få stanna upp och prata om det, och delge sina uppfattningar och då gör vi 
 det. Så böcker kan leda till många långa samtal och dialoger mellan barnen, och mellan 
 mig och barnen (Birgitta). 
 
Alice ger exempel på att både högläsningen och samtalen runt böckerna handlat mycket om 
matematik på sistone på hennes avdelning.  
 
 Vi har jobbat med begrepp som stor, liten och mittemellan. Vilka är de stora 
 djuren och varför gör de så där. Varför är de små så där? Och vad de tror att  djuren tänker, 
 så att man får höra barnens tankar (Alice). 
 
Visuellt berättande  
Alla respondenter använder sig av flanellograf. Dagny betonar att många barn gillar flano och 
kan säga ”vi vill ha flano, vi vill ha flano” Hon tror att detta beror på att bilden blir tydlig och 
att alla ser utan att skymma varandra.  
 
Dockteater 
Alla respondenterna använder sig av dockteater ibland. Dock verkar det finnas en skillnad i 
frekvens. Birgitta menar att om de har barn som har svårt att hänga med i berättelsen via 
bilderna och orden, kan hon plocka fram något mer konkret material så som olika figurer och 
berätta med hjälp av dem. Alice däremot menar att det är viktigt att använda sig av figurer för 
att fånga så många barn som möjligt och att det är en stor hjälp för de yngre barnen. 
 
 Jag kan ju använda mitt finger som rekvisita. Alltså det kan ju vara praktiskt taget vad 
 som helst. Men någonting som fångar eller någonting som man kan visa som dyker upp. 
 Då fångas de på ett helt annat sätt (Alice). 
 
Alice berättar även att de har ett sagobord i ett av rummen, som barnen har fått skapa och 
måla själva. Där finns figurer till tre olika sagor för tillfället, Bockarna Bruse, Sagan om den 
lilla gumman och Sagan om vanten. Där brukar en del barn sitta och leka sagorna med 
varandra. Dagny och Eva berättar att de har sagopåsar till sin hjälp ibland. Där finns figurerna 
till olika klassiska sagor som exempelvis Rödluvan, Guldlock och Bockarna Bruse. Båda 
lyfter fram att barnen tycker det är roligt att få se miljön bli uppbyggd och få lite variation i 
sagoberättandet. 
 
Teater & Dramatisering 
De flesta respondenter använder sig av teater ibland. Alice berättar att hon och en kollega 
ibland har teater för hela förskolan, vilket barnen minns och pratar väldigt mycket om.  
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Hon berättar att de spelade en teater om godistrollet för mer än ett år sedan som barnen 
fortfarande pratar om. Även Cissi, Dagny och Eva berättar att de vid enstaka tillfällen spelar 
teater för barnen på förskolan. Eva säger att det görs för sällan med tanke på hur uppskattat 
det är av barnen. 
 
Flera av respondenterna berättar att barnen ibland får dramatisera en saga. Det kan gå till så 
att en vuxen läser eller berättar en saga medan barnen får agera. Ibland klär de ut sig med 
speciella kläder och ibland har de sina vanliga kläder. Dagny berättar att de har olika 
utklädningskläder som barnen brukar använda. Hon berättar att de kan klä ut sig och t.ex. 
dramatisera Bockarna Bruse. 
 
 Ibland har barnen t.ex. om vi haft storsjung på en fredag eller när vi haft årsfest eller 
 någonting fått dramatisera en saga. Så har vi haft. Både gamla och nya sagor, lite 
 olika (Cissi). 
 
IT-verktyg 
Ett par nya tekniska hjälpmedel som flera av respondenterna nämnde var Ipad [en liten bärbar 
dator med tryckkänslig skärm] (egen förklaring) och activeboard [en tryckkänslig stor 
dataskärm som sätts upp på väggen] (egen förklaring). Alice och Birgitta använder sig av 
activeboard för att visa sagor för barnen. Genom den stora bilden kan alla se samtidigt. Den 
ger även möjlighet för barnen att arbeta vidare med sagan. Alice berättar även om en 
interaktiv bok de har. Boken ger olika instruktioner som barnen skall följa som t.ex. tryck på 
den gula pricken och så blir den två eller gnugga den vänstra pricken så blir den blå. Den 
uppskattas av barnen och ger tillfälle att jobba med matematik. Cissi och Dagny använder sig 
av Ipad. Dels för att läsa sagor som de lagt in, dels olika kommunikationsövningar och att 
barnen får göra sina egna sagor i programmet ”my story” Där finns möjlighet att både 
illustrera, skriva ner och spela in tal till sin egen saga. 
 
Muntligt berättande  
Dagny och Eva talar varmt om pedagogens muntliga berättande. Dagny berättar att hon ibland 
brukar hitta på egna sagor, vilket barnen tycker mycket om. Sedan vill barnen ofta höra 
samma saga en gång till, men det är lite svårare berättar Dagny med ett skratt. Hon tycker det 
är svårt att minnas vad hon fantiserat ihop, men löser det genom att fantisera ihop något nytt 
istället. Även Eva tycker om att berätta sagor hon kan utantill för barnen. Hon menar att det 
blir en annan berättelse, som blir extra spännande för barnen när man berättar med inlevelse 
och lite dramatik. Berättandet kan hon variera med och utan rekvisita. 
 
Alla respondenter nämner att de arbetar med barnens eget berättande, fast på olika sätt. Flera 
av respondenterna berättar att de äldre barnen ofta tar en bok och sitter och berättar sagor för 
de mindre, som de kan utantill med hjälp av bilderna eller fantiserar ihop. Flera av 
respondenterna menar att flanon är ett bra stöd för barnens eget berättande. De kan då själva 
sätta upp bilderna och flera barn kan samtidigt vara med och lyssna.  Alice, Dagny och Eva 
lyfter även fram att figurer och dockor är ett bra stöd för barnens eget berättande. Genom 
detta får de inspiration och möjlighet att berätta sagan för sina kompisar.  
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Alice berättar att barnen på Ankaret får tillfälle till berättande vid deras sagobord och när 
barnen får jobba med activeboarden. Alice har då lagt in barnens favoritsagor på 
activeboarden och genom en knapptryckning kommer bilderna fram på skärmen och ofta 
olika animationer. Den kräver gärna vuxenstyrning första gången barnen ska läsa sagan 
berättar Alice, men sedan kan de få jobba och leka med den själva. Även Birgitta använder sig 
även av activeboard sen en kort tid tillbaka och tycker att det är ett bra sätt för barnen att få 
jobba vidare med sagan. Hon menar att den tagit över flanons roll på hennes avdelning.  
 
