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SAMMANFATTNING 
 

Vi har valt att undersöka hur några pedagoger beskriver att de förhåller sig till och använder sig 

av litteratur i sin verksamhet. Varför vi valde att fördjupa oss i detta ämne grundar sig i ett 

personligt intresse hos oss. Då läroplanen står inför en kommande revidering (Läroplan för 

förskolan, Lpfö18) där det implementeras nya uppdrag betonas vikten av att läsa högt i 

förskolan. Därför anser vi att det är relevant att undersöka området litteraturanvändning. För att 

kunna undersöka ämnet valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vi 

intervjuade två arbetslag där två förskollärare från var sitt arbetslag deltog. Intervjuerna skedde 

med en veckas mellanrum och oberoende av varandra. De deltagande arbetslagen arbetar på 

samma förskola i mellersta Sverige. Förskolan informerade vid det första intervjutillfället att 

de stod inför en kommande litteraturprofilering, vilket vi inte var medvetna om vid första 

kontakten. Detta gjorde att våra förberedda intervjufrågor inte syftade på litteraturprofileringen 

men det visade sig att det öppnade upp för intressanta synvinklar i studien.  

 

I studiens resultat framkommer enligt pedagogernas beskrivning att den aktuella 

förskoleverksamheten tack vare den pågående litteraturprofileringen fått en ökad samverkan 

och gemenskap. De beskriver att de själva fått en ökad medvetenhet kring syftet med att 

använda litteratur i undervisningen. Det tema som påbörjats i samband med 

litteraturprofileringen har efter den korta tid de arbetat med det visat sig ha en positiv inverkan 

på barngrupperna och väckt nyfikenhet hos barnen. Pedagogerna beskriver i intervjuerna att de 

har en god samverkan med det närliggande biblioteket och att de går på besök dit regelbundet. 

Enligt arbetslagens utsagor via de intervjuade pedagogerna beskriver de användningen av 

litteratur som att det sker både spontant och planerat. Det ena arbetslaget beskriver att de inte 

använder litteratur i den utsträckning som de önskade då beroende på olika faktorer. Dessa 

faktorer är att de har för lite tid, för stor barngrupp samt för lite resurser. I resultatet 

framkommer hur arbetslagen på olika sätt presenterar litteraturen och gör den tillgänglig för 

barnen. Förhållningssättet kring litteraturen beskriver arbetslagen som att de är medvetna om 

att det är de som påverkar klimatet kring böcker. Pedagogerna beskriver att de är medvetna om 

att de skapar förutsättningar för att barnen ska använda sig av litteratur.  
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INLEDNING  
Under vår utbildning på förskollärarprogrammet har det skapats ett genuint intresse hos oss när 

det gäller barns språkutveckling och vi har därmed utvecklat en nyfikenhet gällande, hur man 

använder litteratur inom förskolan som ett språkfrämjande medel. Detta examensarbete 

kommer att lyfta fram hur några pedagoger beskriver att de förhåller sig till och använder sig 

av litteratur. Även om det förefaller vara så att människor i allmänhet tycker att det är viktigt 

att läsa för barn för att stärka språket och ordförrådet så har förskolan ett mer uttalat krav att 

göra det. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.2) beskrivs detta uppdrag: 

 
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. Förskolan ska lägga grunden för 

ett livslångt lärande 

 

Det är intressant att notera att i den revidering av läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 

kommer det att implementeras nya uppdrag, där det äntligen betonas vikten av högläsning i 

förskolan. Åman (2010, s.5) menar att högläsning som aktivitet är betydande för att barn tidigt 

ska utveckla en läsförståelse. I en rapport ifrån Skolverket betonas det vikten av att skapa 

stimulerande läsmiljöer i förskolan. Pedagogerna i förskolan kan genom att medvetet planera 

olika lässituationer påverka barns eget förhållningssätt samt nyfikenhet och intresse för 

skriftspråket (Skolverket, 2018). Det är inte heller bara styrdokumenten som belyser vikten av 

att använda sig av litteratur och dess betydelse för barns språkutveckling. Även privata aktörer 

har gjort så. Exempelvis har det figurerat en tv-reklam från en känd snabbmatskedja, som 

tillsammans med den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen skickat med budskapet ”Ge 

dina barn ett språk” när de (istället för en leksak) under en månad varje år skickat med barnen 

barn- och bilderböcker till sina barnmenyer Forskning har tidigare visat att om barn tidigt 

får stöd i sin språkutveckling så får de bättre förutsättningar för sin läs- och skrivinlärning som 

är betydelsefull både för skolan och livet. När en kommersiell aktör, som snabbmatskedjan som 

tidigare nämnts, så tydligt vill medverka till att barn får tillgång till fler böcker, så ser vi behovet 

stort av vetenskapliga studier och vi vill därför fokusera på litteraturanvändning i förskolan. 

Genom denna studie vill vi på så vis bidra med kunskaper om hur två arbetslag på en och samma 

förskola beskriver och förhåller sig till litteraturanvändning i sin verksamhet.  
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SYFTE  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger beskriver att de förhåller sig till 

och använder sig av litteratur i sin verksamhet.  

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

Hur beskriver pedagogerna sitt eget förhållningssätt kring litteratur?  

Hur beskriver pedagogerna litteraturanvändningen på sin förskoleavdelning? 

 

CENTRALA BEGREPP  

 

Litteratur: Med detta menar vi alla typer av böcker som kan finnas på förskola och bibliotek som 

tidskrifter, faktaböcker och skönlitteratur.   

 

Litteraturanvändning: Detta begrepp använder vi för att generalisera de användningsområden som 

är möjliga gällande böcker, det vill säga i en samling, till ett tema eller vid 

högläsningssituationer.   

 

Förhållningssätt: Med detta begrepp menar vi hur pedagoger förhåller sig till litteraturen de 

använder tillsammans med barnen, exempelvis vad de har för metoder när de använder sig av 

litteratur i relation till barnen.  

 

Språkmiljö: Detta begrepp använder vi som ett samlingsbegrepp som inrymmer den miljön 

barnen dagligen befinner sig i. Det kan vara en språkmiljö på förskolans avdelning, en 

språkmiljö ute på gården, en språkmiljö på biblioteket eller bara under en lässituation. 

Språkmiljön är alltså där det samtalas, diskuteras och där man använder litteratur på olika sätt.  
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BAKGRUND  
Under denna rubrik kommer tidigare forskning lyftas som är relevant för vårt 

undersökningsområde, bland annat en undersökning där några pedagoger beskriver hur de 

förhåller sig och använder sig av litteratur i sin förskoleverksamhet. Detta kommer beskrivas 

under följande rubriker: Litteratur i förskolan, förskollärarens förhållningssätt till litteratur och 

barns språkutveckling och språkmiljö.  

 

LITTERATUR I FÖRSKOLAN 

Svensson (2013, ss.5-10) förklarar att förskolan spelar stor roll när det gäller barnens intresse 

för det lästa, det vill säga litteratur som exempelvis bilderböcker, faktaböcker etc. I förskolan 

är det viktigt att barnen får bli bekanta med litteratur på olika sätt och i olika sammanhang. 

Verksamheten ska medvetet arbeta med och stimulera barnens språkutveckling och ha en 

utvecklande och utmanande bok- och språkmiljö. En bok- och språkmiljö innebär att 

verksamheten har ett rikt förråd av böcker som finns och är tillgängliga för barnen att använda 

sig av.  

 

Andra forskare som Dominokovic, Eriksson & Fellenius (2006, ss.13-16) beskriver vikten av 

att en lugn läsmiljö är viktigt för barnen att befinna sig i. En metod man kan använda sig av är 

att läsa högt för barnen. Högläsningen kan även bidra till att samla material till ett tema genom 

att man har en specifik bok som utgångspunkt. Efter en lekstund kan en högläsningsstund även 

vara ett sätt att samla barnen. Högläsningssituationer kan också ses som en pedagogisk 

utmaning ur ett pedagogiskt perspektiv, på så vis att det kan vara svårt att fånga alla barn och 

få de att koncentrera sig. Det är då viktigt att som pedagog kunna hitta sätt som får barnen att 

vilja lyssna och även att hitta metoder att fånga alla barn. En metod skulle kunna vara att 

använda sig av en handdocka eller läsa med olika röstlägen. Om man som pedagog är medveten 

om vikten av att högläsning är ett viktigt redskap för barns lärande. Med litteratur som viktigt 

redskap beskriver Dominokovic et al. (2006, ss.16-21) vidare att man som pedagog ska se 

högläsningsstunden som ett tillfälle att bidra med kunskap.   

