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Förord 
 

Vi vill tacka alla som bidragit till vårt arbete. Vi vill rikta ett speciellt tack till de pedagoger som har 

ställt upp som respondenter, era åsikter och reflektioner har varit värdefulla för oss och vår studie. 

Vi vill också tacka vår handledare Steffan Lind som varit ett stort stöd och guidat oss genom 

arbetets gång. Till sist vill vi tacka våra nära och kära för ert tålamod och uppmuntran under våren 

2012. 

 

Anna Enbom & Nina Jakobsson 

  



Abstrakt 

 
Det här examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie som har som syfte att ge en förståelse för hur 

pedagoger uppfattar att små barns språkutveckling påverkas av böcker och framförallt av vilken 

sorts språk som används i böcker. Vi har delat upp syftet i tre olika forskningsfrågor som infattar 

vad pedagogerna anser om småbarnsspråk i litteratur, hur de använder sig av litteraturen och till sist 

hur det påverkar barns språkutveckling. Vi har noterat att många böcker som vänder sig till små 

barn inte har en korrekt eller fullständig svenska i sin text, de använder sig av så kallat 

småbarnsspråk. Vi har också frågat pedagogerna hur de använder sig av litteraturen i barngruppen. 

Vi har intervjuat fem olika pedagoger med olika erfarenheter och arbetsplatser. Sedan har deras 

uppfattningar jämförts med vad tidigare forskning om små barns språkutveckling samt forskning 

om småbarnslitteratur visar. Resultatet visade att de flesta pedagogerna ansåg att dessa böcker var 

bra i sin helhet men att de inte tyckte om språket. Språket ansågs vara fattigt, torftigt eller för 

enkelt, men några av de intervjuade ansåg att det berodde på vem man läste för. Många av 

pedagogerna uttryckte också att det spelade större roll hur du använder dig av litteraturen för barns 

språkutveckling än vilken litteratur du använder.  

 

 

Nyckelord: Språkutveckling, bilderbok, förskola, pedagog 
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1. Inledning 

 
Vi anser att språket är vårt främsta kommunikationsmedel med vilket vi förmedlar tankar och 

känslor mellan varandra, och med hjälp av det kan vi upptäcka och förändra världen. Därför anser 

vi att det är viktigt att barnen redan i den tidiga förskoleåldern får förutsättningar till att utveckla ett 

rikt och nyanserat språk. Vi har ett intresse att undersöka hur barn tillägnar sig språk och hur vi som 

blivande pedagoger kan stärka deras språkutveckling. Vi har under en längre tid reflekterat över 

språkets utformning i ett flertal barnböcker och därför ställt oss frågan hur detta påverkar barnets 

språkutveckling. Därför har vi intresserat oss för att undersöka vad pedagoger anser 

om ”bebisspråk” i bilderböcker och hur det påverkar barns språkutveckling. Läroplanen för 

förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010) betonar i ett av strävansmålen att alla barn i förskolan ska 

tillägna sig ett nyanserat talspråk samt begrepps och ordförråd. Det målet ligger till stor grund till 

varför vi intresserat oss för att undersöka vad språket i barnböcker gör för barns språkutveckling. 

 

Vi har valt att utföra studien på pedagoger med anknytning till förskoleverksamhet och litteratur 

som riktar sig till barn för att undersöka hur de ser på språket i barnlitteratur och hur de använder 

dessa böcker. Om de använder böckerna som en grund till samtal kring bilderna eller läsa dessa i 

högläsnings syfte för barnen. I fallet högläsning är vi intresserade av om detta görs ordagrant från 

boken eller om pedagogen utvecklar språket i boken till ett mer rikt och nyanserat språk. 

1.1  Arbetsfördelning 

 

Under arbetes inledning delade vi upp arbetsfördelningen på följande vis, vi började hela 

examensarbetet med att tillsammans skriva ett pm och välja den första litteraturen. Vi har i stort sett 

delat upp det mesta i examensarbete men under hela arbetets gång delgett varandra det vi skrivit och 

gett varandra feedback och kommentarer. Anna har ansvarat för punkterna 3.1 till och med 3.7 i 

bakgrunden, punkten 4.4 i metoden och punkt 6.2 i diskussionen. Nina har ansvarat för punkten 3.8 

i bakgrunden, punkterna 4.1 till och med 4.3 samt punkterna 4.5 till och med 4.8 i metoden och 

punkten 6.1 i diskussionen. Tillsammans har vi ansvarat för resterande punkter i examensarbetet. 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med detta examensarbete är att ge en förståelse för hur pedagoger uppfattar att barns 

språkutveckling påverkas av språket i barnlitteratur. 

 

1) Vad anser pedagoger om småbarnsspråk i barnlitteratur? 

 

2) Hur används barnlitteraturen i förskoleverksamhet?  

 

3) Hur påverkar språket i barnlitteratur språkutvecklingen? 
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2.1  Avgränsningar och preciseringar 

 

Vi kommer framförallt att fokusera språkutvecklingen på barnens talspråkliga utveckling under 

förskoleåren och lämna läs- och skriftspråket därhän. Vi kommer även fokusera på bilderböcker 

eftersom det är den typ av barnlitteratur som använder sig av småbarnsspråk. Rhedin (1992) ger 

bilderboken definitionen; en skönlitterär historia som kombinerar bild och text, samt innehåller 

minst en bild per uppslag. 

3. Bakgrund 

 
I det här avsnittets första del kommer vi att redogöra vad språk är och hur barns språkutveckling 

sker. Vi kommer även att presentera forskning kring barnlitteratur och betydelsen av böcker och 

högläsning ur ett språkutvecklande syfte och vi lyfter även fram tidigare forskning kring detta. I 

bakgrundens avslutande del beskriver vi två teorier om barns lärande, sociokulturellt- och 

konstruktivistiskt perspektiv. 

 

 

3.1 Vad är språk? 

 

Enligt Lindö (2002) är det genom språket människan kan utveckla sin identitet, kunskap, 

gemenskap och inflytande. Språk är en viktig faktor för tänkandet och det sociala samspelet mellan 

människor. Alla levande varelser är sändare och mottagare av information på sitt speciella sätt. 

Människans kommunikation särskiljer sig från andra levande varelser på grund av vårt rika tal- och 

skriftspråk. Enligt Nationalencyklopedin (2012) är språk det huvudsakliga medlet för 

kommunikation och känslouttryck.   

 

3.2 Styrdokument för förskolan 

 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010) hänger språk, lärande och 

identitetsutveckling oskiljbart samman. ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 

språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2010, s. 7).  

 

En viktig del av förskolans uppdrag är att stimulera varje barns språkutveckling och ett av 

läroplanens mål är att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk 

tillsammans med ett rikt nyanserat ord- och begreppsförråd. Förskolläraren ska ansvara för att alla 

barn i förskolan stimuleras i detta. Skollagen (Skolverket, 2010) tar inte upp något specifikt om 

barns språkutveckling, bara att förskolan ska främja barns utveckling. 
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3.3 Barns språkutveckling 

 

Teorier visar att barns språkutveckling har både ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang 

(Strömqvist, 2003). Barn som utvecklas normalt går igenom givna utvecklingsstadier, barnets språk 

präglas tidigt av omgivningens språk. Språkutvecklingen är en öppen process som inte har en 

ändpunkt, särskilt ordförrådet är något som utvecklas hela livet medan uttal och grammatik ofta 

utvecklas redan i förskoleåldern. Grammatiken och den fonologiska (språkljuds) utvecklingen i 

barnets modersmål sitter ofta redan vid fem- till sexårsåldern (Westerlund, 2009).  

 

Det vanligaste sättet att beskriva den normala språkutvecklingen är att relatera till ålder, dvs vid en 

viss bestämd ålder ska man ha uppnått vissa bestämda förmågor. Ett annat sätt är att se utvecklingen 

som successiva förmågor, där den ena bygger på den andra. I språkbygget poängteras att 

utvecklingen av olika förmågor inte bara sker successivt utan att de också överlappar varandra och 

att bygget, även om det hela tiden kan förbättras, sker inom en åldersrelaterad ram (Westerlund, 

2009, s.96). 