Cissi och Dagny berättar att de nyligen börjat låta barnen göra sina egna sagor i Ipaden. Då 
har några barn fått göra illustrationer och berätta en saga som pedagogen skriver ner i datorn. 
Dagny menar att hon får fungera som en regissör och hjälpa barnen att fånga ihop alla 
tanketrådar, för att de har lätt att fantisera och fantisera och behöver stöd i strukturen för att få 
ihop en saga. Barnen har fått jobba två och två och aktiviteten har varit väldigt populär bland 
barnen. När sagan är färdig har de fått visa och berätta för sina kompisar, och nu vill alla 
barnen göra sina egna sagor. Både Cissi och Dagny ser en stor potential i hur de kan utveckla 
arbetet med barnens eget berättande i både text och bild med hjälp av Ipaden.  
  
Eva lyfter fram att folksagor som barnen får höra tillräckligt ofta blir ett viktigt stöd i barnens 
eget berättande. Hon menar att hon märker hur barnen anammar grundstrukturen och tycker 
att det är viktigt att barnen får den grunden att stå på.  
 
 Jag gillar folksagans struktur, en början, sedan en problematik som ska lösas och några 
 hemskheter. Och sen ett slut som ju oftast är lyckligt (Eva). 
 

4.6 Syfte med olika arbetssätt utifrån barnlitteraturen 
Alice, Cissi och Dagny menar att syftet med att använda en variation av arbetssätt är att fånga 
barnens intresse. Eftersom barn är olika behöver också arbetssätten variera och visa på en 
mångfald av perspektiv och varianter. Cissi lyfter fram att det handlar om att berika barnen, 
och ge barnen många olika möjligheter för att utveckla ett rikt språk. Alla respondenterna är 
överens om vikten av att barn får känna sig delaktiga i det man håller på med och att deras 
tankar, teorier och olikheter får komma fram på olika sätt när man bearbetar litteraturen på 
varierande sätt. Eva ger exempel på detta när hon beskriver hur barnen ges möjlighet att vara 
med och själva berätta sagor för varandra med hjälp av bilder och figurer. Hon berättar att de 
ofta utgår från sagan som den är men att den sen utvecklas och blir till nya varianter under 
själva berättandet. Även Alice talar om barnens användning av rekvisitan.  
 
 Det är så roligt när man ser att de använder rekvisitan som finns eller att de kan 
 göra det i leken själva utan att man styr. Då känner man att man nått fram lite 
 grann, och att de har behäft det (Alice). 
 
Alice och Cissi pratar vid flera tillfällen om vikten av att använda den nya tekniken i 
förskolan. Alice menar att IT är ett bra sätt att vidga barnens begreppsvärld och att det även 
handlar om att ge alla barn samma möjligheter. Med detta menar hon att alla inte har en Ipad 
hemma, men att det är viktigt att låta alla i förskolan få möta tekniken. Cissi lyfter fram att det 
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är viktigt för förskolan att hänga med i samhällsutvecklingen och ta vara på de fantastiska 
verktygen som IT kan bidra med. Med hjälp av Ipad som de kallar för lärplatta ges goda 
tillfällen, menar hon, för barnen att öva sin kommunikation. Hon lyfter även fram att den är 
ett bra verktyg för att upptäcka och kunna hjälpa språksvaga barn, på ett mer lustfyllt sätt än 
tidigare. Detta eftersom den är så populär att arbeta med. 
 
Birgitta lyfter fram att arbetet med activeboarden ger barnen att otroligt inflytande över sitt 
eget lärande. Genom den får barnen vara viktiga för varandra, lösa problem tillsammans och 
få möjlighet att lära av varandra. Hon menar även att det finns en stor potential att bearbeta 
böcker tillsammans och att även arbeta med skriftspråket via activeboarden. Dagny betonar att 
teater och dockteater inspirerar barnen att också vilja klä ut sig och spela teater. Hon menar 
även att det stimulerar fantasin att få göra sådana saker. 
 

4.7 Barns språkutveckling genom användning av barnlitteratur.  
Alice menar att det är svårt att se språkutvecklingen konkret och vad som gett vad när det 
gäller användning av barnlitteratur. De övriga respondenterna är däremot överens om att 
språkutvecklingen påverkas i stor grad av bokläsning. Alla respondenterna är överens om att 
samtalet runt böckerna har en viktig roll för att utveckla språket. De menar att ordförrådet 
växer, begreppsförståelsen utvecklas och att barnens frågor ofta är drivande i samtalen. 
Barnen kan t.ex. fråga Vad betyder det, vad är en supermask etc. och på så sätt utvecklas 
genom samtalet deras förståelse för nya ord. Birgitta berättar att hon ibland tar hjälp av bilder 
när hon ska förklara vad vissa ord betyder. Cissi lyfter fram att de kan relatera saker som 
händer i boken med någon händelse på förskolan. Hon berättar även att de ofta samtalar med 
barnen om olika synonymer. Flera av respondenterna uppger att barnen spontant upprepar 
många ord från berättelserna. 
 
 Det ser man ju i leken att de kan börja kommunicera med orden man haft i sagan. Som 
 sagan om den lilla, lilla gumman som mjölkar sin kossa i stävan. En stäva det vet de, så 
 att visst man ser specifika ord, att de lär sig när någonting intresserar dem (Alice). 
 
 Det ser man ju på de här som är små, de härmar ju nästan alla ord man säger. Och det 
 tillför ju ännu mer när man läser böcker. Då får de ett ännu större ordförråd och får se 
 bilder på vad det är (Dagny). 
 
Flera av respondenterna lyfter upp vikten av dialog mellan barn och barn och mellan barn och 
pedagog. Eva menar att böckerna ger inspiration till nya tankar och teman, samt att dessa 
påverkar dialogen. Hon lyfter även fram att barnen får tillfälle att argumentera för sina åsikter 
då hon i samband med dessa samtal kan fråga dem ”Varför tänkte du så eller varför tror du 
det?” Eva menar även att dialogen övar barnen i att fråga, berätta och lyssna. Birgitta och 
Cissi säger att barn får en större språkmedvetenhet och förståelse för språket när man läser för 
dem. Birgitta betonar att det är av stor vikt för de barn som är tvåspråkiga, att få höra många 
böcker som är lagom avancerade för att deras språk ska kunna utvecklas. Birgitta och Dagny 
lyfter båda fram intresset som ofta väcks för skriftspråket när man arbetar med barnlitteratur. 
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 En del barn väljer böcker med lite text som de vill höra om och om igen, och till slut 
 förstår man att de faktiskt håller på att lösa en läskod. Sen ser man hur de även annars 
 jobbar mycket med att förstå hur olika bokstäver låter. Det är spännande! (Birgitta). 
 