 

Liksom Dominokovic et al. (2006, ss.13-21) redogör Chambers (2011, ss.15-16) för att all 

läsning börjar med att vi ställs inför ett val när det gäller vad man vill läsa. Valmöjligheterna är 

många och den främsta faktorn är tillgängligheten av böcker. Det är inte bara tillgängligheten 

som påverkar valet utan det är också faktorn att välja en bok som väcker intresse, läslust eller 

nyfikenhet inom oss. Därför vilar ett ansvar för hur litteraturen presenteras både rent fysiskt 

men också pedagogernas inställning till litteraturen. Inställningen hos pedagogerna till hur de 

använder och presenterar litteraturen för barnen påverkar hur barnen sedan själva inställer sig 

till olika typer av litteratur. Chambers (2011) beskriver vidare vikten av att man befinner sig i 

en lugn läsmiljö som ger möjlighet att koncentrera sig.  
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FÖRSKOLLÄRARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL LITTERATUR  

Simonsson (2004, ss.15-16, s.181) menar att bara för att litteraturen är utplacerad på 

avdelningen innebär inte det nödvändigtvis att den är tillgänglig för barnen. Simonsson (2004) 

beskriver att det kan bero på vad pedagogerna har för uppfattningar om sin egen barngrupps 

litteraturanvändning som påverkar utplaceringen av litteraturen. Exempelvis kan det på vissa 

avdelningar vara så att litteraturen är placerad på så vis att barnen inte själva kan ta en bok och 

läsa när de vill. En faktor är att böckerna är otillgängliga för barnen på grund av pedagogernas 

oro för att barnen skulle förstöra böckerna. Personaltätheten är en faktor som kan påverka 

lässituationerna negativt. Å andra sidan benämner Kåreland (2001, ss.18-19) vikten av att inte 

lässituationerna ska bli påverkade eller bortprioriterade då pedagogerna enligt författaren spelar 

stor roll för att barnen ska skapa ett intresse och nyfikenhet på olika typer av litteratur. 

Simonsson förklarar att pedagogernas syfte med litteraturanvändning kan påverka barnen 

positivt och utveckla deras fantasi, kreativitet och språkutveckling. Pedagogen spelar stor roll i 

hur lässituationen kring litteraturen ska ske exempelvis längden på lässtunden, hur många 

böcker man läser och för hur många barn man läser för. En annan faktor som påverkar positivt 

enligt Kåreland (2001, s.18) är att man har en god samverkan med biblioteket där förskolan kan 

få hjälp att hitta litteratur som barnen eller avdelningen efterfrågar. Gest, Holland-Coviello, 

Welsh, Eicher-Catt & Sukhdeep (2006, ss.307-311) redogör för vikten av ett väl fungerande 

samspel mellan barn och pedagog. I de olika lärandesituationer som kan uppkomma är det en 

förutsättning att pedagogen är medveten om sitt förhållningssätt för det ska bli ett så bra lärande 

som möjligt. Detta kräver också att pedagogen är medveten om metoder som man kan använda 

sig av i olika litteraturanvändningsområden på förskolan för att främja barnens språkutveckling. 

Detta är viktigt för att det ska bli så givande som möjligt för både barn och pedagog.  

BARNS SPRÅKUTVECKLING OCH SPRÅKMILJÖ  

Svensson (2009, ss.17-18) beskriver förskolan som ett första steg i barnens livslånga lärande 

där alla barn ska mötas och stimuleras. Om barnen får barnen språkstimulans tidigt i livet så 

gynnas deras inlärning senare i livet. Det är mest viktigt att de barn som inte stimuleras i 

hemmet får stimulans i vardagliga situationer på förskolan av pedagogerna. Liksom Svensson 

betonar Norling (2015, ss. 12-17) att det är den språkutvecklande omgivningen barnen befinner 

sig i som är av stor vikt för deras lärande. Norling beskriver det som social språkmiljö där 

pedagogerna har ett ansvar för att inta främjande förhållningssätt. I den sociala språkmiljön ser 

man barnens intresse som en utgångspunkt för lärande, man intar ett barns perspektiv. 

Pedagoger som utmanar och främjar barnens språkutveckling och intar ett barns perspektiv är 

språkfrämjande. Barnen påverkas positivt genom att vara i en utvecklande social språkmiljö, 

vilket i sin tur bidrar till ett värdefullt klimat i barngruppen. Den språkfrämjande 

undervisningen innebär att pedagoger utnyttjar de tillfällen som uppstår spontant och ser de 

som lärandesituationer. Arnqvist (2014, ss.21-29) beskriver vikten av att ta tillvara på de 

spontana situationerna som uppkommer under en dag på förskolan. Pedagogerna ska se varje 

barns enskilda nivå av språkutveckling för att kunna utveckla det vidare. Alla barn utvecklar 

sin individuella språkutveckling i olika kommunikativa situationer. Med olika pedagogiska 

verktyg som till exempel olika typer av böcker kan man lyfta fram barnens individuella nivå av 

språkutveckling. Det kan även exempelvis innebära att utmana barnen vid en 

högläsningssituation genom att ställa öppna frågor eller att be barnen reflektera över det man 

precis läst. Whorall & Cabell (2014, ss.337-340) beskriver även de att pedagogerna bör fånga 

barnens intresse och främja barnens språkutveckling i det spontana lärandet. De förklarar att i 

det spontana lärandet kan man ha barnens intresse som utgångspunkt för språkundervisningen 

och att det genererar i utveckling av ordförråd och berättande processer hos barnen. Det ger en 

god grund för barnens kommande läs- och skrivförmåga.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är den sociokulturella teorin som företräds av 

Lev S. Vygotskij som hävdat att barn lär sig i samspel med andra exempelvis förskollärare eller 

andra barn (Svensson 2009, ss.32-36). Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur några 

pedagoger beskriver att de förhåller och använder sig av litteratur i förskolan. Vi tror att mycket 

av litteraturanvändningen på förskolan sker i ett samspel mellan och med andra individer och 

därför vill vi använda den sociokulturella teorin som teoretisk utgångspunkt för den här studien. 

Detta innebär att vi kommer att använda teorin i analysen av den insamlade empirin för att se 

hur pedagogerna beskriver samspelet med barnen och hur de beskriver att de själva påverkar 

barnen.  

SAMSPEL I SOCIOKULTURELL TEORI  

Vygotskij (1995, s.15) förklarar att man kan observera barns lek och på så vis se deras kreativa 

processer. Dessa lekande barn återspeglar mycket av det som de själva iakttagit genom att ha 

sett vad vuxna gör och återskapar de erfarenheterna i leken. Vygotskij (1995, s.16) beskriver 

barns lek som en kreativ omarbetning av redan erfarna intryck. Barnen omsätter inte alltid det 

som de erfarit som en exakt återspegling utan det är när barnen kombinerar deras egna intressen 

och behov med de tidigare erfarenheterna som de skapar en ny, egen verklighet.  

 

Som nämnt ovan är Vygotskij (Vygotskij, 1995) företrädaren av den sociokulturella teorin, men 

det finns andra forskare och författare som tolkat hans teori ur olika perspektiv, vilket vi redogör 

för nedan.  

 

Svensson (2009, ss. 32-36) tar utgångspunkt i den sociokulturella teorin när hon beskriver att 

barn lär sig i samspel med andra. Med andra menas erfarna individer som exempelvis äldre barn 

eller vuxna personer. Genom sociala interaktioner som blir till erfarenheter utvecklas och 

formas barnets personlighet och språkutveckling. Den sociala och kulturella miljön barnet 

befinner sig i påverkar barnens inlärning. Liksom Svensson beskriver Säljö (2014, ss.233-235) 

vikten av att lärmiljön barnet dagligen befinner sig i har en stor betydelse för lärandet. Men det 

är inte bara lärmiljön som påverkar lärandet utan även de sociala interaktionerna som sker 

mellan individer, så kallade sociokulturella färdigheter. Säljö (2014) beskriver vidare att det 

handlar om att ta andras perspektiv, ord samt handlingar för att sedan bygga vidare på dessa 

med ens egna erfarenheter och tankar. Det som Säljö beskriver som sociala interaktioner 

förklarar Strandberg (2017, s.20) som att pedagoger som arbetar med att skapa många bra 

samspel mellan vuxna och barn och mellan barn och barn ger den bästa möjligheten till att barn 

fortsätter att lära. Strandberg (2017) förklarar vidare att det inte finns någon medfödd 

läsförmåga och inte heller någon språkförmåga men att vi i samspel med andra har möjligheter 

att utveckla dessa. Om det inte finns erfarna vuxna som kommunicerar, interagerar och erbjuder 

barnen möjligheter för läs- och skrivinlärning kommer dessa inte heller att utvecklas  
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METOD OCH FORSKNINGSANSATS  

I vår analys har vi inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen eftersom det 

utmärkande för den är att urskilja likheter och skillnader (Alexandersson 1994, ss.111-132). 

