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Abstrakt 

Min studies syfte var att genom mina kvalitativa intervjuer få ökade kunskaper hur pedagoger 
arbetar med barnlitteratur i förskolan, samt att ta reda på hur pedagogerna introducerar barnen 
i förskolan till barnlitteratur. Jag intervjuade tre pedagoger på tre olika förskoleavdelningar 
för att få en insyn hur de arbetar med barnlitteratur i deras verksamhet. För att komma fram 
till ett så bra resultat som möjligt fokuserade jag på att fånga in pedagogernas erfarenheter och 
berättelser om ämnet. Resultatet visade att barnlitteratur är något som alla tre pedagoger 
prioriterar på deras respektive avdelningar, och något som sker varje dag. I mitt resultat fick 
jag fram att de använder barnlitteratur på grund av det relationella. Pedagogerna använder 
böcker som ett hjälpmedel för barnen att förstå deras livsvärld. Barnlitteraturen används också 
för att utveckla barnens begreppsvärld, ordförråd och språkutvecklande, och även för att 
komma igång med projekt eller temajobb. I min diskussionsdel tar jag upp att barnlitteraturen 
kan användas på många olika sätt i förskolan enligt pedagogerna. Till exempel genom 
högläsning, temajobb eller projekt, flanosagor, berättande och med hjälp av det digitala 
verktyget, Active board. Utifrån denna studie kan jag dra slutsatsen att pedagogerna på ett 
flitigt sätt använder sig av barnlitteratur i förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Jag vill tacka alla de tre pedagogerna som ställde upp på att bli intervjuade. Utan dem hade 
studien inte kunnat bli av. Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Marja-Liisa 
som har varit till stor hjälp under hela min tid med examensarbetet, och som gett mig 
synpunkter, idéer och tips.  
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1. Inledning 

Jag är en blivande förskollärare och är väldigt intresserad av hur pedagoger använder sig av 
barnlitteraturen i verksamheten. Böckerna har i de flesta förskolorna jag varit på en tydlig roll 
i det dagliga arbetet. Men jag har också sett hur arbetet med litteratur skiljer sig bland 
förskolor, och ibland även avdelningar emellan, trots att det är samma förskola. Henriksson 
(2000) hävdar att det krävs en kunnig, intresserad pedagog för att få barn roade av böcker. En 
pedagog som inte själv är intresserad av böcker får svårt att engagera barn att väcka intresse 
för barnlitteratur. Jag har själv under utbildningen blivit mer övertygad om att barnlitteratur 
ska ha en stor roll i förskolan för att det utvecklar barn på ett positivt sätt. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) står det att barn ska utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och 
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 
och kommunicera med andra. Att använda böcker för att utveckla detta hos ett barn anser jag 
vara ett bra sätt.  Jag är av den anledningen intresserad att ta reda på hur pedagoger 
uppmuntrar barnen till att lyssna och titta i böcker. Jag är även nyfiken på att se hur viktig roll 
pedagogerna tycker barnlitteraturen har i förskolan.  

Av mina egna erfarenheter kring litteratur så vet jag hur jag snabbt man blir förtrollad av 
denna magiska värld, och jag vet att det sätter igång mycket tankar kring allt mellan himmel 
och jord. Sagor och berättelser anser jag är en viktig del för oss människor att uppleva vid 
tidig ålder. Det skriftliga språket tror jag har en viktig del hur man hanterar vissa känslor. 
Lindö (1992) menar att sagan är en viktig del för ett barns utveckling. Hon beskriver 
folksagan som ett verktyg att bearbeta ens egen utveckling med alla dess svårigheter 
människan har att göra med. Ett barns fantasi sätts i rörelse, och det hjälper barnet att lösa sina 
personliga svårigheter. 

I den aktuella läroplanen för förskolan står det att förskolan ska lägga stor vikt att stimulera 
barns språkutveckling och att man ska ta vara på barns nyfikenhet kring den skriftspråkliga 
världen. (Skolverket, 2010). Det tycker jag bör vara en pedagogs mål, att hela tiden försöka få 
barn nyfikna av den världen. Vissa barn får med sig detta av föräldrar som läser mycket för 
barnet hemma, men det är långt ifrån alla. Därför tror att det är viktigt att barn som inte 
kommer i kontakt med litteratur i hemmet, åtminstone få göra det i förskolan.   

Jag hoppas att den här studien kan hjälpa mig och andra pedagoger om hur man kan använda 
sig av barnlitteratur i förskolan, som främjar barns språk- och skriftutveckling och allt vad det 
hör till. Jag är övertygad om att litteraturen i förskolan kan ha en stor roll för ett barns 
utveckling. I läroplanen står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Böcker tror jag är ett utmärkt verktyg. 

Med mitt arbete hoppas jag få fram hur pedagoger använder sig av barnlitteratur och av vilken 
anledning de gör det. Och på vilket sätt försöker pedagoger få barn intresserade av 
barnlitteratur. Jag är väldigt intresserad att få svar på dessa frågor, för barnlitterarur och 
förskola är något jag förknippar väldigt starkt tillsammans med varandra. 

Med barnlitteratur menar jag litteratur som är avsedd till barn, som pedagoger använder sig av 
i förskoleverksamheten. Det kan vara sagor, berättelser, dikter och bilderböcker. Med 
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högläsning och berättande menar jag pedagoger som läser högt med eller utan bok för ett eller 
flera barn. Även andra rekvisita kan förekomma vid högläsning och berättande.  När jag 
nämner begreppet pedagog syftar jag på personal som jobbar med barnen i förskolan. Barnen 
jag fokuserar på är mellan åldrarna 1-6 år. Detta kommer jag beskriva utförligare i 
bakgrunden. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag använda mig av åtta underrubriker. Jag börjar beskriva 
barnlitteraturens definition och kommer sedan gå vidare att skriva allmänt om tidigare 
forskning, varför detta ämne är viktigt, mina teoretiska utgångspunkter, vad pedagogen har för 
ansvar, förskolans uppdrag, hur man kan arbeta med barnlitteratur och högläsning och 
berättande. Underrubrikerna hjälper en att skilja på begreppen, men allt bildar även en helhet. 
Detta är information som är relevant för det här arbetet och som är viktigt för läsaren att ha 
kunskap om.  

2.1 Barnlitteraturens definition  

Att förklara begreppet barnlitteratur har varit svårt i alla tider. Även idag diskuteras de bland 
barnboksforskare vad barnböcker egentligen innebär. Alla har sin egen tolkning, samtidigt 
som böcker som inte varit ämnat åt barn har blivit det, och vice versa. Barnlitteratur är ett 
begrepp som har utvecklats över århundraden. Samtidigt som samhället ändras, förändras 
barnlitteraturen.  

Kåreland (1980) går igenom hur barnlitteraturen har definierats genom århundranden. De 
äldsta barnböckerna var enbart inriktade på att vara pedagogiska. De hade ingen som helst 
avsikt att vara spännande och fantasifulla. Vidare på 1700-talet var det tänkt att barn skulle bli 
goda kristna. Då var det vanligare att barnböckers syfte skulle förmedla kunskap och förnuft. 
Böckerna skulle lära barnen att uppföra sig väl. Vidare på 1800-talet kom fantasin mer i fokus 
i barnböckerna. Man ändrade syn på barnet. Barnet uppfattades som en fantasifull människa. 
Under 1800-talet var det populärt med folksagor, rim och ramsor. Likt idag, var det under 
1800-talet diskussioner om att barnboken skulle ta fram information, stimulera barnet, vara 
realistiska eller fantasifulla.  

Kåreland (2009) skriver att barnboksforskare länge har diskuterat och argumenterat vad 
skillnaden är mellan barnböcker och vuxenböcker. En bok vars huvudrollsinnehavare är ett 
barn gör per automatik inte den boken till en barnbok. Ett praktiskt och ett hanterbart sätt att 
definiera en bok till en barnbok är att låta de böcker som av förlagen lanserats som barnbok. 
Men ser man å andra sidan till de barn som barnboken vänder sig till, kan det visa sig att de 
intresserar sig för helt andra texter också. Det kan omfatta dagstidningar, veckotidningar, eller 
tecknande serier. Definitionen har undra alla århundranden skiftat. Många av de böcker som 
vi ser och läser idag, som vi betraktar som klassiska barnböcker, var inte alla ämnade åt barn. 
Exempel på det är berättelserna om Robinson Crusoe och Gullivers resor. Dessa böcker som 
egentligen inte var gjorda för barn kortades istället ner ordentligt och har under många år varit 
klassiska barnböcker.  
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Andra genrer enligt Kåreland (2009) som barnböcker har är att den innefattar en mängd olika 
genrer. En barnbok kan handla om en mängd olika saker. Barnboken har genrer som 
skolskildringar, folk och konstsagor, taktila böcker, tolkningar och återberättelser av myter 
och legender. Barnboken har också en tendens att utvecklas hela tiden i takt med samhällets 
utveckling. Barnboksförfattarna har till avsikt att aldrig bli statiska i sitt skrivande och sina 
skildringar.  

2.2 Hur sagorna uppkom och tidigare forskning 

Här nedan kommer en förklaring till hur sagorna uppkom från första början, där jag kort går 
igenom sagans ankomst från feodalismen och bland annat från 1800-talet då bröderna Grimm 
bearbetade redan gjorda folksagor. Tidigare forskning inom ämnet barnlitteratur kommer 
också nämnas inuti sammanhanget. Sagor har alltid haft en central roll i barnlitteraturen, och 
det är grunden till varför jag tar upp det i studien.  

Pramling, Carlsson, Klerfelt (1993) menar att det var i det feodala samhället som sagor 
uppstod. Sagorna formades av beståndighet och en obeveklig ordning. Sagan riktades till den 
stora massan, folket, och fungerade som underhållning. Sagan fungerade också som 
kunskapskälla. Författarna visade tecken på hur samhället fungerade. Eftersom sagorna alltid 
slutade lyckligt, skänkte sagorna hopp och förtröstan till dem som konsumerade sagorna, trots 
att de visste att så var fallet knappast. Fast (2001) menar att sagan alltid har fört samman 
människor. I exempelvis den amerikanska södern bland slavarna växte sagorna fram till något 
viktigt, där sagorna handlade om människor som kunde flyga. Dessa sagor ingav hopp till 
deras vardag. Pramling et al. (1993) menar att i slutet av 1600-talet och framåt så var det 
mycket tid som lades ner på att teckna ner folksagorna. 200 år senare, under 1800-talet så 
ville bröderna Jacob och Wilhelm Grimm och andra antropologer samla in och göra sina egna 
tolkningar av sagorna i en naturvetenskaplig mening.  