Dagny berättar att hon sett många barn under årens lopp bli inspirerade att skriva, och själva 
förstår poängen med att kunna läsa och skriva när de arbetat med barnlitteratur.  
 
 När de blivit intresserade av skriftspråket så ser man att de försöker sitta och försöka 
 själv och ljuda ihop ord. Då kan de komma under dagen också och fråga, hur stavas det 
 och det. När man ser att intresset väckts förs skriftspråket får man ta tag i det med de som 
 är intresserade, och stimulera dem att bli ännu mer intresserade (Dagny). 
  
Barns lekläsning, val av barnlitteratur, barnens eget berättande och vikten av att synliggöra 
barnens tankar genom samtalen, är teman som respondenterna tagit upp under intervjun och 
som kan kopplas till barns språkutveckling. Då dessa teman redogjorts för tidigare i 
resultatdelen väljer jag att inte upprepa dessa delar här. 
 

4.8 Önskemål om att arbeta med språkutveckling genom barnlitteratur.  
Alice återkommer till att hon vill lägga fokus på att vidga barnens begreppsvärld med hjälp av 
böcker, vilket redan har beskrivits under 4.1 och 4.3. Birgitta berättar att hon skulle vilja att 
barnen fick göra sina egna böcker. 
 
 Jag såg en elev göra det, och det var så enormt, det här barnet växte så enormt. Hon 
 var ju en författare och hade illustrerat boken. Jag tror att det är väldigt stärkande för 
 barnet på många olika sätt (Birgitta).  
 
Cissi anser att de jobbar på ett väldigt bra sätt, men att det alltid finns något man kan jobba 
mer med. Hon berättar att de pratat om att jobba utifrån någon saga som barnen tycker om, 
som de gjort för något år sedan. Då fick barnen återberätta och dramatisera Bockarna Bruse. 
 
Dagny berättar att de arbetar ganska mycket med barnens språk, med rim och ramsor och 
sånger. Hon kan inte komma på något mer hon skulle vilja jobba mer med. 
 
Eva beskriver att hon helst skulle vilja ha en liten, återkommande grupp med barn att läsa för 
varje dag. Hon har tidigare erfarenhet av det och tyckte att det var fantastiskt. Hon menar att 
språket utvecklas mer och att det var spännande att se hur barnen ändrade uppfattning från att 
inte vilja ta till sig vissa tjejböcker eller killböcker till att bli mycket intresserade av både 
bilder och texter i olika sorts böcker. Hon menar att denna sorts läsning är det optimala, men 
att det är en organisatorisk sak. Under läsningen fick barnen sitta i en halvcirkel och fröken på 
en stol så att alla kunde se bilderna. 
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5. Analys 
 

5.1 Barnbokens betydelse för förskolebarn 
Alla respondenter tycker att barnboken har en viktig plats i förskolan och lyfter fram olika 
sidor av barnbokens betydelse. Bredden av argument för varför det är viktigt med 
barnlitteratur kan kopplas till bredden av fördelar som forskning visar att högläsning och 
arbete med barnlitteratur bidrar till (Dominković m.fl. 2006). Exempel på detta är att utvidga 
barns tankevärld, stimulera fantasi, barns lekläsning samt att stimulera språket med hjälp av 
bilder och text. 
 

5.2 Användning av barnlitteratur i verksamheten, var, när och hur?  
Alla respondenter uppger att de använder planerad och spontan högläsning för barnen.  
 
Var 
Alla respondenterna var medvetna om vikten av en lugn och avskild miljö vid högläsning som 
bl. a rekommenderas av Granberg (2006) och Ekström (2004). Trots detta var det bara 
avdelning Båten och Druvan som hade ett speciellt rum avskilt för läsning. Alla respondenter 
talar om att man har böcker som barnen själva kan plocka och läsa i anslutning till en soffa. 
Att barnen själva ges möjlighet att plocka, bläddra och lekläsa böcker är positivt för barnens 
literacyutveckling enligt Snow m.fl. (1998). 
 
När 
Resultatet visar att den enda planerade lässtunden under dagen kallas för läsvila eller lässtund 
och förekommer i samband med lunchen på samtliga avdelningar. Pedagogerna var överens 
om att valet av tid berodde på att barnen behövde en stund av nervarvning och att det passade 
bra när de yngre sov. Detta går stick i stäv med forskningen som menar att det är viktigt att 
välja en tid när barnen är pigga och utvilade för att läsningen och samtalet skall bli så bra som 
möjligt Granberg (2008) och Ekström (2004). I en artikel från forskning.se kan vi läsa att 
”Läsning och samtal sker alltför ofta för mätta och trötta barn efter måltider, vilket innebär en 
degradering och kvalitetssänkning av aktiviteten” (Englund, 2010). Artikeln lyfter vidare fram 
att ordet ”läsvila” bör bytas ut mot något annat som visar att det handlar om en aktiv aktivitet 
och som planerat bör ske mer än en gång per dag.  Endast en av respondenterna lyfter fram att 
de planerat läser för en mindre grupp barn en gång i veckan på en förmiddagstid. 
 
Hur 
När det gäller gruppstorlekarna sker läsningen på fyra av förskolorna för relativt många barn, 
mellan 10–12 barn. Undantaget är småbarnsavdelningen Ankaret som endast har fem barn. 
Cissi och Eva uttrycker en frustration över gruppstorleken och skulle gärna läsa för färre barn 
om det gick, medan resten av respondenterna tycker att det fungerar bra. Karweit (1994, i 
Dominković m.fl. 2006) menar i sin forskning att man bör vara en liten grupp barn i 
högläsningssituation för att läsning och samtal ska utveckla barnen maximalt. Även 
Vygotskijs tal om att möta barnet i den proximala utvecklingszonen underlättas då man är en 
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mindre grupp på relativt liknande nivå som får lyssna tillsammans och ges möjlighet att 
samtala om berättelsen. Alice skiljer ut sig från de andra genom att många gånger tala om 
vikten av att fånga barnen genom att läsa med inlevelse och uttrycksfullt. Detta arbetssätt 
stöds av tidigare redovisad forskning. 
 

