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Barnboken i förskolan. En studie om pedagogers och bibliotekariers uppfattningar 

om barnbokens funktion i förskolan 

Children’s book in preschool. A study about teachers and librarians perception of the 

function of children’s book in preschool. 

Årtal 2016 Antal sidor: 26 

Vi genomförde denna studie utifrån våra två frågeställningar: Hur beskriver och för-

klarar några pedagoger och bibliotekarier att de använder barnböcker i sin verksam-

het? Vilka avsikter om bokens funktion framkommer? Detta eftersom vi ville under-

söka hur representanter från förskola och bibliotek uttrycker strategier i arbetet med 

barnböcker. För att begränsa vår studie valde vi att intervjua sex pedagoger på fem 

olika förskolor och två bibliotekarier på två olika bibliotek. Resultatet visade på att 

alla intervjuade använder olika strategier i arbete med barnböcker, ofta med ett soci-

alt och språkutvecklande syfte. Pedagogerna och bibliotekarierna betonade betydel-

sen av att utgå från barns intressen i arbetet med barnböcker och den fysiska och so-

ciala språkmiljöns påverkan på barns möjlighet att interagera med böcker. Resultatet 

visade även att det fanns ett intresse för samarbete mellan pedagoger och biblioteka-

rier och det fanns en vilja hos både parter att utöka och utveckla det vidare. Vi kan 

dra slutsatsen att medvetenhet om strategier hos verksamma inom förskola och 

bibliotek är en viktig utgångspunkt i arbetet med barnböcker. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Majoriteten av Sveriges barn, från olika grupper i samhället, tillbringar sin vardag på 
förskolan och därför har förskolan ett viktigt ansvar att skapa jämlika möjligheter för 
barns utveckling och lärande. Som blivande förskollärare har vi under vår utbildning 
fått med oss teoretiska kunskaper om vilken betydelse barnboken har för barns soci-
ala, kognitiva och språkliga utveckling och vi anser därför att barnbokens potential 
borde värderas högt hos pedagogerna på förskolan. Under våra VFU perioder upp-
märksammade vi att barnen bär med sig olika erfarenheter i mötet med barnböcker.  

Vi upplevde att förskolorna skiljde sig när det gäller utbudet av barnböcker och att 
bokläsning ofta användes för att lugna barnen. Studien riktar därför in sig på att un-
dersöka strategier för användningen av barnböcker i förskolan. 

Svensson (2011) nämner i sitt projekt den ekonomiska fördelen med att använda 
barnböcker i förskolans verksamhet då det finns möjlighet för alla förskolor att låna 
böcker eller besöka biblioteket. Vi anser att det borde lägga grunden för att skapa mer 
jämlika förutsättningar för att väcka barns intresse för böcker. Även Simonsson 
(2004) lyfter fram biblioteken som viktiga för att få ett brett och utbytbart bokbe-
stånd på förskolan där pedagogen får bra råd och hjälp av bibliotekarien.  

Damberg, Nilsson och Olsson (2013) lyfter barnböckernas viktiga funktion som bi-
drar till utveckling av barns ordförråd, stimulerar språklig medvetenhet, litteracitet 
och omvärldskunskap.  

Läroplanen betonar vikten av språkets betydelse för barns lärande:  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
skall 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) 

Användandet av barnböcker kan uppfylla flera av läroplanens intentioner, där försko-
lan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 
kulturer, 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina upp-
fattningar, 

 utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt in-
tresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 
funktioner, 

 utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 
andra och att uttrycka tankar, 

(Skolverket, 2010, s.9) 

Vi är eniga med Norlin (2013) som framhåller att läroplanen inte betonar de didak-
tiska implikationer som krävs för att använda barnböcker i förskolan och därför efter-
frågas mer forskning gällande bokens funktion och användning i förskolan.  
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Utifrån detta uttalande ser vi det som relevant att utföra denna studie och vi hoppas 
att resultatet ska ge pedagoger i förskolan en vidare syn på barnboken men framför-
allt att de får tillgång till verktyg hur man kan arbeta med barnboken i verksamheten.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur representanter från förskola och bibliotek 
uttrycker strategier i arbetet med barnböcker. Vi utgår från följande frågeställningar: 

 Hur beskriver och förklarar några pedagoger och bibliotekarier att de använder 
barnböcker i sin verksamhet? 

 Vilka avsikter om bokens funktion framkommer? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I inledningen förklaras vårt intresse kring barnboken och dess användning i försko-
lan och på biblioteket. Här kopplas olika resonemang och styrdokument till barnbo-
kens betydelse för barns utveckling och lärande. Vidare beskrivs studiens syfte och 
forskningsfrågor. I bakgrunden redogörs tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 
Tidigare forskning innefattar doktorsavhandlingar, rapporter, artiklar och övrig litte-
ratur som är relevant för studien. Under rubriken teoretiskt perspektiv redogörs den 
teori som studiens syfte och frågeställningar bygger på. I metodkapitlet beskrivs 
forskningsmetod, urval, genomförande, analysmetod, etiska ställningstaganden och 
studiens tillförlitlighet. I kapitlet beskrivning presenteras en kort beskrivning av stu-
diens resultat som utgår från intervjufrågorna. Därefter presenteras studiens analys. 
I diskussionen redogörs studiens metod- och resultatdiskussion, slutsats och förslag 
på framtida forskning. 

2 Bakgrund 

Nedan presenteras litteratur och forskning om barnboken i förskolan, där biblioteket 
också finns med som en resurs. 

Redan för trettio år sedan gjorde Öman (1984) en kartläggning över läsvanor i försko-
lan där resultatet visar att lässtunderna oftast var oplanerade, utan syfte, och de av-
bröts i förtid. Undersökningens resultat visar även att urvalet av barnböcker var bra 
men att de användes av pedagogerna på ett omedvetet och oengagerat sätt. Kontak-
ten med biblioteken förekom ofta men det saknades ett helhetsperspektiv. Författa-
ren betonar även vikten av att förskolepersonalen behövde få utbildning för att kunna 
ta tillvara på och utveckla barns läsupplevelser.  

Pedagogers intresse och engagemang för barnböcker är en viktig förutsättning för 
barns senare läs- och språkutveckling och har även betydelse för den personliga ut-
vecklingen (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Skolverket (2006) har genom PIRLS- 
resultaten, sett stora brister i läsförståelse hos elever i årskurs 4. Även Svensson 
(2009) skriver om Barnbarometerns mätningar från 2000/2001 där läsandet sjunkit 
de senaste 15 åren hos barn i åldern 3-8 år och att de sociala skillnaderna hos de som 
inte läste och de som läste var större år 2000 än 1984.  
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Sådana siffror ger anledning att reflektera över hur man kan stärka läsandet. Genom 
att rikta uppmärksamheten mot förskolan och barnboken, får vi enligt oss ett verktyg 
att arbeta utifrån för att öka läsförståelsen hos barnen. 

2.1 Litteraturgenomgång/Forskningsbakgrund  

2.1.1 Litteratursök 

Inför vår litteratursökning kom överens om vilka principer vi utgår från i vår sökning 
för att få användbart material för vår studie. Principerna bygger på studiens syfte och 
forskningsfrågor som berör förskolan, bibliotek, barnböcker och literacy. I vår studie 
har vi använt databasen ERIC(EBSCO host) där vi sökt på begrepp som children’s 
book*or preschool* där vi fick 379 träffar. Vidare sökte vi på early literacy*and pre-
school och fick 1441 träffar. Utifrån rubrikerna sållade vi ut de artiklar som var mest 
intressanta för vår studie, alltså ett intresseurval. För att försäkra oss om att det var 
vetenskapliga artiklar har vi valt peer rewiewed. Svenska vetenskapliga artiklar sökte 
vi på SwePub i Mälardalens Högskolas bibliotek. Vi sökte på begreppet litteracitet* 
och fick åtta träffar. Ingen av artiklarna var relevanta för vår studie eftersom de inte 
riktade sig mot förskolan. Vidare provade vi att lägga till sökordet förskola* tillsam-
mans med litteracitet* och fick fram sex träffar och av dem valde vi en avhandling av 
Björklund (2008), Att erövra litteracitet. Vi tyckte att avhandlingen verkade relevant 
för vår studie då den är inriktad på små barns möten med litteracitet. Vidare har vi 
samlat tidigare kursitteratur och valt ut de böcker som vi tyckte var intressanta för 
vår studie. Vi använde också Libris och kommunens bibliotek för att hitta litteratur. 
Kurslitteraturens referenslistor gav oss ytterligare material att söka efter, exempelvis 
avhandlingar och litteratur. Därefter ägnade vi tid till att läsa in oss på vårt forsk-
ningsområde, som är barnboken i förskolan, och utifrån det vi läst bestämde vi vilket 
material som var relevant att använda i vår studie. 

2.1.2 Barnbokens funktion i förskolan 

När det gäller litteratur om barnbokens funktion beskriver Kåreland (2005) att en 
barnbok handlar om barn eller så kan barnet identifiera sig själv genom handlingen i 
boken. Hon menar även att en barnbok ska ha bilder, inte ha för många sidor och 
vara lättläst. Vidare skriver Kåreland (2005) att barnboken har goda möjligheter att 
får in barnen i berättandets och språkets lustfyllda värld genom literacy som gör bar-
nen medvetna om ordets och språkets betydelse. På förskolan kan pedagoger satsa på 
böcker i olika hög grad och med skiftande intentioner beroende på vilka syften per-
sonalen har med böcker. 

Enligt barnboksförfattaren Hellsing (1999) är barnboken ett medel för uppfostran 
och har fyra huvuduppgifter: 

 Att orientera barnet i tid och rum 

 Att lära barnet behärska språket 

 Att orientera barnet socialt, berätta om relationer människor emellan 

 Att få fram livskänslan hos barnet 

Hellsing (1999) påpekar att det sker en social process i arbetet med barnböcker där 
barnen är medforskande och aktiva och får förståelse av sin egen värld och identitet 
liksom utvecklar sin empatiska förmåga och förmåga att samarbeta och utbyta per-
spektiv. Författaren beskriver även att genom barnboken får barnen möta det goda 
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och det onda och olika personligheter och relationer, precis som det är i det verkliga 
livet. Böcker som kunskapskälla kan bidra till att barn utvecklar en social och histo-
risk förståelse. Nikolajeva (2004) nämner om barnböckernas funktion som ett red-
skap för socialisering med oändliga möjligheter att göra tolkningar i text och bild.  

När det gäller forskning fann Damber m.fl.(2013) i sin undersökning att pedagoger 
satsar på böcker i olika hög grad och med skiftande intentioner beroende på vilka 
syften personalen har med böcker. Undersökningen genomfördes av förskollärarstu-
denter under sin VFU period och bygger på observationer gjorda på sammanlagt 40 
olika förskolor i Skåne, Västernorrlands och Jämtlands län. Studenterna dokumente-
rade situationer då litteraturläsning förekom i verksamheten för att se på vilket sätt 
de kunskapsutvecklande, sociala och språkutvecklande dimensionerna fick utrymme 
i förskolans verksamhet. Damber m.fl.(2013) fann i sin undersökning samband mel-
lan pedagogernas medvetna förhållningssätt till bokens potential och användning av 
böcker i den pedagogiska verksamheten. I de förskolor där barn interagerade mindre 
med böcker tillämpades aktiviteter med böcker ofta som ett tidsfördriv eller för att 
lugna ner eller disciplinera barnen, och möjlighet till lärande underordnades. Förfat-
tarna redogör en paradox då pedagogerna var medvetna om böckernas flerdimens-
ionella potential men samtidigt använde barnlitteraturen vid ett fåtal tillfällen eller 
saknade en genomtänkt pedagogik när det gäller litteraturläsningen. Damber m.fl. 
(2013) menar att barn som i tidig ålder möter böcker har goda möjligheter till kogni-
tiv och social utveckling. I möte med text och bild som böcker erbjuder bygger barn 
de strategier och färdigheter som blir förutsättning för barns senare läs- och skrivut-
veckling. Barn utvecklar sin litterära och språkliga förmåga liksom uppmuntras att 
fantisera, tänka kreativt, kommunicera och uppfatta olika tankemönster.  