Alexandersson (1994) beskriver vidare att det reflekterar vad något är och vad något uppfattas 

vara, alltså ett fenomen och hur det uppfattas av andra människor. I detta fall är vårt fenomen, 

hur pedagogerna beskriver att de undervisar och förhåller sig till litteratur i förskolan och hur 

det anses vara betydelsefullt för barns lärande utifrån våra tolkningar som studiens resultat 

presenterar. Den kvalitativa metoden har legat till grund för insamlandet av empiri till studien. 

Vi använde oss av intervjuer eftersom vi ville ha en mer nyanserad och fördjupad analys kring 

litteraturanvändningen i förskolan. Ett annat syfte med valet av metod var att skapa ett eget 

intryck av miljön och verksamheten personligen. Christoffersen & Johannessen (2018, ss.83-

85) understryker att den kvalitativa metoden ger fylliga och detaljerade svar. Intervjuer skapar 

möjlighet för den som intervjuar en inblick i respondentens livsvärld. Christoffersen & 

Johannessen (2018) beskriver vidare att det finns olika typer av intervjuer en forskare kan 

använda sig av. Semistrukturerade intervjuer är den form av intervju som vi använde oss av. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på att forskaren innan intervjun har förutbestämda frågor 

som utgångspunkt. Dessa frågor har inte på förhand några bestämda svarsalternativ utan det är 

de som blir intervjuade som formulerar svaren. I semistrukturerade intervjuer är det viktigt att 

forskaren har formulerat frågorna utifrån det man vill ha reda på. Bryman (2018, ss.498-500) 

tydliggör att i kvalitativa undersökningar finns det urval som är målinriktade eller målstyrda för 

att göra det möjligt att ge svar på forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna styrs för att ge svar 

på undersökningens syfte och utformas av forskaren i början av forskningsprocessen. I vårt fall 

beskriver vi vilka urval som vi har använt under nästa rubrikavsnitt.  

URVAL  

I vårt fall ville vi ha reda på och undersöka hur några pedagoger beskriver att de förhåller sig 

till och använder sig av litteratur i förskolan. Vi ville intervjua personal på en och samma 

förskola oberoende om de var utbildade förskollärare eller inte. Vi tog kontakt med en förskola 

i mellersta Sverige och beskrev syftet med vår studie och frågade om de var intresserade av att 

delta. Efter det avtalades en tid för att intervjua respektive arbetslag. Intervjuerna skedde med 

en veckas mellanrum och avdelningarna intervjuades för sig. Det var två förskollärare ur varje 

som deltog vid intervjutillfällena, båda intervjuerna hade en tidsåtgång på cirka 20-25 minuter. 

Vi kommer att benämna arbetslagen senare i studien som Arbetslag A där det var två 

förskollärare som deltog och Arbetslag B där det också var två förskollärare som medverkade. 

Vi hade inget specifikt syfte med åldern på barngrupperna men de pedagoger som var villiga 

att ställa upp på intervjuerna arbetade var sin 3-5 års avdelning. En annan tanke med valet av 

förskola var att vi inte ville att det skulle vara en litteraturprofilerad förskola för att urvalet 

skulle representera ”helt vanliga förskolor” det vill säga sådana som inte hade en uttalad 

litteraturprofilering. Detta var för att ”vanliga förskolor” inte har ett uttalat syfte eller mål som 

en förskola har som är litteraturprofilerad. Under intervjuernas kom det dock fram att förskolan 

stod inför en kommande litteraturprofilering där de redan börjat arbeta med litteraturtema. 

Svensson (2003, ss.5-6) förklarar att få kalla sig en litteraturprofilerad förskola innebär att man 

behöver en diplomering som ska godkännas av en förvaltningschef och en bibliotekschef. Det 

är ett mer uttalat samarbete mellan förskola och bibliotek. Kriterier som profilen behöver uppnå 

utgår även de efter läroplanen och övriga styrdokuments riktlinjer.  Förskolan hade i och med 

den kommande litteraturprofileringen påbörjat arbetet utefter ett tema där boken var temats 

utgångspunkt. Boken som är skriven av Mia Nilsson heter krokodilen Hugo och ingår i en serie 

av andra böcker. Även om vi inte hade en uttalad önskan om att förskolorna hade en 

litteraturprofilering så blev det faktum att de faktiskt hade det, intressant för vår studie då det 

gav oss en inblick i hur det fungerar med en litteraturprofil.   
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GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Vi började med att kontakta förskolechefen på den aktuella förskolan för att fråga om vi fick 

komma och intervjua personal. När vi fått ett godkännande av förskolechefen fick vi 

telefonnummer och ringde till avdelningarna på förskolan.  Genom samtalskontakt med 

respektive avdelning bestämde vi tid med två av de fem avdelningarna oberoende på ålder på 

barngruppen. Missivbrev (se bilaga 1) och samtyckesblankett (se bilaga 2) skickades ut efter 

det att vi bestämt tid för intervjuerna. Intervjuerna skedde med en veckas mellanrum under en 

tvåveckorsperiod. Vi intervjuade förskollärarna två och två och vi använde oss av 

ljudupptagning. Under båda intervjutillfällena ställde vi samma frågor till informanterna och vi 

båda författare till studien var närvarande och delaktiga under dessa (se bilaga 3). Kihlström 

(2014, ss.47-48) redogör för olika aspekter kring varför intervjumetodik är ett bra redskap. Man 

får en uppfattning om respondentens livsvärld och föreställningar om ett visst 

undersökningsområde. Genom våra intervjuer skapades en djupare förståelse för hur 

arbetslagens dagliga verksamhet kring litteraturanvändning ser ut.  

 

FORSKNINGSETIK  

Enligt Vetenskapsrådet (2002, ss.6-11) finns det ett grundläggande individsskyddskrav som kan 

delas upp i fyra stycken krav, även kallat forskningsetiska principer. Dessa olika 

forskningsetiska principer ska man förhålla sig till vid genomförandet av en forskningsprocess 

vilka vi har förhållit oss till och beskrivit hur vi gjort nedan. Ett missivbrev skickades ut innan 

intervjuerna genomfördes för att förhålla oss till informationskravet. I samband med att 

missivbrevet skickades ut bifogades även samtyckeskravet som informerar de deltagande om 

rätten till sin egen medverkan. Det finns ytterligare två forskningsetiska principer som vi förhöll 

oss till vilket det första är konfidentialitetskravet som innebär att alla medverkandes uppgifter 

i vår studie är belagda med sekretess så att ingen annan har tillgång till det materialet. Vi 

kommer senare i resultatdelen att benämna de deltagande i intervjuerna med fiktiva namn och 

kalla de för Arbetslag A och Arbetslag B vilka innefattar två pedagoger ur respektive arbetslag. 

Den andra och sista principen innebär att all information om de medverkande endast används 

till forskningsändamål vilket kallas nyttjandekravet, denna information har vi skrivit med i 

missivbrevet. Vi kommer även att radera allt insamlat intervjumaterial efter att detta arbete är 

godkänt. Vi har förvarat allt insamlat intervjumaterial på Högskolan i Borås server för att 

skydda alla uppgifter om de som medverkat i studien. Samtyckesblanketterna som de 

deltagande fick signera innan vi genomförde intervjuerna finns förvarade och arkiverade hos 

ansvarig på Högskolan i Borås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

TILLFÖRLITLIGHET OCH GILTIGHET 

Brinkkjaer & Hoyen (2013, ss.104-105) beskriver att man behöver uppnå tillförlitlighet och 

giltighet i en studie för att studien ska ha god kvalitet. Författarna beskriver att giltighet är att 

undersöka det man vill undersöka och inget annat. Tillförlitlighet beskrivs som att en studie ska 

kunna göras om med samma resultat. Giltighet har vi försökt att uppnå genom att våra 

intervjufrågor enbart grundat sig i syftet med studien vilket är att undersöka hur några 

pedagoger beskriver att de förhåller sig till och använder sig av litteratur i sin verksamhet. I vårt 

fall innebär tillförlitligheten i vår studie att vi beskrivit hur vi kommit fram till våra 

beskrivningskategorier och vilka det är. Vi har även styrkt vårt resultat med citat vilket inger 

en större tillförlitlighet och hjälper läsaren att lättare tyda det vi kommit fram till utifrån vår 

analys.  