5.3 Syfte med högläsning 
Respondenterna har många olika syften med högläsning och nämner många olika fördelar 
som högläsningen bidrar till. Det vanligaste svaret som tre respondenter anger är att det 
öppnar upp en språklig värld för barnen och att språket berikas. Både ordförrådet och 
begreppsförståelsen står i centrum för vad denna språkutveckling främst innebär enligt 
respondenterna. Dagny anger flera skäl till högläsning, som bl.a. att få ha en mysig stund 
tillsammans. Även flera andra respondenter talar under intervjun om läsning som en mysig 
och uppskattat aktivitet. Detta kan kopplas till läsning som en lustfylld aktivitet som Fast 
(2011) menar är en viktig del av läsningen och barnens lärande. Flera respondenter nämner 
även att högläsningen är ett bra verktyg för att komma åt ett särskilt ämne exempelvis empati, 
matematik eller att fånga upp ett intresse man ser hos barnen. 
 
Alice och Eva skiljer ut sig från de andra genom att ange ett tydligt syfte med högläsningen. 
Alice talar gång på gång om att vidga barnens tankevärld genom barnlitteratur, vilket även 
Dominković m.fl. (2006) menar är en styrka i högläsning för barn. För Eva är högläsningens 
syfte att skapa egna inre bilder, vilket är en viktig process enligt Edwards (2008). Två av 
respondenterna, Cissi och Dagny hänvisar till Lpfö98 och menar att högläsning och att arbeta 
med kommunikation är viktigt utifrån målen under språk och kommunikation.  
 

5.4 Val av barnlitteratur 
Gemensamt för alla respondenterna är att de tar med sig barnen till biblioteket där både barn 
och pedagoger väljer ut böcker. Fokus ligger på barnens val och flera respondenter talar om 
vikten av barnens inflytande och påverkan. Detta ges stöd för i Lpfö98 där barnens inflytande 
har stor plats. Det vanligaste sättet att välja litteratur inför lässtunden på de olika 
avdelningarna är att barnen får välja. Även detta hänvisas av flera respondenter till vikten av 
barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi kan även se att detta är ett medvetet val 
på t.ex. avdelning Båten då pedagogen uttrycker att det är ett viktigt tillfälle att lyfta fram det 
enskilda barnet och dennes val. Utifrån respondenternas beskrivningar av hur läsningen går 
till verkar det vara regel att barnen väljer litteratur och undantag att pedagogen väljer. 
Pedagogerna ger exempel på att de kan välja bok när det hänt något speciellt på gården eller 
om de ska jobba med något tema. Vid spontanläsningen är respondenterna överens om att 
barnen väljer böcker. 
 
Den som skiljer sig mest från de andra i denna fråga är Eva som vid flera tillfällen talar om 
vikten av att välja varierande litteratur med tanke på både text och bild. Av respondenterna är 
hon den enda som uppger att hon alltid gör medvetna bokval inför de planerade lässtunderna 
under veckan. Detta stöds av forskning som visar att pedagogen har en viktig uppgift att välja 
varierande litteratur eftersom olika språkfärdigheter uppkommer inom olika typer av litteratur 
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(Dominković m.fl. 2006). Även Cissi och Dagny berättar att de använder olika sorts litteratur 
såsom rim, ramsor, sagor och sånger för att arbeta med språket. Cissi lyfter även fram 
betydelsen av att blanda gamla och nya sagor, för att berika barnens språk.  Eva är även den 
enda av respondenterna som lyfter fram betydelsen av att vara inläst på den nya litteraturen. 
Det stöds av Henriksson (2000) som pekar på detta som ett viktigt ansvar hos pedagogen. 
Även Birgitta talar om vikten av medvetna bokval och främst när det gäller genussynen. Hon 
hänvisar till uppdraget i Lpfö98 där det står att förskolan ska motverka traditionella 
könsroller. 
 

5.5 Olika metoder för att arbeta med barnlitteratur 
Det var en stor variation mellan avdelningarna med tanke på förekomsten av olika metoder att 
bearbeta barnlitteraturen på. På vissa avdelningar som exempelvis Ankaret fanns en stor 
variation av arbetssätt och en medvetenhet om vikten av att arbeta på olika sätt. På vissa 
avdelningar som exempelvis Båten såg arbetet ganska likartat ut. Den vanligaste metoden på 
samtliga avdelningar var de spontana boksamtalen runt böckerna. Samtalet runt texter och 
bilder är enligt redovisad forskning nödvändigt för av att många av högläsningens positiva 
effekter ska uppnås. Flera av respondenterna lyfter fram att barnens tankar, frågor och teorier 
ofta styr samtalen, vilket kan kopplas till barnens inflytande som tydliggörs i Lpfö98.  
 
En annan metod som alla använder är det visuella berättande, och till det används både Flano 
och activeboard. Båda dessa former ger barnen möjlighet att se bilden utan att skymma 
varandra, vilket Granberg (2006) menar är speciellt viktigt för yngre barn. När det gäller 
dockteater används denna metod sporadiskt på alla avdelningar. Alice är den som främst 
använder sig av dockteater och annan rekvisita och menar, liksom Granberg, att 
tredimensionella figurer är en stor hjälp för de mindre barnen när de ska höra en saga. Dock 
bör det nämnas att Alice är den enda pedagogen av respondenterna som enbart arbetar med 
små barn. 
 
Flera respondenter berättar att de ibland gör dramatiseringar med barnen, dock verkar det ske 
väldigt sporadiskt. Att skapa och kommunicera via drama och rörelse skall enligt Lpfö98 
finnas som innehåll och metod i förskolan. Det kan enligt respondenterna ske spontant av 
barnen eller att pedagogen är med och stöder genom att berätta sagan. Till skillnad från 
användandet av drama som bearbetning av litteratur, så används nya tekniska hjälpmedel i 
större utsträckning. Fyra av respondenterna talade mycket om de nya tekniska hjälpmedlen 
Ipad och activeboard. De menade att det fanns många möjligheter att låta barnen arbeta med 
barnlitteratur genom dessa verktyg, exempelvis genom att låta barnen göra sina egna sagor 
eller läsa sagor inlagda på Ipaden. 
 
Två av respondenterna, Dagny och Eva använder sig regelbundet av muntligt berättande och 
berättar att barnen gärna vill höra sagor på det sättet, vilket även forskningen menar är viktigt. 
Eva lyfter i likhet med Fast (2001) fram att berättelser och sagor som barnen hört många 
gånger blir ett stöd när de själva skall berätta. Alla respondenterna uppger att de arbetar med 
barnens eget berättande. Detta sker ofta utifrån barnens egna initiativ, genom att barnen 
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berättar en saga utifrån bilder, figurer eller activeboarden för några andra barn. Bilden har 
således en viktig uppgift i språkutvecklingen genom att den i likhet med texten bl.a. kan 
representera det berättade och vara ett stöd för det muntliga berättandet enligt Liberg (2006). 
Dagny ger även exempel på hur barnen uppskattat att ha fått göra egna sagor med både text 
och bilder med hjälp av Ipad. Detta stämmer väl överens med Vygotskij, som menar att 
lärande sker i interaktion med andra i för barnet meningsfulla sammanhang (Strandberg, 
2006). 
 