Kåreland (2005) undersökte i sin forskningsstudie den litterära miljön i fyra kom-
munala förskolor som aktivt jobbat med språk och litteraturaktiviteter och fyra av-
delningar från enskilda förskolor som inte jobbar aktivt med dessa ämnen. Hon de-
lade ut enkäter till alla pedagoger och intervjuade tio stycken. Resultatet i undersök-
ningen visade att pedagogers uppfattningar och arbetssätt skilde sig, exempelvis un-
der högläsning eller vid läsvilan. Vissa av pedagogerna såg det som viktigt att visa 
bilderna för barnen samtidigt som man läste, andra uppmuntrade barnen att ställa 
frågor och diskutera innehållet och vissa ansåg att det skulle vara en avkopplande 
stund utan samtal. Boken sågs ofta som ett medel för barns språkutveckling, men 
även det lustfyllda och njutningen hos barnen som uppstod vid läsningen betonades 
också hos flera av pedagogerna. Litteraturen användes även till att dramatisera, måla 
eller i barnens lek. Genus var också en central fråga i undersökningen men priorite-
rades inte i litteraturaktiviteterna hos flertalet av de tillfrågade.  

Simonsson (2004) bekräftar i sin avhandling att läsningen var en daglig aktivitet som 
förekom efter lunch då barnen ska slappna av. Sin samspelsorienterade studie riktar 
hon mot bilderboksanvändande på förskola. Användning av böcker ses som en pro-
cess av social och kulturell produktion vilken hjälper barn att förstå världen och sig 
själva. Med hjälp av videoinspelningar studerar hon bilderboksanvändningen utifrån 
pedagogers och barns interaktion med böcker som sker i en dialogisk process. I likhet 
med Norlin (2013) definierar Simonsson (2004) bilderboken som ett föremål för en 
aktiv meningsskapande process mellan människor. Simonsson (2004) utgår från en 
positioneringsteori, där identitetsarbete sker i ett socialt och kulturellt sammanhang, 
d.v.s. identitet konstrueras i relation mellan barn och böcker. Forskaren använder 
kvalitativa metoder med ett etnografiskt angreppssätt, d.v.s. videoobservationer, in-
formella samtal, studier av tillgängliga bilderböcker samt fokusgruppsintervjuer med 
förskolepersonal. Studien visar att bilderböcker är viktiga idékällor för barnen och 
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erbjuder många olika tolkningar av bilder och texten. Därför behöver de ses i en an-
vändarkontext som skapar underlag för barnen till vidare utforskning i olika prakti-
ker. Enligt Simonsson (2004) betraktar pedagogerna bilderbokens roll som redskap 
för att ”producera goda barndomar”, förbereda inför framtiden och föra vidare ett 
kulturarv till barnen. 

Svensson (2009) utförde en forskningsstudie där hon varje vår under tre års tid bad 
studenter som skulle göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) att dagligen under 
sex veckor anteckna hur mycket pedagogerna läste för barnen. Resultatet visade att 
skillnaderna var stora i hur ofta pedagogerna läste för barnen, merparten läste minst 
två gånger i veckan för barnen och endast ett fåtal läste dagligen för barnen. Det var 
oftast barnen som tog initiativ till läsningen under den fria leken. Studenterna upp-
märksammade även att läsning sällan förekom i mindre grupp utan oftast i hel grupp 
efter lunchen.  

2.2 Högläsning/ Bokstund och andra aktiviteter 

I litteraturen skriver Nikolajeva (2004) om högläsningens speciella funktion där 
kommunikationen sker via synen, röst och hörsel. Pedagogen blir både förmedlare, 
mottagare och medmottagare. Läsningen uppfattas av författaren som en social akti-
vitet. Förutom högläsningens språk- och lässtimulerande funktion nämner Norlin 
(2013) om högläsningens meningsskapande funktion, där i mötet mellan läsare och 
text skapas föreställningsvärldar. Även Lindö (2009) sammanfattar i sin bok högläs-
ningens viktiga pedagogiska uppgift i följande punkter: 

 Underhållande 

 Gruppstärkande 

 Språkutvecklande 

 Jag stärkande 

 Koncentrationstränande 

 Kunskapsförmedlande 

 Kulturbärande 

 Intresseväckande 

 Fantasieggande 

 Empatigrundande 

Högläsningen måste enligt Damber m.fl.( 2013) ske på ett effektivt sätt där pedago-
gen läser med och inte för barnen. Ofta saknas dialog mellan barnen och mellan bar-
nen och pedagog. Det är genom dialog om textens innehåll, bilder och andra aktivite-
ter som barnen utvidgar sitt ordförråd och det är särskilt utvecklande för flerspråkiga 
barn. Även Svensson (2009) och Lindö (2009) lyfter fram vikten av att samtala med 
barnen kring bokens innehåll eftersom barnens egna upplevelser och förståelser kan 
sättas i relation till bokens innehåll och har stor påverkan på språkutvecklingen. 
Lindö (2009) poängterar även pedagogens eget förhållningssätt som läsare vilket på-
verkar barnen mycket mer än vad vi anar. Det är viktigt att bekanta sig med boken 
innan man läser den för barnen för att själv bli engagerad och väcka nyfikenhet hos 
barnen som stimulerar dem att bekanta sig med nya ord och begrepp. 

Norlin (2013) skriver om förskolans rika möjligheter att vidareutveckla boksamtalet 
genom att inkludera fantasilek, skapande och estetiska aktiviteter. I likhet med Nor-
lin (2013) lyfter Lindö (2009) och Damber m.fl. (2013) hur en barnbok kan användas 
på så många olika sätt: i samtal, genom bild och form, drama, musik, dans och teater.  
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När det gäller forskning genomför Norlin (2013) en kvalitativ studie som består av 
observationer, intervjuer med pedagoger och 60 inspelningar med 30 bilderboks-
stunder. I sin studie undersöker han vad som sker under läsningen av bilderböcker 
och studerar vilka didaktiska potentialer bilderboksstunderna innehåller. Han utgår 
från ett didaktiskt perspektiv på läsande som en situerad meningsskapande process 
där alla aktiva deltagare skapar föreställningsvärldar i mötet mellan en text och en 
grupp människor. Interaktion med texten kan innefatta två olika mål, d.v.s. man an-
vänder livet för att göra texten begriplig så kallad ”life to text” eller bearbeta texten 
för att få erfarenheter så kallad ”text to life”. Studien visar på bilderböckernas didak-
tiska möjligheter att utveckla rika föreställningsvärldar genom samtal med barnen 
vid, under och efter läsningen liksom att bokstunden skulle kunna integreras med 
förskolans andra aktiviteter. Vidare resonerar Norlin (2013) om betydelsen av en 
upprepad läsning som ger barnen möjlighet att göra nya tolkningar av texten och 
skapa kontrafaktiska resonemang. 

2.3 Miljöns betydelse 

Författaren och läraren Aidan Chambers (2014) har arbetat fram en modell för litte-
raturpedagogiskt arbete och läsmiljö med målet att framförallt barn ska utvecklas till 
tänkande läsare. Han har skapat en ”läsandets cirkel” (figur 1) där läsandet ses som 
en process där flera faktorer samverkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Illustration av Aidan Chambers läscirkel (Chambers 1998, s. 15) 
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All läsning handlar om att göra ett val. Enligt Chambers (2014) så styrs vi av en 
mängd faktorer när vi ska välja bok. Tillgången på böcker styr valet av bok, finns det 
gott om böcker i olika kategorier är chansen större att hitta något som fångar ditt in-
tresse, än om det endast finns ett fåtal böcker och kategorier att välja på. Vidare spe-
lar tillgängligheten, hur och var böckerna presenteras en viktig roll vid val av bok. 
Chambers (2014) menar att pedagogens val av bok, intresse och kunskap om barnlit-
teratur påverkar barnens intresse för böcker och läsning. 

Fortsättningsvis behöver barn få upptäcka och känna på boken, bläddra i den och 
titta på bilderna. Chambers (2014) påpekar att dessa första steg i barnets läsande är 
viktiga och behöver bekräftas av den vuxne så barnen känner att de lyckas. Högläs-
ningen är nödvändig för att barn ska kunna bli läsare och Chambers (2014) betonar 
att varje barn ska få tillgång till högläsning varje dag. Om barnen ska få ett utbyte av 
högläsningen är det viktigt att den som läser levandegör texten genom att ändra ton-
läge, tempo och röst och att barnen gärna vill ha texten och bilden framför sig när de 
lyssnar. Chambers (2014) menar att bilderböcker är mest naturligt att använda för 
alla nybörjarläsare då text och bild tillsammans tolkas och bearbetas hos barnen. 

Det finns barn som kommer från bokfattiga hem där man kanske inte har tillgång till 
böcker eller att man har böcker, men inte läser dem. För dessa barn kan biblioteket 
uppfattas som en djungel och då behöver de tid att få undersöka och bläddra i böck-
erna. Den vuxnes roll är då att stödja barnen och se till att det finns tillräckligt med 
tid, men framförallt arbeta med tanken att barnen får en positiv inställning till böck-
er. Vid högläsning reagerar barnen olika efter läsningen, antingen vill de läsa boken 
igen, de pratar inte om annat eller så vill de läsa en annan bok och då påbörjas ett 
nytt varv i läsandets cirkel. Chambers (2014) betonar vikten av att man bör småprata 
med barnen om boken eller ha planerade boksamtal eftersom barnen blir då mer 
medvetna och kan kritiskt reflektera över bokens innehåll. Om barnen vill läsa om 
boken är det bara positivt och den vuxne ska då betona värdet av omläsning för bar-
nen. Mescheau i Chambers (2014) har ett motto som säger att: första gången man 
läser en bok är som att få en ny vän och läser man om den är det som att träffas igen. 
Chambers (2014) menar att den vuxne ska läsa boken själv innan den läses för bar-
nen, för är man väl förberedd kan man slappna av och ägna tid åt barnen och deras 
frågor.  

Barn lär sig tidigt hur man ska bete sig i olika miljöer och vill gärna veta vad, hur och 
när något ska göras. Även Edwards (2008) betonar betydelsen av rutiner före, under 
och efter läsningen, de påverkar hur barnen uppfattar bokens budskap och det är sär-
skilt viktigt för barn som har svårigheter med språkförståelse och koncentration. 
Chambers (2014) lyfter fram läshörnans betydelse i förskolan, där inredningen bör 
vara mysig och tilltalande men framförallt att det erbjuds ett rikt och varierat utbud 
av böcker och annat läsmaterial som är tillgängliga för alla barn.  