 

Barn lär sig kommunicera och föra en turtagning i samspelet före de lär sig tala (Trevarthen & 

Hubfey i Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987). Det vill säga barnet förstår att en i taget pratar 

och inte alla i mun på varandra. Förmågan att koncentrera sig och fokusera är avgörande för alla 

nivåer av språkutvecklingen (Westerlund, 2009, Strömqvist, 2003). Men ett litet barn har väldigt 

svårt att behålla fokus på en sak även om barnet redan vid sex månader utan störmoment oftast kan 

behålla fokus på en person, det vill säga föra ett samtal utan ord (Westerlund, 2009). För att detta 

ska vara möjligt krävs att man som vuxen håller blick- och kroppskontakt med barnet. 

 

Språk och kommunikation är så mycket mer än att lära sig läsa och skriva, tillexempel tal, gester, 

bilder och musik (Söderbergh, 1988). Dagens samhälle ställer även högre krav på denna form av 

kommunikation än tidigare. Språket är en väldigt viktig komponent för tänkandet och är avgörande 

för barnets och människans kognitiva utveckling samt formandet av en identitet (Svensson, 2009). 

 

Språkutvecklingen startar med spädbarnets joller och utvecklas först likadant hos alla barn. Det lilla 

barnet börjar med att producera ljud längst bak i gommen och sedan längre fram i munnen ända 

fram till tänderna och läpparna (Håkansson, 1998). De första riktiga orden brukar komma vid cirka 

ett års ålder då barnet börjar kunna dela uppmärksamhet med en vuxen, vilket är avgörande för att 

kommunikation och språkutveckling ska kunna ske (Strömqvist, 2003). 

 

Barnet kan vanligtvis vid två års ålder börja kunna sätta ihop orden till tvåordsmeningar, för att 

sedan i cirka treårsåldern börja kunna forma treordsmeningar (Johansson & Svedner, 2003). Barn 

utvecklas olika men det är vanligt att barn i ettårsåldern kan uttala ungefär ett till två ord, och 

tvååringar ungefär 300 ord (Hwang & Nilsson, 2011). Barnen förstår dock mycket fler ord än så. 

Eftersom språkförståelsen kommer före språkanvändningen (Westerlund, 2009). 

 

I treårsåldern har de flesta barn utvecklat ett aktivt basordförråd på närmare tusen ord, men barnet 

förstår betydligt fler ord än så (Westerlund, 2009). Barnet har också tillägnat sig de grammatiska 

grunderna. Men för att göra allt tydligt måste barnet kategorisera upp orden, det vill säga en katt är 

inte bara en katt utan också ett djur och inte alla djur med fyra ben är en katt etcetera. Om inte 

barnen skulle lära sig att kategorisera upp orden utan bara härmade skulle det vara omöjligt att lära 
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sig ett helt språk. Det är av avgörande att barnet upptäcker återkommande mönster för att inte 

ordminnet ska bli för fullt. Men det är behov och erfarenheter som styr vilket ordförråd ett barn får. 

Småord som tillexempel prepositioner, konjunktioner och pronomen använder sig inte barnen av 

förrän de har ett aktivt ordförråd på ungefär fyra- till femhundra ord. Men ”I barnets första två-tre-

ordsatser saknas dessa småord” (Westerlund, 2009, s.111-112). 

 

I treårsåldern börjar barnet även med stöd av en vuxen, bilder eller andra hjälpmedel kunna berätta. 

Det är dock först i cirka femårsåldern barnet börjar kunna hålla en röd tråd genom berättelsen. Men 

för att föra ett samtal krävs mer än en språkförståelse och att förstå turtagning. ”Man måste också 

veta när, hur och vad man ska säga...” (Westerlund, 2009, s.99). Det är alltså inte bara den 

språkliga förmågan utan även hur den sociala och kognitiva utvecklingen fortskrider som avgör om 

barnet kan föra ett samtal, berätta och resonera. Allt detta kallas för Pragmatik eller läran om hur 

språket används (Nationalencyklopedin, 2012). 

 

Det är avgörande för barns språkutveckling att höra språket och särskilt att vuxna pratar med barnen 

(Hwang & Nilsson, 2011). Ett barn får störst hjälp av en vuxen när denne bekräftar vad barnet sagt 

genom att säga rätt ordföljd istället för att rätta (Westerlund, 2009). 

 

För det är i samspel och dialog som barnet hämtar näring till sin lilla språkplanta och det är genom 

samtal vi kan lotsa barnet in i språket. Men även om miljön och de aktiviteter som miljön kan 

erbjuda utgör grundstenar i språkbygget, så är språkutvecklingen naturligtvis också beroende av den 

fysiska och kognitiva mognaden samt av barnets personlighet (Westerlund, 2009, s. 91). 

 

En annan teori menar att barn lär sig mer av andra barn än av vuxna (Svensson, 2005) och menar 

därför att det kan vara klokt att göra saker i grupp. Lekar och framförallt fingerlekar anses vara ett 

bra redskap för språkutvecklingen. En annan teknik kallad TAKK kan vara ett bra redskap för 

språkutvecklingen hos små barn men framförallt för barn och vuxna med språksvårigheter eller 

hörselproblem, och använder sig då av rörelser och tecken för att främja språkutvecklingen 

(Larsmalm, 2008). I en undersökning kom de fram till att barnens språkutveckling förbättrades 

avsevärt medhjälp av denna teknik. 

 

Även läsning och framförallt högläsning är en viktig och bra möjlighet för utvecklingen av språket 

hos små barn, den utvecklar ordförrådet och ger ett distanserat språk som kommer ifrån att bara 

vara i här-och-nu situationen (Lundberg, 2010). 

 

3.4 Högläsningens och böckers betydelse för språkutveckling 

 

Högläsningen, speciellt ur bilderböcker till skillnad från andra medier såsom exempelvis tv, ger 

utrymme för samtal, reflektion och tankar på grund av att man som läsare kan avgöra tempot på 

läsningen (Edwards, 2008). Högläsningen är även viktig för barnens ordförrådsuppbyggnad och ett 

bra tillfälle för barnen att uppfatta struktur, meningsbyggnad och uttal i språket. Högläsning 

erbjuder barnen med andra ord något mer än vad det vardagliga talet gör, så utan barnlitteratur 

utvecklas språket hos det lilla barnet inte tillräckligt enligt författaren. 

 

Studier om interaktionen mellan barn och vuxna under högläsning visar att högläsning utgör 
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speciellt gynnsamma situationer för språkutvecklingen (Ninio & Bruners, 1978). Barnen får en 

uppfattning om vad läsning är och det ger en upplevelse av språk som inte är kopplat till en given 

situation eller ett konkret ämne. Men denna utveckling med hjälp av högläsning förutsätter att den 

vuxne använder sig av dialogen i högläsningen och inte bara läser utan ställer följdfrågor som ”titta, 

vad är det där?” etcetera. Den vuxnes förväntningar på vad barnet kan eller klarar av är även 

avgörande för hur snabbt barnet utvecklas. Högläsning tillsammans med dialog övar även barnet i 

turtagningen som gäller vid ett normalt samspel mellan människor och även det samspel som sker 

vid klassrumssituationen vid läs- och skrivinlärning. Högläsningen gynnar även barnets ordförråd 

positivt (Edwards, 2008; Lundberg, 2010; Ninio & Bruner, 1978). Det viktigaste är att välja 

berättelser som fängslar barnen men det går med fördel att välja böcker som ligger i framkant av 

barnets begreppsliga förmåga (Lindö, 2009). 

 

Högläsning för barn är en konst, som läsare måste man läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och 

betoning för att barnen ska fångas och behålla uppmärksamheten på det man läser (Lundberg, 

2010). Olika pedagoger läser olika, vissa förutsätter att barnen hänger med i läsningen och läser 

bara rakt av från början till slut, medan andra gör avbrott för samtal och diskussion. 