5.6 Syfte med olika arbetssätt utifrån barnlitteraturen 
Alla respondenterna är överens om att syftet med att använda sig av olika metoder i arbetet 
med barnlitteratur, är att skapa delaktighet hos barnen. Flera respondenter lyfter fram att det 
krävs en variation av arbetssätt för att fånga olika barn, som lär sig på olika sätt. Detta 
bekräftas av Lpfö98 som menar att det är viktigt att utgå från en mängd av arbetssätt och 
metoder för att stimulera språket, liksom att låta barnen vara delaktiga och utforskande. En 
grundläggande tanke i Lpfö98 är även att alla barn är olika och att det är viktigt att möta varje 
barn utifrån dennes behov.  Barnens delaktighet och utforskande kan även kopplas till 
Vygotskij som menar att tänkandet utvecklas genom barnets aktiva interaktion med den 
omgivande kulturen, med hjälp av olika artefakter (Strandberg, 2006). I detta sammanhang 
syftar artefakter på exempelvis tredimensionella figurer, pennor, utklädningskläder och Ipad. 
 
Flera av respondenterna talar om vikten av att använda de nya IT-verktygen och menar att det 
är mycket viktigt att förskolan följer med i den tekniska utvecklingen. Detta dels med tanke 
på att ge alla barn samma möjligheter att möta den moderna tekniken men även för de nya 
möjligheter som denna teknik innebär. På förskolan Havsbris var det activeboard som gällde 
på båda avdelningarna och på förskolan Fruktsallad var det Ipad. Förskolan Eken hade inget 
av det. Då denna teknik är så ny har det inte gått att hitta någon forskning kring hur denna 
teknik kan användas för att arbeta med barnlitteratur i förskolan. I Lpfö98 står det dock att 
multimedia och informationsteknik är delar av förskolans olika uttrycksformer och arbetssätt, 
samt att barn ska få utforska med hjälp av teknik. Arbetet med activeboarden ger även barnen 
möjlighet att lösa problem tillsammans och lära av varandra eftersom man är bra på olika 
saker enligt Birgitta. Detta stämmer väl överens med Vygotskijs tankar om att barnen kan lära 
av varandra i sin proximala utvecklingszon. 
 

5.7 Barns språkutveckling genom användandet av barnlitteratur  
Något som både forskning och respondenterna varit överens om är boksamtalets betydelse för 
språkutveckling vilket behandlats under 5.3 och 5.5. Utöver det som tagits upp där har 
respondenterna lyft fram ytterligare språkfärdigheter utifrån dessa samtal. Såsom att barnen 
får tillfälle att möta synonymer, får argumentera, samt öva sig i att fråga, berätta och lyssna i 
dialogens form. Även att relatera saker i boken med någon händelse på förskolan är en 
förmåga som lyfts fram. Dessa språkförmågor är också betonade i Lpfö98 där det står att barn 
skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna och förstå andra, delge sina egna 
uppfattningar, få argumentera och kommunicera med andra. Genom användandet av 
litteraturen inspireras barnen till nya tankar och teman i samtalen enligt Eva, vilket är 
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språkutvecklande enligt bl. a. Edwards (2008). Flera respondenter menar att barnens ordförråd 
växer utifrån berättelserna, genom att de upprepar många ord från berättelserna. Alice ger ett 
exempel från ankaret där barnen börjat använda ordet stäva utifrån Sagan om den lilla, lilla 
gumman. Dominković m.fl. (2006) menar att barn genom bild och text i böcker får möta 
många främmande fenomen och objekt för första gången, då även ordförrådet växer.  
 
Respondenterna lyfter även fram att barnen ofta frågar om ords betydelser. Hagtvet (2004) 
menar att detta visar på en språkmedvetenhet hos barnen som innebär att de kan förhålla sig 
till språket som till ett objekt. Denna förmåga är av stor vikt i närmandet av skriftspråket. 
Endast Birgitta och Dagny lyfter fram att intresset för det skrivna språket ofta startar i 
kontakten med barnlitteraturen, och ger exempel på barn som löst läskoden genom 
högläsning. Där barn förstått poängen med att kunna läsa och skriva när de jobbat med 
barnlitteratur och barn som börjar skriva och ljuda ihop ord. Detta är tydliga exempel på hur 
en utveckling av barnets skriftspråkliga medvetenhet, som innefattar varför och hur man 
skriver och läser, kan väckas i mötet med litteraturen (Björk & Liberg, 2006). Även i Lpfö98 
betonas vikten av att låta barnen få ett intresse för skriftspråket. 
 
Respondenterna har gett många exempel under intervjuerna på olika literatykompetenser som 
enligt Snow m.fl. (1998) är av stor vikt för barnens tal och skriftspråksutveckling. Exempelvis 
att barn ber pedagogen att läsa en bok, samt barn som lekläser och lekskriver. Vidare barn 
som kopplar ihop den lästa berättelsen med sitt eget liv, barn som förstår att det är texten som 
ska läsas, och barn som använder nya ord i det egna talet. 
 

5.8 Önskemål om att arbeta med språkutveckling genom barnlitteratur 
Hos respondenterna finns en stor variation av önskemål om hur de vill arbeta med 
barnlitteratur. Alice återkommer till betoningen på att vidga barnens begreppsvärld som redan 
behandlats under 5.3. Birgitta vill låta barnen göra egna böcker. Genom detta får barnen 
använda sig av muntligt berättande, göra egna bilder och prova på skriftspråket. I Lpfö98 kan 
vi se att barn skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att berätta, utveckla intresse för 
bilder samt skriftspråk. 
 
Cissi och Dagny menar båda att de är väldigt nöjda med sitt sätt att arbeta med språket. Dagny 
kan inte komma på något mer hon skulle vilja göra. Cissi däremot lyfter fram att det skulle 
kunna vara dags att dramatisera någon saga igen. 
 
