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Förord  
Jag vill tacka min handledare Stefan Lundström för att han har hjälpt mig mycket under 
arbetets gång. Jag vill också tacka alla som har medverkat i min undersökning till min c-
uppsats. Tack till alla pedagoger som har gett mig de svar som jag behövde för att kunna 
genomföra denna c-uppsats.  

Jag vill tacka min familj som har stått ut med mig under hela denna period som jag har arbetat 
med c-uppsatsen. De har med sitt stöd och genom kärlek gett mig mod att skriva. Vill även 
tacka mina vänner som har varit ett stöd under denna period av mitt liv. Genom att ge råd och 
tips på hur jag ska tänka och fokusera när jag glider från ämnet.  

Jag vill tillägna detta arbete till dem som inte finns hos mig idag. Min morfar Arne Julén, som 
under min barndom har inspirerat mig till att läsa böcker. Du finns inte hos mig längre men 
ändå vill jag skänka en tanke till min snälla morfar som finns i Nangijala. Till min släkting 
David Chipperfield som har funnits under min tonårstid och som med sin engelska charm 
tagit mig på resan genom det engelska språket och fått mig intresserad av att läsa vidare. Du 
finns också i Nangijala med morfar. Den sista som jag vill tillägna arbetet till är min lilla 
farmor Vega Grape som i början av min c-uppsats även hon blev en ängel och for till 
Nangijala. Dina sista ord var att du var stolt över mig och det har jag haft med mig under hela 
denna period. Jag älskar er alla så mycket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 
Syftet är att undersöka hur pedagoger arbetar med barnlitteratur i förskolan. En av 
frågeställningarna är: ”Hur arbetar ni med barnlitteraturen på förskolan?”. Denna var en av de 
viktigaste frågan som skulle besvaras i undersökningen. Sedan har jag två till som jag utgår 
från ”Varför använder pedagogerna barnlitteratur?” och ”I vilken omfattning arbetar 
pedagogerna med barnlitteraturen?”.  Dessa tre frågeställningar var viktiga för att min 
undersökning skulle bli bra, samt att få fram det jag ville veta.  

Min valda metod är intervjuer och under metoddelen förklarar jag vilka olika intervjuformer 
det finns och hur jag gick tillväga med mina intervjuer. Jag förankrar i litteraturen att jag har 
valt att ha semistrukturerade intervjuer med alla mina 4 pedagoger.   

I resultatdelen analyserar jag mina svar av pedagogerna och ser vad som är relevant för mina 
frågeställningar. Jag kopplar även mina resultat till litteraturen i bakgrundsdelen. Genom 
intervjuerna fick jag svar på mina frågor och kunde se vad som skiljde sig åt och vad som var 
gemensamt mellan alla mina fyra pedagoger. Svaren visade att det som är den viktigaste 
orsaken till varför de arbetar med barnlitteratur är språkutvecklingen för barnen, sedan att de 
har organiserade läsvila/stunder med barnen. Men även att de har olika arbetsmetoder som de 
använder sig av.  

I diskussiondelen har jag diskuterat vad som gick som förväntat och vad som inte gick som 
förväntat samt hur mina frågor blev besvarade eller inte. Jag diskuterar även hur min valda 
metod fungerade för denna undersökning.   
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1. Inledning 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på förskolor, har jag fastnat för hur många 
av förskolebarnen som gillar lässtunderna samt hur barnen själva ofta samtalar om böcker 
som de har kommit i kontakt med. Jag kan själv minnas hur viktig barnlitteraturen var för mig 
under min uppväxt. Genom att få höra sagor bli upplästa och även uppleva bilder i böcker 
kunde jag föra en dialog med hjälp av äldre personer.  I skolan gillade jag hur lärarna valde 
olika typer av barnlitteratur beroende på ämne och vad vi skulle arbeta med under en termin 
eller månad. 

Genom denna undersökning vill jag se i hur stor utsträckning pedagogerna använder sig av 
böcker i förskolan och hur pedagogerna relaterar dem till språkutvecklingen hos små barn. Jag 
vill också veta hur pedagogerna arbetar med barnlitteraturen i förskolan. Jag tycker att de 
läser mycket för barnen men gör de mera än bara läser för dem. Det är viktigt att det finns en 
studie om hur barnlitteraturen kan användas i förskolan. Barnen börjar tidigt få uppfattning 
om böcker och sagor redan från och med att de är bäbisar. Hur språket kan läras in genom att 
barnen lyssnar på sagor och andra böcker under förskoletiden intresserar mig i den här 
uppsatsen.  