Språkutvecklingen stimuleras dock betydligt mer om det under högläsningen sker ett aktivt samspel 

(Lundberg, 2010; Ninio & Bruner, 1978). 

 

3.5 Barnlitteratur/Bilderböcker 

 

I barnbokens tidiga skede skulle den vara pedagogisk, nyttig och uppfostrande men den innehöll 

inga bilder (Nettervik, 2002). Den första bilderboken för barn kom 1658 av tjecken Comenius och 

var en lärobok kallad OrbisPictus. I boken spelade bilder och text lika stor roll precis som i dagens 

bilderböcker. Men det var först cirka 200 år senare som bilderboken fick den form den har idag. 

Nuförtiden karakteriseras bilderboken av att vara en skönlitterär historia som kombinerar bild och 

text (Rhedin, 1992). 

 

I Barbro Lindgrens böcker är bilderna i fokus istället för texten som i de flesta andra böcker 

(Rhedin, 1992). Läsaren får en liten ledtråd om vad som händer i texten men största delen av 

berättelsen finns i bilderna. Bilder har alltid en påstående form och är konkret, det vill säga det som 

berättas sker i stunden och kan inte förklara mentala processer som tillexempel tankar eller beskriva 

saker som sker över tid på ett bra sätt. Men då finns den korta men abstrakta texten med som ett 

hjälpmedel. Barbro Lindgren och Eva Eriksson (illustratören) har fått mycket kritik för sina ”Max”-

böcker för att det verkar som att bilderna har upphävt texten. Men i verkligheten är det bilderna som 

dramatiserar och tolkar texten, som faktiskt kom till först. Texten måste dock kombineras med 

bilderna för att bli fullbordad. I den genuina bilderboken är texten och bilderna beroende av 

varandra för att berättelsen ska behålla strukturen av just en berättelse. För att möta kritiken som 

kom efter utgivningen av de första böckerna, kom Lindgren ut med en ny utgåva med en korrekt 

grammatiskt utformad text i finstilt under den ursprungliga barnspråkstexten (Nettervik, 2002). 

 

Barbro Lindgrens text i ”Max”-böckerna är kort och kärnfull, språket är byggt på en tvåårings 

knappa ordförråd och satslära (Rhedin, 1992). Detta ställer krav på högläsaren att leva sig in i rollen 

som en tvååring för att texten ska fungera. Bilderna av Eva Eriksson är enkla och lätta att förstå och 

innehåller inte så mycket rekvisita, på grund av barnets troligtvis begränsade 
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bildavläsningsförmåga. Max mimik och kroppsspråk blir därför lätt att avläsa. Max-böckerna kan 

också vara ironiska, som i ”Max boll” då texten (det vill säga Max själv) säger att katten ramlar 

medan bilden visar att Max knuffar ned katten. Illustratören laddar här berättelsen med en komisk 

småbarnspsykologi som den vuxne högläsaren kan känna igen och ofta kan även barnet uppfatta 

komiken. 

 

3.6 Tidigare forskning. 

 

I avhandlingen Bilderboken- på väg mot en teori menar Rhedin (1992) att forskningen om 

bilderböcker globalt sett kan beskrivas som varande i ett fruktbart kaos. Rhedin menar att det inte 

finns särskilt mycket forskat inom detta område och att den forskningen som finns är väldigt rörig 

och ostrukturerad. 

 

En intervjustudie av Jönsson (2007) visade att samtliga intervjuade pedagoger ansåg att 

högläsningen framförallt var bra för att barnen fick möta språket och dess språkmelodi. Men flera 

av pedagogerna såg högläsningen som främst en avkopplande stund för barnen och la därför dessa 

stunder vid tidpunkter de upplevde att barnen var som tröttast, pedagogerna med denna uppfattning 

uppgav oftast få funktioner till högläsning. De pedagoger som angav fler funktioner jobbade ofta 

mer aktivt med litteraturen och tillämpade högläsningen som ett språkutvecklande verktyg med 

bland annat följdfrågor, samtal och variation av litteratur. Den pedagog med längst yrkeserfarenhet 

poängterade att inlevelse hos högläsaren är av stor betydelse för hur barnen tar till sig textens 

budskap. 

 

Pedagogens syn på högläsning och böcker samt deras kunskaper i utvecklingspsykologi är 

avgörande för hur de sedan använder sig av böcker och framförallt bilderböcker i barngruppen 

(Simonsson, 2004). I en undersökning ser pedagogerna böckerna som viktiga för barnen och 

förskolans verksamhet. Hennes undersökningspersoner, det vill säga pedagogerna i förskolor, ville 

gärna att barnen skulle komma i kontakt med en grupp med vissa speciella författare där bland 

annat Anna-Clara Tidholm ingick. Hon menar också att bilderboken visade sig ha mångt mycket 

fler användningsområden än bara högläsning, barnen läste bilderböckerna själva eller samspelade 

kring dessa utan en vuxen som kunde läsa bredvid, bilderböckerna var också en stor källa till rollek 

i barngruppen. 

 

Studier visar att föräldrar till småbarn ser högläsningen som ett ypperligt sätt för barnen att koppla 

av vid men även att det utvecklar deras tänkande och är underhållande (Allard, 2005). Men 

föräldrar ser sällan språkutvecklingen som en anledning till att de läser för sina barn, vilket 

författaren menar kan vara något som ses så självklart att de intervjuade därför inte ens nämner det i 

undersökningen. 
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3.7 Teorier om barns lärande 

 

3.7.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

En individ utvecklas ur ett sociokulturellt perspektiv i samspel med andra människor (Säljö, 2000). 

Vi bygger våra erfarenheter tillsammans med andra och får på så sätt hjälp, oftast oavsiktligt, med 

att förstå hur världen fungerar. Centralt för det sociokulturella perspektivet är kommunikation, det 

är genom de språkliga uttrycken barnet blir delaktigt i hur människor uppfattar och förklarar 

fenomen och kan sedan använda det till att skapa kontakt med andra. Enligt Vygotskijs idéer (Säljö, 

2011) är människan i stor uträckning styrd av biologiska processer vilket innebär att barn i livets 

början utvecklas liknande oberoende kulturella villkor, och senare när barnet börjar kommunicera 

språkligt med sin omgivning ser skillnader i utvecklingen beroende på sociokulturella faktorer.     

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för människans 

lärande och utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som 

barnet få kunskaper och färdigheter ända från sin tidigaste barndom och lär sig vad som är intressant 

och värdefullt i kulturen (Dysthe, 2003, s.48)  

 

Det är den sociala gruppen som individen är en del av som är förutsättningen för lärande (Dysthe, 

2003). Synen på lärande i det sociokulturella perspektivet är konstruktivistisk. Av störst vikt för 

teorin är ändå att kunskap skapas under samarbete i ett specifikt sammanhang och inte i huvudsak 

genom den egna individens interna processer. Det vill säga att samspel och samarbete är väsentligt 

för lärande och inte bara gynnsamt för läromiljön utan nödvändig. Lika så är språk och 

kommunikation essentiella för att kunna tänka och lära.  

 

Det är deltagande i gruppen och balansen i deltagarnas samspel som har en avgörande roll i 

skapandet av varje lärmiljö (Säljö, 2000). Ordet social som är betydande för det sociokulturella 

perspektivet har två sammanhängande betydelser. Den första betydelsen innebär att alla är 

sammanbundna i en kultur och gemensamhet och att hur vi tänker och agerar påverkas av detta. 

Social betyder även att interagera med andra individer och att skapa och underhålla förhållanden 

med dessa individer. 

 

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2000, s. 22). 

 

3.7.2 Konstruktivistiskt perspektiv 

 

Konstruktivismen är en teori som bygger på antaganden om att barns föreställningar av ting och 

händelser inte är medfödda utan konstrueras av barnet (Imsen, 2000) och är nära besläktad med 

kognitiv teori där Jean Piaget har en framträdande roll. Piaget menar (Tetzchner, 2005) att det går 

att kategorisera barns utveckling i fyra stadier. Varje stadium kännetecknas av olika funktionssätt. 