Evas önskan att få läsa för en liten återkommande grupp varje dag stämmer väl överens med 
forskningen i detta ämne. Genom detta kan samtalet bli mer utvecklande och ge större 
språkutveckling enligt bl.a. Edwards (2008). Vi ser även att Evas egen erfarenhet av att läsa 
på detta sätt bekräftar det som forskningen säger, nämligen att språket utvecklas mer än när 
man läser och samtalar i stor grupp. Hon lyfter även fram att barnen i denna mindre grupp 
fick ett stort intresse för alla sorts böcker och bilder, även typiska killböcker och tjejböcker. 
Detta kan kopplas till Lpfö98 där det står att barnen skall få tillgång till böcker av olika genrer 
och att förskolan skall motverka traditionella könsroller. 
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6. Diskussion 
  
6.1 Metoddiskussion 
Jag valde att arbeta med semistrukturerade intervjufrågor (Bilaga 2) som insamlingsmetod till 
studien. Det har fungerat bra och respondenterna har haft mycket att berätta i ämnet. 
Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera och alla respondenter visade ett stort intresse för 
ämnet. Genomförandet av intervjuerna har vid alla tillfällen fungerat väl. Vi har suttit i ett 
avskilt rum som respondenterna valt utan någon yttre störning. Tekniken har fungerat bra och 
ljudkvalitén har varit god. Transkriberingen har skett noggrant och frågorna har varit öppna 
och ej ledande, vilket har bidragit till att reliabiliteten ökat. När det gäller innehållet i 
intervjuerna har vissa respondenter ibland svarat på en fråga under någon annan fråga. Trost 
(2010) menar att svar på en fråga ofta kan komma som en följd av någon annan fråga än man 
tänkt. Då jag skrev ner resultatdelen sökte jag svar i intervjuerna som helhet under varje fråga. 
Detta var väldigt tidskrävande men samtidigt viktigt för att inte störa respondenterna i deras 
tankeflöde. Vidare har frågorna ibland kommit i olika ordning vid olika intervjuer, som följd 

av min strävan att följa respondentens svar. Detta stöds av Trost (2010) som menar att det är 
av stor vikt att följa den intervjuades tankegångar och aldrig avbryta respondenten.  
 
Då jag arbetade med resultatet insåg jag att frågorna var något för många och ibland 
upplevdes som tjatiga. Detta hände framförallt vid de tillfällen då respondenten varit inne på 
den frågan av sig själv. Vid dessa tillfällen brukade jag börja med att säga att vi varit inne på 
denna fråga redan men att det fanns möjlighet för respondenten att tillägga något. Detta 
eftersom jag ville att alla skulle höra samma frågor och ofta ville respondenterna lägga till 
någon ytterligare information.  Då jag arbetade med resultatdelen valde jag att sammanföra 
svaren på fråga 5 och 9 då det gällde samma ämne. Detta har även inneburit att vissa teman 
upprepats under olika frågor, och lett till att analysen under en fråga även kan passa in under 
någon annan fråga. 
 
Jag ser i efterhand att jag kunnat slipa mer på frågorna och gjort en provintervju för att testa 
frågorna mer noggrant. Jag valde helt att utelämna resultatet från frågan om bildens betydelse. 
Detta pga. av att den inte tillförde så mycket till uppsatsen och av utrymmesskäl. I både 
bakgrunden och utformandet av intervjufrågor upplever jag att jag försökt täcka in för 
mycket, och att det hade varit en fördel att begränsa mig tydligare, vilket är en lärdom inför 
framtiden. När det gäller urvalet av respondenter har jag upplevt en svårighet som är vanlig 
när det gäller intervjuer, nämligen att endast de som är intresserade av ämnet är villiga att bli 
intervjuade. Genom att jag fick flera nej, och mina handledare frågade runt för att hitta någon 
som ville ställe upp är det troligt att tänka att de som inte alls är intresserade av barnlitteratur 
inte heller vill bli intervjuade om detta, men det kan förstås finnas andra orsaker till att man 
säger nej, som exempelvis tidsbrist. På det sättet påverkas resultatets reabilitet och validitet 
negativt genom att alla respondenter har en väldigt positiv inställning till böcker i förskolan 
och arbetar med detta. Detta hade kunnat göras annorlunda om jag valt att använda mig av 
enkät som metod som inte krävt lika mycket tid av respondenterna vilket möjligen hade höjt 
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deltagandet. Då jag emellertid var intresserad av hur några pedagoger arbetade och såg på 
barnlitteraturens roll hade en enkät svarat sämre mot mitt syfte. 
 
Det hade varit både intressant och givande att komplettera intervjuerna med observationer, 
videoinspelning eller intervjuer med barn, för att se hur respondenternas teorier och tankar 
gestaltade sig i verksamheten. Förmodligen hade det kunnat ge ett mer nyanserat resultat.  
Detta hade emellertid tagit för mycket tid och därför blev jag tvungen att fokusera på bara en 
metod. Detta val påverkar dock reabiliteten och validiteten i min studie negativt. Då fem 
verksamma pedagoger i förskolan delat med sig av sina tankar när det gäller barnlitteraturens 
roll i förskolan och hur de arbetar med böcker har studiens syfte uppnåtts. Det var positivt att 
studera flera olika förskolor för att få ett bredare resultat. Men resultatet av min studie är inte 
generaliserbart utan handlar om vad denna begränsade respondentgrupp svarat vid detta 
tillfälle och min tolkning av detta. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med mitt arbete var att undersöka och beskriva hur det pedagogiska arbetet med 
barnlitteratur sker i några förskolor med utgångspunkt i barns språkutveckling. Jag anser att 
jag fått fram ett rikt resultat av mina kvalitativa forskningsintervjuer och att resultatet har en 
tydlig koppling till både syfte och frågeställningar. Pedagogerna tycker att arbetet med 
barnlitteratur är mycket viktigt. De beskrev ingående hur man använder litteratur i det 
pedagogiska arbetet, vilken roll man ansåg att barnlitteraturen har för att stimulera språket 
samt vilken roll högläsningen har i det pedagogiska arbetet. I min analys gick jag systematiskt 
igenom mitt resultat och kopplade detta till forskning samt till läroplanen. För att undvika att 
bli för detaljerad och att upprepa mig, kommer jag i denna diskussion att göra ett antal 
nedslag i intressanta teman i resultatet och diskutera dessa. 
 
När det gäller läsmiljön på de olika förskolorna kan vi se att medvetenheten om en lugn och 
avskild miljö betonas på samtliga avdelningar. Därför är det anmärkningsvärt att endast två 
avdelningar har speciella läsrum som möjliggör detta. Att det kan upplevas som ett problem 
ger ju även Eva exempel på då hon beskriver svårigheten att läsa när ljudnivån är hög 
runtomkring. Jag kan även tycka att det är lite märkligt att läsning kan pågå i samma rum som 
annan verksamhet, vilket en annan av respondenterna uppger. Detta kan mycket väl ha en 
negativ påverkan på barnens möjlighet till koncentration. En anledning till att inte fler 
avdelningar har separata läsrum kan vara att avdelningarna har begränsat antal rum och 
framförallt små rum, och har svårt att avsätta ett rum för läsning. 
 