Pramling et al. (1993) menar att uppenbarelsen av att läsa sagor bara har pågått i ett par 
hundra år. När man högläste litteratur då, var det inte riktat som sagor för barn. Det skrivna 
ordet var till för lärda män och skolpojkar, och inte för kvinnor och barn. När det borgerliga 
tiden kom, på 1700- och 1800-talet så ändrades synen på barn. Man såg på ”barn med 
särskilda behov”, och den synen gjorde att det kom speciell litteratur för barn, och 
högläsningen flyttades in till barnkammaren, där den än idag har en viktig roll för många 
familjer. Under detta sekel har berättelser och sagostunder varit en viktig del i den 
pedagogiska verksamheten för barn. Länge har fokus legat på att barn ska utveckla sitt språk, 
samt ha förståelse och respekt för sig egen och andras sociala och kulturella miljö.  

Under slutet av 1960-talet började diskussionerna bland forskare och andra vuxna handla om 
barnkulturen i stort. Diskussionerna handlade inte bara om barnböcker utan även om 
barnfilmen och barnprogrammen i TV. Fridell (1987) menar att detta uppmärksammande av 
barnkultur gjorde att barnlitteraturen förbättrades i Sverige, på grund av att nya barnböcker 
tog plats med nya annorlunda ämnesområden och motiv och debattböcker har höjt vetskapen 
om barnkulturen. Fridell nämner Göte Klingberg, som var den förste i Sverige som skrev en 
akademisk avhandling i ämnet barnlitteratur. I den beskrev han den äldre tidens barnlitteratur, 
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och om hur stor bristen var på barnlitteratur som var mer djupgående och vetenskapligt hållna 
studier om litteratur för barn. I en annan bok Göte Klingberg skrev – I barnbiblioteket Saga 
och Sekelskiftets barnboksyn - beskriver han detaljerat en genomgång av de pedagogiska och 
litterära diskussioner som Sagobiblioteket och dess utgivningspolitik som låg bakom.  

Kåreland (2008) som har forskat i barnlitteratur beskriver att barnböckerna har förändrats med 
tiden. Förr var det pedagogiska syftet som låg i fokus. Det ledde till att barnböcker som var 
tänkta till just barn, inte upplevdes som varken spännande eller roliga. Idag är böckerna 
istället anpassade till läsarens behov. Barnen upptäckte då istället att folkböcker av olika slag, 
som inte var skrivna för barn, var roligare att läsa. Författaren berättar vidare att det muntliga 
förut också spelade en stor roll.  

2.3 Barnlitteraturens viktiga funktion 

Barnlitteratur har visat sig vara viktigt för barn. Vygotskij (1995) menar att den kan användas 
för att få igång barnets fantasi och kreativitet, som gör att barnet får lust att skapa. Amborn 
och Hansson (1998) menar att barnlitteratur också visat vara viktigt för barns språkliga 
stimulans. 

Vygotskij (1995) menar att det finns samband mellan fantasi och verklighet. Den sekundära 
erfarenheten, som vi får genom böcker, hjälper till med fantasin. Det vi läser för barnen 
omarrangerar de ihop med deras egen verklighet, vilket gör att sagan berikar barnets 
erfarenheter och världsbild. Lindö (1992) hävdar att sagan är en viktig del för ett barns 
utveckling. Hon beskriver folksagan som ett verktyg att bearbeta barnets egen utveckling med 
alla svårigheterna barnet måste handskas med i dess vardag. Ett barns fantasi sätts i rörelse, 
och det hjälper barnet att lösa sina personliga svårigheter.  Norström (1997) menar också på 
att litteraturen ger oss livserfarenhet och tolerans mot andra människor och kulturer och nya 
situationer som man annars aldrig skulle stöta på.   

Amborn och Hansson (1998) menar att det är viktigt att tidigt börja läsa böcker för barn. Den 
vuxnas röst, meningsuppbyggnad och språk kan räcka långt, men att höra en berättelse från en 
bok, vars ord inte är pedagogens eller den vuxnes, är viktigt för ett barn. När den vuxna läser 
högt för ett barn innefattar det ett hav av språklig stimulans, som barnet får, tack vare boken 
man högläst. Berättelsen i boken, och bilderna i boken ger oss ett ypperligt tillfälle att samtala 
och diskutera om saker som har fångat barnets intresse. Amborn och Hansson (1998) hänvisar 
att pedagoger och andra vuxna som stannar upp mitt i en text för att samtala med barnet om 
vad man har läst har gjort en stor tjänst till barnet. Samtalen under en högläsning visar enligt 
granskningar ha stor betydelse för barnets språkliga stimulans. Om man vill att ett barn ska 
utveckla sina språkliga egenskaper finns det ingenting bättre än att läsa eller sjunga för barnet. 
Det visar att vuxna som läser högt för barn talar betydligt bättre, de använder sig av fler ord, 
och de svarar sina medmänniskor med mer korrekta satser, än barn som inte får denna 
språkliga stimulans. Norström (1997) är inne på samma spår. Barn som har människor 
omkring sig som läser högt får bättre förutsättningar än de som inte har det. Läsförståelsen 
utvecklas snabbare och ordförrådet utvecklas på ett positivt sätt.  
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2.4 Teoretiska utgångspunkter 

I förskolan jobbar pedagogerna mycket med det sociala samspelet, barn emellan och mellan 
barn och vuxna. Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i denna studie. Det 
passar bra till min studie med tanke på att jag vill veta hur pedagoger tillsammans med barnen 
arbetar med barnlitteratur, och även hur de arbetar med barnlitteratur i förskolan. Valet av 
teori kommer också hjälpa mig när jag analyserar resultatet. Språkutveckling, 
begreppsbildning, socialt samspel, läs- och skrivutveckling är begrepp som kommer nämnas 
och som jag tidigare nämnt i texten, och är nyckelord gällande min teoretiska utgångspunkt.   

Björklund (2008) menar att det viktigaste för Vygotskij var att studera hur de sociala 
sammanhangen utvecklar barnets språk och begreppsbildning, och det är genom de sociala 
sammanhangen sådana processer sker. Dysthe (1996) skriver att Vygotskij inte såg barnet 
som en isolerad individ, utan snarare som en person som har nära förbindelser med andra 
människor i närheten. Han var tydlig när han betonade de sociala faktorerna och språkets 
betydelse. Säljö (2005) beskriver i sin bok hur han ser på det sociokulturella perspektivet. Han 
beskriver att i det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspelet med andra människor. 
Det är när individer emellan samspelar man ser att lärande sker, och har en avgörande roll. 
Författaren menar att kunskap inte är något som finns inom oss, den egna individen, utan är 
något vi hittar i samspelet med andra. Han hävdar att lärande och tänkande finns situerade i 
sociala praktiker. 

Det sociala samspelet mellan individer på förskolan är också något som Fast (2011) anse man 
ska utnyttja för att utveckla förskolebarns läs- och skrivutveckling. Hon förklarar att barn 
långt före den formella undervisningen i skolan börjar utveckla sin läs- och skrivutveckling. I 
det dagliga livet och med samspel med andra människor utvecklas det hos barnet. Förskolan 
som inte använder sig av formell undervisning, ska istället komma åt barnets erfarenhetsvärld. 
Det kallas ideological model of literacy, som innebär att barnets erfarenhetsvärldar ska bilda 
utgångspunkt för själva läsandet och skrivandet. Att känna igen former och lägga märke till 
symboler är det första steget till det. Dessa former och symboler lär barnen att visualisera 
saker, vilket är nyckeln till framgång i läsandet. Den fonologiska medvetenheten får barnet 
när de sedan jämför bokstäver och ord med varandra. Fonologisk medvetenhet är central för 
fortsatt utvecklande och förståelse av förhållandet mellan det talande språket och de skrivna 
symbolerna som representerar dessa ljud. Författaren menar att inlärningen av symboler, 
mönster och bokstäver inte behöver ske på en speciell plats. Det kan ske var som helst. Inne i 
en affär, på en lekplats eller i en buss. Det behöver inte alls vara förknippat med böcker, utan 
dessa symboler kan man se överallt. Till exempel i TV. Barn skriver ofta symboler i leken. 
Att använda symboler är en viktig del i barnets kognitiva utveckling. Författaren beskriver att 
barn börjar skriva långt innan de ens kan. De skriver sina egengjorda bokstäver och ritar egna 
symboler och mönster. De låtsasskriver, och efter ett tag kan man se att bokstäverna börjar 
likna riktiga bokstäver. Det kommer när de har provat sig fram nog länge. På grund av dessa 
aktiviteter av låtsasskrivande, så bygger barnen sin egen hypotes om skrivandet. När barnets 
viktigaste personer i livet på ett positivt sätt uppmuntrar barnets låtsasskrivande, så är det 
oftast att barnen fortsätter med det. Det är viktigt att som vuxen att ta barnet på allvar när de 
leker med former och bokstäver. Att ett barn får en positiv självbild är viktigt för det fortsatta 
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utvecklandet. Många barn har en föreställning att de är skrivkunniga långt innan de betraktar 
sig själva som läsare. Författaren skriver vidare att när barn kommer till förskolan, kommer de 
dit med olika intressen och egenskaper. På grund av det är det mycket vanligt att barnen ligger 
på olika nivåer i sin utveckling. Barns skriftspråksutveckling kan framställas i generella 
termer, men barn utvecklas på sitt sätt, beroende på miljö och ålder. När ett barn ska börja 
läsa och skriva utvecklas det alltid i ett socialt sammanhang. Så ska det alltid fungera i 
förskolan när de utvecklar sin läsning och skrivning. Pedagogerna i förskolan ska alltid sträva 
efter att barn på ett lekfullt sätt ska utforska skriftspråket utifrån sina egna förutsättningar. 
Fast (2011) refererar till Vygotskij som förklarar sin teori om den närmsta utvecklingszonen. 
Lärandet sker bäst i det sociala samspelet. Barn kan klara en uppgift som den på egen hand 
inte tidigare kunnat, om barnet får hjälp av ett annat barn eller vuxen. Björklund (2008) 
skriver också om dialoger och möten som sker mellan barn och omgivningen. Då kan en 
vuxen ställa frågor till ett barn om en problemlösning, för att sedan låta barnet fortsätta på 
denna handling. 