Enligt hans synsätt krävs olika logiska operationer för att kunna utföra de kognitiva uppgifterna 

barn och ungdomar klarar på respektive stadium. Det är dessa logiska operationer som han 

klassificerar in i olika funktionssätt. Stadierna kännetecknas av det resultat barnet uppnår när det 
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befinner sig i stadiet och inte av vad barnet redan kan när det går in i stadium.  

 

Under barnets första 2 år genomgår barnet det sensori-motoriska stadiet (Hwang & Nilsson, 2003). I 

detta stadie uppfattar barnet sin omvärld genom sina sinnen och rörelser. Barnets fokus riktas i detta 

stadium främst till saker det direkt kan interagera med. Efter hand under det här stadiet lär sig 

barnet att det kan finnas saker även om det inte direkt kan uppfatta det med sina sinnen. Barnet 

börjar minnas och med hjälp av fantasin kan barnet plocka fram tidigare lärdomar. Nästa stadium, 

det pre operationella stadiet, omfattar åldern två till sex år och kännetecknas av ett symboliskt 

tänkande. Från början utgår barnet endast från sitt eget perspektiv men gradvis kan det även se 

saker ur andras synvinklar. Under barnets 7:e till och med 11:e år genomgår det de konkreta 

operationernas stadium. Barnet tänker nu på ett konsekvent logiskt sätt men bara runt konkreta 

saker i deras omgivning. För att förstå olika erfarenheter tillämpar barnet olika logiska operationer 

och principer. Piagets sista stadium kallas de formella operationernas stadium och inleds när barnet 

är ungefär 12 år. Under detta stadie har barnet utvecklats sin abstraktionsförmåga vilket innebär att 

det kan reflektera över sitt eget tänkande. 

 

Enligt konstruktivismen är inlärning inte ett resultat av vad stimuleringen gör med en person utan 

det motsatta. Piaget hävdade (Halldén, 2011) att det är individen själv som skapar sin kunskap även 

om det förvisso sker i samband med omvärlden. Halldén fortsätter sin tolkning av Piaget med att 

hävda att världen utanför oss själva måste tolkas för att kunna förstås och att en sådan tolkning kan 

beskrivas som en konstruktion. Piaget talade om detta som Assimilation med vilket Halldén 

menar ”att se eller ta in omvärlden så att den blir begriplig, att tolka den eller göra om den om man 

så vill, så att den blir möjlig att förstå utifrån den kunskap som vi redan besitter” (Halldén, 2011, s. 

134). Vidare talar Halldén om ackommodation som skapande av nya beteenden som en följd av 

assimilation.  

 

Efter hand som barnet har börjat erhålla kunskap om sin omgivning börjar barnet anpassa sitt 

beteende efter omgivningen. Det vill säga att barnet utvecklar nya beteende mönster för att 

effektivisera sin interaktion med omgivningen. Dessa två processer verkar alltid tillsammans och 

gäller så väl för ett litet barns tänkande som ett vuxet tänkande. Enligt Piagets teori är det 

assimilation och ackommodationsprocesserna som i samverkan medför ny kunskap, ökad förståelse 

och förmåga att hantera omvärlden. ”När dessa två processer står i ett fruktbart och dynamiskt 

samband med varandra sker utveckling, enligt Piaget, och med detta menade han att det resulterar i 

ett ökat utbyte mellan individ och omvärld” (Halldén, 2011, s. 140). 

4. Metod 

 

I det här avsnittet presenterar vi den metodik vi har använt under arbetet. Den undersöknings metod 

som arbetet är baserat på är kvalitativa intervjuer med utgångspunkt att utforska 

undersökningspersonernas livsvärldar och skaffa en begreppsbild om deras uppfattningar kring 

olika fenomen. I avsnittet nedan kommer det presenteras vad en kvalitativ intervju innebär, hur 

fenomenologin återspeglas i den kvalitativa metoden. I metoden lyfter vi även fram definitionen av 

begreppet uppfattning, vad reliabilitet och validitet innebär samt hur urvalet av 

undersökningspersonerna gått till och hur vi utfört intervjuerna. 
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Hela vårt arbete bygger på Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, som därför 

preciseras i metoden. Avslutningsvis tar avsnittet metod upp hur vi har gått tillväga när vi bearbetat 

informationen vi inhämtat under intervjuerna. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod (Kvale & Brinkman, 2009) för att svara på vårt 

syfte och som informationsinhämtande metod använde vi en halvstrukturerad intervju.  

 

En halvstrukturerad livsvärdsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Den 

liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik 

teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 43). 

 

Vårt intresse ligger i att studera pedagogers uppfattningar av hur barns språkutveckling påverkas av 

språket i barnlitteratur. En kvalitativ intervju karakteriseras av att ha öppna frågor som ger 

intervjupersonen utrymme att använda egna ord (Patel & Davidson, 2003). En kvalitativ intervju 

utmärks således av enkla och raka frågor som ger innehållsrika svar, det innebär att efter 

intervjuerna är genomförda finns det ett rikt material att finna åsikter, mönster och annat i (Trost, 

1997). Då eftersträvas således beskrivningar som är så fullständiga som möjligt av 

intervjupersonens livsvärld. 

 

Med den ovan nämnda motiveringen som grund valde vi att använda oss av en intervju som 

innehöll öppna frågor som vi hade formulerat innan intervjuerna genomfördes. Vi utformade 

frågorna öppet för att lätt kunna ta del av den intervjupersonens livsvärld och uppfattningar och 

använde frågorna som en utgångspunkt i intervjun. ”Den kvalitativa intervjun är en 

forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till människors upplevelse av den levda världen” 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 45). Under en kvalitativ intervju är intervjuaren och intervjupersonen 

medskapare i ett samtal. För att lyckas med intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att 

under samtalets gång skapa ett meningsfullt och sammanhängande resonemang kring fenomenet 

som man undersöker (Patel & Davidson, 2003). 

 

Intervjuaren bör vara nyfiken och lyhörd inför det som både sägs och inte sägs under intervjun och 

samtidigt vara kritisk mot sina egna antaganden (Kvale & Brinkman, 2009). Det är därför av vikt att 

intervjuaren har kunskap om ämnet eftersom intervjuaren tolkar och registrerar vad 

intervjupersonen säger och på vilket sätt det sägs. I en kvalitativ intervju är intervjuaren inte ute 

efter en allmän åsikt kring något utan skildringar av särskilda situationer.  Det vill säga att ”den har 

som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens 

livsvärld” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 45-46). Undersökaren söker svar på varför intervjupersonen 

upplever ett fenomen som denna gör. Intervjuaren i en kvalitativ studie ber intervjupersonen att på 

ett så exakt som möjligt sätt beskriva sin uppfattning och livsvärld.  
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4.2 Fenomenologi 

 

Edmund Husserl är den moderna fenomenologins grundare. Fenomenologins födelse skedde i 

samband med att han utgav verket Logische Untersuchungen i början av 1900-talet (Bengtsson, 

2001).  

 

Fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi och enligt Bengtsson ”försöker fenomenologin att både 

utgå från och göra den naturliga erfarenheten rättvisa” (Bengtsson, 2001, s. 27). Vidare menar 

Bengtsson att Husserl skulle säga att erfarenhet endast av ett det inte är någon erfarenhet alls. Allt vi 

erfar har en mening och erfars som något. Inom fenomenologin ligger intresset i att undersöka 

innebörden i en persons livsvärld. Med livsvärld menas den direkta upplevelsen av händelser i 

vardagen. Detta innan individen har hunnit bilda sig en förklaring. (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Den är en levd och konkret värld, direkt given i erfarenhet och handling, och som sådan uppvisar 

den i varje konkret situation inte bara fysiska egenskaper, utan en mångfald olika, varierande och 

föränderliga egenskaper, värden, betydelser, bruk och dimensioner (Bengtsson, 1998, s. 18). 