 

 

ANALYS OCH BEARBETNING  

Då vi använde oss av ljudupptagning vid genomförandet av våra kvalitativa intervjuer hade vi 

två ljudfiler som vi skulle transkribera till en annan form. Ljudfilerna förvarades på Högskolan 

i Borås server för att skydda det insamlade materialet. Vi lyssnade på respektive ljudfil och 

skrev ned de materialet vi behövde utifrån beskrivningskategorier som vi utformat efter studiens 

syfte och vad de berättat för oss under intervjuerna. Kategorierna var utformade för att urskilja 

eventuella likheter och skillnader då vi utgått ifrån den fenomenografiska forskningsansatsen 

som analysmetod. De olika kategorierna var tillgänglighet, barns utveckling och lärande, eget 

förhållningssätt kring litteraturen, samverkan med biblioteket, temaboken Hugo, 

tillgängligheten samt skillnad innan och efter litteraturprofileringen. Vi jämförde även 

ovanstående kategorier med tidigare forskning. Kategorierna som vi använde oss av var ett sätt 

för oss att analysera och bearbeta det insamlade materialet. Det kan enligt Christoffersen & 

Johannessen (2018, ss.115-116) kallas för kodning vilket innebär att urskilja irrelevant 

datamaterial. När vi kodat och analyserat det insamlande materialet började vi med att sortera 

det i olika färger och i olika dokument. De relevanta citaten utifrån intervjuerna hade ett eget 

dokument för respektive arbetslag. Efter att vi kodat det insamlade materialet i färger och i olika 

dokument började vi skriva resultatet i studien.  
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RESULTAT  

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av de kvalitativa intervjuerna som vi har 

genomfört. Vi kunde urskilja och identifiera vissa likheter och skillnader när vi bearbetade det 

insamlade materialet. Vi bearbetade det genom att färgkoda (se analys och bearbetning) för att 

hitta eventuella likheter och skillnader. Resultatet kommer att redovisas under rubrikerna: 

Litteraturprofilerad förskola och samverkan med biblioteket, spontan och planerad 

litteraturanvändning, pedagogernas förhållningssätt och inställning till litteratur. Resultatet har 

även analyserats utifrån den fenomenografiska analysmetoden som vi beskrivit tidigare i 

studien (se metod). Vi kommer inte att benämna respondenterna var för sig utan nedan 

redovisas vi enbart vilket arbetslag de tillhör A eller B. Arbetslag A innefattar två förskollärare 

ur det arbetslaget likaså Arbetslag B.  

 

LITTERATURPROFILERAD FÖRSKOLA OCH SAMVERKAN MED BIBLIOTEKET  

Under intervjuernas gång visade det sig att förskolan stod inför en kommande 

litteraturprofilering vilket innebar att de börjat planera sin verksamhet efter det. Arbetslagen 

berättar att de har en god samverkan med det närliggande biblioteket och att det blivit ett mer 

uttalat och kontinuerligt samarbete dem emellan. Arbetslag A förklarar att allt som rör 

profileringen är väldigt nytt och att det är en pågående process som det är i början av. De båda 

arbetslagen betonar att trots den korta tiden de arbetat mot profileringen så satsas det hårt.  

 

Arbetslag A 

 

Just nu satsas det extremt mycket, vi jobbar ju för att bli en litteraturprofilerad 

förskola, det är mycket fokus på det nu, just hur man använder böcker  

 

De båda arbetslagen anser att profileringen skapar gemenskap i huset mellan avdelningarna 

men också i arbetslaget. Båda arbetslagen nämner hur profileringen bidragit till att inspirera 

varandra och skapat gemenskap.  

 

Får lite inspiration av varandra, jag tycker att det känns som att vi kommit väldigt 

långt bara på två månader – Arbetslag B 

 

Skapar gemenskap på ett helt annat sätt – Arbetslag A 

 

Barnen har hittat varandra på gården också – Arbetslag B 

 

Arbetslagen beskriver profileringen som ”ett lyft” för hela förskolan då det skapar relationer 

mellan barngrupperna i och med att de samverkar i olika aktiviteter på ett annat sätt. De 

beskriver vidare att det skapats andra konstellationer i barngrupperna mellan de olika 

avdelningarna och att de kan se i leken att de skapar nya relationer mellan barnen vid barnens 

utevistelse.  
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I samband med att det samtalades om litteraturprofileringen berättar arbetslagen om sitt 

gemensamma tema som pågick i hela huset. De hade tillsammans under våren kommit överens 

om en bok som skulle vara utgångspunkten för temat. De valde boken om krokodilen Hugo då 

den behandlar många olika områden för lärande, boken är skriven av Mia Nilsson (2016).  

 

Sen när vi valde bland böckerna, ska vi välja en bok vi redan kan som barnen känner 

till eller välja en bok som ingen känner till så vi får utgå ifrån noll. Då valde vi Hugo 

då, en bok som släpptes tidigare i vår – Arbetslag B 

 

I boken om Hugo får man ju också med värdegrunden, man får in hur man är en bra 

kompis, att alla är olika och så vidare – Arbetslag A 

 

Arbetslaget beskriver temat som ett sätt för barnen att utveckla läsförståelsen, stödja 

språkutvecklingen och intresset för litteraturen. Men arbetslagen nämner att det blir ett konkret 

redskap för dem att använda då de exempelvis, klär ut sig till krokodilen Hugo. Han kommer 

på besök, skriver brev och deltar i olika aktiviteter. Hugo gestaltas då av en pedagog som 

besöker de avdelningar som har boken som tema. Dessa besök är både planerade och spontana. 

De berättar även att Hugo ibland läser högt tillsammans med avdelningarna då de samlas på ett 

och samma ställe.  

 

Hugo kommer ju hit och hälsar på, i egen hög person. Det är roligt, han skickar också 

brev till barnen med uppdrag – Arbetslag A  

 

I och med att Hugo brukar komma med böckerna så blir det en presentation men 

annars tycker jag att Hugo lockar mer än om att vi bara hade gett boken såhär. Att 

han kommer hit, skriver brev och vi öppnar de tillsammans med barnen – Arbetslag B 

 

Enligt arbetslagens utsagor verkar det som om temat synliggjorts och gjort pedagogerna 

medvetna om hur man på olika sätt kan presentera litteratur och använda sig av den på flera 

sätt. Fortsättningsvis förklarar arbetslagen samverkan med det närliggande biblioteket. 

 

Det är ett väldigt väldigt bra jobb mellan bibliotek och förskola – Arbetslag A 

 

Vi går ju till biblioteket och lånar böcker – Arbetslag B  

 

De beskriver att det är ett givande samarbete och att de får tips på nyutgiven barnlitteratur och 

litteratur som passar deras önskemål och teman. Arbetslagen ger även exempel på hur det går 

till när de besöker biblioteket och beskrev hur barnen fick möjlighet att låna böcker därifrån. 

De förklarade att närheten till biblioteket var en resurs och ett avbrott i den dagliga 

verksamheten när de besöker biblioteket.  

 

Vi plockar la en del, men sen så får barnen välja också – Arbetslag B 

 

Då fick ju barnen varsin bok, då fick dem lite inflytande i biblioteket också, det är viktigt 

att dem också får, även fast dem bara får se bilden på boken fram så lockar det ganska 

mycket när barnen ser det – Arbetslag B  

 

Arbetslag A berättar att bibliotekspersonalen uppmuntrar till att barnen ska använda böckerna 

och betonar att de inte ska begränsas på grund av att böckerna kan gå sönder eller försvinna.  
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Sen är dem noga med det på biblioteket också, att böckerna ska 

användas, vilket vi också är – Arbetslag A  

 

Utifrån flera exempel på vad pedagogerna från Arbetslag A berättar om sina biblioteksbesök 

kan konstateras att det tycks som om avdelningen lånar många böcker under sina besök där. 

 

SPONTAN OCH PLANERAD LITTERATURANVÄNDNING  

 

I arbetslagens utsagor nämner de att man använder litteratur både spontant men också planerat. 

Arbetslagen beskriver att de ger barnen mycket inflytande och delaktighet i valen kring 

litteraturen. Pedagogerna berättade om hur de använder sig av litteratur under en dag på 

förskolan.  