Bjar och Liberg (2003) hävdar att språkutvecklingen drivs framåt på grund av behovet av att 
kunna kommunicera. Den utvecklingen består inte enbart av att barnet lär sig nya ord. Barnet 
lär sig också att omorganisera tidigare kunskaper i ämnet. Barnets gamla ord och 
konstruktioner börjar användas på andra sätt, samtidigt som de får nya betydelser när barnet 
hamnar i nya sociala och kulturella situationer. Barnets samspel med andra människor spelar 
en viktig roll när barnet bygger upp och utvecklar sin språkkunskap. Författarna skriver vidare 
om att ett barns språkutveckling tar form redan under de sex första levnadsmånaderna. De 
börjar anpassa sig till de språkliga klangerna som sker runt om dem. Efter barnets sex första 
månadssår börjar barnet visa tecken att de minns föremål i sin omgivning. Har ett barn till 
exempel tappat bort en leksak, kan barnet plötsligt se sig om och leta efter den. Det som har 
skett är kognitiv utveckling som kallas ”objektpermanens”. Ungefär vid ettårsåldern har 
barnet utvecklat en fontetisk igenkänningsförmåga samt ett förråd av minnespresentationer av 
saker, människor och händelser som har skett i deras omgivning. Det är alltså två 
förutsättningar att ett barn ska kunna utveckla ord. Redan vid tre till fyra års ålder har ett barn 
lärt sig de mest grundläggande sätten som behövs i ett vardagligt samtal. Att de kan delta i ett 
samtal trots den unga åldern, beror främst att man talar om något som ligger barnet varmt om 
hjärtat. Att samtalet sker med en person som de litar på är också en viktig förutsättning.  

Hundeide (2006) förklarar de tre olika dialogerna. Den första kallas den emotionella dialogen. 
Den innebär att de vuxna tar in barnets emotionella stämningsläge. Den vuxna svarar 
bekräftande på barnets behov. Den andra kallas för den meningsskapande och utvidgande 
dialogen. Där utforskar barnet sin omgivning och ses som en medmänniska. Här gäller det att 
se saker från barnets perspektiv. Barnet har en egen personlighet med egna intressen. Den 
tredje och sista dialogen kallas för den reglerande och gränssättande dialogen. Där ska den 
vuxna vägleda och sätta gränser för barnets handlande. Alla dessa tre dialoger handlar om att 
det är viktigt att den vuxne ser barnet från barnets perspektiv. När dessa tre dialoger synkas 
samman så skapas det en meningsskapande dialog.  
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2.5 Pedagogens ansvar 

Det är viktigt att en pedagog ger barn möjlighet att ta del av barnlitteraturen som finns på 
förskolan. En pedagog har en viktig roll att få barn intresserade i området. I Skolverket (2010) 
står det att förskolläraren ska ansvara för att barnet upplever det roligt och meningsfullt att 
lära sig nya saker. Det står också i läroplanen för förskolan att förskolläraren ansvarar att 
barnet ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 
erfarenheter och kunskaper. Även om det inte står uttalat i läroplanen att litteraturen är en del 
av verksamheten, kan man ändå göra den tolkningen.  

Nilsson och Nilsson (1990) kritiserar starkt skolan för att vara för konservativa gällande 
utpräglade läroböcker i verksamheten, och anser att skolan i större utsträckning måste 
använda sig av skönlitterära böcker. Han menar att de traditionella läroböckerna är den största 
anledningen till att barn tappar lusten att lära sig nya saker, och att barnets nyfikenhet 
minskar. Barnen tappar intresset då de matas med de traditionella lärosätten. Författaren anser 
att skolan ska använda sig mer av skönlitterära böcker och sagor.  

Henriksson (2000) menar att en pedagog som själv inte är intresserad av litteratur har svårt att 
få barn att bli engagerad i ämnet. En pedagog som är hängiven i ämnet litteratur har lättare att 
skapa läslust hos barnen. Amborn och Hansson (1998) antyder att de vuxna har ett ansvar att 
skapa läslust till barnet, för att sedan släppa den lös till dem. Barn är naturligt nyfikna, och en 
tidig introducering till litteraturen gör att barnet kan skapa en evigt lång lust till litteratur och 
böcker. Läsningens betydelse är så stor för den framtida språkutvecklingen att barn helst ska 
läsa, innan de ens kan läsa. Forskare runt om i världen menar att hälften av människans 
ordförråd skapas före sju års ålder. Barn bör kolla i böcker på ord och meningar för att se hur 
det ser ut rent visuellt, innan de ens har knäckt läskoden.  

Norström och (1997) och Nilsson och Nilsson (1990)  hävdar att den vuxne måste ta 
barnlitteraturen på allvar, och inte se den som något man måste läsa för att få barnet att somna 
om kvällen. De vuxna måste inse att dessa berättelser och sagor är viktiga för barnet. 
Henriksson (2000) tycker att vuxna oftast använder sig av högläsning som ett lugnade medel. 
Författaren anser att litteraturen i högre grad ska stimulera barnen till att få lust att leka. 
Nilsson och Nilsson (1990) menar att berättelserna handlar ofta om en miljö som barnet 
förstår sig på, som förmedlar olika känslor i kroppen. Den roar och berör, och den förmedlar 
kunskap som barnet kommer att bära med sig i resten av dennes liv. Litteratur ska vara ett 
naturligt inslag i ett barns liv. Barn kommer ofta fram till en vuxen med en bok de vill lyssna 
på, därför är det viktigt att den vuxne tar sig tid att läsa den högt. 

2.6 Förskolans uppdrag 

Det jag försöker få fram i min undersökning är hur pedagoger använder sig av barnlitteraturen 
i sin verksamhet, eller om de använder sig av den över huvud taget. Det står inte yttrat i 
Skolverket (2010) att litteratur ska ha en framhävande roll i förskolan, men det finns mål som 
förskolan ska ha. Man kan göra den kopplingen i läroplanen för förskolan att litteraturen har 
en stor betydelse i förskolans verksamhet. I förskolan har det sociala samspelet en viktig roll, 
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och lärandet bildar en helhet. Här nedan förklarar jag varför jag har plockat just dessa citat. 
Sedan följer citaten som jag hämtat läroplanen. 

Barnlitteratur har många viktiga funktioner. Med hjälp av den lär sig barnen hur olika 
symboler, mönster och bokstäver ser ut. Barnlitteraturen kan också hjälpa barnet att förstå sin 
omvärld, genom böcker som handlar om andra kulturer och platser i världen. Pedagoger kan 
använda barnlitteraturen på många sätt. Man kan använda den till att höra barns tankar. Vad 
har man egentligen läst? Det sociala samspelet i förskolan har en viktig roll. Genom 
kommunikation sker mycket av lärandet. Ett barn som konsumerar mycket böcker utvecklar 
också sitt ordförråd. Ett barn kan också genom böcker utveckla sitt skriftspråk och få 
kännedom om olika symboler. Allt bildar en helhet och barnlitteraturen kan hjälpa pedagoger 
i förskolan att nå upp till dessa strävningsmål. Här nedan sammanställer jag några citat som 
visar att barnlitteratur kan vara ett bra hjälpmedel i arbetet på förskolan. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:  

 

- ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 
omvärld”   

  

- ”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå 
andras perspektiv”  

 

- ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”  
 
 

- ”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” 
(Skolverket 2010:10) 

2.7 Arbetet med barnlitteratur 

Under denna rubrik kommer jag gå igenom olika sätt man i praktiken kan jobba med 
barnlitteratur i förskolan. Högläsning och berättande är det vanligaste sättet och kommer få en 
egen underrubrik eftersom den har en central roll i förskolan. Arbetet med barnlitteratur kan 
variera mycket, beroende på hur man väljer att arbeta med det.   

Chambers (1993) menar att det finns en gemensam nämnare om hur man blir påverkad av 
vilken tid av läsare man är. En del människor läser inte alls under sina unga år, vissa lite mer, 
medan vissa är bokslukare redan vid fem-årsåldern. Han hävdar att man blir påverkad av sin 
omgivning, till vilken typ av läsare man blir. Man kan bli påverkad av sina föräldrar, eller en 
lärare. Wåhlin (1988) menar att man som lärare kan göra mycket för att få barn intresserade 
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av böcker och berättelser. Det är viktigt att föra in andra ämnen i just litteraturen. Många barn 
idag har inte ett tränat öga för naturiakttagelser, och med ord har de svårt att beskriva vad som 
händer med naturen när det skiftar årstid. Genom att lärare låter barnen använda sig av olika 
slags litteratur så kan man tala om texter som handlar om naturen. Får barn intryck från både 
naturen och böckerna så skärps den egna förmågan att iaktta verkligheten och skapa utifrån 
vad de ser och upplever. Årtidens växlingar kan vara en startpunkt för ett samtal. Även för 
sång och andra lekar.  

Chambers (1993) anser att samtal kring böckerna man har läst är en viktig del för att få barn 
engagerade i litteratur. Han beskriver dialogopedagogiken som något betydelsefullt som lärare 
bör använda sig av. Dialogpedagogiken handlar om samtal parterna emellan. För att samtalen 
ska bli givande är det viktigt att barnet och den vuxne pratar om sådant som berör barnet. 
Exempelvis vad han eller hon gör, har gjort, planerar att göra, eller något som barnet och den 
vuxne har gemensamt. När barnet och den vuxna pratar om saker som engagerar både 
parterna, är chanserna goda att de tolkar olika situationer på ett liknande sätt. Man brukar säga 
att människor inte vet vad de tycker och tänker förrän de hör oss själva säga det högt. Att ha 
en åsikt om en bok exempelvis, kan vara ett sätt att få reda på det. För det mesta finns det en 
någon annan i närheten när vi säger något högt, en lyssnare. Genom denna människans 
inblandning kan människans uppfattning eller åsikt förändras, och till och med få människan 
att tänka ännu mer på vad man egentligen har påstått. Att ”tänka högt” hjälper bara en själv, 
den kan också vara till hjälp för att klargöra vad man tycker och tänker.  

Falk och Möller (2009) klargör att arbete med sagor och berättelser med barn inte enbart 
måste handla om högläsning. När man jobbar med bilderbok eller en folksaga i en barngrupp 
kan det vara bra att använda sig av figurer eller annan rekvisita. För de små barnen i 
barngruppen, eller barn med annat modersmål, kan det vara svårt att hela tiden vara fokuserad 
och hålla koncentrationen uppe. Med hjälp av visualiseringen av berättelsen gör det möjligt 
att samtliga barn i gruppen får ut något positivt av upplevelsen.  

Fast (2009) anser att det är viktigt att man skapar speciella rum när man arbetar med 
sagostunder. Det behöver inte vara fysiska rum, men barnen ska förstå när det är dags att 
varva ner för sagostund. Det kan vara en matta som tas fram, som inte annars används i 
vanliga fall. När barnen sätter sig på mattan ska de känna att de förflyttas till en magisk värld.    

2.7.1 Högläsning och berättande  

Det finns olika sätt för en pedagog att berätta en saga eller en berättelse för ett barn. Som 
berättare kan man få med en lyssnare på ett otroligt sätt om man berättar den på ett bra sätt. 
Det är viktigt att som pedagog var väl förtrogen med texten man berättar, vare sig det är med 
hjälp med en bok, eller utan. Högläsningen och berättandet har många fördelar, och är ett 
viktigt inslag även när barnet blir större och läskunnigt.   