2.4 Biblioteket som resurs 

I litteraturen betonar Lindö (2009) bibliotekets betydelse för att utveckla en god lite-
racyförmåga hos barnen. Bibliotekets lärandemiljö ger barnlitteraturen, berättande 
och högläsning en viktig plats i barnens vardag. Författaren problematiserar biblio-
tekets värde hos pedagoger som inte tar tillvara bibliotekens fulla potential. Lindö 
(2009) lyfter fram betydelsen av samverkan mellan förskollärare och barnbiblioteka-
rier liksom påpekar vikten av en gemensam fortbildning för att ta del av varandras 
spetskompetens och öka medvetenheten om sin egen roll som litteraturförmedlare.  
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I sin forskningsstudie fann Damber m.fl. (2013) sambandet mellan tillgång till böck-
er och ökat läsintresse exempelvis bland barnen vid besök av bibliotek eller bokbuss. 
I likhet med Damber m.fl. (2013) resonerar Andersson (2015) i sin rapport, som byg-
ger på svensk och internationell forskning för Kulturrådet, om bibliotekets betydelse 
för att främja intresse för litteraturen hos barnen. I sin kunskapsöversikt beskriver 
Andersson (2015) biblioteket som en verksamhet med syfte att öka läsmotivation och 
bredda läsintresset.  

Svensson (2011) utvärderar ett forskningsprojekt om språkstimulerande miljöer. Vid 
projektets datainsamling intervjuades 116 barn, 5 bibliotekarie, 60 förskollärare och 
nio skolledare från fem kommunen dessutom genomfördes kartläggningar av den 
fysiska språkmiljön på 60 förskoleavdelningar. Projektet har lett till ett positivt resul-
tat i form av en ökad kontakt mellan förskolorna och biblioteken. Samtliga yrkeskate-
gorier fick ta del av varandras åsikter och mål som i stort sett var liknande. Det visade 
sig att bibliotekarierna arbetar med läsfrämjande metoder, anpassar biblioteksmil-
jöer efter småbarn och deras föräldrar Bibliotekarierna medverkar även i föräldraut-
bildningen i syfte att stimulera en läsfrämjande kultur hos föräldrar och barn och 
påverka barns språkliga och allmänna utveckling. Svensson (2011) skriver om biblio-
tekets roll som ger barn möjlighet att utvecklas mångsidigt genom att erbjuda böcker 
som speglar andra kulturer eller andra levnadsvillkor liksom ta upp genusaspekter 
och normkritiskt synsätt. Samtidigt betonar författaren att förskolorna inte utnyttjar 
alla de resurser som biblioteken erbjuder. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Vi valde att använda litteracitet som teoretiskt perspektiv eftersom begreppen littera-
citet och barnbok interagerar med varandra och formar literacyhändelser i förskolan 
som främjar barns sociala och språkliga utveckling. Vi hänvisar till Björklund (2008) 
som nämner att förutom läs- och skrivutvecklande dimensioner behöver litteracitet 
inkludera även bokläsning och bokbläddring. Litteracitet som teoretiskt perspektiv 
hjälper oss att tolka och förklara pedagogers och bibliotekariers uppfattningar, kopp-
lat till tidigare forskning. 

I vår studie valde vi att använda både svensk och internationell forskning och därför 
används båda begreppen litteracitet och literacy. Enligt Fast (2008) och Björklund 
(2008) var det problematiskt att hitta en god översättning som redogör för vad lite-
racy-begreppet står för. 

2.5.1 Literacy 

När det handlar om forskning beskriver Björklund (2008) att litteracitet börjar i var-
dagslivet och uppstår i aktiviteter där människor interagerar tillsammans med andra. 
Begreppet litteracitet handlar främst om läsande och skrivande men har vidgats och 
omfattar även tecken, symboler och bilder. Barn möter tidigt i livet läsande och skri-
vande, och förskolan som institution har en viktig roll att hjälpa barnen och ge dem 
verktyg för att uttrycka sin literacy. Ny forskning kring yngre barns skrivande och 
läsande, som internationellt benämns early literacy, har gjort att intresset att föra in 
begreppet litteracitet i förskolan har ökat (Björklund, 2008). Lee (2011) skriver om 
hur barn som redan vid tidig ålder får erfara text och symboler får lättare att utveckla 
sin litteracitet. Han skriver också om bokläsingens betydelse där barnen utvecklar ett 
positivt socioemotionellt förhållande till böcker genom interaktion med föräldrar, 
pedagogers stöd och en inspirerande litteracitetsmiljö. Vidare beskriver Lee (2011) 
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begreppet ”book knowledge”som ett nödvändigt verktyg för barn att komma in i 
böckernas värld. Det handlar om hur barnen först ska vända boken åt rätt håll, sedan 
bläddra en sida i taget, därefter lär de sig förstå skillnaden på text och bild i boken 
och sen kommer viljan att läsa böcker. Lee (2011) menar att pedagoger kan utveckla 
effektiva lärande strategier genom att observera och dokumentera barns ”book know-
ledge”.  

I litteraturen definierar Barton (1994) i Fast (2008) literacy utifrån åtta olika punk-
ter: 

 Literacy är något socialt som människor gör på en speciell plats, för ett särskilt 
ändamål och vid en viss tidpunkt, så kallad vardags-literacy som sker hemifrån. 
Det kan vara vid högläsning med en förälder och då menar Snow och Ninio 
(1986) i Fast (2008) att genom högläsning blir barnen vana vid böcker och lär 
sig handskas med dem och skriver då på ett contract of literacy. 

 Människor har olika former av literacy som kan vara kopplat till hemmet, till 
skolan eller till arbetet och man brukar skilja på vardagsliteracy, det du styr 
över själv hemma och dominant literacy, här styr skolan eller arbetsplatsen över 
dig. 

 Olika kulturer har olika typer av literacy- aktiviteter och Gee (2001) i Fast 
(2008) beskriver det som en community practise, där identitet skapas genom 
gemensamma intressen och vanor i gruppen. 

 Literacy baseras på en många olika symboler som används i kommunikation oss 
människor emellan 

 Literacy är en del av vårt sätt att tänka 

 Alla personer oavsett ålder har olika erfarenheter av literacy 

 Den personliga utvecklingen påverkas av literacy och människan går igenom 
många olika literacy events i sitt liv. Högläsning är ett exempel på literacy event 

 Literacy är alltid en del av ett socialt sammanhang, vid en speciell tid, på en spe-
ciell plats  

 Barton (1994) i Fast(2008) skriver att om man vill förstå hur barn lär sig skriva 
och läsa behöver man utifrån kulturella och sociala sammanhang få insyn i de 
vardagliga aktiviteter som barnen deltar i.  

Dickinson (2001) genomförde en studie där han i detalj undersökte förskolebarns 
språkliga erfarenheter både på hemmaplan och i förskolan och vilken betydelse barns 
tidiga möte med literacy har för deras framtida studier. Han lägger stor vikt på bar-
nets muntliga språk och menar att barn som redan i förskolan uppmuntras till att 
samtala och diskutera får ett berikat ordförråd som är nyckeln till att lyckas med sina 
literacykunskaper. Barn som tidigt får höra högläsning både hemma och i förskolan 
och som samtalar och dessutom med stöd av pedagoger dramatiserar det de har läst 
får det lättare att utveckla sina literacy kunskaper. De som läser hemma dagligen med 
sina föräldrar har enligt Dickinson (2001) de bästa förutsättningarna att lyckas med 
sin literacy utveckling. Han kom också i sin studie fram till att stödet hos pedagoger-
na för att stödja barnen i att utveckla sin literacy var alldeles för svagt och det beror 
på pedagogernas bristande kunskaper i hur man arbetar med tidig literacy i försko-
lan. 

Björklund (2008) ville med sin avhandling Att erövra litteracitet undersöka hur barn 
handlar och involveras i läsande och skrivande på förskolan. I begreppet litteracitet 
vill Björklund (2008) att fokus ska flyttas från språkutveckling och språk till att även 
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inkludera bokläsning och bokbläddring. Hon genomförde en etnografisk studie där 
hon besökte en förskola en gång i veckan under 20 veckor.  

Hon lyfter den nya teknikens snabba utveckling där datorer och andra medier via 
bilder och tecken förklarar och ger oss människor information, något som de yngre 
barnen idag tidigt får ta del av. Björklund (2008) menar att genom att få ny kunskap 
om hur yngre barn erövrar sin litteracitet kan förskolan ge barnen de redskap som 
behövs för att senare i livet kunna förstå och verka i samhället och ta del av den text 
och information som vi dagligen får tillgång till. 

Resultatet av studien visade hur barnen deltog men även aktivt själva erövrade och 
uttryckte litteracitet genom en mångfald av litteracitetshändelser i sin verksamhet på 
förskolan. Det kunde vara hur de i bilderböcker övar på bildläsning, visual literacy, 
där de inte bara tittar på bilden utan tolkar, berättar och bearbetar den i interaktion 
med andra barn eller genom bläddring av böcker, ritande, sjungande skrivande och 
eget berättande där de också härmar de vuxna. 

Norling (2015) studerade i sin avhandling den sociala språkmiljön i förskolan där 
böcker motiverar till samspel. Hon undersökte förskolepersonalens språkfrämjande 
strategier, förhållningssätt och vilka förutsättningar som erbjuds barn i förskolans 
sociala språkmiljö. Norling (2015) problematiserar de teoretiska begrepp inom emer-
gent literacy som fokuserar enbart på textpraktiker och riktar istället sitt fokus på de 
processer som sker i den sociala språkmiljön. I studien definieras social språkmiljö 
som varierande språk-kontexter där personalen tillsammans med barnen är en del av 
den sociala språkmiljön. Den sociala språkmiljön innefattar även gester, symboler 
och språk som grundar sig på barns tidigare erfarenheter och processer och blir för-
utsättningar till skriftspråklighet. Avhandlingen består av fyra delstudier där datain-
samlingen genomfördes med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder där 
enkäter, observationer, videoobservationer och fokusgruppsintervjuer ligger till 
grund för forskningsprojektet. Norling (2015) kommer i resultatet fram till följande 
tre dimensioner av personalens strategier i social språkmiljö: emotionella strategier, 
lekstrategier och stödjande kommunikativa strategier.  

3 Metod 

Här presenterar vi vår metod under rubrikerna: Forskningsmetod, urval och genom-
förande, analysmetod, etiska ställningstaganden och tillförlitlighet 

3.1 Forskningsmetod 

Under vårt arbete har vi gjort övervägandet om vilken metod som är relevant att an-
vända i vår studie. Enligt Bryman (2011) påverkar ett val av metod arbetets veten-
skaplighet och sker utifrån forskningsfrågorna och det teoretiska perspektivet.  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom det är pedagogens upp-
fattningar och sätt att uttrycka dessa som är en viktig utgångspunkt i vår studie. 
Bryman (2011) skriver att en kvalitativ intervju inriktar sig på det generella när det 
gäller formuleringen av frågeställningar och intervjupersonernas egna uppfattningar, 
synsätt och ståndpunkter. För att garantera kvaliteten i vår undersökning har vi arbe-
tat systematiskt och med tydlighet. Vi är medvetna om de begränsningar som de kva-
litativa intervjuerna har när det gäller möjligheten att överföra studiens resultat i ett 
större sammanhang och kan därför inte generaliseras i ett större perspektiv (Bryman, 
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2011). Däremot antar vi att de pedagoger och bibliotekarier som ingår i studien kan 
ses som representanter för en institution, där deras sätt att resonera mycket väl kan 
återfinnas hos andra individer inom institutionen. 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ semistrukturerad intervju då vi tror att den 
ger möjlighet att fördjupa vår undersökning genom att få informanternas personliga 
tankar och åsikter om barnböckernas möjligheter i förskolan eftersom frågorna inte 
styr till ett förväntat svar. Enligt Bryman (2011) har intervjupersoner i kvalitativa se-
mistrukturerade intervjuer stor frihet, flexibilitet och möjlighet att lyfta fram djupare 
tankegångar och uppfattningar.  