 

Begreppet livsvärld utgör grunden för den fenomenologiska ansatsen i den samhällsvetenskapliga 

läran. Med livsvärld menas ”den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, 

tar för given” (Bengtsson, 1998, s. 18). 

 

Inom samhällsvetenskapen utmärks den fenomenologiska forskningen av den relation den enskilda 

människan och sociala grupper har till sin omvärld som de agerar och existerar i(Bengtsson, 1998). 

Vidare är det ett beskrivande synsätt som systematiskt försöker utforska och definiera den sociala 

värld som betraktas och om möjligt framställa rimliga antaganden. Den eftersökte beskrivningen är 

dock inte nödvändigtvis fri från tolkningar. 

 

Med det som grund valde vi fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt för vår studie. Vi 

ville genom vår studie förstå undersökningspersonernas erfarenheter och uppfattningar kring 

språket i småbarnslitteratur utifrån dennes upplevelser av sin livsvärld. När fenomenologin används 

i kvalitativa studier visar detta på ett intresse för att förstå sociala fenomen utifrån deltagarens eget 

perspektiv samt en vilja att beskriva världen enligt antagandet att verkligheten är vad individen 

uppfattar att den är (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

4.3 Definition av uppfattning 

 

Det finns två skilda definitioner av begreppet uppfattning (Lind, 2000). Den ena definitionen rör 

begreppet uppfattning i andemeningen uppfattning av ett objekt, den andra om ett objekt. I den 

första definitionen uppfattar individen objektet utan att tilldela den något värde eller reflektera över 

dess innebörd, det vill säga att individen erkänner objektets existens men tilldelar den inga 

personliga attribut utifrån individens erfarenheter. I den andra definitionen integrerar individen 

objektet med sina egna värderingar och tilldelar det värden och åsikter baserat på individen 

erfarenheter och historia. Den relevanta definitionen av uppfattning för arbetets framgång bör 

således vara den då individen har tilldelat objekten värden utifrån erfarenheter och personlig 

reflektion. Detta då vårt syfte tydligt utgår ifrån personens personliga uppfattning.  



11 

 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet betyder giltighet, det vill säga det är det som avses att undersökas, som i slutändan också 

blir undersökt (Tebelius & Patel, 1987). Vid en kvalitativ intervju bör man hålla sig objektiv som 

forskare för att inte påverka informationsinsamlingen. Därför har vi försökt ha så få frågor som 

möjligt med enkla följdfrågor som ”berätta mer” och ”hur tänker du om det?”, allt för att påverka 

intervjupersonen så lite som möjligt. Det går att dela upp validiteten i en yttre och inre validitet 

(Svenning, 2003). Den inre innebär att forskaren ställer rätt sorts frågor till rätt personer och den 

yttre innebär att forskaren kan förenkla helheten på ett korrekt sätt. För att försöka uppnå hög inre 

validitet har vi tänkt testfråga våra intervjufrågor innan vi gör de riktiga intervjuerna, då kan vi se 

om frågorna verkligen förstås på det sätt vi vill att de ska förstås. Den yttre validiteten handlar om 

att försöka kategorisera upp de olika svaren på ett förståeligt och tydligt sätt, för detta har vi tänkt 

lyssna igenom banden med de inspelade intervjuerna flera gånger och sedan tillsammans försöka 

göra det tydligt och korrekt för läsarna. 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet, att resultatet är pålitligt och att samma undersökning ska kunna 

göras på samma sätt men med andra intervjupersoner men fortfarande få samma resultat (Tebelius 

& Patel, 1987). För att studien ska bli så pålitlig som möjligt har vi tänkt spela in intervjuerna med 

en bandspelare för att kunna lyssna igenom resultatet flera gånger, samt vara två personer med 

under intervjuerna, en som intervjuar och en som observerar och dokumenterar. 

 

4.5 Undersökningspersoner 

 

Vår studie som behandlar hur pedagoger uppfattar att barns språkutveckling påverkas av språket i 

barnlitteratur så gjordes urvalet av undersökningspersoner efter en uppfattning om undersöknings-

personens kunskap inom ämnet. Antalet undersökningspersoner var inte fastställt på förhand, 

eftersom det handlar om att fortsätta intervjua tills vi fått svar på våra frågeställningar (Kvale & 

Brinkman, 2009) och ingen ny användbar information erhålls. Med tanke på att vi arbetar inom en 

ganska specifik tidsram har vi dock valt att tänka annorlunda kring antalet intervjupersoner. Vi 

valde därför att avsluta intervjustudien när tillräckligt mycket information om ämnet hade inhämtats 

för att kunna svara på studiens syfte. Vi strävade efter att intervjua pedagoger som vi på förhand 

hade en relation till. Detta då vi anser att det skapar en trygghet för undersökningspersonen, vilket 

medför att intervjun blir rikare och undersökningspersonen i större utsträckning uttrycker vad denne 

tycker och dess uppfattning om ämnet. 

 

4.6 Genomförande av intervjuer 

 

Vi började med att kontakta respondenterna och gav dem information om vad vi ville intervjua dem 

om och om vår studie. Intervjufrågorna skickades i förväg ut via mail tillsammans med en mer 

detaljerad information om vår studie (se bilaga 1). Syftet med att skicka ut frågorna i förväg var att 

ge intervjupersonerna möjlighet till att förbereda sig inför intervjun. Frågorna som skickades ut i 

förväg ligger till grund för intervjun, eftersom vi använde en ostruktureradintervjun varierade 
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ordningen på frågorna utifrån de svar vi fick. Vid behov ställde vi följdfrågor för att få ett 

förtydligande om hur intervjupersonerna resonerade runt frågan. Intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser och registrerades med hjälp av ljudupptagning efter 

intervjupersonernas samtycke. Vi valde att göra ljudupptagningar under intervjuerna för på så sätt 

kunna lagra ”verkligheten” och lyssna på den flera gånger för att vara säkra på att vi uppfattat 

respondenternas uttalanden på ett korrekt sätt (Patel & Davidsson, 2003).  

 

4.7 Forskningsetiska principer 

 

Det finns fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002) att följa vid intervjuer för att säkerställa att 

intervjuerna och intervjumaterialet hanteras etiskt korrekt, dessa fyra huvudkrav ligger till grund för 

hur vi arbetat med förarbetet, genomförandet och bearbetningen av intervjuerna. Nedan specificeras 

dessa i fyra regler som är hämtade från Vetenskapsrådets hemsida; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Informationskravet innebär att undersökaren ska underrätta undersökningens deltagare om dennes 

uppgift i undersökningen och vilka förutsättning som rör deltagandet. I förväg ska undersöknings 

deltagarna få information om bland annat undersökarens namn, syftet med undersökning och hur 

den i stort ska genomföras. Undersökningspersonen ska underrättas om att deltagandet är frivilligt 

och att allt insamlat material endast kommer att användas i undersökningens ändamål. Det är också 

av intresse att informera undersökningspersonen om vart forskningsresultaten kommer att 

publiceras, denna information kan lämnas muntligt eller skriftligt senast i samband med att 

intervjun inleds.  

 

Samtycke ska alltid inhämtas av deltagarna när undersökningen innebär ett aktivt deltagande, 

deltagaren har själv rätt att bestämma över sin medverkan. Undersökningspersonen kan när som 

helst avbryta sitt deltagande i undersökning och detta ska denne informeras om. Ett avbrytande får 

inte medföra några negativa konsekvenser för undersökningspersonen, om deltagaren vill strykas ur 

undersökning bör detta tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Konfidentialitetskravets innebörd är att skydda undersökningspersonens identitet. Det ska i princip 

vara omöjligt att, för en utomstående person, kunna ta del av några uppgifter om 

undersökningspersonen. Allt insamlat material som är identifierbart med en undersökningsperson 

ska antecknas och lagras på ett sätt så att den enskilda individen inte kan identifieras.  