Fast (2001) påstår att man ser barns nyfikenhet när man yttrar orden ”Det var en gång”. Det 
händer något i den som lyssnar. Med en bra berättare så kan lyssnaren hamna i en slags dvala. 
Hon beskriver fem olika plan som lyssnaren kan hamna i. Det kan sammanfattas på följande 
sätt:  
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- Man upplever berättaren intensivt. Ens sinnen skärps. Ljud och dofter skärps, 
samtidigt som synen inte har någon större betydelse. Lyssnaren blir mer inriktad på 
inre bilder.  
 

- Man hamnar i berättarens universum. Det man hör i berättelsen ser man framför sig. 
Personer får liv och färg.  
 

- Lyssnaren hamnar i ett personligt rum. Gamla minnen kan dyka upp. Exempelvis en 
sorg eller en människa. 
 

- Man är reflekterande och utvärderande. 
 

- Lyssnaren upplever sig vara skapande och delaktig. Lyssnaren får en ”det är min 
berättelse”- känsla. Efteråt kan det kännas som att man vaknar upp från en dröm.  

Fast (2001) menar att man efter en sagostund ofta får höra saker som ”Det här får mig att 
komma ihåg när…” eller ”Jag har känt på precis samma sätt.” 

Författaren nämner att vuxna och lärare, slutar läsa för barn när barnet blivit läskunnigt, trots 
att det visar sig att barnet går miste om mycket. Det muntliga berättandet är ett personligt 
möte, där man kan bygga upp en nära relation till lyssnaren. När man berättar en berättelse 
eller en saga utan bok, får berättaren och lyssnaren en helt annan ögonkontakt med varandra. 
Berättarens röst och tonläge kan betyda mycket. Falk och Möller (2009) menar att för 
högläsare är kroppen och rösten de viktigaste redskapen.  

Lindö (1986) konstaterar att sagoberättande alltid har varit ett naturligt inslag i förskolan, trots 
att den moderna sagan de senaste åren har dominerat. De gamla sagorna har hamnat i 
skymundan. Henriksson (2000) betonar också att högläsningen ska vara ett självklart inslag i 
förskolan. Det är den som skapar drama och ett bildspel i våra huvuden. Läsandet och leken 
föder varandra. Lindö (1986) berättar att en pedagog som vill prova på att arbeta med 
folksagor bör ha ett visst förhållningsätt, och bearbeta sagorna. Både Lindö (1986) och 
Henriksson (2000) tycker att det är viktigt att pedagogen är väl förtrogen med sagan, så att 
pedagogen fritt kan berätta utan vare sig bok eller bilder. Henriksson (2000) förklarar att man 
som pedagog själv kan läsa in folksagor på band och sedan lyssna på bandet. På det sättet lär 
man sig sagorna, så man kan bearbeta dem utan bok. Författaren menar att en pedagog ska 
kunna texten man läser, och det ska synas i ansiktet på en högläsare att den innehar en känsla 
för texten. Det är också viktigt att högläsaren ger utrymme för lyssnaren genom att ta ut 
pauser och fånga upp lyssnarblickar. 

I bakgrunden har jag skrivit mycket om hur man kan använda sig av barnlitteratur för att 
främja barn utveckling i flera olika områden och hur pass viktigt det är att tidigt låta barn 
komma i kontakt med barnlitteratur. Jag har skrivit vilket ansvar pedagogen har i arbetet med 
barnlitteratur. Jag har exempelvis tagit upp hur viktigt det är att få igång barnets fantasi och 
kreativitet, samt att få barnets språkliga stimulans i rörelse med hjälp av olika slags 
barnlitteratur. Det finns många olika argument till att man som pedagog ska använda sig av 
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barnlitteratur i förskolan, och det är i det mångt och mycket, i korta drag, mitt arbete handlar 
om.  

3. Syfte 

Syftet med min studie är att få ökade kunskaper om när barnlitteraturen används, och hur och 
varför pedagoger använder sig av barnlitteratur i förskolan. 

Mina frågeställningar 

När använder sig pedagogerna av barnlitteratur i den dagliga verksamheten? 

Vad har pedagogerna för ändamål när de arbetar med barnlitteratur? 

Hur använder pedagogerna barnlitteraturen i förskolan? 

4. Metod 

När jag bestämde mig att skriva om detta ämne bestämde jag att jag skulle använda mig av 
kvalitativa intervjuer. Jag ansåg att det skulle passa bäst till just det här arbetet. Jag ville att 
pedagogerna jag intervjuade skulle få prata fritt kring ämnet. Jag ville ha fria svar istället för 
ikryssade svarsalternativ. Nedan kommer jag argumentera för varför jag valde att använda 
mig att kvalitativa intervjuer, istället för ett kvantitativt arbetssätt. 

Patel och Davidson (2003) hävdar att en fördel med kvalitativa intervjuer är att man med 
intervjuer får större utrymme att uttrycka vad man egentligen tycker och tänker. Jag ville att 
pedagogerna jag intervjuade verkligen fick svara utförligt på de frågorna jag ställde. Jag anser 
att mina forskningsfrågor inte var sådana frågor man kunde svara kort och koncist på, utan var 
sådana typer av frågor man kunde prata mycket runtom. Patel och Davidson (2003) beskriver 
att kvalitativ forskning kan ses som tolkande analyser. Jag ville försöka förstå vad 
pedagogerna menade med olika saker, och inte som i en kvantitativ arbetssätt där det ofta 
handlar om statistik. Att använda mig att kvalitativa intervjuer anser jag var det bästa sättet att 
få ut så mycket som möjligt av pedagogerna jag samtalade med.   

4.1 Intervju 

Carlsson (1991) förklarar att en kvalitativ forskningsintervju kan ses som ett vardagligt samtal 
mellan personer. Ett flexibelt samtal som kan tyckas vara ostrukturerat. Använder man sig av 
den metoden intervjuar man personen på fältet. På det stället där undersökningspersonen har 
sin arbetsplats. Patel och Davidson (2003) menar att i en kvalitativ intervju får 
intervjupersonen utrymme att svara med egna ord. Både Carlsson (1991) och Patel och 
Davidson (2003) förklarar att ibland använder sig intervjuaren av en hög grad av struktur i 
samtalet, där intervjuaren använder sig av några få och betydelsefulla intervjufrågor.   

Patel och Davidson (2003) hävdar att en kvalitativ intervju i mångt och mycket handlar om att 
kunna se egenskaper och kvalitéer hos något. En intervjuare vill höra något som den 
intervjuande uppfattar på ett visst sätt. Därför kan man heller aldrig i förväg som intervjuare 
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formulera ett svarsalternativ. Det finns inget sant svar på en fråga. Carlsson (1991) hävdar att 
en kvalitativ intervju snarare handlar om att utveckla hypoteser istället för att bekräfta redan 
uppställda hypoteser eller antaganden. Som intervjuare måste man försöka förstå vad 
intervjupersonens personliga uppfattning och tyckande i frågan är. Det är intervjuarens 
uppgift att få intervjupersonen trygg, så att personen kan tala helt fritt kring frågan.  

Patel och Davidsson (2003) beskriver att en kvantitativ intervju innebär att man går en 
strukturerad väg. Intervjupersonen får svarsalternativ som han/hon ska välja bland. Carlsson 
(1991) betonar värdet att vara närvarande och delaktig under en kvalitativ undersökning, en 
deltagande observation. Använder man sig istället av en kvantitativ undersökning ska man 
istället hålla ett visst avstånd till personen man undersöker. Undersökningsledaren ska se 
undersökningsobjektet utifrån, och på håll observera vad som sker.  

Trost (2008) förklarar att om man använder sig av en kvantitativ studie så är det vanligt 
förekommande att siffergrupper presenteras på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis 
presenteras som procenttal eller korrelationskoefficienter. När man presenterar sitt resultat när 
man använder sig av en kvantitativ eller kvalitativ studie är det viktigt att man presenterar 
resultatet på ett korrekt tekniskt sätt. Det är viktigt att de som läser uppsatsen ska förstå sig på 
studien. Fortsättningsvis menar författaren att i de kvalitativa studierna har språkbruket en 
annan betydelse. I en kvalitativ undersökning ska man inte använda sig av procental eller 
korrelationskoefficienter, då det anses olämpligt om man tillämpar en kvalitativ studie.  

4.2 Undersökningspersoner 

Jag har intervjuat tre pedagoger från två olika förskolor. Alla tre pedagoger är förskollärare 
och har lång erfarenhet av jobb i förskola. Att alla tre pedagoger jag intervjuade just var 
förskollärare och inte barnskötare skedde av en slump. Jag ville att alla tre pedagoger skulle 
jobba på olika avdelningar, med anledning att jag tror att man kan få mer spridning i svaren, 
då pedagogerna inte arbetar tillsammans. Jag ville se om arbetssättet de använde sig av skilde 
sig från varandra. Alla pedagoger jobbade uttalat mycket med barnlitteratur. Repstad (2007) 
gör gällande att undersökningspersonerna man väljer att intervjua ska inneha kunskap om det 
ämnet studien ska handla om. En av pedagogerna jobbade på en avdelning där barnen var 
mellan ett och tre år gamla. De andra två förskollärarna jobbade på avdelningar där barnen var 
mellan ett till sex år. Förskolorna ligger i Norrbotten.   

4.3 Bortfall  

Det var först tänkt att jag skulle intervjua fyra pedagoger. Jag fick ett sent bortfall av en 
pedagog, på grund av sjukdom. Jag väntade med att kontakta någon annan tänkbar 
undersökningsperson, och gjorde mina intervjuer med de resterande tre pedagoger. Efter de 
tre intervjuerna gick jag igenom intervjuerna för att se om jag hade nog med data för min 
undersökning. Jag kände dock att jag fått nog med material från de tre pedagogerna jag 
intervjuade, och beslutade mig för att inte intervjua en fjärde pedagog.   
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4.4 Etiska överväganden 

Vid mina intervjutillfällen var jag noga att påpeka för pedagogerna att intervjun skedde 
konfidentiellt och att de kommer ha fingerade namn. Under denna rubrik lyfter jag fram några 
viktiga aspekter som jag har varit noga med att följa. 

Patel och Davidsson (2003) tydliggör att i en konfidentiell undersökning är det endast 
personen som intervjuat personen som vet svaret, och att det bara är den som har tillgång till 
uppgifterna. Denna information är sådant som personen som ska intervjuas måste ha kunskap 
om innan intervjun ska genomföras. Kvale och Brinkman (2009) poängterar att integriteten 
och sekretessen är något viktigt och som måste följas. Det är viktigt att personerna som blir 
intervjuade känner sig trygga. Kvale (1997) menar att hanteringen av datainformationen för 
de intervjuade är viktigt för deras integritet, och att personerna i fråga ska ha fiktiva namn i 
studien. Patel och Davidsson (2003) förklarar också att vid intervjuer är det bra om 
informationen man ska ge till dem man intervjuar sker i flera steg. Författarna rekommenderar 
att man först skickar ett brev där det står information om vad syftet är med intervjun och vem 
som ansvarar för undersökningen. I brevet ska det också talas om att personen som ska 
intervjuas kommer bli uppringd när tid ska bestämmas. Då intervjun ska äga rum, ska man 
förutom att presentera sig, även återigen ge den fullständiga informationen om vad syftet med 
studien är.  