 

Lite spontant, på morgonen, på eftermiddagen och ibland sätter de sig själva och läser 

så att det blir över dagen, ibland mer och ibland mindre – Arbetslag B 

 

Det kan vara på lite olika sätt, ibland en bok rakt upp och ner sen kan det ju vara 

flanosagor eller att man berättar på andra sätt – Arbetslag A 

 

Båda arbetslagen beskriver att användningen av litteraturen oftast sker spontant. Å andra sidan 

tar de båda arbetslagen upp att de alltid läser efter maten vilket de kallar läsvila som kan ses 

som en planerad användning. Under läsvilan använder de en ljudbok eller en berättande saga, 

vem som väljer vad som ska användas framgick inte.  

 

Arbetslag A förklarar att de placerar ut litteraturen efter avdelningens miljöer och utefter 

barnens intressen. Det berättar om huruvida de placerar ut litteraturen på avdelningen för att 

göra det tillgängligt för barnen och hur vissa faktorer spelar roll för hur användningen sker.  

 

Böckerna är efter inredningen och temat egentligen, nu har vi ju café i ena rummet 

och då finns det böcker om det – Arbetslag A 

 

Arbetslag B beskriver hur deras litteraturanvändning påverkas av att det är för mycket barn, att 

de inte har tid eller att det är för lite personal under en dag eller en period. De förklarar också 

att det är mycket annat i verksamheten som tar fokus ifrån att använda sig av litteraturen. 

 

Just vid den här årstiden blir det lite annat fokus, luciasånger som de ska lära sig, så 

det är varje dag före maten, det är inte långt kvar och de ska vi hinna göra – 

Arbetslag B 

 

Vi försöker att läsa för barnen i den mån vi kan, barnen intresserar sig själva för att 

sätta sig i soffan och läsa en bok, det är ju lustfyllt för dem – Arbetslag B 

 

Även om avdelningarna till synes har samma förutsättningar fann vi inte exempel på hur andra 

faktorer direkt inverkade på litteraturanvändningen.  
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Arbetslag A förklarar att de ibland använder olika metoder för att presentera litteraturen, dels 

för att fånga barnen och dels för variationens skull. Ibland tar de upp en bok på projektorn, 

ibland på en ipad i både stora och små grupper.  

 

En del barn är lite lite oroliga, då drar vi hellre upp boken på storskärm för då 

ser dem ju – Arbetslag A 

 

Vi ser ju alltid till att försöka, att man fångar det när som på dagen, det är olika ibland 

drar vi upp det på ipaden och kör en saga där – Arbetslag A 

 

Det verkar som att Arbetslag A är medvetna om olika metoder för att fånga barnen vid olika 

situationer där den ursprungliga planen kanske inte fungerade, fungerar inte det ena kanske det 

andra fungerar. Arbetslag B förklarar att de har märkt en skillnad i att barnen inte längre frågar 

efter ipaden utan är mer intresserade av att läsa och samtala om temaboken Hugo. 

 

Jag tror mycket av att de inte frågar efter ipaden nu är för att de är så inne i det här 

med Hugo, som vi arbetar med mycket nu, barnen frågar mycket hela tiden när han 

kommer, vad ska vi göra nästa gång han kommer – Arbetslag B  

 

Enligt Arbetslag B utsaga tror vi att ipaden tidigare kan ha haft en större roll i barngruppen 

innan temat påbörjades. Det verkar som att pedagogerna i Arbetslag B ser det som en positiv 

faktor att barnen inte frågar efter den längre.  

 

Arbetslag B förklarar att de placerat temaboken på en hylla och att de skrivit en saga om 

krokodilen och satt upp på väggen för att det ska synliggöras för barnen. Arbetslag A förklarar 

att barnen själva har velat förändra miljön och att de har utgått utifrån det tidiga beskrivna temat 

om krokodilen Hugo. De har plastat in boken om Hugo men även andra böcker som de placerat 

i hallen för att inte begränsa möjligheten för barnen att kunna ta med sig böcker ut under 

utevistelsen.  

 

Vi har ju lite blandat, lite vanliga barnböcker, sen har vi ju våra hugoböcker, vi har ju 

lite blandat, lite vanliga barnböcker, sen har vi ju våra hugoböcker och dem har vi ju 

på den hyllan där uppe, sen har vi satt upp sagan på väggen så att den är tillgänglig 

för barnen att se på och själva gå och kolla – Arbetslag B 

 

Senast hängde vi ut lite böcker i hallen, ja som bara är inplastade och ta med ut om 

man har lust att göra det – Arbetslag A  

 

Arbetslagen redogör att de har litteratur utplacerat på respektive avdelning och att de finns olika 

typer av litteratur. De beskriver att de har faktaböcker, böcker efter olika teman och att det läser 

lite överallt på deras avdelningar. 
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PEDAGOGERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL LITTERATUR  

 

Under båda intervjuerna betonar pedagogerna i arbetslagen att det tycker att det är roligt att läsa 

och beskriver faktorer som bidrar till barns lärande.  

 

Vi läser extremt mycket, både vi och barnen tycker ju det är väldigt väldigt roligt – 

Arbetslag A 

 

Det ska bidra till språkutvecklingen och läsförståelsen, det är jättemycket i böcker och 

lusten till att läsa, det är ju allt, har du inte det så faller ju mycket – Arbetslag B 

 

De säger att man utvecklar barnens ordförråd, intresset för skriftspråket, kreativitet och fantasi 

vilket kan ses som att de är medvetna om hur deras förhållningssätt påverkar barnens lärande 

och nyfikenhet för litteratur. Båda arbetslagen trycker på att de tycker att det är roligt att läsa 

men förvaltar det på olika sätt i sina verksamheter.  

 

Arbetslag B beskriver att deras förhållningssätt kring litteraturen speglade av sig i sin 

verksamhet och hur de använde litteraturen i barngruppen. När de fick frågan om hur deras 

förhållningssätt till litteraturen så svarade de bland annat genom nedanstående citat.  

 

Det är roligt också, speciellt när det är böcker man inte känner till, men har man läst 

samma bok ungefär 10 gånger så känner man bara ”ahhh”, så försöker man byta ord 

för att den ska bli roligare – Arbetslag B  

 

Men det är roligt att läsa, men inte för tidigt på morgonen – Arbetslag B 

 

Enligt Arbetslag B citat kan det tydas som att de tycker att det är roligt att läsa men att det är 

andra faktorer som påverkar hur de förhåller sig till litteraturen.  

 

Arbetslag A beskriver hur det förhåller sig till barnens intresse och behov av litteratur. De lät 

barnen påverka miljön, valet av böcker, lät barnen samtala mycket om deras egna intressen och 

val kring litteraturen. Pedagogerna berättar att de är medvetna om att det dem gör smittar av sig 

på barnen, de samtalar mycket med varandra och med barnen.  

 

De vill ju ha reda på saker och då tar vi reda på det – Arbetslag A  

 

Vi pratar ju mycket med vi tre pedagoger, det smittar av sig - Arbetslag A  

 

De beskriver sitt förhållningssätt till litteraturen mestadels utifrån ett barns perspektiv det vill 

säga utifrån barns behov och intressen vilket vi inte på samma sätt sett att Arbetslag B gör. 

Enligt nedanstående citat beskriver Arbetslag A att de uppmuntrar användningen av litteratur 

eftersom att de sett en minskning både ur egna erfarenheter men också sett ur sina pedagogiska 

erfarenheter.  

 

Tyvärr är det så att det minskar ganska mycket hemifrån också, det faller ju bort lite 

där mot med hur det var förr, då känner vi att det är ännu viktigare – Arbetslag A 

 

Det pedagogen lyfter (ovan) kan ses som ett tecken på hur viktigt förskolans arbete med 

litteratur är.  
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RESULTATSAMMANFATTNING  

Utifrån resultatet som vi beskrivit ovan går det att se att vi med denna undersökning har kunnat 

svara på vårt syfte att undersöka hur några pedagoger beskriver att de förhåller sig till och 

använder sig av litteratur i sin förskoleverksamhet. Enligt arbetslagens utsagor beskriver de 

användningen av litteratur som att de sker både spontant och planerat. Vid dessa spontana eller 

planerade tillfällen läser man exempelvis flanosagor eller faktaböcker. Det ena arbetslaget 

beskriver att de inte använder litteratur i den utsträckning de önskade då det påverkas av olika 

faktorer. Dessa faktorer är att de har för lite tid, för stor barngrupp, för lite resurser. I resultatet 

förklarar arbetslagen hur de på olika sätt presenterar litteraturen och gör de tillgängligt för 

barnen att använda material. Förhållningssättet kring litteraturen beskriver arbetslagen som att 

de är medvetna om att det är de själva som påverkar intresset för och användningen av litteratur, 

men även att de är de som skapar förutsättningar för att barnen ska använda sig av litteratur. 