3.2 Urval och genomförande 

Vi valde att genomföra åtta intervjuer varav sex är med pedagoger från olika förskolor 
och två med bibliotekarier från olika bibliotek. Anledningen till att vi även valde att 
intervjua bibliotekarier var dels för att få ett rikare material och dels för att vi ville se 
hur en samverkan mellan biblioteket och förskolan kan beskrivas och förklaras. Ef-
tersom vi endast intervjuat två bibliotekarier kommer vi inte att göra några jämförel-
ser utan behandla svaren gemensamt. I vår studie innefattar pedagog både barnskö-
tare och förskollärare. Urvalet av informanter bygger delvis på personlig kännedom 
men även på ett slumpmässigt urval då det var intervjupersoner som vi inte känner 
sedan tidigare. Förskolorna och biblioteken ligger i samma kommun men förskolorna 
skiljer sig kulturellt (multietniska och monokulturella). Informanterna i vår studie är 
ingen homogen grupp och skiljer sig när det gäller ålder, kön, kulturell bakgrund, 
utbildning och arbetslivserfarenhet. De jobbar alla på kommunala förskolor och 
bibliotek.  

Informanterna kontaktades via telefon och mail där vi presenterade studiens syfte i 
ett missivbrev (bilaga 3) och informerade hur intervjuerna skulle gå till. I vår studie 
använde vi oss av en intervjuguide (bilaga 1 och 2) som vi utarbetade tillsammans. 
Det gav oss struktur i form av förutbestämda frågor och vi fick samtidigt möjlighet att 
ställa följdfrågor för att utveckla informanternas svar när det behövdes för att få en 
mer tydlighet och mönster i svaren. Frågorna har vi skapat utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor. Eftersom vi vill ta reda på informanternas uppfattningar om barn-
bokens funktion i förskolan valde vi att börja intervjuerna med öppna och inledande 
frågor. Därefter användes sonderande frågor för att få mer fördjupande svar av in-
formanten (Bryman, 2011) Vi spelade in intervjuerna som tog ca 30 min som vi sedan 
transkriberade. Ljudinspelning gav oss möjlighet att enbart koncentrera oss på sam-
talet och hjälpte oss att återge samtalet på ett korrekt sätt. Enligt Bryman (2011) ger 
ljudinspelning en fullständig redogörelse där informanternas svar är viktiga för ana-
lysen. Vi valde att göra en enskild intervju i ett separat rum istället för gruppintervju 
för att då undviker man enligt Stukát (2011) risken att de intervjuade påverkar 
varandra och får en så kallad majoritetsåsikt. Fördelen med enskild intervju där en 
intervjuare ställer frågor till en intervjuad är att den intervjuade personen inte kän-
ner sig underlägsen och vågar ge mer känslig information d.v.s. man får ut mer utav 
varje intervju. För att mer effektivt bearbeta studiens resultat delade vi upp intervju-
erna mellan varandra så båda fick intervjua fyra personer var. 

3.3 Analysmetod 

Vi valde en förenklad transkriberingsmetod som enligt Linell (1994) tillhör nivå II, 
där vissa inslag eliminerats och som är mindre ordagrann och detaljerad än nivå I. I 
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nivå I återger man även talstyrka, talhastighet och pauser. Nivå III var inte relevant 
för oss då man endast återger det viktigaste som framkom under intervjuerna. Efter 
genomförda intervjuer transkriberade vi enskilt och läste gemensamt igenom inter-
vjusvaren upprepade gånger. Därefter analyserade vi intervjusvaren och sökte efter 
innehåll och nyckelord som vi ansåg vara signifikant för varje enskild intervju. I be-
skrivningen sammanfattar vi intervjusvaren som vi sedan kategoriserar utifrån våra 
fyra huvudsakliga intervjufrågor.  

I vårt analysarbete strävade vi efter att söka mönster och hitta likheter och skillnader 
i de intervjuades utsagor. När en pedagog talade om barns intressen valde vi att 
skapa kategorin: användning av barnböcker sker med utgångspunkt i barns olika 
intressen. Vidare ledde pedagogernas svar om strategier vid läsning till att vi skapade 
kategorin: barnböcker används med didaktisk medvetenhet. Svaren om aktiviteter 
som boksamtal eller temaarbete ledde till kategorin: barnböcker är en del av literacy 
events. Pedagogernas utsagor om miljön förde till kategorin: användning av barn-
böcker är integrerad i lärmiljön. Vidare ledde pedagogernas och bibliotekariernas 
svar om biblioteks besök och bibliotekariernas samarbete med förskolan till katego-
rin: användning av barnböcker sker med biblioteket som resurs. Intervjusvaren som 
innehöll orden språkutveckling, nya ord och begrepp och vardagliga konflikter ledde 
till att vi skapade kategorin: barnbokens språkutvecklande och sociala funktion. Då 
pedagogerna talade om boken som ger kunskap om världen skapade vi kategorin: 
barnboken som kunskapskälla. Kategorin barnboken som en förutsättning för en 
jämlik förskola skapades utifrån pedagogernas uttalande om barnboken som ger 
möjlighet att ge barn lika förutsättningar. Ovanstående kategorier exemplifierar vi 
med välvalda intervjucitat som bygger på studiens två forskningsfrågor. I enlighet 
med Fejes & Thornberg (2015) har vi i studiens analysdel tolkat våra data med hjälp 
av vårt teoretiska perspektiv.  

3.4 Etiska ställningstaganden 

I vår studie utgår vi från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som in-
nefattar de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera deltagarna 
om syftet med studien och den valda forskningsmetoden. Det uppfyllde vi genom att 
skicka ut missivbrev med information om syftet med studien, dess genomförande och 
att deltagandet var frivilligt. Samtyckekravet handlar om att berörda personer sam-
tycker till medverkan i studien. För att uppfylla detta krav fick vi ett muntligt sam-
tycke från berörda personer och vi informerade om rätten att avbryta sin medverkan 
när som helst utan att utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Konfidentia-
litetskravet innebär att vi inte nämner verksamheternas namn och vi använder finge-
rade namn på deltagarna. Nyttjandekravet innebär att alla deltagares uppgifter en-
bart använts i forskningssyfte för denna studie, vilket deltagarna informerades om 
vid varje intervjutillfälle. Avslutningsvis informerade vi deltagarna om möjligheten 
att få ta del av våra anteckningar, resultat och lämna sina synpunkter (Vetenskapsrå-
det, 2011). 

3.5 Tillförlitlighet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är. Ljudinspelningarna gav oss möjlig-
het att kunna lyssna på intervjuerna ordentligt och lyssna om igen vid behov. Ef-
tersom flera av de intervjuade gav liknande svar anser vi att studien är trovärdig och 
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tillförlitlig. Enligt Stukát (2011) betyder generaliserbarhet för vem/vilka resultatet 
gäller. Vår undersökning är inte generaliserbar eftersom den endast bygger på åtta 
individuella pedagogers och bibliotekariers uppfattningar om barnboken. Intervjuer-
na gav oss möjlighet att närma oss pedagogernas och bibliotekariernas ställningsta-
ganden kring barnboken. Validitet innebär att man under studiens gång reflekterar 
över att man undersöker det som man vill undersöka (Stukát, 2011). Vi har valt att 
använda oss utav intervjuer som metod för att garantera validiteten eftersom vi byg-
ger våra frågor utifrån studiens frågeställningar. 

4 Beskrivning av pedagogernas och bibliotekariernas 
uppfattningar 

I denna del av studien redovisar vi först en kort beskrivning av resultatet som bygger 
på studiens intervjufrågor. Utifrån intervjufrågorna har vi valt att presentera följande 
fyra rubriker: syftet med läsning av barnböcker, rutiner kring läsning, vem påver-
kar inköp och läsning? Vad påverkar inköp och läsning? 

4.1 Pedagogernas uppfattningar 

4.1.1 Syftet med läsning av barnböcker 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna svarar att de läser för barnen varje dag 
och att de har olika syften med läsningen. Pedagogerna förklarar att läsningen kan ha 
ett språkutvecklande syfte med fokus på nya ord och begrepp. Läsningen skapar för-
utsättningar till en social interaktion med resonemang och dialog mellan barn eller i 
barnguppen. Vidare tycker pedagogerna att läsning av barnböcker även har som syfte 
att vidga barns kunskaper om världen och värdegrundsfrågor. De pedagoger som har 
en interkulturell barngrupp poängterar att förutom ett språkstimulerande syfte skap-
ar bokläsning förutsättningar för en jämlik förskola för alla barn. Ytterligare syfte 
med läsning av barnböcker som framkom i intervjuerna var att skapa en lugn stund i 
samband med vilan eller för att varva ner. 

4.1.2 Rutiner kring läsning  

Pedagogerna uttryckte en stor variation av rutiner kring läsning, som kan vara en 
planerad rutinaktivitet eller som kan ske oplanerat då läsningen förekommer spon-
tant. Av intervjuerna framgår också att pedagogerna främjar spontana, oplanerade 
lässtunder som initieras av barnen och styrs av barns intressen. Flera av pedagogerna 
nämner att läsningen ofta sker i samband med vilan men även vid andra tillfällen 
under dagen. Några pedagoger uttrycker att läsning kan ske i samband med utevis-
telse  

4.1.3 Vem påverkar inköp och läsning? 

De intervjuade pedagogerna svarar att vid inköp av böcker till förskolan så utgår de 
från det som intresserar barnen men även pedagogen väljer böcker att köpa in, oftast 
utifrån tema. Enligt pedagogerna kan initiativ till läsning komma både från barnen 
eller från pedagogerna. I en pedagoginitierad läsning i samband med t.ex. temaarbete 
eller med ett medvetet syfte, blir det oftast pedagogen som väljer vilka böcker som 
ska läsas och hur de följs upp, liksom bestämmer gruppstorlek, tid och plats för läs-
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ningen. När förskolan besöker biblioteket är det främst barnen som väljer bok, men 
även här brukar pedagogen välja någon bok utifrån det tema man arbetar med i 
barngruppen just nu. De flesta har ett samarbete med biblioteket främst genom att 
biblioteket plockar ihop bokpåsar utifrån ett tema eller böcker på olika språk. En av 
förskolorna, som ligger i ett mångkulturellt område, besöker biblioteket varje vecka. 
De andra besöker biblioteket mer sällan. Av intervjuerna framkom att pedagogerna 
brukar fråga bibliotekarierna om hjälp och tips, men att kunskapsnivån hos bibliote-
karierna varierade. Alla pedagoger samarbetar på något sätt med föräldrarna och 
hemmet och barnen tar ofta med sig böcker hemifrån. 