Vetenskapsrådet (2012) tar upp fyra huvudkrav som gäller när man ska intervjua deltagare i 
studien. Det innebär bland annat att det är forskarens uppgift att informera de intervjuade om 
deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De tar också upp 
personen som blir intervjuad själv har rätt att bestämma hur länge intervjun ska ske, och att 
den har rätt att avsluta när den vill, utan att det blir negativa följder för dem. De ska absolut 
inte utsättas för påtryckningar om personen i fråga väljer att avbryta intervjun.  

4.5 Genomförandet 

Jag tog kontakt med pedagogerna jag skulle intervjua på olika sätt. Två av pedagogerna, som 
jobbade på samma förskola, fast på olika avdelningar, tog jag kontakt via förskolans 
förskolechef. Jag fick tag i denna förskolechef via den aktuella kommuns hemsida och jag 
ringde upp numret som jag funnit på hemsidan. Jag frågade henne om hon hade några 
anställda på hennes förskola som kunde tänka sig att bli intervjuade gällande barnlitteratur i 
förskolan. Hon berättade för mig att hon visste två avdelningar som jobbade extra mycket 
med just barnlitteratur, och hon tyckte att jag hade kontaktat helt rätt person. Förskolechefen 
trodde inte det skulle vara några problem för mig att få kontakt med några av hennes 
anställda, men för att vara säker så skulle hon ställa frågan på deras veckomöte. 
Förskolechefen berättade för att mig att hon så fort som möjligt skulle kontakta mig via e-
email om någon eller några skulle kunna tänka sig att ställa upp. Ett par dagar efter vårt 
samtal fick jag ett mail med namn, e-mail och telefonnummer på två pedagoger som ville 
ställa upp på en intervju. Jag ringde upp dessa pedagoger, då jag berättade syftet med 
frågorna, och vad frågorna handlade om, så de kunde förbereda sig om de ville inför 
intervjun. Jag berättade att intervjun skulle användas till mitt examensarbete och att det skulle 
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vara till stor hjälp om de kunde besvara på de frågorna jag hade.  Jag bestämde träff med både 
pedagogerna veckan efter.  

Den tredje pedagogen, som jag känner privat, jobbar på en annan förskola. Henne har jag haft 
kontakt med sedan länge. Jag hade hennes telefonnummer, så jag tog kontakt med henne och 
frågade om hon skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju till mitt examensarbete. Hon 
var positiv att jag ville intervjua henne till min studie. Även till henne förklarade jag vad 
frågade handlade om, så att hon hade möjlighet att kunna förbereda sig inför intervjun. Vi 
bestämde intervjutillfälle ett par dagar efter vårat telefonsamtal.  

Alla tre intervjuer genomfördes på deras respektive arbetsplatser. De skedde i förskolornas 
arbetsrum. I genomsnitt pågick intervjuerna i ungefär 20 minuter. Jag använde mig av min 
mobiltelefon när jag intervjuade pedagogerna, som fungerar likadant som en bandspelare. 
Eftersom jag inte hade någon partner som kunde sitta och skriva ner svaren på papper ansåg 
jag att det var det bästa sättet att genomföra intervjun på. Trost (2005) menar att man får en 
mer exakt bild av intervjun när man använder sig av bandspelare. På så sätt är det heller inte 
nödvändigt att använda sig av anteckningar under intervjutillfället. Innan intervjun frågade jag 
undersökningspersonerna om det gick bra att jag spelade in intervjun. Det gick bra för 
samtliga. Inför intervjun hade jag förberett samma intervjufrågor till samtliga tre. Jag hade nio 
intervjufrågor som jag i tur och ordning skulle ställa till pedagogerna. Dessa intervjufrågor 
finns i en bilaga.. Samtliga tre pedagoger svarade även mycket utanför själva frågan. 
Följdfrågan jag sedan skulle ställa till pedagogen kunde de ibland redan ha svarat på. Jag hade 
intervjufrågorna som stöd, men följde dem inte slaviskt, så intervjun kunde ibland likna ett 
vardagligt samtal. Jag gav också undersökningspersonerna möjlighet att berätta fritt om deras 
verksamhet utifrån barnlitteratur. På det sättet hoppades jag få ut mer av intervjuarna som 
kunde tillföra mitt arbete på ett positivt sätt. Jag var dock väldigt noga att jag skulle få svar på 
alla frågor jag hade förberett inför intervjun, så att jag inte skulle missa något viktigt.  

4.6 Databearbetning 

Jag har använt mig av löpande analyser i resultatdelen. Enligt Patel och Davidsson (2003) är 
det en fördel att använda sig av löpande analyser direkt efter en intervju eftersom det då sitter 
färskt i minnet. Det kan också vara en fördel då det kan ge idéer hur man ska gå vidare i 
studien. Just efter mina kvalitativa intervjuer har jag noga lyssnat igenom mina inspelningar 
och skrivit ner den dem ord för ord i ett dokument. På så sätt har jag haft intervjun svart på 
vitt, och det har blivit enklare för mig att tolka och analysera intervjuerna. Jag har gått igenom 
intervjuerna flera gånger så att jag inte har missat något viktigt. Mina tre frågeställningar har 
varit utgångspunkten då jag har tolkat och analyserat pedagogernas svar.  

Efter mina långa analyser av intervjuerna kom jag fram till vad som var mest relevant att ha 
med i studien, så att resultatdelen inte skulle bli alltför lång. Även Kvale (1997) tar upp det. 
Om undersökningspersoner blir för många i antal är det svårt att göra jämförelser. Jag ville ha 
en ganska kort och strukturerad resultatsdel. Ryen (2004) hävdar att när man analyserar data 
innebär det att man måste reducera datamängden. All data man fått in av 
undersökningspersonerna kan inte användas i studien.  
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Författaren menar att man ska dela in data i flera kategorier som refererar till personer, platser 
eller andra relevanta teman. När man gör det ökar antalet insikter som materialet kan 
generera. Med det innebär att man måste kunna hantera data man fått in med en viss 
flexibilitet. Ryen (2004) skriver vidare och berättar om principen ’konstant jämförelse”. Då 
jämför man de nyaste data med tidigare data. Man försöker då bland annat hitta konsistens 
och avvikelser. När jag intervjuade den sista av mina tre pedagoger hade jag helt tiden i 
bakhuvudet vad de andra två pedagogerna hade sagt. Under intervjuns gång jämnförde jag 
vad de tyckte. Om de tyckte likadant eller helt olika. Även när jag analyserade min data 
gjorde jag detta skriftligt. Jag skrev i ett dokument vad de tre pedagogerna tyckte och tänkte, 
och jämförde. På det sättet så jag också vad pedagogerna pratade mycket respektive lite om. 
De pedagogerna pratade mycket om fick större del i resultatet, medan de pedagogerna pratade 
lite om, logiskt nog, fick mindre del i resultatdelen. När jag gjorde på det sättet, kunde jag på 
ett lättare och strukturerat sätt se vad jag skulle ha med i min resultatsdel. Ryen (2004) skriver 
om hur man kan dela in analysprocessen i tre olika huvudfaser. Första fasen innebär att man 
slår ihop data, den andra fasen där man pekar ut kategorier och en sista fas där man analyserar 
negativa exempel. Och det är dessa huvudfaser som jag har beskrivit här ovan. Jag har inte 
följt dessa huvudfaser till punkt och pricka, men har haft huvudfaserna som stöd då jag 
analyserat min data.   

5. Resultat 

Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas i löpande text där pedagogernas svar utgör 
kärnan. Jag kommer inte att redovisa vilken av pedagogerna som har sagt vad, utan allt 
kommer att skrivas allmänt, vad som förekommer, och vad som avviker.  

Här nedan kommer jag att beskriva mitt resultat utifrån mina forskningsfrågor och 
frågeställningar. Jag ville få reda på under vilka tillfällen pedagoger använder sig av 
barnlitteratur, varför de använder sig av barnlitteratur och hur barnlitteraturen används i 
förskolan. Eftersom min teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet kommer 
jag under rubriken ”Varför barnlitteratur används” koppla pedagogernas svar med den 
teoretiska utgångspunkt jag skrivit om i bakgrunden.. Det kommer mest handla om sociala 
sammanhang, samspel och det talande språket (kommunikation). En kort sammanfattning 
kommer att beskrivas i slutet av varje rubrik. Min egen tolkning och analys kommer inte 
redovissas under resultatet, utan det tar jag upp i min diskussionsdel.  

5.1 Tillfällena då barnlitteraturen används  

Alla avdelningar på dessa förskolor har varje dag som rutin att de har en läsvila. Den 
lässtunden sker vanligtvis efter lunch. Det händer ofta att de minsta barnen inte deltar under 
läsvilorna på grund av de minsta barnen sover. Då försöker pedagogerna ändå hitta någon 
annan tid för dessa barn som sovit. Det sker oftast spontant. Pedagogerna menar att på 
morgonen när de små barnen kommer brukar de sätta sig ner och läsa, eller efteråt, när de 
vaknat efter lunchen. En av pedagogerna säger att de på hennes avdelning brukar använda sig 
av barnlitteratur när de märker att det blir för rörigt i gruppen. Pedagogerna använder som ett 
sätt att få barnen att varva ner och ta det lugnt. Det brukar hända att pedagoger föreslår att 



16 
 

man ska sätta sig ner och läsa en bok, men också att barnen kommer fram till en pedagog som 
ber pedagogen i fråga att läsa högt ur boken. Spontanläsningen är något som sker väldigt 
flitigt på förskolorna under hela dagen. När en stund blir över försöker pedagogerna alltid att 
uppmuntra barnen till att antingen själva sitta och bläddra i en bok, eller låta en pedagog sitta 
med dem och läsa ur den högt. Eftersom pedagogerna vill att spontanläsning ska ske, så är 
böckerna alltid i tillgänglig höjd, så att barnen när som helst kan ta ner en bok från en hylla, 
och sätta sig med den. Pedagogerna är också noga med att ta sig tid om ett barn frågar om de 
kan läsa högt.  

Bland de yngsta barnen sker det ibland låstasläsning, och det är inte ovanligt att ett barn i 1-2 
årsålder inte vill att man ska läsa högt, utan föredrar att göra det själv. Det kan ske under den 
dagliga verksamheten. De små barnen har sett hur andra äldre barn, och pedagoger läser ur en 
bok, och de är väldigt bestämda om att de också kan göra det. De små barnen tar efter vad de 
andra gör. Under intervjun säger en av pedagogerna ”För de tar ju gärna ner böckerna, hoppar 
ner, går till soffan, klättrar upp, sätter sig, och så bläddrar de igenom boken. Och så grejen 
med att de hoppar ner, går tillbaka, hämtar en ny bok.” Pedagogen förklarar att hon tidigt ser 
att små barn är intresserade av böcker, och avslutar sitt utlägg om det på följande sätt. ”Jag 
tror det är processen med bokläsningen. De kan hela rutinen och tar efter”. 