1.1 Syfte 
Med detta arbete vill jag ta reda på hur pedagoger arbetar med barnlitteratur samt vilken 
vetenskaplig grund som finns för pedagogens arbetssätt och vilka möjligheter det finns till 
utveckling av det pedagogiska arbetet med barnlitteratur. Den första delen av syftet kommer 
att redovisas i kapitel 2 och den sista delen i det avslutande kapitlet. 

1.1.1 Frågeställningar 
• Varför använder pedagogerna barnlitteratur? 
• Hur arbetar pedagogerna med barnlitteraturen? 
• I vilken omfattning arbetar pedagogerna med barnlitteraturen? 

1.2 Bakgrund  
1.2.1 Styrdokument 
Skolverket har i Läroplanen för förskolan [Lpfö98](2010) nedskrivet de riktningar och mål 
som ska följas för att barnen ska utvecklas: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98: reviderad 2010, 
s.10). Pedagoger i förskolan har som ansvar att våra barn i en tidig ålder får utveckla sin 
språkliga förmåga på förskolan och känna en trygghet till språket, lärandet och sig själva. 
Förskolan har som uppgift att uppmuntra barnen att vara nyfikna och introducera dem till den 
skriftliga världen. I förskolan ska språk och lärande hänga samman med barnets 
identitetsutveckling. (Lpfö 98: reviderad 2010). 

Läroplanen Lpfö 98 menar att förskolan ska utveckla ett intresse för skriftspråk hos barnen 
samt arbeta med förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Förskolan ska 
även ”utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin [barnens] förmåga att 
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använda sig av, tolka och samtala om dessa” (s.10). Detta innebär att pedagoger tidigt ska få 
barnen att intressera sig för barnlitteraturen genom att man läser högt och visar bilder och 
symboler och bokstäver och ord. Att man som pedagog ser och hör och visar intresse för att 
sitta ner med barngruppen och läsa högt är viktigt. Sedan bör man samtala om böckerna med 
barnen samt att man låter barnen få sitta och studera bilderna.  

Styrdokumenten påtalar att pedagogerna ska utveckla barns språkliga förmåga genom att ta 
hjälp av olika slags berättelser och texter för att lära barnen nya ord. Barnlitteraturen är en del 
av förskolans vardag. Det är därför viktigt att man studerar hur man kan använda sig av 
barnlitteraturen för att utveckla barnen språkligt.  

1.2.2 Sociokulturella teorier 
I den sociokulturella teorin är tid med en vuxen centralt för barnens lärande, menar Lindö 
(2009). Den vuxne kan liknas vid en byggnadsställning som reses under en begränsad tid och 
den tas ner igen när bygget är färdigt. Det betyder att barnen har stöd av vuxna i början av sin 
språkinlärning och att de vuxna sedan tar ett steg bakåt och låter barnen ta över sin 
språkutveckling. Det stöd som barnen får i samspel med vuxna och pedagoger i skolan och i 
hemmet betyder mycket för barns språkliga utveckling, menar Lindö (2009).  

Hagtvet (2004) omnämner att barn i åldern ett till fem år får med hjälp av vuxna lära sig 
språket. De lär sig uttal, uppbyggnader av orden och ordljuden. Barn i åldern ett år lär sig fler 
nya ord än barn i åldern fem år för vid fem så har barnen redan ett ordförråd som de använder 
sig av. Barnen lär sig med hjälp av det samspel som de har med de vuxna i deras liv. Hagvet 
(2004) antyder att det är viktigt att barnen har stöd och ett bra samspel med vuxna under de år 
som barnen utvecklar sig språkligt, och där spelar barnlitteraturen en stor roll i barnens 
språkliga utveckling, genom att de hör sagor av de vuxna i deras omgivning.  

Lindö (2002) betonar också att lärandet är ett socialt fenomen, genom att ett språkande och 
lärande är invävt i sociala sammanhang. Ur ett literacy-perspektiv socialiseras barnen in i 
skriftspråket främst av familjen, men även genom andra närstående så som förskollärare 
menar Fast (2008).  