 

Ytterligare icke förväntade resultat var relaterade till det faktum att förskolan påbörjat en 

litteraturprofilering. Litteraturprofileringen har påverkat verksamheten positivt enligt 

arbetslagen. Den har skapat gemenskap på förskolan. De nämner att de själva fått en ökad 

medvetenhet kring syftet med att använda litteratur och det har blivit ett synligare lärande. De 

berättar att temat som påbörjats i samband med profileringen har efter den korta tid de arbetat 

med det visat sig ha en positiv inverkan på barngrupperna och väckt nyfikenhet hos barnen. 

Arbetslagen förklarar att de har en god samverkan med det närliggande biblioteket och att de 

går på besök dit regelbundet.  
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RESULTATDISKUSSION 

I resultatdiskussionen kommer de svar som framkom i resultatet att diskuteras utifrån studiens 

frågeställningar, bakgrund och den teoretiska ramen. Resultatet visar att arbetet med 

litteraturprofilering var positiv, men att det finns en skillnad i hur arbetslagen beskriver att de 

använder och förhåller sig till litteratur. Detta är ett faktum trots att de i princip har samma 

förutsättningar som ålder på barngruppen, arbetar efter samma tema, alla är utbildade 

förskollärare och arbetar mot samma litteraturprofilering.  

 

LITTERATURPROFILERINGEN OCH BIBLIOTEKETS POSITIVA PÅVERKAN  

I studien framkom att den aktuella förskolan påbörjat och planerat undervisning utifrån att de 

arbetade mot att bli en litteraturprofilerad förskola. I resultatet framkom det inte så mycket om 

hur arbetssättet var innan profileringen, utan mer om vad den bidragit till under den korta tid 

som de arbetat med att bli en litteraturprofilerad förskola. Både arbetslagen beskrev att 

litteraturprofileringen bidragit till ett bättre samarbete mellan avdelningarna och att det 

möjliggör för pedagogerna att inspireras av varandras skapande. Resultatet visade att temat som 

de båda arbetslagen påbörjat redan efter den korta tiden varit ett bra redskap för olika typer av 

lärande. Dessa olika typer av lärande enligt de båda arbetslagen var att barnen lärde sig hur man 

är en bra kompis, hantering av böcker, kreativitet och ett intresse hos barnen att skapa eget 

material utifrån temaboken. Ur arbetslagens utsagor framkom det att de blivit mer medvetna 

om sitt eget förhållningssätt kring litteratur och vikten av att undervisa språkfrämjande. Just det 

att pedagoger är medvetna om sitt förhållningssätt förklarar Norling (2015, ss.12-17) är av stor 

vikt för att barnen ska utvecklas, att de befinner sig i en språkutvecklande omgivning. 

Författaren beskriver även att det är pedagogernas ansvar att inta ett främjande förhållningssätt. 

Likaså förklarar Gest et al (2006, ss.307-311) att det är samspelet mellan barn och pedagog som 

är betydande för att skapa en givande lärandesituation. Författarna belyser även de vikten av en 

medvetenhet hos pedagogerna för att främja barnens språkutveckling. Detta som de olika 

författarna nämnt kan även enligt Säljö (2014, ss.233-235) kopplas till den sociokulturella 

teorin. Författaren beskriver teorin på så vis att barnen lär sig i samspel med andra erfarna vuxna 

och barn. I vårt fall skulle ett sådant lärande exempelvis kunna betyda att barnen ser och lär av 

hur pedagogerna använder och uttrycker sig om litteratur. Det kan också exempelvis vara 

språklärande när barnen i samspel med en läsande vuxen stödjas i sin språkutveckling. De hör 

hur språk är uppbyggt och skaffar ett större ordförråd. Ur arbetslagens berättelser och utifrån 

resultatet kan vi se att de har en mycket god samverkan med det närliggande biblioteket. 

Samarbetet beskrivs som genuint och att de mer än gärna tar emot tips och råd kring nyutgiven 

litteratur eller litteratur som kan passa exempelvis det temat eller aktivitet som pågår. Arbetslag 

A förklarar att de nyttjar närheten till biblioteket regelbundet och att det ser besöken som ett 

roligt avbrott i den övriga verksamheten. Vi tolkar det som att Arbetslag A har ett engagemang 

i arbetslaget som gör att de tar sig tiden att besöka biblioteket och att ta tillvara på möjlighet att 

stanna där en stund. Samma entusiasm kunde vi inte utläsa i resultatet när Arbetslag B berättade 

om sina biblioteksbesök som de beskrev mer kortfattat. Arbetslag A berättar att biblioteket har 

ett tillåtande klimat till att böckerna som lånas ska användas och att de uppmanar till läsning av 

litteraturen. Kåreland (2001, ss.18-19) betonar att samverkan mellan bibliotek och förskola är 

av betydelse och kan gynna förskolepersonal att hitta litteratur som exempelvis barnen frågar 

efter eller är intresserade av. Detta kan vi även koppla samman med den sociokulturella teorin 

genom att pedagogerna visar ett intresse och entusiasm till att besöka biblioteket och på så vis 

smitta av den positiva inställningen till barnen.  
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SKILLNADER I ANVÄNDNINGEN OCH PLACERINGEN AV LITTERATUREN  

Pedagogernas utsagor beskriver deras användning av litteraturen som att den sker mestadels 

spontant. Arnqvist (2014, ss.21-29) belyser vikten av att ta tillvara på spontana tillfällen för att 

utveckla barnens språkutveckling.  Förutom att utveckla barnens språkutveckling kan det vid 

dessa spontana tillfällen också ske en utveckling av deras ordförråd och berättande processer. 

Detta ger enligt Whorall & Cabell (2014, ss.337-340) en bra grund för barnens kommande läs-

och skrivförmåga. Förutom de spontana tillfällena beskrev pedagogerna också de mer planerade 

situationerna till exempel en regelbunden rutin att läsa efter lunchen, då genom att exempelvis 

sätta på en ljudbok eller berätta en saga i form av högläsning. Dominokovic et al (2006, ss.13-

21) menar att högläsning kan vara en metod att använda för att samla barnen. Men å ena sidan 

kan det vara ett tillfälle att som pedagog att se högläsningen som ett kunskapstillfälle. Arbetslag 

B förklarar att en bidragande faktor till att de inte undervisade i form av högläsning i den 

utsträckning som de önskade beror på olika faktorer. Dessa faktorer beskrev dem som att de 

inte har tid, för lite personal i relation till barngruppen och att det är mycket annat i 

verksamheten som tar fokus ifrån att exempelvis sätta sig och läsa för en grupp barn. Att 

persontätheten kan påverka möjligheterna för pedagogerna att ta sig tiden till att exempelvis 

läsa för barnen negativt är något som Simonsson (2004, ss.15-16, 181) beskriver i sin studie. 

Men å andra sidan förklarar Kåreland (2001, ss.18-19) vikten av att inte lässituationerna ska bli 

påverkade eller bortprioriterade då pedagogerna enligt författaren spelar stor roll för att barnen 

ska skapa ett intresse och nyfikenhet till olika sorters litteratur. Svensson (2009, ss. 32-36) tar 

utgångspunkt i den sociokulturella teorin där det betonas vikten av att barn lär sig i samspel 

med andra barn och erfarna vuxna. Om lässituationerna blir påverkade och minskar på grund 

av faktorer som tidigare nämnts, som exempelvis att det är ett bortfall av pedagoger kan barnen 

ibland sätta sig tillsammans och läsa för varandra. Men det är tillsammans med erfarna vuxna 

som det skapas meningsfulla lärandesituationer som barnen sedan kan skapa erfarenheter 

utifrån det som de observerat eller upplevt. Vi kan tolka det som att det inte är persontätheten 

som ska vara en faktor till att man som pedagog inte tar till vara på en möjlighet att läsa för 

barnen utan att det ligger i ens eget intresse och engagemang att skapa de möjligheterna trots 

stora barngrupper, personalfrånvaro och att man har för lite tid. Tid kommer alltid vara en 

bristvara och barngrupperna kommer troligtvis inte bli mindre heller. En tolkning vi har kan 

vara att man som pedagog och arbetslag behöver hitta möjligheterna i att ta tillvara på 

situationer trots eventuella faktorer som påverkar. Exempelvis kan det vara ett ypperligt tillfälle 

att samla en barngrupp runt en bok och läsa högt för dem om det är ont om personal eller helt 