5.1.1 Kort sammanfattning 

Att högläsningen är något som förekommer varje dag är en rutin och det är en vanlig 
företeelse. Barnen samlas i mindre grupper där en pedagog läser högt från en bok. 
Spontanläsningen är något pedagogerna också är noga med att trycka på, som en viktig sak i 
förskolans verksamhet. Användning av böcker ska vara en naturlig del i ett barns liv på 
förskolan. Låtsasläsningen är något också som lyfts fram av pedagogerna, och sker vanligtvis 
när ett barn på eget initiativ tar ner en bok och börjar bläddra.  

5.2 Varför barnlitteraturen används  

Jag ville veta varför barnlitteratur används i förskolan, och jag fann i pedagogernas svar 
främst två olika anledningar till det. Det första anledningen jag kommer beskriva är 
relationella frågor, där pedagogerna beskriver böcker som ett hjälpmedel för att visa barnen 
hur deras livsvärld och olika relationer ser ut. Sedan kommer jag beskriva barnlitteraraturen 
som ett sätt att utveckla barns språkutveckling när det gäller begrepp och ordförråd.  

Livsvärlden  
Pedagogerna nämnde att man kan illustrera barnen på väldigt många olika sätt, och inte minst 
genom barnlitteratur. Barnlitteraturen är i många anseende ett bra verktyg att använda sig av. 
Det finns många olika böcker som kan hjälpa ett barn att förstå den omvärlden de lever i. En 
av pedagogerna säger följande: ”Ur ett genusperspektiv kan det vara viktigt till exempel. Och 
även för att se alla lever inte i den situationen som jag har. Så olika situationer tror jag är 
viktigt. Alfons, har ju bara en pappa till exempel.” Pedagogen fortsätter och tycker det är 
viktigt när det förs en diskussion. ”Det kan vara bra att få igång en diskussion, barnen 
emellan, men också mellan barnen och pedagogerna. Fast (2011) menar att lärandet ska ske i 
det sociala samspelet för att det är där lärandet sker. Teorin om den närmsta utvecklingszonen 
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handlar om att ett barn kan klara en slags uppgift med hjälp av ett annat barn eller vuxen, som 
de tidigare inte klarat av att lösa. Diskussionerna kan hjälpa till på ett bra sätt. Barnlitteraturen 
kan så ett frö till något väldigt viktigt. Pedagogerna framhäver att barnlitteraturen har en 
viktig roll när de vill få barnen att samtala om alla möjliga slags saker. Björklund (2008) 
framhäver hur viktigt det är med dialoger och möten som sker i barnens omgivning. 
Författaren anser att det är viktigt att den vuxne ställer frågor till ett barn, så att barnen får 
fundera och lösa problem på egen hand. Barnlitteraturen kan vara bra för att illustrera hur 
saker och ting kan se ut. Att arbeta med olika situationer i tillvaron är något pedagogerna noga 
trycker på. En av pedagogerna la fram det följande. ”Det är ju barn allihop, men de har ändå 
upplevt olika saker. Det ena barnen känner till, har ett annat barn ingen aning om vad det 
innebär.”. Exempelvis att vissa barn inte har några föräldrar, vissa har flytt från sitt land eller 
andra olikheter. Där har barnlitteraturen har en viktig roll i deras förskoleverksamhet, hävdar 
en av pedagogerna.  

Språkutveckling 
En av anledningarna pedagogerna nämnde var att barnlitteratur har en viktig roll i ett barns 
liv, och att det egentligen är grunden i mycket av lärandet. Barnlitteraturen hjälper ett barn att 
utveckla sitt språk och ordförråd. Något som alla pedagoger i undersökningen la fram som det 
främsta argumentet till att jobba mycket med barnlitteratur. ”Man kan höra barn säga ord som 
aldrig hört dem säga tidigare. Sen får man en sådan aha-upplevelse, så kommer man på. Det 
var den där boken vi läste i veckan.”.  En annan pedagog lyfte också fram att lära sig nya ord. 
”Det är ju skriftspråket. Göra sig bekant med det. Det tror jag är viktigt. Lära sig nya ord. Vi 
på förskolan sätter ju grunden för ett fortsatt lärande.”. Även de yngre barnen gynnas av 
användningen av barnlitteratur i förskolan. Genom att bara sitta still och lyssna så utvecklas 
deras språkutveckling. De lär sig nya ord, som de tidigare aldrig hört, som inte används i det 
vardagliga samtalet. Man kan få en bredare repertoar i sitt språk. Bjar och Liberg (2003) 
menar att barn språkutveckling utvecklas på grund av barnets behov att kunna kommunicera. 
För att få fram vad de vill och vad de känner. Författarna menar också att barnen lär sig att 
organisera de förra kunskaperna på ett nytt sätt. Barnens ”gamla” ord får nya betydelser när 
barnet hamnar i nya sociala sammanhang. Samspelet barn emellan eller med vuxna har en stor 
roll när språkkunskaperna utvecklas. Ett barns begreppsvärld ökar om man använder sig 
mycket av sagor och berättelser i den dagliga verksamheten. Barnlitteraturen används ofta för 
att ge barnen en bredd i livet men också att det viktigt att läsa om saker som barnen är 
intresserade av. Bjar och Liberg (2003) skriver att anledningen att ett barn som är tre-fyra år 
gammalt kan medverka i ett samtal beror just på att man talar om något som barnet själv är 
intresserat av. Pedagogerna berättade att man vill få även små barn att känna en nyfikenhet 
kring böcker. De ger dem ett rikare liv.  En pedagog sa följande när hon ville illustrera hur 
även de små barnen intresseras av barnlitteratur. ”Igår satt vi och läste. Det är så häftigt, att 
tvååringar säger så. ”Vem är det som har ritat den här boken? Vad heter den som har skrivit 
boken?” Det är ju så kul att det är så mångfacetterad med böcker. Man får så många saker 
samtidigt” Att lyssna och iaktta har en stark kraft för att utveckla ett barns språk. Även 
barnens läs- och skrivutveckling nämns bland pedagogerna som en viktig anledning till att 
använda sig mycket av barnlitteratur. Läser man mycket för ett barn, eller om ett barn föredrar 
att själv bläddra en bok, så ökar det chansen att knäcka läskoden redan i förskoleåldern.  
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5.2.1 Kort sammanfattning 

Pedagogerna tycker att barnlitteratur är ett bra verktyg att använda sig av i många olika 
anseenden. Den kan hjälpa barnet att förstå världen de lever i. Den är också viktig om man 
vill få igång en diskussion i barngruppen. Den hjälper också barnet att främja ens språk och 
ordförråd, vidga ens begreppsvärld och utvecklingen av läs- och skrivkunskaper. 

5.3 Hur barnlitteraturen används  

Det finns även en rad olika sätt pedagogerna använder sig av barnlitteratur. Jag kommer 
nedan beskriva fem olika sätt som är förekommande bland dessa pedagoger. Högläsning är 
vanligast förekommande som jag kommer beskriva i början. Som jag har nämnt tidigare 
används barnlitterartur också som hjälpmedel när ett projekt eller temajobb ska påbörjas. 
Flanosagor är ett annat sätt pedagoger använder sig den av. Det är något som samtliga 
pedagoger nämnde som väldigt populärt bland barnen. Även berättande talades det om. 
Pedagogerna lär sig sagan utantill och använder bara boken som stöd. Det sista jag kommer 
nämna är active board som blir alltmer vanligt i de svenska förskolorna.  

Högläsning 
Det är vanligt att man använder sig av högläsning när man använder sig av barnlitteratur på 
förskolan. Läsvilorna brukar i vanliga fall delas upp i två grupper så alla barnen ska få ut 
något av läsvilan. Då sitter det med en pedagog som läser högt ur en bok. Barnen får komma 
med instick, när de har någon fråga eller en annan reflektion. Det är ofta under dessa 
högläsningstillfällen diskussioner om texten växer fram.  ”Med de äldre barnen håller vi 
faktiskt nu på att läsa kapitelböcker. Inte med så mycket bilder då. Då tränar de ju sin 
koncentration också på ett annat sätt. Men de får ställa frågor och sådant under läsotillfället. 
Så det kan bli mycket reflektioner och diskussioner” säger en av pedagogerna.  

Projekt/temaarbete 
Pedagogerna brukar även använda sig av barnlitteratur när de arbetar med projekt eller 
temaarbete. Bockarna Bruse är ett sådant projekt som lyfts fram. Det projektet växte fram på 
det sättet att alla ville höra sagan från en pedagog som läste högt för dem. Pedagogerna tog 
vara på barnens intresse och spann vidare på Bockarna Bruse för att de märkte att Bockarna 
Bruse var något som barnen verkligen var intresserade och fascinerade av. Pedagogerna kom 
med förslag till barnen att det på något sätt skulle jobba med Bockarna Bruse. Då kom ett 
barn med förslag att de skulle bygga ett hem åt Bockarna Bruse på ett bord som var gjord av 
papiermache. På det sättet var det projektet igång. De höll på flera veckor att bygga ett hem 
till Bockarna Bruse. Själva Bockarna Bruse hittade de i skogen. Några stenar fick föreställa 
liten, mellan, och stora Bockarna Bruse. Barnen fick tillsammans sortera stenarna i de olika 
kategorierna. Tanken var att de skulle lära sig begreppen liten, mellan och stor. De avslutade 
projektet genom att de tog bilder när barnen lekte Bockarna Bruse med deras stenfigurer och 
gjorde en film av materialet. Det här projektet uppkom genom barnens eget intresse.  

Projekt eller temaarbete är något pedagogerna nämner som argument av användandet av 
barnlitteratur. När de ska komma igång med ett sådant arbete är det vanligt att pedagogerna, 
tillsammans med barnen, använder sig av barnlitteratur för att få förkunskap om ämnet i fråga. 
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En av pedagogerna förklarar på följande sätt hur det kan se ut. ”Vi arbetar med barnlitteratur 
temainriktat. Som nu till exempel har vi jobbat med normer och värden, värdegrunden som. 
Då har vi lånat sagor och berättelser som tar upp det, och börjat på så sätt.” Sagor och 
berättelser är ett utmärkt sätt att få barnen intresserade av det ämnet de ska arbeta med. Ska de 
till exempel jobba med känslor och empati, är det ett smart sätt att låna böcker från 
biblioteket, och tillsammans med barnen försöka förstå vad som egentligen menas med 
känslor och empati. När man arbetar med olika teman är barnlitteratur något pedagogerna 
prioriterar. Det kan också ske väldigt spontant. Ser man en älg utanför fönstret så blir barnen 
intresserade. Då kan man föreslå att man ska låna en bok om älgar för att lära sig nya saker, 
om exempelvis naturen. När tiderna närmar sig jul, påsk och andra årstider är barnlitteratur ett 
väldigt populärt verktyg för pedagogerna att använda sig av. Det förekommer även att 
pedagogerna använder sig av barnlitteratur för att belysa andra kulturella högtider. 
Exempelvis den islamska högtiden, Ramadan. 