 

Uppgifter om undersökningspersonen som samlas in under undersökningen får endast användas för 

undersökningens syfte. Detta innebär att uppgifterna inte får användas eller lånas ut för 

affärsmässiga eller andra syften som inte är vetenskapligt förankrade.  

 

Vi kontaktade undersökningspersonerna för att få deras samtycke att delta i studien. I samband med 

första kontakten skickade vi även med ett informationsbrev (se bilaga1). 

 

4.8 Bearbetning av information och analys 
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Efter att intervjuerna genomförts analyserades undersökningspersonernas intervjusvar så att vidare 

informationsbearbetning kunde genomföras. Under denna del genomlyssnades varje 

undersökningspersons intervju ett flertal gånger för att säkerställa att innebörden av 

undersökningspersonernas utsagor var korrektuppfattat. Efter detta genomfördes en 

informationsbearbetning där en meningskoncentrering (Kvale & Brinkman 2009) ingick. Det 

medförde en sammandragning och koncentrering av undersökningspersonens uttalanden till korta 

kärnfulla meningar. Med dessa som utgångspunkt genomfördes en meningskategorisering utifrån 

varje frågeställning som resulterade i följande naturliga teman. 

 

Frågeställning 1 resulterade i följande teman: 

 

1. Språket i litteraturen. 

2. Positivt eller negativt. 

 

Frågeställning 2 resulterade i följande teman: 

 

3. Hur använder pedagogerna litteraturen. 

4. I vilket syfte använder pedagogerna litteraturen. 

5. För vem använder pedagogerna litteraturen. 

 

Frågeställning 3 resulterade i följande teman: 

 

6.  Påverkan. 

 

5. Resultat 

 
I det här avsnittet presenterar vi vårt resultat, detta görs på ett tematiskt och systematiskt sätt, 

frågeställning för frågeställning. Viktigt för oss har varit att skydda undersökningspersonerna vilket 

i resultatet visar sig genom att vi inte har valt att namngiva dem utan istället hålla isär dem genom 

fiktiva namn. Vidare anser vi inte att deras identitet eller vem som har sagt vad har påverkat 

resultatet av arbetet. 

 

Vi har intervjuat fem stycken pedagoger med anknytning till småbarnslitteratur för att undersöka 

vad de har för uppfattningar kring hur språket i litteraturen riktad till yngre barn påverkar deras 

språkutveckling. Pedagogerna har fått namnen A-E för att upprätthålla en god anonymitet.  

 

Pedagog A: Kvinnlig biblioteksassistent och grundskollärare med mångårig erfarenhet  

 

Pedagog B: Kvinnlig förskollärare med 35 års erfarenhet  

 

Pedagog C: Kvinnlig förskollärare med 30 års erfarenhet  

 

Pedagog D: Kvinnlig förskollärare med 7 års erfarenhet  
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Pedagog E: Kvinnlig förskollärare med 29 års erfarenhet  

 

5.1 Frågeställning 1. ”Vad anser pedagoger om småbarnsspråk i  

barnlitteratur?” 

 

Frågeställning 1, Tema 1, Språket i litteraturen 

 

Nästan alla av de intervjuade säger att de anser att språket i den typen av småbarns litteratur som 

studien behandlar är dåligt eller fattigt ”Man läser inte som det står utan man läser som man själv 

vill att det ska vara.” (Pedagog C). Pedagog A anser dock att författarnas val av språk bland annat 

visar på kunskap om barns talutveckling. Ungefär hälften av intervjupersonerna framhäver att vissa 

böcker av den här typen har en tilltalande rytm och övar satsmelodin vilket medför att barn i olika 

åldrar fattar tycke för böckerna. Dessa pedagoger tycker samtidigt inte att den här typen av böcker 

är bra författade språkmässigt även om böckerna tar upp många begrepp och övar på satsmelodin i 

språket. Hälften av intervjupersonerna ställer sig emot att Barbro Lindgren använder sig av ord som 

vovve och kisse istället för hund och katt i sina böcker. När dessa intervjupersoner stöter på den 

typen av ord i böcker ändrar de till ett riktigt ord istället. 

 

Ibland säger jag när man pratar direkt till barnet så här så använder jag de här korta meningarna och 

så säger de var det vovve. Men sen fyller jag i och så använder jag de riktiga orden, inte vovve utan 

då säger jag hund för jag anser att man ska kunna lära sig svenska på en gång (Pedagog B). 

 

Frågeställning 1, Tema 2, Positivt eller negativt 

 

De flesta intervjuade tycker att böckerna är bra gjorda, bland annat tar de upp att böckerna är 

spännande och populära bland barnen. Intervjupersonerna uttrycker att böckernas bilder är väldigt 

rika och användbara för att skapa intressanta samtal kring barnens vardag. De flesta av pedagogerna 

anser att det är bilderna som gör böckerna intressanta och användbara i verksamheten.  

 

Pedagog A berättar att många föräldrar lånar hem bland annat Max-böckerna i syfte att inspirera 

barnen till att tillexempel börja använda pottan eller sluta med nappen. Hon säger ”det finns ju 

böcker kring det mesta om småbarn så att på det sättet använder jag dem som tips åt föräldrar.” 

Pedagog D säger att böckerna om Max är tråkiga på grund av böckernas torftiga språk. Hon tycker 

dock att ”Knacka på” är populärt bland barnen och bra för att barnen blir delaktiga i läsandet.  

 

5.2 Frågeställning 2. ”Hur används barnlitteraturen i förskoleverksamhet?” 

 

Frågeställning 2, Tema 3, Hur använder pedagogerna litteraturen 

 

De flesta av intervjupersonerna använder böckerna som verktyg till samtal tillsammans med 

barnen. ”Vi pratläser ju, vi stannar upp och så hör vi första ordet och förklarar och så går vi 

tillbaks så att de får återberätta” (Pedagog B). Pedagog D berättar att hon läser böckerna rakt av 

först för att sedan skapa samtal tillsammans med barnen. Resten av de intervjuade ändrar språket 
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och fyller ut texten medan de läser för att språket ska bli mer fullständigt. De flesta av 

intervjupersonerna säger att de berättar böckerna för barnen istället för att läsa dem. 

 

Man använder böckerna som en bas, och så berättar man utifrån bilderna[…]. Och då använde vi de 

här böckerna kanske inte precis som det stod men vi använde ändå böckerna för det är ju ganska 

rena bilder. Och då använde vi tillexempel Max boll och så pratade vi om att det där är en boll, sådär 

jätte sakta läste vi dem och övade på de här begreppen som finns där (Pedagog C). 

 

Pedagog B använder böckerna till att låta de äldre barnen läsa för de yngre för att träna på 

berättandet.  

 

Nu har de som är 3-4 år, de sitter och läser för dem på pottan, de här böckerna som de kan, lekläser 

de. Då vet de att en bok innehåller en text. Och dem vet vad det är, alltså att det är ett innehåll. Man 

har skapat ett intresse och ett sug för att lära sig läsa och det är bra för läsinlärningen tillexempel 

(Pedagog B). 

 

En av intervjupersonerna ifrågasätter om bilderböcker med enkla meningar används i högläsnings 

syfte eller om läsaren egentligen bara pratar kring bilderna för småbarn. Pedagog C poängterade att 

hon ändrar språket och hur hon läser efter vilka barn hon läser för, bland annat vilken ålder barnen 

har och vart i den språkliga utvecklingen de befinner sig. 

 

Man måste anpassa efter de barn man har i barngruppen. Och jag tror det är viktigt att anpassa. Har 

man barn som inte har svenska som förstaspråk tillexempel då kanske man måste välja de här 

enklare böckerna, inte för enkla de måste ju ändå utmanas men ändå så att de kan förstå vad det 

handlar om.  För att sitta och höra en bok där man inte förstår någonting, tillexempel en bok på 

grekiska skulle ju inte vara så intressant (Pedagog C). 