När det gäller val av tid för högläsning går det att se att det är de morgontidiga och sena 
barnen som framförallt får lyssna till högläsning i mindre grupper. Eftersom många barn har 
samma tider varje dag kan man anta att det är samma barn som framförallt får lyssna till 
högläsning i dessa mindre grupper. Detta är positivt för de barnen som har långa dagar på 
förskolan, men kan även ses som en brist för övriga barn. När det gäller tiden för den 
planerade läsningen är det vanligt med läsvila efter lunch, vilket stämmer med min tidigare 
erfarenhet. Att denna tid väljs till detta är negativt enligt den forskning jag redogjort för i 
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ämnet. Detta ser jag som en av svagheterna med arbetet med barnlitteratur på de undersökta 
förskolorna. Dels pga. av att det är den tid då barnen är mest trötta men också för att de yngre 
barnen inte får någon planerad läsning.  Anledningen till detta tror jag är att många förskolor 
hellre prioriterar att vara ute på förmiddagen då barnen är som piggast för att de ska få röra 
sig och få frisk luft, vilket även är viktigt. På förskolorna, där studien gjorts, uppgav alla att 
barnen var ute på förmiddagarna. 
 
Då det gäller gruppstorlek till högläsningen är det värt att notera att grupperna ofta är alldeles 
för stora utifrån litteraturens rekommendationer. Detta hänger ihop med valet av tid eftersom 
pedagogerna delar upp sig mellan de stora och små barnen under vilan. Jag anser i linje med 
forskningen att läsningen och samtalet runt böckerna skulle kunna utvecklas mer om gruppen 
av barn var färre. Samtliga respondenter talade om boksamtalets betydelse för 
språkutvecklingen och vikten av detta samtal. Det som kan tyckas konstigt är att ingen av 
respondenterna la ner någon förberedelse före dessa samtal. En intressant iakttagelse är att 
Eva, som arbetat på ett annat sätt tidigare, kunde se hur gruppstorleken påverkade 
språkutvecklingen och samtalet. Jag tror att förberedda boksamtal i mindre grupper och på en 
tid när barnen är piggare skulle kunna utveckla barnens språk mer i förskolan och att det är en 
viktig metod som går att utveckla mer, som t.ex. Edwards (2008) och Chambers (1994) ger 
exempel på. Det går även att se utifrån studiens resultat att fokus verkar ligga mer på de äldre 
barnen än de yngre på de flesta avdelningar. Respondenterna har gett olika exempel på hur de 
äldre barnen får göra sina egna böcker, att de lyssnar på kapitelböcker som de yngre barnen 
har svårt att förstå och som tidigare nämnts att de yngre barnen sover på den planerade 
lässtunden. Att de yngre barnen också skulle få höra högläsning fanns som en strävan men 
inget bestämt hos flera respondenter. Detta kan leda till att det framförallt är de barn som tar 
egna initiativ som får höra mest sagor, vilket i sin tur leder till att de språksvaga som 
framförallt skulle behöva stimulans av högläsning kanske inte får det. Värt att påpeka är att 
ingen av respondenterna talade om medvetenheten att arbeta med de språksvaga med hjälp av 
barnlitteratur, vilket bl.a. Björk och Liberg (1996) menar är mycket viktigt för att stödja 
språksvaga barn. 
 
Att barnens val när det gäller litteraturen har stor plats på förskolorna kan vara både positivt 
och negativt. Positivt på det sättet att barnen får en tydlig delaktighet och att det blir ett 
tillfälle för det barnet att synas. Men det kan även vara ett sätt för pedagogen att slippa göra 
medvetna val. Genom att barnens bokval styr i så hög grad verkar pedagogens syfte med att 
välja litteratur ha en undanskymd roll. Jag kan se att pedagoger oftare skulle behöva vara 
pålästa och förberedda för att fördjupa läsningen och välja böcker för att utveckla t.ex. olika 
sorts språkfärdigheter, bearbeta händelser eller speciella teman. Detta är även något jag ofta 
saknat under mina praktikperioder då jag nästan bara stött på att barnen väljer böcker, något 
som i likhet med annan pedagogisk verksamhet behöver ha ett syfte. Det var intressant att det 
som lyftes fram om bokvalet av flera respondenter till stor del handlade om genus, vilket 
verkar vara ett prioriterat område på många förskolor. Det var även intressant att se hur 
pedagogernas egna intresseområden och tidigare erfarenhet av barnlitteratur styrde vad de 
ville förmedla till barngruppen, som exempelvis skillnaden mellan Alice betoning av utvidgad 
livsvärld och Evas betoning av att få skapa egna bilder vid högläsning. 
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När det gäller olika metoder för att bearbeta litteratur framgår det att högläsning och 
boksamtal förekommer överallt, men att de övriga metoderna används ganska sparsamt på de 
flesta avdelningar. Även då flera respondenter talade om vikten av att låta barn lära på olika 
sätt och vikten av att erbjuda en mängd uttryckssätt, så verkar ändå dessa andra metoder 
användas ganska sporadiskt. Ett exempel på detta är då Cissi berättar att de använder sig av 
drama och senare i intervjun berättar att det var ett år sedan sist. En anledning till att inte fler 
använder sig av mer kreativa arbetsformer kan vara att det kräver mer förberedelse och 
mindre grupper och en tid på dagen med piggare barn. Något jag inte förväntat mig innan var 
hur mycket man använde sig av tekniska hjälpmedel, i synnerhet activeboard och Ipad. Detta 
är ett relativt nytt fält och inte mycket forskning är gjord i ämnet. Därför är det svårt att uttala 
sig om fördelar och nackdelar med användandet av dessa, men det känns som ett spännande 
sätt att låta barnen göra egna böcker och att visa böcker på stor skärm. 
 