Flanosagor 
Ett annat sätt som pedagogerna använder sig av barnlitteratur är genom flanosagor. 
Flanosagorna utgörs ofta av en saga, där kärnan i sagan berättas. Under berättelsens gång 
sätter man upp passande bilder på en tavla så att alla barnen ser bilderna. När de använder sig 
av flanosagor använder sig pedagogerna flitigt med budskap. De ska känna att de har lärt sig 
något efter ett flanosagotillfälle. Även olika begrepp, som de tidigare kanske aldrig har hört, 
förekommer ofta under flanosagorna. Till exempel vad som menas med begreppen liten, 
mellan och stor. Då är det vanligt att man stannar upp mitt i sagan då barnen kommer med 
egna funderingar och frågor. En av pedagogerna tycker att flanosagor är ett bra redskap att 
användas sig av. ”Det är väldigt lätt att få in budskap när man använder med flanosagor. Och 
det är ju väldigt roligt för barnen när man använder lite figurer och rekvisita. Så flanosagor är 
perfekt.” 

Berättandet 
Berättande är också ett sätt som nämns tillsammans med barnlitteratur. Kända sagor, men 
även andra berättelser är det som är i fokus. Pedagogerna lär sig sagan, utan att behöva 
använda boken och läsa ord för ord, utan boken finns bara med som stöd. Det är vanligt att 
man dramatiserar utifrån boken och använder sig av rekvisita. Men det behöver oftast inte 
vara mer än en hatt, eller en peruk. Det är desto viktigare att använda sig av sig egen röst, sitt 
kroppsspråk och använda sig av stora och tydliga gester. Det kan likna högläsning med 
böcker, men krävs en större planering inför själva aktiviteten.  

Active-boards 
En del förskolor har fått tillgång till active-boards. Active-board är ett digitalt verktyg som 
man kan använda på många olika sätt. Den är ett par meter stor och man kan bland annat rita, 
måla och skriva på den digitalt. Pedagogerna brukar tillsammans med barnen använda den till 
att göra olika sagor. Man kan göra egna sagor, med egna bilder och text så att det blir en liten 
egengjord film. Det är ett populärt verktyg för barnen. De brukar känna sig nöjda och stolta 
när de får se filmen digitalt. Pedagogerna har märkt att deras självkänsla ökar när de nästan på 
egen hand gjort en saga. 
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5.3.1 Kort sammanfattning 

Högläsning är ett vanligt sätt att använda sig av när man arbetar med barnlitteratur. Dessa 
kallas oftast läsvilor. När avdelningarna jobbar med projekt eller teman har barnlitterarturen 
också en viktig roll. Högläsning från en saga kan vara starten på ett projekt, som senare drivs 
framåt. Jobbar man med något slags projektarbete använder sig man av barnlitteratur som 
handlar om det specifika ämnet Barnlitteratur är startskottet för många projekt i förskolan. 
Flanosagor är också ett populärt sätt att använda sig av bland pedagogerna. Då använder man 
sig av egentillverkade bilder samtidigt som man läser upp en saga. Även ett mer allmänt 
berättande är något som pedagogerna jobbar med. Pedagogerna lär sig berättelsen utantill, och 
använder bara boken som ett stöd. Röst och kroppsspråk blir desto viktigare. Active boards är 
också en sak som blir vanligare i förskolan, och är ett digitalt verktyg där man bland annat 
kan jobba med berättelser och sagor.  

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag använda rubrikerna metoddiskussion och resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen kommer jag att diskutera studiens reliabilitet, validitet och giltighet. Jag 
kommer också att diskutera val av undersökningspersoner, och hur jag tycker mina kvalitativa 
intervjuer gick. Under rubriken resultatdiskussion kommer jag ha underrubrikerna: tillfällena 
då barnlitteraturen används, varför barnlitteraturen används i förskolan och slutligen hur 
barnlitteraturen används i förskolan. Med hjälp av bakgrunden kommer jag att diskutera 
resultatet. Jag kommer också komma med en del egna tankar och funderingar, och dra mina 
egna slutsatser om vad jag tycker och tänker kring min studie. 

6.1 Metoddiskussion 

Patel och Davidsson (2003) skriver att i en kvantitativ studie innebär validitet att man studerar 
en företeelse som betecknar att man använt sig av en bra teoriunderbyggnad och en gott 
instrument och noggrannhet i undersökningen.  Men i den kvalitativa undersökningen, som 
detta är, gäller det istället att hitta företeelser, och försöka tolka och förstå innebörden av 
livsvärlden, att kunna beskriva uppfattningar eller en kultur. I en kvalitativ studie innebär 
begreppet validitet hela forskningsprocessen.  Reliabilitet i en kvalitativ studie får också en 
helt annan innebörd än i en kvantitativ studie.  Om man till exempel i en kvantitativ studie ska 
intervjua en person flera gånger och ställer samma frågor, men svaret man får blir olika, 
innebär det att undersökningen är av låg reliabilitet. Så behöver det inte vara i en kvalitativ 
studie. Det kan vara så att personen i fråga man intervjuer har ändrat uppfattning om något, 
eller tillämpat sig nya kunskaper som gör att den personens kunskaper har omrangeras.  För 
en kvalitativ forskare behöver inte detta vara något negativ, och betyda låg reliabilitet. Det är 
naturligt att det sker i en unik situation som händer vid ett undersökningstillfälle. 

Validiteten och reabiliteten i det här arbetet anser jag vara högt, även fast tillförligheten hade 
kunnat vara ännu bättre om jag hade använt mig av ännu fler undersökningspersoner. Men 
syftet med mitt arbete var att ta reda på hur dessa tre pedagoger använde sig av barnlitteratur, 
och det tycker jag att jag fick fram. Intervjuerna var relevanta utifrån det jag skulle undersöka, 
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och därför tycker jag att validiteten och reabiliteten är nog hög. Det resultatet jag fick fram 
kan jag inte påstå är generella i alla förskolor, men arbetet var avsett att ta reda på hur just 
dessa tre olika avdelningar jobbade med barnlitteratur. Det var först tänkt att jag skulle 
intervjua fyra pedagoger, men en av pedagogerna blev sjuk vid tillfället, vilket gjorde att 
någon intervju inte gjordes med henne. Det var svårt att få tag i pedagoger som verkligen 
kunde sätta sig och ha tid att bli intervjuad. Men när jag väl fick kontakt med dessa tre så 
fungerande det mycket bra. Dessa tre pedagoger visade sig räcka för att få svar på mina 
forskningsfrågor Det bortfall jag hade anser jag inte hade någon nämnvärd påverkan. 

Två av pedagogerna som jag intervjuade hade jag sen tidigare inte haft kontakt med tidigare, 
vilket gjorde dem okända för mig. Den tredje pedagogen kände jag sen tidigare. Intervjun kan 
ha påverkats en del att jag kände henne sen tidigare. Intervjun hade en tendens att sväva iväg i 
andra sammanhang och samtalsämnen, som inte passade in i studiens syfte. Jag var dock noga 
att snabbt återvända till mina intervjufrågor. Jag anser att resultatet inte påverkades negativt 
av att hon var känd för mig sedan tidigare, snarare tvärtom då jag kände att vi hade en tillit till 
varandra. 

De kvalitativa intervjuerna tycker jag gick bra, och flöt på ett sätt jag upplevde positivt. Under 
vissa stunder under intervjuerna skedde samtalet utifrån mina intervjufrågor som jag skrivit 
upp innan, medan det i vissa stunder tedde sig intervjuerna på ett mer vardagligt plan och inte 
så strikt. Patel och Davidsson (2003) hävdar att den kvalitativa intervjun är bra att använda sig 
av då personen som blir intervjuad får svara med egna ord. Det gick bra att få långa, och 
ibland svävande svar, eftersom jag använde mig av min mobiltelefon under alla 
intervjutillfällena. Då kunde jag lyssna på intervjuerna om och om igen och verkligen förstå 
och analysera vad pedagogerna menade. Carlsson (1991) menar att som intervjuare måste 
man försöka förstå vad intervjupersonens personliga uppfattning och tyckande i frågan är. 
Men den bakgrunden hjälpte det inspelade materialet mig väldigt mycket. 

6.2 Resultatdiskussion 

I mina teoretiska utgångspunkter skriver jag om det sociokulturella perspektivet, där lärandet 
sker tillsammans med andra människor. Säljö (2005) menar att lärandet inte finns inom den 
egna individen. Björklund (2008) nämner att för Vygotskij var det viktigt att studera hur det 
med hjälp av de sociala sammanhangen ser hur barnets språk och begreppsbildning utvecklas.  
Pedagogerna som jag intervjuat tycker jag arbetar likt det sociokulturella perspektivet. Även 
fast de uttryckligen inte nämner den teorin, kan man tydligt se det i vissa delar i texten nedan. 
Det är ofta tillsammans i grupp pedagogerna inkluderar barnen i arbetet med barnlitteratur. 
Till exempel, genom diskussioner och samtal, och att det i dessa diskussioner och samtal 
barns språk och begreppsbildning främjas på ett positivt sätt.   

6.2.1 Tillfällena då barnlitteraturen används i förskolan 

Pedagogerna jag intervjuade tyckte att de ofta själva uppmuntrar barnen att sätta sig ner med 
en bok under den dagliga verksamheten i förskolan. Amborn (2000) menar att de vuxna har 
ett ansvar att skapa läslust till barnen. I Skolverket (2010) står det att förskolläraren ansvarar 
att barnet ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 
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erfarenheter och kunskaper. Mot den bakgrunden att ta ställning kring tycker jag att det är 
väldigt viktigt att som pedagog verkligen försöka få barn att bereda ett intresse för 
barnlitteratur. Norström (1997) och Nilsson och Nilsson (1990) hävdar att den vuxne måste ta 
barnlitteraturen på allvar och inte något man enbart använder för att få barn att somna om 
kvällen. En av pedagogerna nämnde att de ibland använder sig av barnlitteratur för att få dem 
att värva ner och koppla av. Henriksson (2000) tycker att de vuxna allt för ofta bara använder 
sig av barnlitterartur som ett lugnande medel. Författaren tycker de vuxna ska använda sig av 
barnlitteratur med syfte att stimulera barnet till att få lust att leka. Pedagogerna jag intervjuade 
använde sig av barnlitteratur av denna anledning, men inte endast av den orsaken. 
Barnlitteratur är ett brett ämne och kan vara bra av många olika anledningar. Det kommer jag 
att beskriva i rubriken nedan.  