4.1.4 Vad påverkar inköp och läsning? 

Barns intressen och vilket tema man arbetar med påverkar vilka böcker man köper in 
och läser menar pedagogerna. En av pedagogerna nämner att hen inte lägger fokus 
på att välja böcker utifrån genus. När det handlar om hur stor betydelse miljöns ut-
formning har för att främja barns bokintresse varierade svaren hos pedagogerna. 

4.2 Bibliotekariernas uppfattningar 

4.2.1 Samarbete med förskolan/föräldrar 

De intervjuade bibliotekarierna nämner att de har ett bra samarbete med förskolorna 
där biblioteken ordnar aktiviteter som sagostund, minibio och föreläsningar. Vidare 
framkom att biblioteket även ordnar aktiviteter för föräldrar med syfte att inspirera 
och visa vikten av böckernas betydelse för barnen.  

4.2.2 Barnlitteraturens plats 

Bibliotekarierna uttrycker att barnlitteraturen utgör en stor och viktig del av biblio-
tekets verksamhet där bokbeståndet och miljön är anpassad för olika åldrar. Det 
framkom av intervjuerna att biblioteken skiljer sig när det gäller böcker på olika 
språk beroende på i vilket område biblioteket ligger. Bibliotekarierna efterfrågade ett 
tätare samarbete med förskolorna. 

5 Analys 

I denna del av studien presenterar vi analysen av våra intervjuer med förskollärare 
och bibliotekarier. Vi använder vårt teoretiska perspektiv för att hitta samband med 
våra intervjupersoners uppfattningar. Alla namn är fingerade. Utifrån våra två forsk-
ningsfrågor har vi valt att sortera intervjuerna i olika kategorier: användning av 
barnböcker sker med utgångspunkt i barns olika intressen, barnböcker används 
med didaktisk medvetenhet, barnböcker är en del av literacy events, användning av 
barnböcker är integrerad i lärmiljön, användning av barnböcker sker med biblio-
teket som resurs, barnbokens språkutvecklande och sociala funktion, barnboken 
som kunskapskälla, barnboken som en förutsättning för en jämlik förskola. 
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5.1 Hur beskriver och förklarar några pedagoger och bibliote-
karier att de använder barnböcker i sin verksamhet? 

5.1.1 Användning av barnböcker sker med utgångspunkt i barns olika 
intressen 

De intervjuade pedagogerna beskriver att de använder olika strategier i arbetet med 
barnböcker på förskolan. Kajsa menar att arbetet med barnböcker styrs av barns in-
tressen: 

det beror på vilket intresse som finns i gruppen, alltså, de äldre barnen just nu har med dino-
saurier att göra, djuren de är jätteförtjusta i den, förra året hade vi en grupp som älskade bilar 
och fordon, då hade vi massa ”blixten” böcker och sådana saker. Jag måste vara förberedd. 

(Kajsa) 

Ingela betonar vikten av att utgå från barns nivå och erfarenheter för att stimulera 
barns intresse för böcker och poängterar pedagogens viktiga roll i det arbetet: 

Barnböcker ligger nära barnen… Det är ju min uppgift att fånga upp barnet där det befinner sig 
och skapa lusten för böcker hos barnen… Min uppgift att se deras intresse och vi använder alla 
typ av böcker från serietidningar till vanliga böcker. Vi kanske ”når” inte föräldrarna när det gäl-
ler att väcka intresse för böcker, men vi har chans att påverka barnen, i alla fall medan de går 
här, allt arbete med böcker hänger på oss. 

(Ingela) 

Jenny berättar hur de yngre barnen tar egna initiativ till läsning: 

…ibland ser jag hur några barn sitter vid läshörnan, de bläddrar i böcker och läser för varandra, 
de läser som vi vuxna läser och då avbryter jag inte det 

(Jenny) 

Pedagogers uppfattningar kan förstås inom ett literacyperspektiv då de uttrycker be-
tydelsen av att utgå från barns erfarenheter och intressen. Vi kan här se likheter med 
Norlins (2015) och Björklunds (2008) tankar om vikten av personalens lyhördhet för 
barns intressen och tidigare erfarenheter för att kunna möta barns meningsskapande 
i förskolans kontext. Norlin (2015) påpekar även betydelsen av personalens bemö-
tande, förhållningssätt och samspel med barnen för att kunna ta barnperspektiv. 
Björklund (2008) menar att barn genom litteracitetshändelser själva uttrycker sin 
litteracitet genom eget berättande där de tolkar och läser bilderböcker i interaktion 
med andra. Även Lee (2011) talar om ”book knowledge” där barnen lär sig hålla i en 
bok, bläddra, titta och tolka bilderna i boken, både ensamma eller i interaktion med 
någon annan. Vidare menar Lee (2011) att det är viktigt att pedagogen är medveten 
om i vilka sammanhang barn läser böcker, vad och med vem, och att det förmedlas 
till barnens föräldrar så att förskolan och hemmet gemensamt kan arbeta och ut-
veckla barnens litteracitets kunskaper. 

5.1.2 Barnböcker används med didaktisk medvetenhet 

Ida tar upp några didaktiska dimensioner i arbetet med böcker. Hon nämner att pe-
dagogen behöver ”hela tiden ha ett bakomliggande tanke med boken”. Vid val av 
böcker menar hon att barnen väljer utifrån titelns utseende medan pedagogen behö-
ver välja bok utifrån ett pedagogiskt perspektiv: 
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Det är barnen som bestämmer men ibland när vi pedagoger vill ha en riktig pedagogisk bok, kö-
per vi den. Och vi röstar också. Vi bygger på barnens intresse. … Barnen får ta initiativet men 
behöver ändå ledas in.     

(Ida)  

Jenny nämnde en strategi då hon lägger undan böcker för att skapa förväntan hos 
barnen och ge barnen en positiv erfarenhet av läsning: 

Jag har några speciella böcker som extra populära hos barnen… Jag måste ha flera saker som är 
extra intressanta att ta fram. Då blir det WOW upplevelse hos barnen. 

(Jenny) 

Kajsa berättar att hon har en planerad läsning under läsvilan där barnen uppmuntas 
till ett aktiv deltagande. 

…man lär ju hela tiden. Jag och barnen kan alltid hitta något i boken som vi kan utveckla vidare 
som svåra ord och begrepp 

(Kajsa) 

Intervjupersonernas uppfattningar sammanfaller till stor del med Norlings (2015) 
definition av personalens didaktiska medvetenhet, kompetensutveckling och intresse 
för barns skriftspråkslärande som har betydelse för hur läs- och skrivpraktiker till-
lämpas eller erbjuds i verksamheten. Hon tar även upp hur pedagoger genom bokläs-
ning kan använda sig av kommunikativa strategier där man utmanar barnens förstå-
else av ord genom att man inte tar bort svåra ord utan försöker förklara ordens bety-
delse genom att läsa boken flera gånger och att man kan använda rekvisita som hjäl-
per till att förtydliga ordens betydelse. Vidare betonar Dickinson (2001) betydelsen 
av att barn i förskolan stödjs och uppmuntras av pedagogerna till att samtala och dis-
kutera, för att kunna utveckla sin literacy, men såg ett problem i att pedagogerna ofta 
saknar kunskaper och strategier i arbetet med literacy. 

5.1.3 Barnböcker är en del av literacy events 

Barnboken nämndes av samtliga pedagoger som en del av literacy events som före-
kommer i förskolans verksamhet. Dessa literacy events sker under planerade stunder 
eller kan uppstå i spontana situationer under dagen.  

Ingela berättar att de ofta läser bilderböcker och uppmuntrar barn att återberätta 
bokens innehåll. Ingela betonar att hon undviker att påpeka för barnen om det blir fel 
och det kan hända att det blir en helt annan historia. Efter läsningen förklarar hon 
svåra ord och kan ställa frågor för att vara säker på att barnen uppfattat ordens inne-
börd rätt. Ingela väljer ofta omläsning, speciellt om barnen tyckte om boken. Vidare 
poängterar hon vikten av att utgå från barnens intressen: 

Vi kör bokpresentation då barn tränar att presentera titel, författare, uppfattningar inom boken. 
Det kan vara bild efteråt, målning efter läsning. Om jag lyckas fånga deras intresse det blir ju 
naturligt att prata om boken efteråt! 

(Ingela)  

Ingela berättar att förutom böcker i bokform använder de elektroniska böcker på 
svenska och andra olika språk och från biblioteket får de bokpåsar som barnen kan ta 
hem och läsa med föräldrarna. Vidare berättar hon att läsningen som aktivitet kan 
ske i samband med ett temaarbete. Då är det pedagogerna som planerar vilka böcker 
som ska läsas och hur de följs upp:  
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Vi hade ett tema arbete: Peter och vargen. Vi upptäckte att barnen var intresserade fast det var 
för avancerad nivå tyckte vi först. Vi skapade med målning, gips, papper. Det tog en hel termin. 
Vi fick ju matte, fantasi, naturvetenskap ”på köpet”. Barnen var inte trötta på den, vi läste näst-
an varje dag. Det är snarare pedagogerna som kunde sagan utantill till slut. Målet med läsning-
en var att barnen skulle få tillverka egna sagor. Som fortsättning på temat ska vi även gå till 
Skansen. Vi hade även vernissage på biblioteket med temat Sagor.  

(Ingela)  

Ida beskriver att barnen ges möjlighet att läsa böcker tillsammans med sin fröken i 
grupp men barnen kan också sitta ensamma och läsa tyst själva. Hon berättar att läs-
ningen sker spontant där innehållet som läses inte är viktigt eftersom barnen ändå 
sitter och lyssnar:  

Vi planerar inte, jag tycker att lusten försvinner med det. Vi försöker läsa två gånger per dag. Vi 
har inga rutiner, inte per automatik typ viloläsning eller lugna ner gruppen. Det är bara sätta sig 
ner, ta en bok och jag har aldrig hört barnen säga att de inte vill höra den boken som jag har be-
stämt. De slukar alltid och allting! Barn är alltid öppna och tar emot.  

(Ida) 

Samira nämner att med de yngsta barnen använder de en så kallad blädderspänning. 
Innan de bläddrar sidorna, frågar de barnen vad är det som kommer att hända. Till-
sammans med barnen tillverkar Samira böcker med föräldrarnas bilder och barnen 
ges möjlighet att visa och berätta om boken för sina kompisar. Som uppföljning av en 
läst bok nämner pedagogen en varierande läsning: 

Vi kör flanosagor som blir tydliga för barnen och parallellt läser vi samma historia i bokform el-
ler från skärmen. Vi använder oss av en app Boksnok och kan kommentera under själva läs-
ningen och det finns möjlighet att lyssna på ljudböcker. Vi kör också dramatisering av samma 
bok med rekvisita. Det blir mer varierande då och barnen är också delaktiga.  

Vi har boklådor som vi tar med oss på utflykt och vi går ofta på bibliotek.  

(Samira) 

Som bokaktivitet berättar Kajsa att hon brukar ställa frågor för barnen under och ef-
ter läsning för att se hur mkt de kommer ihåg: 

Det är mest att lära barn att återberätta och sen får de ibland rita något från boken och så får 
man presentera sin bild för sina kompisar och det är bra inför skolan att förbereda hur det 
kommer fungera i skolvärlden sen. 

(Kajsa) 

Jenny svarar att hon kan läsa samma bok många gånger för att varje gång man läser 
upptäcker man någonting nytt: 

… det är det som är spännande, verkligen, och det är samma när man tittar på bilderna i boken, 
det kommer fram någonting som man inte sett förra gången. Är det en bra bok som är jättepo-
pulär brukar jag kopiera och laminera den och då har vi flera små böcker som de kan ha samti-
digt.  