 

Frågeställning 2, Tema 4, I vilket syfte använder pedagogerna litteraturen 

 

Alla intervjupersonerna använder den här typen av böcker som ett verktyg för att skapa samtal 

tillsammans med barnen. Pedagogerna menar att i samtalen får barnen tillgång till ett rikare språk 

än om böckerna bara läses rakt av. ”Det ger de ord på saker och ting som de kanske inte har mött 

annars” (Pedagog B). Böckerna tar upp många begrepp att skapa samtal kring vilket 

intervjupersonerna tycker är bra för barnens ordförråd. Intervjupersonerna uttrycker att det i 

vardagen kan vara svårt att ta upp vissa nya begrepp, detta gör dock böckerna på ett naturligt sätt. 

Pedagog C berättar under intervjun att ett syfte med att använda sig av litteraturen är att barnen ska 

ha roligt när hon läser. Pedagog E berättar att hon själv inte skulle välja en bok av ”Max” typen för 

att bara läsa högt för barnen. ”Vill barnet eller barnen att jag ska läsa en sådan bok läser jag 

texten, men lägger till ord eller frågar och samtalar om bilderna”(Pedagog E). 

 

Frågeställning 2, Tema 5, För vem använder pedagogerna litteraturen 

 

De flesta av intervjupersonerna använder böckerna när de interagerar med yngre barn och nybörjare 

i språket. Intervjupersonerna menar att det viktigaste i val av böcker är att böckerna ligger på 

samma utvecklingsnivå som barnen befinner sig i. Är böckerna för svåra för barnen tappar de lätt 

intresset. ”Böckerna bör vara på barnets utvecklingsålder, annars tappar dem intresset” (Pedagog 

A). De flesta av intervjupersonerna säger att de inte använder böckerna när de interagerar med äldre 
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barn men hälften av de intervjuade säger att de äldre barnen fortfarande tycker om boken ”Knacka 

på” på grund av rytmen i språket och den delaktighet i läsandet barnen får. Alla intervjupersonerna 

berättar för oss under intervjuerna att de tycker att böckerna är utmärkta för barn som är på väg att 

erövra läs- och skriftspråket eftersom böckerna har många korta meningar och för att barnen lätt 

kan upptäcka ordbilderna. 

 

5.3 Frågeställning 3. ”Hur påverkar språket i barnlitteratur språkutvecklingen?” 
 

Frågeställning 3, Tema 6, Påverkan 

 

Alla intervjupersonerna uppfattar att böcker av den här typen har en stor påverkan på barns tidiga 

språkutveckling.  

 

Jag tror det påverkar jätte, jätte, jätte mycket, för man pratar ju mycket med barn och det är ju på ett 

visst sätt, men böcker hör de ju om och om igen så de orden får de ju verkligen innött, de kan ju 

upprepa en hel bok i minnet (Pedagog D). 

 

De poängterar saker som att pedagogen inte bör välja varken för svåra eller för lätta böcker för att 

utmana språkutvecklingen som mest. Pedagog A menar att om böckerna används som verktyg till 

samtal finns det ingen risk att barnen hämmas i deras språkutveckling. Om böckerna bara läses rakt 

av menar Pedagog C att det inte ger någon stimulans till barnens språkutveckling.  

 

Att läsa böcker påverkar barnen och bland annat språket mycket. Är språket mer nyanserat får 

barnen tillexempel ett större ordförråd. Sedan får det inte var på alltför hög nivå förstås. Barnen 

måste ju ha möjlighet att följa innehållet. (Pedagog E)  

 

Ingen av de intervjuade pedagogerna tar under intervjuerna upp någonting angående 

språkutveckling i förhållande till läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010).  

6. Diskussion 

 
I det här avsnittet presenterar vi resultat- och metoddiskussionen. I metoddiskussion diskuterar vi 

hur den kvalitativa intervjun har påverkat arbetets utfall och dess lämplighet för studien. Vidare 

ställer vi i resultatdiskussionen vårt resultat i relation till de teorier och antagande vi presenterat 

inledningsvis i arbetets bakgrund. Till sist i diskussionen presenterar vi de erfarenheter vi erhållit 

inför framtiden samt hur vi tycker att man kan arbeta vidare utifrån arbetet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod och halvstrukturerade intervjuer för att samla in material 

till vår studie. Som vetenskapsteoretisk utgångspunkt för vår kvalitativa studie har vi använt oss av 

fenomenologi. Fenomenologi som har som utgångspunkt att ta reda på personers livsvärld genom 

dennes uppfattning.  Den kvalitativa intervjun som metod passade vår studie bäst eftersom att vårt 

intresse låg i att studera pedagogers livsvärld genom deras uppfattningar. ”Syftet med en kvalitativ 
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intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidsson, 2003, s. 78).  

 

Frågorna i intervjustudien är samma frågor som vi ställer oss i vårt syfte och detta medför att vi får 

en högre validitet i vår studie än om vi använt oss av andra frågor. Pedagogerna uppfattade frågorna 

som ingick i intervjustudien på ett, enligt vår uppfattning, korrekt sätt och detta bidrar till att studien 

håller hög validitet. En kvalitativ studie karaktäriseras av att ha öppna frågor (Patel & Davidsson, 

2003), frågorna vi hade formulerat till studien var således öppna och bjöd in pedagogerna till att 

berätta om uppfattningar ur deras livsvärldar. 

 

Alla intervjuer spelades in och lyssnades igenom ett flertal gånger i syfte att öka reliabiliteten i 

studien. Att ha inspelade intervjuer att arbeta med i efterarbetet har varit till stor hjälp. De inspelade 

intervjuerna har bidragit till att vi vid utskriften av intervjuerna kunnat skriva ner nästan exakt det 

som sades. Hade vi istället valt att endast anteckna under intervjuerna hade troligtvis mycket av det 

som respondenterna sagt gåtts miste om och studiens tillförlitlighet hade blivit lägre.   

 

Det är troligtvis till fördel att ha förkunskaper och att vara förberedd när en kvalitativ intervju ska 

genomföras (Patel & Davidsson, 2003). Med den vetskapen valde vi att utföra våra intervjuer efter 

att bakgrunden i stort sett var färdigställd. 

För att öka studiens inre validitet och vår intervjuteknik hade vi tänkt testfråga våra intervjufrågor 

innan vi utförde intervjuerna med studiens respondenter. På grund utav tidsbrist fick vi prioritera 

bort det, men vi anser att det vore till fördel för vår studie om vi hade övat på att intervjua då vi inte 

hade någon direkt erfarenhet av att göra intervjuer sedan tidigare. För att bli en skicklig intervjuare 

krävs det mycket träning (Patel & Davidsson, 2003). 

 

I resultatet kan man se att respondenterna under intervjuerna inte nämner läroplanen någon gång 

vilket är en brist för studien. Hade vi haft möjligheten att testfråga våra intervjufrågor innan vi 

utförde den på respondenterna hade vi haft möjligheten att upptäcka att vi under intervjustudien inte 

nämner läroplanen varken i frågorna eller i misivbrevet. Det ger därför inte pedagogerna någon 

extra chans att reflektera över detta. Så här i efterhand hade vi velat ha en extra fråga om detta. 

Ibland kan ju något sitta så mycket i ryggraden att man glömmer bort att nämna det. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Vi vill först börja med att igen påpeka att ingen av de intervjuade pedagogerna under intervjuerna 

tagit upp läroplanen, och att vi tycker det är mycket märkligt. Paragraf 5 i skollagen (2010) säger att 

det i varje skolform ska ske ett systematiskt kvalitetsarbete för att se att nationella mål för 

undervisningen uppfylls.  