6.2.2 Varför barnlitteraturen används i förskolan  

Pedagogerna nämner att de använder sig av barnlitteratur för att hjälpa barnen om hur saker 
och ting i deras vardag kan se ut. Det vill säga det relationella. Till exempel att alla inte har en 
mamma och pappa, att andra har flytt från sitt land. En av pedagogerna nämnde att de arbetat 
med Alfons Åberg-böckerna, eftersom Alfons Åberg bara har en pappa. Alla familjer ser inte 
likadana ut. Lindö (1992) beskriver folksagan som ett sätt att arbeta med ens egen utveckling 
och alla dess svårigheter som människan dagligen måste handskas med. Norström (1997) 
menar att litteratur kan få oss människor livserfarenhet och en tolerans gentemot andra 
människor och kulturer och nya situationer, som man annars aldrig utan litteratur skulle fått 
möjlighet att uppleva. Med det sagt kan barnlitteraturen få barnen att förstå relationella 
situationer som de annars kanske aldrig skulle fått berättat för sig. 

Studien visar att barnlitteratur är viktigt i ett barns liv och lägger grunden i mycket av lärandet 
i förskolan. Barnlitteraturen hjälper barnet att utveckla ett språk och ytterligare utöka sitt 
ordförråd. Pedagogerna använder barnlitteratur i förskolan i så pass stor utsträckning i 
verksamheten just på grund av detta. Pedagogerna berättar också att även de minsta barnen i 
förskolan gynnas av att ofta lyssna på berättelser och sagor. Genom att bara sitta still och 
lyssna så märker pedagogerna att barnens språkutveckling främjas på ett positivt sätt. De 
märker att barn lär sig nya ord hela tiden, just på grund av högläsningen. Amborn och 
Hansson (1998) skriver hur viktigt det är att vid tidig ålder att börja läsa för barn. En vuxens 
röst, meningsuppbyggnad och språk kan räcka långt för ett barn, men att även höra berättelser 
och sagor är viktigt för barn. De ord som inte är pedagogens eller den vuxnes har en positiv 
inverkan. När pedagogen högläser för ett barn omfattar det en stor språklig stimulans som 
barnen får. Författaren skriver också att pedagoger som stannar upp i text mitt i, under 
berättelsens gång, för att samtala med barnet om vad man just läst har gjort barnet en stor 
tjänst. Det visar att samtalen under en högläsning har utvecklat barnets språkliga stimulans. 
Barn som har lyssnat på mycket högläsning visar sig ha ett betydligt bättre språk, de använder 
sig av fler ord, och de svarar sina medmänniskor med mer korrekta satser.  

Pedagogerna nämner att barnlitteraturen hjälper barnen att utveckla ens läs- och 
skrivutveckling. Deras erfarenheter är att om man läser mycket för barnen, eller att barnen 
själva sitter och bläddrar i en bok så ökar chansen att knäcka läskoden redan i förskoleåldern. 
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Fast (2011) hävdar att barn utvecklar sin läs- och skrivutveckling långt före barnen börjar 
skolan, då den formella undervisningen gör sitt intåg bland barnen. I det dagliga livet och med 
samspel med andra människor utvecklas det hos barnet. För förskolan, som inte arbetar med 
formell undervisning, är det istället komma åt barnets erfarenhetsvärld. Det är viktigt att 
barnets erfarenhetsvärldar ska vara utgångspunkt för läsandet och skrivandet. Det första steget 
till det är att känna igen former och lägga märke till symboler.   

6.2.3 Hur barnlitteraturen används i förskolan  

De pedagogerna jag har intervjuat säger att högläsning är väldigt vanligt på deras avdelningar, 
och något som de gör dagligen i verksamheten. Pedagogerna läser då högt från en bok där 
barnen får komma med egna instick och observationer. Om de exempelvis har en fråga eller 
någon annan reflektion som de vill ta upp. Pedagogerna beskriver att det är just under själva 
högläsningen diskussioner om olika texter kommer fram.  Chambers (1993) anser att samtal 
kring böcker har en viktig roll för att få barn engagerade i litteratur. Henriksson (2000) menar 
att högläsningen ska vara ett naturligt inslag i förskolan. Hon menar att det är den som skapar 
drama och ett bildspel i våra huvuden.  

En av pedagogerna som jag intervjuade berättade att de kan använda sig av barnlitteratur när 
de arbetar med olika teman eller projektarbete. Hon berättade att de en gång arbetade med 
Bockarna Bruse. Det arbetet uppkom att de till en början läste den sagan högt för barnen, och 
pedagogerna märkte att barnen var väldigt intresserade av sagan. De spann vidare på deras 
intresse och pedagogerna kom med förslag till barnen hur det skulle kunna göra ett projekt av 
sagan. Projektet pågick i flera veckor. De byggde hus åt Bockarna Bruse. Själva Bockarna 
Bruse fick föreställa några stenar som var liten, mellan och stora Bockarna Bruse. Fast (2011) 
förklarar att barn långt före den formella undervisningen, som sker i skolan, utvecklar sin läs 
och skrivutveckling. Hela tiden i det dagliga livet och med samspel med andra människor så 
utvecklas det hos barnet. Förskolan ska komma åt barnets erfarenhetsvärld. Barnets 
erfarenhetsvärldar ska bilda utgångspunkt för själva läsandet och skrivandet. Och att just 
känna igen former och symboler (som Bockarna Bruse i mångt och mycket är, med liten, 
mellan och stor) är det första steget till det. Författaren menar att dessa former och symboler 
lär barnen att visualisera saker, vilken är nyckeln till framgång i läsandet. Alla tre pedagoger 
berättar att förskolorna jobbar mycket med tema eller projektjobb. Oftast brukar de komma 
igång med arbetet med hjälp just barnlitteratur. Tillsammans med barnen brukar de läsa och 
diskutera böcker för att få förkunskaper om ämnet de ska jobba med. Som jag har nämnt 
tidigare i min diskussionsdel angående tillfällena då barnlitterarturens används så passar det 
även bra här som Skolverket (2010) tar upp. I läroplanen för förskolan står det att 
förskolläraren ansvarar för att barnet upplever det roligt och meningsfullt att lära sig nya 
saker, och att förskolläraren ska ansvara att barnet ställs inför nya utmaningar som stimulerar 
lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Jag tror precis som 
pedagogerna, att barnlitteraturen är ett bra verktyg att använda sig av när man ska komma 
igång med ett tema eller projektjobb. Jag tror att arbetet får en extra dimension för barnet när 
de innan arbetets gång för låna böcker och lyssna på berättelser och sagor om ämnet. Jag tror 
också att genom dessa teman och projektjobb stimulerar barnen att få lusten att erövra nya 
färdigheter, erfarenheter och kunskaper, precis som det står i läroplanen.   



24 
 

Andra sätt som pedagogerna tog upp angående arbetet med barnlitteratur var flanosagor. 
Flanosagorna utgörs ofta av en saga, där kärnan i sagan berättas och gestaltas. Medan man 
berättar en saga sätter man upp bilder på en tavla som hör till sagan man läser upp. Berättande 
är något som de också använder sig av i förskolorna. Det är ofta kända sagor och berättelser 
som är i fokus. Pedagogerna lär sig då sagan, utan att behöva använda boken och läsa och för 
ord. Boken finns med bara som stöd. Pedagogerna dramatiserar utifrån boken och använder 
sig av rekvisita, sin egen röst och ett stort kroppsspråk. Falk och Möller (2009) menar att 
arbete med barnlitteratur inte enbart måste handla om högläsning. Det kan också vara 
bilderbok, eller en folksaga där man kan använda sig av figurer eller annan rekvisita. 
Författarna förklarar att för de små barnen i gruppen, eller barn med annat modersmål än 
svenska, kan vara svårt att hålla koncentrationen uppe. Med hjälp av visualiseringen av 
berättelsen gör det fullt möjligt att alla barn får ut något positivt av högläsningen. Författarna 
menar att som högläsare är det viktigaste redskapet sig själv. Det är viktigt att kunna jobba 
med kroppen och rösten, för att låta mer spontan i sitt berättande.  

6.3 Slutreflektion 

Jag uppfattade att de tre pedagogerna jag intervjuade pratade ganska lika om barnlitteratur och 
hur viktigt det var. Trots att pedagogerna inte alls jobbade tillsammans så kunde man se en 
likhet i alla. Det dagliga arbetet med barnlitteratur, med högläsning i grupp, vanligtvis efter 
lunch, var något alla tre gjorde. Och det kändes på dem att den stunden med högläsningen var 
något väldigt viktigt, och som de prioriterade högt. De ansåg att den stunden var viktig för 
den dagliga verksamheten. Pedagogerna var också rörande överens om att barnlitteratur är 
viktig för barn i alla möjliga aspekter. Så som språklig stimulans, utökat ordförråd och hur 
saker och ting i deras vardag ser ut. Likt min teoretiska utgångspunkt, som var det 
sociokulturella perspektivet, så använder pedagogerna barnlitteraturen i samspelet med 
barnen, så som diskussioner och samtal om böcker. De pratade också mycket om att 
barnlitteraturen används för många olika saker. Högläsningen är inte allt, utan att den kan 
användas genom flanosagor, berättade, komma igång med ett större projekt eller temaarbete, 
och genom det digitala verktyget active boards.  

7. Vidare forskning 

I denna studie har jag främst fokuserat på hur och varför pedagogerna i förskolan arbetar med 
barnlitteratur. Det jag inte gick in särskilt djupgående i denna studie var vad för typ av böcker 
pedagoger använder sig av när de arbetar med barnlitteratur tillsammans med barnen. Jag 
tycker att det skulle vara intressant att ta reda på hur man kan jobba med till exempel genus 
med hjälp av barnlitteratur, för att bryta eventuella generella könsmönster.  
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Bilaga. Intervjufrågor  

1. Under vilka tillfällen använder ni er av barnlitteratur? 
2. Har ni fasta tider varje dag, under veckan, då ni arbetar med barnlitteratur? När då i så 

fall? 
3. På vilket sätt använder ni er av barnlitteratur? T.ex. högläsning i grupp, sovvila, 

samlingar, osv.  
4. Anser ni att det är viktigt att arbeta med barnlitteratur, och varför i så fall? 
5. Varför använder ni er av barnlitteratur? 
6. I ett större perspektiv. Om ni t.ex. läst en bok i grupp, följer ni upp den? Vidarearbete 

på boken?  
7. Arbetar ni på något speciellt sätt för att få barn intresserade av böcker? 
8. Kan man jobba på något speciellt sätt för att få barn som är ointresserade av böcker att 

börja uppskatta det? 
9. Om tvärtom. Om ett barn visar ett enormt intresse av böcker. Hur går ni vidare med 

det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