enkelt för att skapa ett lugnt klimat för barnen. Arbetslag A beskriver deras användning av 

böcker med entusiasm, de nämnde inte något om att de hade för lite tid, för stor barngrupp eller 

liknande. Det verkar som att Arbetslag A är positiva till att använda litteratur och använder det 

på olika sätt. Gemensamt för de båda arbetslagens utsagor kan vi tolka det som att de tänkt på 

huruvida de placerat ut litteraturen på respektive avdelning. Chambers (2011, ss.15-16) belyser 

att det vilar ett ansvar på pedagogerna för hur litteraturen presenteras rent fysiskt men också 

hur en lugn läsmiljö ger barnen en större möjlighet att koncentrera sig. Arbetslagen framför en 

del centrala tankar om deras utplacering av litteraturen på respektive avdelning. Vi kan utifrån 

resultatet urskilja och tolka det som att Arbetslag A har ett mer tillåtande klimat kring 

tillgängligheten och hur barnen får använda litteraturen. Arbetslaget berättar att de skapar 

möjligheten att ta med böckerna ut genom att plasta in de för att inte begränsa barnens 

läsmöjligheter. De har böcker efter de olika rummens tema och utformar miljöerna efter barnens 

intressen och kompletterat utbudet av litteraturen därefter. Arbetslag B berättar att det hänger 

upp sagor på väggen för att barnen ska kunna läsa och se sagan därifrån. Arbetslaget berättar 

att de placerat ut faktaböcker och sagoböcker i en hylla placerat kring en soffa. När vi samtalade 

om hur Arbetslag B använder litteraturen berättar de en del om att ipaden inte längre 

efterfrågades av barnen och att en inte hade så stor del i verksamheten längre. Det verkar som 
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att ipaden har haft en stor roll i barngruppen som Arbetslag B har. Vi tolkar det som att temat 

som påbörjats tagit över den roll ipaden eventuellt hade och att pedagogerna tycker att det är 

positivt. Simonsson (2004, ss.15-16) beskriver att tillgängligheten av böcker på avdelningen 

kan bero på vad pedagogerna har för uppfattning och sin egen barngrupps hantering av böckerna 

och att de påverkar vart man placerar litteraturen. Författaren betonar att det inte nödvändigtvis 

innebär att litteraturen är tillgänglig för barnen för att pedagogen anser att det är det 

 

SKILLNADER I FÖRHÅLLNINGSSÄTTET TILL LITTERATUREN  

Generellt kan vi urskilja ur pedagogernas utsagor att de är mycket väl medvetna om att de är 

deras förhållningssätt som smittar av sig på hur barnen ser på litteratur. De är även medvetna 

om vad för typer av lärande som litteraturanvändning främjar hos barnen. Det berättar att genom 

att barnen blir lästa för och att man uppmuntrar deras intresse för skriftspråket utvecklas deras 

ordförråd, språkutveckling med mera. Arbetslag A berättar att vill barnen ha reda på exempelvis 

ett visst faktaområde så tar de reda på de, är barnen intresserade av hajar då lånar de en bok om 

hajar. De berättar att de pratar mycket i arbetslaget och att det smittar av sig på barnen. Vi tolkar 

det som att de utgår ifrån barnens behov och intressen vilket innebär att de intar ett barns 

perspektiv. Detta förklarar Norling (2015, ss.12-17) på så sätt om man som pedagog ser barnens 

intresse som en utgångspunkt för lärande innebär det att man intar ett barns perspektiv, vilket 

författaren menar främjar barnens språkutveckling och ses som språkfrämjande. Ett medvetet 

förhållningssätt hos pedagoger om att de är den vuxne och barnet som i samspel med varandra 

lär av varandra är en av aspekterna i den sociokulturella teorin som företräds av Vygotskij 

(1995). De forskare som tolkat hans teori påvisar bland annat Svensson (2009) att genom 

sociala interaktioner som blir erfarenheter utvecklas och formas barnets personlighet och 

språkutveckling. Den sociala och kulturella miljön barnet befinner sig i påverkar barnens 

inlärning. Detta vi kunde utläsa i resultatet när Arbetslag A beskriver att de utformar 

avdelningens miljöer utefter de temat som pågår i rummet men även efter barnens intressen. De 

båda arbetslagen nämner även att de är medvetna om att de är dem som påverkar barnens 

intresse för böcker och hur de presenteras. I likhet med Strandberg (2017) som förklarar att 

pedagoger som arbetar med att skapa många bra samspel mellan vuxna och barn och mellan 

barn och barn möjliggör att barn fortsätter att lära. Det verkar som att Arbetslag A har ett 

medvetet förhållningssätt till litteraturen och att de uppmuntrar barnen att använda sig av 

litteratur av olika slag. Vi tolkar det som att pedagogerna i Arbetslag A enligt deras utsagor 

låter barnen skapa sina egna miljöer utifrån fantasi och kreativitet som de fått inspiration till i 

relation till litteraturen som de läst. Arbetslag B förklarar ganska generellt om hur deras 

förhållningssätt till litteraturen är. De berättar att de tycker att det är roligt att läsa men att det 

har att göra med vilken tid på dagen det är och vilken bok det är. Vi tolkar det som att det ligger 

mycket i deras eget förhållningssätt som speglar av sig på hur de förhåller sig till och ser på 

litteraturen. Det verkar som att Arbetslag B inte intar ett barns perspektiv när de berättar om sitt 

förhållningssätt. Resonemangen handlar mycket om hur de inte tycker att det passar att använda 

sig av litteratur under dagen. När vi har tolkat Arbetslag A och Arbetslag B utsagor så kan vi 

urskilja en del skillnader trots att de har samma förutsättningar. Med samma förutsättningar 

menar vi att de alla är utbildade förskollärare, de har liknande åldrar på barnen i barngruppen, 

arbetar med samma tema och mot samma profilering. Det är inte bara ovanstående 

förutsättningar de delar utan även andra påverkansfaktorer som många förskolor måste hantera 

det vill säga ”vikariebrist”, "för litet tid" och "för stora barngrupper". Men det vi i grund och 

botten tror att detta resultat visar är att oavsett sådant förskolor inte direkt kan påverka, så ligger 

de största ansvaret i hur man som pedagog och som arbetslag förhåller sig till och möter de 

faktorerna som påverkar. Det handlar om att stället kunna se möjligheter att ändå kunna 

använda sig av litteratur för att samla barnen, skapa gemenskap och lägga en god grund för 
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deras kommande språkutveckling. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är med 

andra ord att även om förskolor, som i vår studie, har liknande förutsättningar, så varierar ändå 

det faktiska arbetet med litteraturanvändningen. Med stöd i det som kommit fram i vår studie, 

vill vi slutligen betona vikten av att förskollärare funderar på hur och att litteratur används på 

ett sätt som kommer barnen på förskolan till godo så de inte går miste om den viktiga grunden 

till språkutvecklingen. 

 

METODDISKUSSION 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som metod för att svara på vårt syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna kunde vi likna vid något som Christoffersen & Johannessen 

(2018, ss.83-85) kallar för semistrukturerade intervjuer. Författarna förklarar att 

semistrukturerade intervjuer ger en insyn i respondentens livsvärld samt att man har ett 

förutbestämt frågeformulär med öppna frågor. Valet av metod grundade sig i att vi ville skapa 

ett eget intryck av såväl miljön på förskolan som att träffa respondenterna personligen. Vi 

intervjuade två arbetslag där det var två förskollärare ur respektive arbetslag som deltog. 