Det var glädjande att se att alla respondenter tyckte att litteraturen hade en viktig roll för att 
utveckla barnens språk och att alla arbetade aktivt med barnlitteratur. Respondenterna har gett 
många exempel på hur språket utvecklas i arbetet med barnlitteratur. Genom respondenternas 
svar kan vi se en stor medvetenhet om litteraturens positiva påverkan på språket. Att 
ordförrådet växer var alla överens om och är förmodligen det lättaste sättet att se att språket 
utvecklas. Det var inspirerande att höra att så många barn tycker om böcker och tar så många 
egna initiativ, som att läsa för sig själv, berätta för sina kompisar eller att be en pedagog att 
läsa högt. Genom att så många barn attraheras av böcker finns det en stor möjlighet att 
uppmuntra detta intresse ännu mer, genom att t.ex. bearbeta litteraturen på fler kreativa sätt. 
Man skulle också kunna arbeta i mindre grupper eller att tillsammans skapa ett inspirerande 
läsrum anpassat för samspel mellan barnen. Att barnen fick göra sina egna böcker på två 
avdelningar var ett inspirerande exempel på hur barnens intresse togs till vara liksom 
sagobordet. Det visar på pedagogernas lyhördhet för barnens intressen och på vilja att prova 
något nytt.  Jag tycker att Eva lyfte en väldigt viktig fråga när hon menade att bokläsandet är 
en organisatorisk fråga. Det handlar om vad man vill prioritera och att göra en plan för att 
kunna förverkliga det. Många av respondenterna nämnde att det är viktigt med 
språkutveckling och barnlitteratur, men jag ser att en större medvetenhet skulle behövas för 
att teorierna ska bli tydligare i praktiken. Utifrån respondenternas svar under fråga 8 blev jag 
förvånad att inte fler talade om personaltäthet, en annan lästid eller önskan om att läsa för en 
mindre grupp. Jag hade förväntat mig att fler skulle vilja läsa under dessa former, men det 
verkar som att de flesta var nöjda med sitt arbete och gav mindre förslag på förändringar. Det 
är positivt eftersom förskollärarna upplever att arbetet med barnlitteratur och språket fungerar 
bra, men samtidigt ställer jag mig frågande till detta då många viktiga faktorer som 
forskningen pekar på inte uppnåddes på förskolorna, som jag visade på i analysen. 
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6.3 Slutdiskussion 
Jag valde att utgå från en sociokulturell teoriram i min uppsats. Det har varit en bra 
utgångspunkt och jag har kunnat se många kopplingar mellan de sociokulturella teorierna och 
respondenternas pedagogiska arbete med barnlitteratur i förskolan. Under intervjuerna har 
vikten av att arbeta med barnlitteratur lyfts ur en mängd aspekter, och respondenterna har 
visat ett stort intresse av att arbeta med barnlitteratur. Det har varit spännande att se bredden 
av svar till varför det är viktigt att arbeta med litteratur och hur olika respondenter brinner för 
olika ändamål. Då min studie fokuserat på språkutveckling har det varit intressant att få ta del 
av respondenternas erfarenheter kring detta område. Jag har fått ta del av många bra och 
intressanta idéer som jag kommer att ha nytta av i mitt framtida yrke. Jag upplever att det 
finns väldigt mycket bra som görs men att det även finns förbättringspotential på flera 
områden. Även dessa reflektioner är något jag kommer att bära med mig och ha nytta av i mitt 
framtida yrke. Under arbetet med denna studie har jag verkligen insett vikten av att arbeta 
med barns språkutveckling under förskoleåren, och att medvetna pedagogiska satsningar på 
språket kan påverka barnets framtid. Genom inspirerande litteratur har jag insett vilken 
guldgruva som finns i barnlitteraturen och vill gärna i framtiden arbeta aktivt för barns 
språkutveckling på många olika sätt. 
 
Jag anser slutligen att jag fått svar på mina frågeställningar genom de genomförda 
intervjuerna och därmed nått mitt syfte med studien.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Detta är ett spännande ämne som det redan finns mycket forskning kring, men det vore 
intressant att göra en längre studie på några förskolor i Sverige. Det skulle vara spännande att 
jämföra språkutvecklingen hos barn som får den traditionella läsvilan och barn som får 
läsning med boksamtal i mindre grupper på en tid då barnen är pigga. Det vore även intressant 
att se hur yngre barns språkutveckling kan fördjupas genom ett arbete med barnlitteratur mer 
anpassat för de yngre barnen. Genom en längre studie kan resultatet bli djupare och mer 
nyanserat med hjälp av flera metoder såsom videoobservation och intervjuer av barn.  
 
Utifrån studiens resultat har jag även tänkt på att det vore intressant att forska kring IT:s roll i 
arbetet med barnlitteratur. Vilka fördelar och nackdelar finns det med den nya tekniken och 
hur kan ett givande arbete med barnlitteratur och språkutveckling se ut i förskolan med dessa 
redskap? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Elli-Maja Fogelqvist och läser min sista termin till förskolelärare på Luleå 
tekniska universitet. Jag skriver min examensuppsats om hur barnlitteratur används i 
förskolan, och hur den kan stimulera barns språkutveckling. Detta ämne känns både 
viktigt och intressant att fördjupa mig i, inför mitt framtida yrke som förskollärare. I 
min undersökning vill jag genom att intervjua, ta del av pedagogers tankar kring 
barnlitteratur och dess användning i verksamheten, och vill därför fråga dig som 
verksam förskollärare om du vill bidra med dina kunskaper till denna studie. 
Intervjuerna kommer att vara max 30 min långa, och spelas in. Deltagandet är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas under studien. All information kommer att användas 
konfidentiellt, dvs. att de som intervjuas och förskolorna kommer att avidentifieras. 
Materialet jag samlar in kommer endast att användas i denna undersökning. 
 
Med detta mejl undrar jag om du vill vara med i min undersökning. Därefter hör jag av 
mig så att vi kan komma överens om en tid som passar för intervjun. Jag vore mycket 
tacksam för din medverkan. 
 
Har du några frågor kan du nå mig på telefon eller mejl. 
 
Med vänliga hälsningar  
Elli-Maja Fogelqvist 
 
0920-475767, 073 4013361 och ellfog-1@student.ltu.se 



 41  

Bilaga 2: Intervjuguide 
Vilka åldrar och hur många barn har ni på er avdelning? 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du varit verksam i yrket? 
 
1 Vilken betydelse har barnboken för förskolebarn? 
 
2 Använder du barnlitteratur i verksamheten? när, var, hur?  
3 Vilket syfte har högläsningen? 
4 Hur väljer du ut barnlitteratur? 

 
5 Använder du något annat sätt än läsning, t.ex. dockteater, muntligt berättande?  
6 Vilket syfte har du med att använda barnlitteratur på detta sätt?  
 
7 Upplever du att barnens språk utvecklas genom att använda barnlitteratur?  
- När i så fall? 
Kan du ge exempel? 
 
8 Hur skulle du vilja arbeta med barnlitteratur med tanke på barnens språkutveckling? 
9 Bearbetar ni barnlitteraturen, och i så fall på vilket sätt? 
10 Vilken betydelse anser du att bilderna har i barnlitteraturen? 
 
 
Följdfrågor: 
Kan du ge exempel på det? 
Kan du förtydliga hur du menar? 
 