(Jenny) 

 

Som bokaktivitet nämner Jenny barnboksveckan. Pedagogen skriver i verksamhets-
brevet för föräldrarna om barnboksveckan om att barnen gärna får komma med sina 
egna böcker som de sedan läser under hela veckan.  
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I början är det inte lätt för barnen att dela med sig men det är första dagen som är svårt, andra 
kanske och tredje lånar alla barn ut sina böcker till varandra och det är utveckling. 

(Jenny) 

Samira beskriver hur boken brukar användas varje dag i olika aktiviteter: 

Man kan ju använda böcker på så många olika sätt. Ex: vid vilan, ute och inne, som språklig 
stumulans, i temaarbete – här kan ju hela läroplanen ingå! utveckla fantasi eller sociala färdig-
heter eller bara ha kul och göra bokläsning till en vana och för att varva ner i slutet av dagen. 
Det är liksom allting kan man väva in genom böcker! Det beror på vad du har för avsikt med 
boken helt enkelt. 

(Samira) 

Det framkom av intervjuerna att pedagogerna hade olika uppfattningar när det gäller 
användning av böcker vid vilan. Kajsa och Maja nämner att läsningen ofta är rutin-
lagd och sker före, under och efter vilan. Jenny som jobbar med de yngsta barnen 
säger: 

Oftast läser vi efter vilan, då är det högläsning, sådär en stund, att samlas igen innan vi äter mel-
lis. 

(Jenny) 

Några pedagoger påpekar att läsningen inte behöver vara knuten till vilosituationer: 

Jag tycker inte att man ska läsa per automatik, typ viloläsning eller för att lugna ner barnen. 

(Ida) 

Det finns olika tillfälle att ta fram en bok. Det behöver inte vara under samlings stund. För mig 
är det viktigt att skapa läslust, inte förknippa boken med tystnad eller stilla sittande. 

(Ingela) 

De olika litteracitethändelser som intervjupersonerna beskriver förstår vi i relation 
till hur Björklund (2008) beskriver hur en litteracitetshändelse på förskolan kan vara 
när små barn själva på många olika sätt och med olika personer läser böcker. Dessa 
lässtunder blir enligt Björklund (2008) en erövrad kunskap hos barnen av vad 
bokläsning kan innebära. Barton (1994) i Fast (2008) menar att människan går ige-
nom många olika literacy events i sitt liv. Literacy är något som sker i sociala sam-
manhang på en speciell plats och på förskolan är högläsning exempel på ett literacy 
event. Dickinson (2001) betonar betydelsen av att tidigt börja med högläsning både i 
hemmet och i förskolan och att pedagogerna tillsammans med barnen samtalar och 
dramatiserar kring det man läst, eftersom det underlättar för barnen att utveckla sina 
literacy kunskaper. 
Norling(2015) nämner att det är viktigt att utveckla ”grundläggande begrepp genom 
att tematisera vardagen på förskolan och utnyttja konkreta situationer och handling-
ar” (sid.28). Vidare skriver Norling (2015) om bokpraktik för att utmana barnen i sitt 
lärande. Den vuxne behöver kunna utmana barns tänkande där de utifrån bokens 
innehåll och bilder ställer frågor som leder vidare till samtal och diskussioner, då ut-
vecklar barnen ett expansivt språk. Elektroniska böcker används som verktyg på 
många förskolor idag och de motiverar stimulerar och engagerar många barn att 
delta i läsaktiviteter, men de kan inte ersätta det stöd som en pedagog kan ge (Nor-
ling, 2015). 
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5.1.4 Användning av barnböcker är integrerad i lärmiljön 

De intervjuade pedagogernas tankar kring miljöns betydelse varierade. Samtliga an-
ser att tillgängligheten är viktig, barnen måste själva kunna ta böcker när de vill. 
Jenny säger: 

Jag har aldrig sett något barn som inte vill sitta och bläddra i böcker, Nej, jag har inte sett det, 
men det är också att hyllorna är låga så barnen lätt kan nå böckerna och en stor låda där barnen 
får bläddra och vi försöker byta ut böcker varje vecka beroende på vilket intresse som finns i 
gruppen. Det kan inte vara där inte barnen når eller kan hitta böckerna, måste vara på barnens 
nivå. 

(Jenny) 

Kajsa och Maja berättade att på grund av platsbrist så finns en del böcker högt uppe, 
så barnen behöver fråga om de vill titta i böckerna. Samira menar att det är viktigt att 
visa böckerna, att locka barnen. Ida påpekade om miljön att: 

Den ska vara öppen, barnen stör inte varandra, vi har arbetat med hur man beter sig och hela 
avdelningen är uppbyggd så att barnen får inflytande över sin vardag. Böcker ska vara tillgäng-
liga men det ska inte ta för mycket kraft, inte avgränsa. Visa respekt för böcker, inte i bokpallen, 
utan mer utspritt i de olika rummen på förskolan. Man ska läsa så mycket man kan. 

(Ida) 

Kajsa tycker att miljöns utformning har betydelse för att främja barns bokintresse 
och att det bästa är när man kan gå bort till ett annat rum och sitta i lugn och ro, men 
att det inte alltid fungerar praktiskt. Ibland läser de i mindre grupper och då kan man 
antingen sitta i soffan, på golvet, ute, var som helst egentligen. Maja anser däremot 
att det inte behövs något speciellt läsrum på förskolan där man kan gå bort med 
några barn eller där barnen själva i lugn och ro kan sitta och läsa, utan hon tycker att 
de vuxna måste finnas i närheten för att det ska bli meningsfull bokläsning, en soffa 
eller sitta på golvet tycker hon fungerar bra. 

De pedagoger som jobbar med de yngre barnen påpekar att rutiner är viktiga, om allt 
finns på sin plats, då lär sig barnen menar Jenny. Ofta läser man efter vilan och då 
vet barnen, de sätter sig i läshörnan själva eller med en kompis och bläddrar i en bok 
eller så högläser en pedagog i soffan för flera av barnen.  

Ingela beskriver att de inte har några rutiner: 

Det är bara att sätta sig ner, när som helst, var som helst, inne eller ute. 

Läsning ska inte vara per automatik för att lugna ner eller vid vilan. För mig är det viktigt att 
skapa läslust, inte förknippa boken med tystnad och stillasittande. 

(Ingela) 

Samira berättar om vikten av att skapa rika bokmiljöer och anpassa bokaktiviteten 
efter barnens nivå och utan några prestationskrav för att bevara barnens naturliga 
intresse för böcker.  

Böcker finns tillgängliga på avdelningen. Barn väljer själva och lägger tillbacka efter de läst 
klart. Barnen läser på sitt sätt. När barnen kommenterar boken försöker vi avstå från att rätta 
till barnen för att inte hämma lusten att berätta… Det är två saker i arbetet med böcker som är 
avgörande: intressanta, anpassande böcker och pedagog/vuxna som har tid och läser!  

(Samira) 
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Intervjupersonernas uttalande om miljöns betydelse i arbetet med barnböcker kopp-
lar vi till Björklund (2008) som skriver att barn ofta sitter med sin bok och bläddrar 
och pekar, antingen ensam eller tillsammans med en kompis. Förutsättningen för att 
skapa självständighet och främja läsande hos barnen är att böckerna är exponerade 
och placerade på barnens höjd, på en hylla eller i en låda. En vanlig plats som barn 
ofta väljer att läsa i är soffan, men de väljer även andra tillfälliga platser för att ut-
veckla och erövra sin litteracitet. Med bra tillgång till material och välplanerad miljö 
ökar barnens möjlighet att erövra och utveckla sin litteracitet. Björklund (2008) på-
pekar dock att barns intresse för böcker är den viktigaste utgångspunkten. Hon påpe-
kar också att även om böckerna byts ut så finns det alltid några böcker som ligger 
kvar, som är barnens favoriter. 

Norling (2015) som har studerat den sociala språkmiljön menar att personalens för-
hållningssätt påverkar hur miljön och aktiviteter utformas och hur möjligheter till 
samspel och interaktion skapas. 

5.1.5 Användningen av barnböcker sker med biblioteket som resurs 

Samtliga av de intervjuade pedagogerna besöker biblioteket men det är stora skillna-
der i hur ofta besöken sker. Endast den förskola som ligger i ett mångkulturellt om-
råde besökte biblioteket varje vecka. Vidare nämnde flera av pedagogerna att vid te-
maarbete blev besöken mer frekventa och kontakten med bibliotekarierna ökade då 
de ställde fler frågor och bad om tips på lämpliga böcker. 

Kajsa, Ingela och Maja nämner att bibliotekarierna brukar plocka ihop bokpåsar an-
tingen efter temat man jobbar med eller böcker på olika språk. De flesta av de inter-
vjuade pedagogerna har varit på bibliotekets sagostund eller mini-bio.  

Ida påpekar dock att samarbetet med bibliotekarierna kunde vara bättre: 

…vi är ganska dåliga att fråga dem. Vi borde utnyttja dem bättre. Men vi använder andra källor 
och egen erfarenhet 

( Ida) 

De intervjuade bibliotekarierna Anja och Mia uttryckte tydligt att de hade ett bra 
samarbete med flertal förskolor i närliggande område och att biblioteket målmed-
vetet anordnar aktiviteter som ska främja samarbetet mellan biblioteket och försko-
lan: 

man kan boka in sig på högläsning, typ sagostund och då läser vi tre böcker kanske. Vi plockar 
också ihop bokpåsar på förfrågan, ofta efter något tema, sen har vi mini-bio 

(Anja) 

Varje termin har vi vernissage som är en uppskattad aktivitet av många förskolor, barn och för-
äldrar. Barns visar sina alster och skapande som utgår från ett gemensamt tema. Sedan har vi 
också författarbesök, skapande och föreläsningar.  

(Mia) 

Mia som arbetar på ett bibliotek i ett mångkulturellt område betonar vikten av att 
använda biblioteket som mötesplats för olika kulturer: 

Vi erbjuder litteratur på olika språk. Vi har ju 80 språk som talas i området och vi erbjuder 
böcker på 50 språk! 

Vi har en viktig uppgift när det gäller alla lika möjligheter oavsett. Jag menar att det är gratis 
och öppet för alla, det är ett kulturcentrum med 220 000 besökare per år, jämför Operans 
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242000! I dag vet man ju att språkförmågan har samband med familjens läsvanor och föräld-
rarnas utbildningsnivå. Det är ju så att en social bakgrund påverkar mer än etnicitet och då 
hjälper ju biblioteket till med att jämna ut den sociala klyftan. Här har vi samma mål som för-
skolan kan jag tänka mig, d.v.s. stötta barn och ge förutsättningar till lyckad skolgång genom 
böcker. 

(Mia) 

Anja och Maja berättar att pedagogerna oftast frågar om hjälp vid val av böcker i 
samband med det tema som förskolan arbetar med just nu. Även böcker som handlar 
om känslor, döden integritet och genus efterfrågas av pedagogerna. Barnen frågar 
också efter böcker som intresserar dem men det sker mer sällan. Anja önskar att både 
barn och pedagoger kunde fråga mer.  