Arbetslagen arbetar på samma förskola och hade samma ålder på barngruppen vilket intressant 

då de hade samma förutsättningar. Från början var tanken att ha enskilda intervjuer med varje 

pedagog men de hade inte möjlighet att avvara den tiden för oss. När vi väl kom till första 

intervjun hade vi nog missuppfattat varandra då det trodde att vi författare till studien skulle 

dela på oss. Det var inte vår tanke att vi skulle intervjua enskilt med varsin respondent utan att 

vi skulle sitta ihop med enbart en respondent. Men där och då tog vi ett etiskt ställningstagande 

och förenkla för respondenterna på så vis att vi intervjuade dem tillsammans. Det grundade sig 

även i att de hade avvarat tid till vår intervju på deras egen planeringstid. Från början blev vi 

skeptiska till att intervjuerna blev i grupp och inte enskilt då vi tänkte att empirin skulle bli 

otillräcklig. En annan tanke med att det blev gruppintervju var att de kanske inte skulle våga 

säga det man ville då man satt med sin kollega. Det visade sig dock att det inte var en 

begränsning utan att de fyllde i varandra och pratade mycket ändå. En annan positiv aspekt var 

att vi båda var medverkande under båda intervjuerna och kunde hjälpa varandra med följdfrågor 

utefter respondenternas svar. Vi valde att använda oss av ljudupptagning för att dokumentera 

intervjuerna. Syftet var att skapa en personligare kontakt med respondenterna och kunna 

koncentrera oss på att ställa följdfrågor. Det visade sig vara positivt att använda oss av 

ljudupptagning när vi sedan transkriberade empirin då det var lättare att koda av den och att 

kategorisera efter vårt syfte och frågeställningar. Vi använde oss utav den fenomenografiska 

forskningsansatsen när vi skulle analysera empirin. I vårt fall användes den för att se eventuella 

likheter eller skillnader ur intervjuerna som genomfördes. Under det ena intervjutillfället och 

under analysen av empirin därifrån märkte vi att de hade svårt att undgå den kommande 

litteraturprofileringen när vi ställde frågor om hur de arbetat innan. Vi visste inte att de stod 

inför en profilering fören vi skulle genomföra den första intervjun och kunde därför inte göra 

om våra frågor eller ändra vårt syfte. Istället fick vi se vår data ur andra synvinklar än vi tänkt 

från början vilket har gett oss ytterligare perspektiv i studiens resultat. Om vi hade gjort om 

studien idag hade vi valt att använda oss av observation som en kompletterade metod till 

kvalitativa intervjuer för att få mer empiri. Detta även för att se hur det fungerar i praktiken och 

inte bara är något man säger att man gör. Om vi hade observerat förskollärarna i praktiken hade 

vi kanske sett vissa moment, förhållningssätt eller användningsområden som de själva inte var 

medvetna om för att sedan diskutera de under en intervju. En annan metodförbättring hade varit 

att vi under intervjuerna ställt mer koncisa och utmanade följdfrågor för att få ut mer empiri att 

analysera. Vi valde att begränsa oss till att enbart intervjua två arbetslag på en och samma 

förskola. Vi hade kunnat intervjua en förskola till för att få mer empiri men i relation till studiens 

omfattning valde vi att begränsa oss till en förskola. 
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Avslutningsvis har det varit positivt att vi arbetat tillsammans två personer under denna process, 

men framförallt under intervjuernas genomförande och analysbearbetningen har det varit en 

fördel. Vi har kunnat stödja varandra och se studien ur två perspektiv. Vi vill förtydliga att 

denna studie är genomförd på enbart en förskola i mellersta Sverige och kan därför inte 

generaliseras eller ses som en gemensam utgångspunkt för alla förskollärare i Sverige.  

 

 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER  

Denna studie är av en mindre omfattning vilket medför att den inte är generaliserbar. Men vi 

tror ändå att man kan lära sig något av det resultat vi fått fram. Av resultatet att döma så kan vi 

se att det var större skillnader än likheter vilket vi inte trodde i början av processen då båda 

arbetslagen hade samma förutsättningar. Varför dessa skillnader blev så tydliga kan vi bara 

spekulera i och anta vilka faktorer som kan ha påverkat och varför det är så. Rent praktiskt kan 

man framförallt använda denna studies resultat som verksam pedagog för att skapa sig en 

fördjupad kunskap i hur ens förhållningssätt och användning kring litteratur kan se ut. Man kan 

rannsaka sig själv, sätta sig utanför sitt eget perspektiv och inta ett didaktiskt tänkande, hur, vad 

och varför är det viktigt att undervisa med litteratur och hur påverkar mitt förhållningssätt 

barnens sätt att se och använda sig av litteratur. Som vi nämnt innan kan det vara positivt att 

inta ett barns perspektiv, se barnens behov och intresse och fundera en gång till varför vill läsa 

samma bok tio gånger. Istället för att se det som något negativt, kan man ta tillvara på tillfället 

och istället ifrågasätta sin metod för presentation av boken eller hur man läste den och så vidare. 

Det kan vara viktigt att fundera över om man kunde gjort något mer medboken för att utveckla 

barnets lärande, ett tema exempelvis. Det är också viktigt att reflektera över syftet med att läsa 

boken flera gånger. En pedagog nämnde att tid var en faktor som inte gjorde att de använde 

litteraturen i den utsträckningen som de önskade, men å andra sidan nämndes att de helst inte 

ville läsa för tidigt på morgonen. Om nu tiden var en bidragande faktor till minskad 

litteraturanvändning och det var på morgonen tiden fanns under dagen, varför tar man inte då 

tillvara på det tillfället?  

 

VIDARE FORSKNING 

Utöver det vi nämnde i metoddiskussionen att komplettera detta undersökningsområde med 

observationer hade det varit intressant att genomföra barnintervjuer och då exempelvis fråga 

barnen vad de läser för böcker, vilka böcker de tycker är roliga att läsa. Det hade även varit 

intressant att utför en större studie som om pedagogers förhållningssätt kring litteratur för att 

öka generaliserbarheten.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1  

 

 
Hej! 

 

Vi är två stycken studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i 

Borås. Vi står just nu inför vårt examensarbete där syftet är att vi vill fördjupa oss i ämnet 

litteraturanvändning i förskolan ur ett pedagogiskt perspektiv.  

Vi tycker att ämnen kring litteratur i förskolan är ett viktigt och aktuellt ämne som en 

utvecklande metod till barns språkutveckling.  

 

Vi vill genom en kvalitativ intervju ställa frågor till er pedagoger kring ämnet där vi har 

förberedda frågor. Tidsåtgången är cirka 30 minuter per pedagog, vi kommer att spela in 

intervjuerna men även anteckna under intervjuns gång. Allt insamlat material och inspelningar 

kommer att hanteras enligt de forskningsetiska reglerna som vi förhåller oss till och enbart 

användas till vår studie.  

 

Du som deltar i intervjun kommer att få skriva på ett samtyckeskrav och vi vill även förtydliga 

att du närsomhelst kan avbryta din medverkan i vår studie utan anledning.  

Vi bifogar samtyckeskravet där det står mer information om dina rättigheter kring medverkan i 

vår studie samt ett informationsblad om behandlingen av personuppgifter enligt GDPR.  

 

Om du har några frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss: 

 

Emelie Rosén 

Susanna Lindström 

 

Eller vår handledare på Högskolan i Borås: 

Anneli Bergnell 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7sO6qpNHeAhWK26QKHQHaCqIQjRx6BAgBEAU&url=http://allastudier.se/skolor/279-h%C3%B6gskolan-i-bor%C3%A5s/&psig=AOvVaw3PJjilnw8wdIbDtQiRDFNT&ust=1542195564399289


 

 

 Bilaga 2  

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT   2018-11-15 

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning 

 

  Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig. 
Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 

Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka litteraturanvändning ur ett 

pedagogiskt perspektiv i förskolan. 
 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

ålder, utbildning, hur länge du arbetat på den avdelning du arbetar på. Dina svar kommer att 

utvärderas och jämföras av oss studenter. Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer 

och vi kommer användas oss av ljudupptagning vid intervjutillfällena.  
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 

som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna. 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
 

_____________________________ 
Underskrift  
 
_____________________________  

Namnförtydligande 
 

_____________________________ 
Ort och datum 



 

 

Information om behandlingen av personuppgifter 
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att 

all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 

gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 

känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 

högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan 

du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 

kursen med frågor. 

Dina rättigheter 

 Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 

personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära 

ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett 

registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans 

webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla 

dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta 

tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På 

grund av lagkrav kan vi dock vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive 

profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. 

Högskolan fattar inte några sådana beslut. 

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för 

att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle 

visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.  

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad 

eller avslutad. 

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig 

Högskolan i Borås  

501 90 BORÅS 

Tel. 033-435 40 00  

E-post: registrator@hb.se Org.nr: 202100-3138 

Dataskyddsombud Åsa Dryselius 

E-post: dataskydd@hb.se 

  

mailto:dataskydd@hb.se


 

 

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor  

 

- Ålder? 

 

- Utbildning? 

 

 

 

- Hur lång tid du arbetat på denna förskola? 

 

- När använder ni böckerna under dagen?  

 

- Vad är bokens roll i er verksamhet?  

 

 

- Vilket syfte har ni med böckerna? 

 

- Vart får ni er litteratur ifrån? 

 

 

- Hur presenterar ni böckerna för barnen?  

 

- Hur används böckerna på er avdelning?  

 

- Hur är ditt förhållningssätt kring litteraturen ni använder?  
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