 

Språket i litteraturen 

 

Majoriteten av de intervjuade säger att språket i litteratur med småbarnsspråk är dåligt, torftigt eller 

fattigt, men de flesta säger samtidigt att böckerna är bra och särskilt att bilderna är väldigt bra och 

användbara. Vi tolkar det som att pedagogerna ser texten och bilderna som två separata delar och 

inte en helhet, till skillnad från Rhedin (1992), Nettervik (2002), Söderbergh (1988) och Lpfö98 
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(Skolverket, 2010) som menar att de båda delarna hänger samman och tillsammans är en del i barns 

språkutveckling.  Rhedin (1992) tar också upp att texten i bland annat Max-böckerna är kort men 

konkret och ett hjälpmedel till bilderna som är den största berättaren i dessa böcker. Hon menar 

dock att bilderna och texten tillsammans gör berättelsen och utan någon av delarna blir berättelsen 

inte fullbordad, vilket vi tolkar som fattigt. Även Nettervik (2002) menar att bilderna och texten i 

dagens bilderböcker har lika stor roll för berättelsen. Söderbergh (1988) menar att språk inte bara är 

tal och skriftspråk utan är ett väldigt mångfasetterat begrepp, där bland annat bilder är en del. 

Bildandet av en bildförståelse kan därmed ses som en del i barns språkutveckling.  

En av pedagogerna menar att författarnas val av språk i dessa böcker visar på kunskap om barns 

språkutveckling. Vi tolkar det som att hon då syftar på att texten ofta bara innehåller några få ord 

per mening och ofta saknar prepositioner och böjningar, vilket både Nettervik (2002) och Rhedin 

(1992) poängterar; att texten i Maxböckerna bygger på en tvåårings språk. Vilket Westerlund (2009) 

också menar när hon skriver att barnet i början inte använder sig av ”småord” som tillexempel 

prepositioner, konjunktioner och pronomen. Johansson & Svedner (2003) skriver även att de flesta 

barn i början bara kan sätta ihop meningar med två till tre ord. 

 

Positivt eller negativt 

 

Flera av de intervjuade poängterar att barnen tycker om dessa böcker. Och precis som Lindö (2009) 

skriver, menar även de intervjuade att det viktigaste är att barnen blir intresserade och fängslade av 

böckerna. Vilket följande citat från läroplanen också säger, att strävan först och främst ska ligga i att 

få barnen intresserade av bilderna och texten. I läroplanen för förskolan står att ”Förskolan skall 

sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2010, s. 10). 

 

Hur använder pedagogerna litteraturen 

 

Att böckerna används som ett verktyg till samtal med barnen är majoriteten av intervjupersonerna 

eniga om, även fast de uttrycker att de gör det på olika sätt. I likhet med både Ninio & Bruner 

(1978) och Lundberg (2010) som menar att böcker och högläsning är väldigt nyttigt för 

språkutvecklingen, men också att språkutvecklingen stimuleras betydligt mer om det under 

högläsningen sker ett aktivt samspel. Även Westerlund poängterar att det är genom samtal barn lär 

sig språk. Vygotskij (Säljö, 2011) menar även att det är i kommunikation och samspel med andra 

som en individ utvecklas.  

 

I vilket syfte använder pedagogerna litteraturen 

 

Flera av de intervjuade uttrycker att böcker är bra för att de tar upp nya begrepp som kan vara svåra 

att lära sig i vardagen. I likhet med Lundberg (2010) och Ninio & Bruner (1978) som menar att 

läsning och högläsning är viktiga och bra möjligheter för språkutvecklingen genom att komma ifrån 

det dagliga här- och nuspråket. Edwards (2008) menar till och med att barnets språk inte utvecklas 

tillräckligt utan läsning och är viktigt av bland annat samma anledning som pedagogerna 

poängterade; att man kommer ifrån det vardagliga. 

 

För vem använder pedagogerna litteraturen 
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De flesta intervjuade är överens om att böckernas språk bör ligga i samma utvecklingsnivå som 

barnen de läser för är i och inte får vara för lätt eller för svårt. Till skillnad från Lindö (2009) som 

menar att språket i litteraturen med fördel får ligga i framkant av barnets begreppsliga förmåga. 

Men att för att en bok vara i samma utvecklingsnivå som barnet befinner sig i, kan den även vara 

lite svårare än barnets eget språk. Westerlund (2009) menar att barnets språkförståelse alltid är 

större än dess språkanvändning. Hallden (2011) tolkar Piagets konstruktivistiska teori och menar att 

barnet förstår sin omvärld utifrån vad han eller hon redan kan och vet.  

 

Påverkan 

 

Hälften av intervjupersonerna säger både att böckerna är dåligt författade språkmässigt, men de 

säger också att böckerna övar på begrepp och satsmelodi i språket. I likhet med Jönssons (2007) 

studie där de intervjuade pedagogerna ansåg att böcker är bra för att barnen får möta språket och 

dess språkmelodi.  

 

I likhet med Ninio & Bruner (1978) och Lundberg (2010) uttrycker de intervjuade att det som 

framförallt avgör hur böcker påverkar barns språkutveckling är hur man använder sig av dessa. 

 

6.3 Erfarenheter för framtiden 

 

Utifrån vår studie har vi dragit erfarenheten att det för barnens språkutveckling spelar större roll hur 

man väljer att angripa och förmedla texterna än vilka texter man väljer. Att bara rakt av återge 

texten är av mindre värde för barnen än om man med inlevelse berättar en historia utifrån texten och 

på det sättet involverar barnen i historien. Således spelar språket i böckerna mindre roll medan 

pedagogens roll är av stor vikt för barns språkutveckling. Vi har även uppmärksammat att språket i 

framförallt bilderböcker inte endast är texten, utan bilderna spelar precis lika stor roll för 

berättelsen. 

 

Detta är något som vi i vår framtida pedagogroll kommer kunna applicera när vi högläser för 

barnen. Det vill säga att inte lägga så mycket tid på vad som ska läsas utan istället lägga stor fokus 

på att göra texten levande för barnen och sträva efter att få med barnen i berättandet. 

 

6.4 Vidare forskning 

 

Vi har i vår studie fokuserat på vad småbarnslitteratur har för påverkan på den tidiga 

talspråksutvecklingen. Det har under studiens gång kommit fram att pedagogerna ser 

småbarnslitteraturen som ett bra sätt för barn att erövra läs- och skriftspråket.  Vi anser att det hade 

varit intressant att följa det spåret vidare och se hur småbarnslitteratur kan användas i detta syfte. 
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Hej! 

Vi heter Anna och Nina och vi är förskollärarstudenter som studerar vår sista termin på Luleå 

tekniska universitet. Vi har påbörjat arbetet med att skriva ett examensarbete där vårt syfte är att ge 

en förståelse för hur pedagoger uppfattar att barns språkutveckling påverkas av språket i 

barnlitteratur. 

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer med pedagoger för att kunna svara på vårt syfte och skulle 

uppskatta om du vill delta i undersökningen. Intervjun kommer att spelas in i syfte att underlätta 

informationsinhämtandet och bearbetningen av intervjun. Detta för att undvika att det är våra 

tolkningar av dina uppfattningar som kommer till tals. Har du invändningar mot detta, vänligen 

kontakta oss i förväg. 

 

Det är frivilligt att dela i studien och vi kommer att utgå från de etikregler som humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram när vi bearbetar svaren från din intervju. Det 

innebär att det dina uppgifter bara kommer användas till studiens syfte och att det endast är vi och 

vår handledare som kommer ha tillgång till dessa. Eftersom deltagandet är frivilligt ska deltagaren 

informeras om detta och att man när som helst kan avbryta din medverkan. 

 

Dina intervjusvar kommer endast att användas till att svara på vårt syfte till examensarbetet och 

inga personliga uppgifter kommer att finnas med i arbetet. När examensarbete är färdigt kommer 

det att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida. 

 

Bifogat till informationsbrevet är intervjufrågorna vi kommer att utgå ifrån under intervjun. Detta 

för att ge dig möjlighet att förbereda dig och underlätta för dig under intervjun. 

Har ni frågor eller invändningar är det bara att ta kontakt med oss! 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Enbom 070 XXX XX XX 

  

Nina Jakobsson 070 XXX XX XX 
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Vad anser du om småbarnsspråk i barnlitteratur? Tillexempel Barbro Lindgrens Max böcker och 

Anna-Clara Tidholms Knacka på.  
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Hur tror du att språket i barnlitteratur påverkar barns språkutveckling? 

 