Anja och Mia menar att pedagogerna bör vara en förebild genom att själv vara intres-
serad av böcker för att kunna introducera och fördjupa barns intresse för böcker. 
Anja poängterar vikten av att läsa mycket för och tillsammans med barnen. Mia för-
klarar att: 

Högläsa så mycket som möjligt, boksamtal och gå till bibliotek kan vara en bra strategi. Vi har 
utifrån förskolans önskemål deltagit i föräldramöten där vi hade föreläsning om boken ”Sjutton 
skäl för barnboken” som handlar om att läsning är viktigt och för att inspirera föräldrarna att 
läsa med barnen hemma. Vi berättade hur vi jobbar, vad vi vill uppnå, varför och ge tips till för-
äldrarna. 

(Mia) 

I intervjupersonernas uppfattningar om biblioteket som resurs ser vi samband med 
Norlings (2015) tankar om att det är viktigt att barn får vistas i olika miljöer där de på 
ett avslappnat och lekfullt sätt får botanisera och erövra sin litteracitet genom att 
måla, berätta, låtsas läsa och skriva. Vidare tillägger Fast(2008) att barns modersmål 
borde lyftas fram i förskolan och att pedagogerna ser tvåspråkighet som en tillgång 
och uppmuntrar barnen att låna böcker på sitt modersmål på biblioteket. 
Björklund (2008) skriver om hur högläsning av bibliotekslånade böcker oftast sker 
med de äldre barnen, från två år och uppåt, i samband med lunchmåltiden. För de 
yngre barnen blir det mer sporadisk läsning när barn kommer med en bok som de vill 
läsa.  

5.2 Vilka avsikter om bokens funktion framkommer vid sam-
talen? 

5.2.1 Barnbokens språkutvecklande och sociala funktion 

Alla intervjuade pedagoger svarar att de dagligen använder barnböcker i sin verk-
samhet med syfte att utveckla barns språkliga och sociala färdigheter. Samira som 
jobbar med de yngre barnen betonar vikten av att kunna läsa av barnens kroppsspråk 
för att förstå barnens upplevelser av boken då de saknar ett utvecklat verbalt språk. 
Vidare berättar hon att som pedagog är viktigt att vara med och lyssna, visa barnen 
sitt intresse och stödja med ord eller röst till ett kroppsligt eller verbalt samtal. Maja 
nämner att boken ger möjlighet för barnen att lära sig nya ord och begrepp. I enlighet 
med Maja uttycker Ida barnboken som språkutvecklande men att den också skapar 
möjligheter för att utveckla barns sociala färdigheter. 

Man kan ju ha olika syften med läsningen t.ex. det kan vara bilder i centrum, eller innehållet är 
viktigt att förstå och utveckla vidare för att koppla med barnens erfarenheter t.ex. när vi läste 
boken om kaninen som tappade sina ungar, då kopplade barnen det till flyktingar och det var 
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tankeväckande för oss pedagoger Boken kan kopplas med det svåra, obegripliga livsfrågor från 
verkligheten eller hantera och bearbeta vardagliga konflikter och känslor, jaget. Då får vi som 
pedagoger balansera och vara försiktiga för att inte peka ut någon. 

(Ida) 

Jenny nämner den sociala dimensionen när det gäller användandet av böcker. Hon 
berättar att barnen gärna tar med sig böcker hemifrån och det skapar tillfällen att 
kommunicera med varandra och att få berätta om sin bok inför gruppen. Jenny po-
ängterar betydelsen av att pedagogen stöttar och uppmuntrar barnen. 

I sin avhandling, betonar Norling (2015) betydelsen av kommunikation där både pe-
dagog och barn är delaktiga på lika villkor. Barn behöver någon som lyssnar, frågar 
och uppmuntrar till kommunikation. Det är viktigt att utgå från barns erfarenheter 
och samtala om det vardagliga och bekanta situationer för att skapa motivation till 
läs- och skriftspråkliga uttryck. Då barn och pedagog samtalar om samma sak sam-
ordnar de sina perspektiv som ger kommunikationen mening och innehåll. Med hjälp 
av språk- och skriftspråkshändelser lär sig barnen att värdera, reflektera över andras 
eller egna tankesätt och skapa förståelse om sig själv och det egna jaget.  
Vidare nämner Norling (2015) om små barns sätt att förstå och erfara något med 
hjälp av verbala och kroppsliga uttryck. Hon betonar därmed vikten av pedagogers 
lyhördhet för att kunna motivera eller fånga barns spontana intresse för läs och skriv 
händelser. Pedagogens bekräftelse, återkoppling, kropps och ögonkontakt i samtalet 
ger barnen mening och förståelse liksom stödjer barns språklärande. 

5.2.2 Barnboken som kunskapskälla 

Flera av pedagogerna berättar att de använder böcker som kunskapskälla i verksam-
heten. Genom att läsa böcker tillsammans får barnen bekanta sig med nya kunskaps-
områden och teman och man kan söka fakta tillsammans om saker som intresserar 
barngruppen. Ida nämner att: 

Det alltid finns anledning att ta fram en bok, för böcker är ett bra medel för att utveckla fantasi, 
få kunskap om världen utanför familjen och förskolan 

(Ida) 

Maja berättar: 

...om man vill ta reda på saker så är barnböcker ganska bra, åldersanpassade och lätt att ta reda 
på fakta…språket är lätt att förstå och bilder som lockar. 

(Maja) 

Björklund (2008) gör en tydlig koppling mellan litteracitet och barns språkliga och 
tankemässiga utveckling. Barn i förskolan får möjlighet att erfara olika typer av litte-
racitet som sedan ger tillträde till samhället som finns utanför förskolan eller famil-
jen. Texter med ett rikt språk och teman som tilltalar och väcker tankar och känslor 
hos barnen blir meningsfulla för barnen och lockar till vidare bearbetning. Enligt 
Björklund (2008) är det i interaktionen mellan text och bild i bilderböcker som gläd-
jeämnen och olika typ av kunskap och moral förmedlas till barnen. Hon poängterar 
pedagogens ansvar att noggrant granska och välja böcker utifrån olika perspektiv och 
teman. 
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5.2.3 Barnboken som förutsättning för en jämlik förskola 

Ingela som har en interkulturell barngrupp poängterade vikten av att använda barn-
böcker som möjlighet att utveckla barns språkfärdighet och skapa jämlika förutsätt-
ningar för mångsidig utveckling. Hon poängterade förskolans viktiga uppdrag att 
förmedla det svenska kulturarvet till barnen med en annan etnisk bakgrund: 

Vi använder ofta bilderböcker med tanke på flerspråkighet. Vi lägger en stor vikt på den språk-
liga delen och språklig förmåga. Vi har många barn som saknar läsning hemma och t.o.m. har vi 
några analfabeta föräldrar. Böcker är ju ett bra medel för att utvecklas i alla möjliga områden 
från fantasi till att få kunskap om världen utanför familjen och förskolan. Här tänker jag om 
barn som kommer från ekonomiskt utsatta familjer.  

(Ingela) 

Björklund (2008) jämför litteracitet med ett redskap där barn som framtida sam-
hällsmedborgare behöver kunna ta del av och förstå, för att bygga ett demokratiskt 
samhälle. Litteracitet inkluderar ny teknik, tecken, bilder och annan textmässig in-
formation sammansluten med sociala, politiska och kulturella villkor. Björklund 
(2008) påpekar att det är en demokratisk rättighet att alla barn får tillgång till littera-
citet och förskolans roll i det arbetet bör inte underordnas. 

6 Diskussion 

Här presenterar vi vår metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats och förslag på 
framtida forskning. I resultatdiskussionen kommer vi att koppla och diskutera resul-
tatet utifrån tidigare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi är nöjda med vårt metodval där vi använde oss av kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer. Under intervjuerna kunde vi formulera följdfrågor och upprepa dem vid 
behov, för att försäkra oss om att vi tolkat intervjupersonernas svar korrekt. Vi tyckte 
att det var till stor hjälp att använda diktafon under intervjuerna då det underlättade 
för oss att fokusera på den intervjuade personens svar och kroppsspråk. Vi upplevde 
dock att diktafonen kunde göra att de intervjuade personerna kände press att ge rätt 
svar (Bryman, 2011). Under intervjuerna upplevde vi att det var svårt att inte kom-
mentera och lägga in egna värderingar som kunde påverka svaren. Intervjuerna tog 
lång tid men det gav oss relevant material att arbeta med. Vi hade kunnat genomföra 
gruppintervjuer för att spara tid, men då riskerade vi att få ett slags majoritetsåsikt i 
vårt resultat då de intervjuade kunde påverka varandras svar. Vi har lärt oss att det är 
viktigt att inför intervjuerna vara förberedd med frågor och teknisk utrustning och ha 
studiens syfte i åtanke för att hålla sig inom området för studien.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur representanter från förskola och bibliotek 
uttrycker strategier i arbetet med barnböcker. Att undersöka strategier, anser vi, kan 
öka medvetenheten i arbetet med barnboken hos alla verksamma pedagoger och bib-
liotekarier. Våra frågeställningar var att undersöka hur några pedagoger och bibliote-
karier förklarar och beskriver att de använder barnböcker i sin verksamhet? Samt 
redogöra vilka avsikter om bokens funktion som kom fram vid samtalen? 



 24 

Det framkommer genom pedagogernas och bibliotekariernas sätt att resonera att de 
använder vissa strategier i arbete med barnböcker. Barnboken kan ha olika funktion i 
verksamheten, alltifrån utveckling av kognitivt och socialt lärande till färdigheter i 
etiska normer och grundläggande värderingar. Vi upplever att barnboken kopplades 
till den språkutvecklande och sociala funktionen men begreppet litteracitet nämndes 
aldrig under intervjuerna. Det förvånar oss eftersom enligt Björklund(2008) har 
forskning om barns litteracitet utvecklats de allra senaste åren och innefattar mer än 
bara läsande och skrivande. Vi tycker även det är viktigt att nämna Kårelands (2005) 
tankar då hon i förskolans läroplan saknar begreppet litteratur som för henne utgör 
en viktig del av barns läs och skrivutveckling. Damber m.fl (2013) liksom Lindö 
(2009), Simonsson (2004)och Fast (2008) nämner språkutveckling som det primära 
syftet i arbetet med barnböcker. Björklund (2008) är dock kritisk till ensidig använd-
ning av litteracitet som språkutvecklande och belyser litteracitetsaktiviteters potenti-
al för barns mångsidiga utveckling. Man skulle kunna tänka sig att om pedagogerna 
hade mer kunskap om vad litteracitetsbegreppet innefattar så hade det kunnat på-
verka vårt resultat, genom att vi fått mer utförliga svar och exempel på hur de jobbar 
med litteracitetsaktiviteter. 

Vissa pedagoger poängterar betydelsen av en didaktisk förberedelse i arbetet med 
barnböcker och vi upplever att flera av pedagogerna uttrycker medvetenhet om sin 
egen roll för att stimulera och använda barnböcker i verksamheten. Vi kan dra paral-
leller med Norlins (2013) undersökning som fann bokens didaktiska möjligheter att 
utveckla barns föreställningsvärldar genom att interagera med texten på två olika 
sätt, d.v.s. använda barns livserfarenheter för att förstå texten, ”life to text” eller be-
arbeta texten för att få kunskap om livet, d.v.s. ”text to life”. Dock bör nämnas, att det 
fanns några pedagoger som underordnade betydelsen av en didaktisk förberedelse i 
arbete med barnböcker och nämnde att de inte har några rutiner eller förberedelser, 
utan använder böcker i verksamheten mera spontant. Pedagogernas skilda åsikter 
väcker frågan om vad det är som påverkar att pedagogerna har olika tankar när det 
gäller en didaktisk förberedelse? Vi kan här dra paralleller till Norlin (2013) som på-
pekar de didaktiska implikationer som saknas i förskolans läroplan för använda 
barnböcker i verksamheten. Vidare beskriver Norling (2015) sambandet mellan pe-
dagogernas förhållningssätt till den sociala språkmiljöns utformning och de möjlig-
heter som barnen ges i verksamheten. Hon menar att personalens bemötande, kom-
petensutveckling och barnsyn genomsyrar verksamheten och de aktiviteter barn del-
tar i. Likaså nämner Damber m.fl. (2013) och Lindö (2009) pedagogernas intresse för 
barnböcker som påverkar senare läs- och språkutveckling och har även betydelse för 
barns personliga utveckling. Damber m.fl. (2013) fann i sin undersökning att i verk-
samheter där böckernas potential underordnades användes böcker oftast som tids-
fördriv eller som lugnande medel.  

När det gäller den fysiska miljön upplever vi att pedagogerna och bibliotekarierna 
använder miljön som en strategi för att få barnen att interagera med böcker. Alla av 
de intervjuade pedagogerna tycker att böckerna ska vara tillgängliga för barnen och 
några tyckte att de nödvändigtvis inte behöver vara placerade i ett speciellt läsrum 
utan att barnen ska kunna läsa i alla rum på avdelningen. Björklund (2008) beskriver 
hur barnen ofta väljer olika platser för att erövra sin litteracitet medan Chambers 
(2014) framhåller vikten av att tillhandahålla speciella läsplatser där man skyltar och 
ställer fram böcker för att läsningen ska värderas. Även Damber m.fl. (2013) talar om 
läsningens värde där litteraturens användning påverkar vilken vikt och vilket värde 
litteraturen tillskrivs.  
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Vi fann i vår studie att barns intressen och erfarenheter utgör en viktig strategi i arbe-
tet med barnböcker. Pedagogerna och bibliotekarierna uttrycker att de har starkt för-
troende för böcker då de ligger nära barns erfarenheter och intressen. Vi kan dra lik-
heter med Norlings (2015) tankar då hon påpekar betydelsen av att uppmärksamma 
barns tidigare praktiker och erfarenheter för att skapa motivation och lust till littera-
citet.  

Alla intervjuade nämner en eller flera aktiviteter som sker i anknytning till barnböck-
er och uppskattas enligt dem av barnen. Detta uttalande ger oss en känsla av att akti-
viteter som nämns i samband med barnboken har en meningsskapande funktion för 
barnen. Pedagogerna och bibliotekarierna låter medvetet aktiviteternas innehåll sty-
ras av barnens intressen för att skapa lustfyllda stunder i samband med bokaktivite-
ter. Även här kan vi dra paralleller mellan vårt resultat och Norlings (2015) under-
sökning, då personalens lyhördhet för barnens meningsskapande möjliggör att föra 
in det innehåll av kunskap som behöver utvecklas hos barnen. Likaså nämner Norlin 
(2013) om högläsningens meningsskapande funktion, där pedagoger och barn skapar 
olika föreställningsvärldar av bokens innehåll, barns erfarenheter eller generella kun-
skaper. 

Vidare nämner Andersson (2015) att läsande och skrivande ses som något socialt där 
pedagogen tillsammans med barnen bearbetar det lästa och där valet av litteratur 
styrs av det tema man arbetar med. I vårt resultat framkommer det att barnböcker 
används oftare av pedagogerna vid temarbete. Det visar även att biblioteksbesöken 
och kontakten med bibliotekarierna blir tätare där bibliotekarierna plockar ihop bok-
påsar efter olika teman. Vi frågar oss om resultatet hade sett annorlunda ut ifall vi 
också hade intervjuat barn eller föräldrar och fått deras perspektiv på våra frågor. 

Resultatet visar att den vanligaste bokaktiviteten på förskolan är högläsning och det 
är högläsningsstunden som förekommer efter lunch i samband med vilan som är en 
invand rutin hos både pedagoger och barn. Det bekräftas även av Simonsson (2004) 
som skriver att högläsning är en rutinlagd helgruppsaktivitet som sker efter lunchen. 
Enligt Lindö (2009), Damber m.fl. (2013) och Norlin (2013) borde förskolan berika 
bokstunderna genom att inkludera fantasilek, skapande, samtalande och andra este-
tiska aktiviteter i verksamheten. 

Vi finner i vårt resultat att alla pedagoger har en positiv inställning till biblioteket och 
att det mer eller mindre finns ett samarbete. Vi upplever dock att biblioteken inte 
utnyttjas till fullo av förskolorna, vilket vi även fick bekräftat av de bibliotekarier som 
vi intervjuat som tyckte att både pedagoger och barn kan fråga mer och att samar-
betet kan bli bättre. En anledning som framkom i vårt resultat kan vara den varie-
rande kompetensen hos bibliotekspersonalen som gör att pedagogerna väljer att hitta 
information på annat sätt. Svensson (2011) betonar dock att förskolorna inte utnytt-
jar alla de resurser som biblioteket erbjuder. Detta leder våra tankar vidare till Lindö 
(2009) som betonar vikten av bibliotekariernas och pedagogernas ömsesidiga förstå-
else och medvetenhet om varandras kompetenser för att förankra nya strategier i ar-
betet med barnböcker. I sin rapport för kulturrådet skriver Andersson (2015) om hur 
viktig samverkan mellan biblioteket och förskolan är för barns läsmotivation och 
språkutveckling, men att många förskolor runt om i landet inte ser biblioteket som 
samarbetspartner. Vidare menar Andersson (2015) att eftersom förskolan inte lyder 
under skollagen när det gäller tillgång till skolbibliotek så är tillgången till och utbu-
det av litteratur i förskolan ännu viktigare. Även Damber m.fl. (2013) påpekar vikten 
av att ha bra tillgång till böcker som ger ökat läsintresse hos barnen och påtalar där-
för att man borde reglera så att alla landets förskolor får tillgång till bibliotek precis 
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som på skolan. Vi ser det som en bra idé utifrån ett jämlikt perspektiv, där alla barn 
oavsett var i landet du bor har samma möjlighet att utveckla sin litteracitet.  

6.3 Slutsats 

Den här studien har gett oss en djupare förståelse för de strategier som pedagogerna 
och bibliotekarierna använder i arbetet med barnböcker. Vi tycker att vi har uppnått 
vårt syfte och besvarat våra frågeställningar eftersom vi har fått tydliga svar och för-
klaringar som bygger på pedagogernas och bibliotekariernas kunskaper och erfaren-
heter. Studien visar att olika strategier används av pedagoger och bibliotekarier i ar-
betet med barnböcker. De viktigaste strategierna som framkom i vår studie var att 
arbeta utifrån barns intressen och erfarenheter, pedagogernas och bibliotekariernas 
förhållningssätt till barnböcker och didaktisk planering av bokaktiviteter. Den fysiska 
och sociala språkmiljön utgör också en strategi där barnen ges möjlighet att intera-
gera med böcker. Vidare kan vi tillägga att samarbetet mellan bibliotek och förskola 
utgör en viktig strategi där båda parter arbetar med barnboken i fokus för att utveckla 
barns skriftspråksfärdigheter.  

Även om resultatet från den här studien är begränsat, finns det anledning att anta att 
liknande strategier används på andra förskolor. Det finns likheter mellan studiens 
kontexter och de kontexter som finns på andra förskolor. På så sätt kan resultaten 
vara relevanta för pedagoger och bibliotekarier att ta del av. Med en ökad medveten-
het om yngre barns litteracitet kunde bokens potential användas till fullo i förskolan 
och därmed bidra till barns mångsidiga utveckling. Med denna studie hoppas vi 
kunna skapa medvetenhet om, och kanske utöka repertoaren kring pedagogers och 
bibliotekariers strategier i arbetet med barnböcker och att litteracitet får en viktig 
plats i verksamheten.  

6.4 Förslag på framtida forskning 

Under arbetet med vår studie kunde vi uppmärksamma att det behövs mer kunskap 
och forskning med perspektiv på didaktik i arbetet med barnböcker. Därför anser vi 
att det skulle vara relevant att studera barnboken utifrån de didaktiska frågorna: 
Hur? När? Vad? och Varför?  

Det skulle också vara intressant att göra en jämförande studie mellan en förskola 
med litteraturprofil och utan profil. Skulle det finnas märkbara skillnader i barns läs- 
och skrivfärdigheter? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagog: 

 Presentation- Ålder? Utbildning? Antal år på förskolan? Barngrupp och ålder? 
Olika kulturer och etniciteter?  

 Vilket syfte har du med läsning av barnböcker? 

 Vilka rutiner har ni kring läsning? val av bok, gruppstorlek? Vem tar initiativ till 
läsningen? läst boken själv innan? Uppföljning? 

 Vem kan påverka vilka böcker ni köper in eller läser? (barns inflytande, föräld-
rasamverkan, samarbete med biblioteket) 

 Vad kan påverka vilka böcker ni köper in eller läser? Val av bok för-
skola/bibliotek. Använder ni elektroniska böcker? Miljöns betydelse för att 
främja barns bokintresse?  

 Avrunda- Är det någonting som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till bibliotekarie: 

 Presentation 

 Samarbete med förskolor 

 Val av böcker/ fråga om hjälp 

 Har ni bokpåsar? Hur väljer ni ut böcker? 

 Samverkan med föräldrar 

 Aktiviteter 

 Vilken plats har barnlitteraturen/miljön 

 Böcker på andra språk 

 Hur bör pedagogerna jobba för att introducera och fördjupa barns intresse för 
böcker? 

 Avrunda- Är det någonting som du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Missivbrev  
 

Hej!  

Vi heter Linda Nyberg och Guzalia Ziganshina och är studenter från förskollärarpro-

grammet vid Mälardalens högskola i Nacka. Vi läser sista terminen och ska nu skriva 

vårt examensarbete om barnböcker i förskolan. 

Vi har under våra VFU perioder och på våra tidigare arbetsplatser uppmärksammat 

att barn visat stort intresse för böcker men vi såg skillnader i hur pedagogerna an-

vände barnböcker i verksamheten. Vi vill med vår studie undersöka pedagogers stra-

tegier i arbetet med barnböcker i förskolan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. I vår undersökning 

kommer vi att använda oss av intervjuer som vi tänker spela in och transkribera, vil-

ket innebär att intervjuerna skrivs ut ordagrant. Tiden för intervjun beräknas ta 30-

40 minuter och den planeras att genomföras under vecka v.16. 

I vår undersökning kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Allt material behandlas konfidentiellt och kommer bara att användas av oss i den här 

undersökningen och sedan raderas. Deltagande i undersökningen är frivilligt. Du har 

rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering. Vi kommer att pre-

sentera vår uppsats vid Mälardalens högskolas lokaler i Nacka och slutversionen 

läggs ut på databasen Diva.  

Vi hoppas att du vill delta i vår undersökning! Tack på förhand!  

Kontaktuppgifter:  

Linda Nyberg Tel: 0736421328 lng13001@student.mdh.se 

Guzalia Ziganshina gza13001@student.mdh.se 

Handledare: Eva Insulander Tel: 016-15 51 12 eva.insulander@mdh.se  

 

Nacka 4 april 2016  
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