Lindö (2002) betonar att för att barnen ska utvecklas och få ett bra självförtroende behövs det 
en bra grundsyn från de pedagoger som finns i deras vardag under den tid som barnen är på 
förskolan. Även om det kan finnas massor av vägar till målet, en god språkutveckling, måste 
det finnas samma grundsyn från de vuxna för att inte hämma barnens utveckling och 
självförtroende. Därför behövs det ett bra samspel mellan barnen och de pedagoger som finns 
på förskolan.  

Lindö (2002) menar att det även är viktigt att relationen är trygg mellan pedagogerna och 
barnen på förskolan. Detta underlättar barnens utveckling. Det har gjorts en studie om 
småbarn på en småbarnsavdelning. Den visar hur viktigt det är med ett bra samspel mellan 
pedagogerna och barnen under den första tiden på förskolan, därför att tilltro och förtroende 
utvecklas. Den första erfarenheten av samspel mellan barnen och pedagogerna fungerar som 
en modell för hur barnen sedan kommer att möta och reagera på vuxna i andra sammanhang.  
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1.2.3 Läs- och skrivutveckling och läsningen 
Fast (2008) menar att familjen har en stor betydelse i barnens intresse för olika sociala språk-
och skriftpraktiker, så kallad literacy, genom att familjen socialiserar barnen in i olika bruk av 
skriftspråket. Detta på grund av att läsande och skrivande är en del av det sociala och 
kulturella liv som vi människor har. Att man som vuxen låter barnen vara med under 
läsprocesser vid de lästillfällen som genomförs i hemmet, samt visar intresse av att låta barnen 
testa på att läsa själva tillsammans med den vuxne är betydande.  Fast (2009) menar också att 
mor- och farföräldrar bidrar till barnens läs-och skrivutveckling, genom att de gärna sätter sig 
och läser för barnbarnen. Mor- och farföräldrar presenterar barnen för böcker och spel i 
samband med födelsedagar och olika högtider. Många av de sagor barnen hör av föräldrarna 
och från mor- och farföräldrar kan komma från en annan kultur och barnen får då höra en 
annan form av berättelser. Små barn lär sig om literacy genom att vuxna och äldre barn är 
med dem på platser där texter finns till exempel bibliotek, skolor och affärer. 

Fast (2008) menar att barnens literacy-utveckling börjar tidigare i åldrarna om barnen tidigt 
kommer i kontakt med texter och alfabetet. Barnen uppskattar att föräldrarna läser för dem 
och barnen kommer själva med bilderböcker och textböcker till föräldrarna. Detta menar även 
Bjar och Liberg (2010). De förklarar också att om barnen har sitt första lässamtal med sina 
föräldrar när de är runt ett år gamla, så går de tillsammans med föräldrarna in i skriftspråkets 
värld och gör en mängd upptäckter.  

Fast (2008) anser att barn som har äldre syskon tar hjälp av dem och även av andra barn för 
sin läsning. Barn har ett intresse för böcker och för att skriva av det den vuxne skriver på 
pappren. Detta sker både på förskolor och i hemmet, till exempel när föräldrarna skriver 
inköpslistor. Barn försöker imitera föräldrar, andra vuxna i deras omgivning och de äldre 
syskonen eller släktingarna. Barn har text runt sig hela dagarna i form av skyltar, affärer, 
affischer och de leksaker barnen leker med.  

Läsförståelse  

Bjar och Liberg (2010) påpekar att fonetik handlar om läran om uttal och hur talet fortplantas 
som ljudvågor i luften. Detta kallas för akustisk fonetik. Begreppet fonologi behandlar ljudens 
språkliga funktioner i det enskilda språket men även fonologiska språkljudet som är 
gemensamma i världens alla språk. Fonologi är alltså studien av språkljudens funktioner i 
språket. Fonologi kommer från begreppet fonetik, som utgår från hur språkljuden uttalas och 
ombildas till ljudvågor och uppfattas av hörselorganen, menar Hagtvet (2004). 

Fonologisk medvetenhet börjar utvecklas i förskoleåldern och stödjer läsförmågan under hela 
skolåldern. Studier om fonologisk medvetenhet visar på bra relationer med läs– och 
kompetensutvecklingen. Eftersom läskunnighet och fonologisk medvetenhet är viktiga för 
framtida läs- och skrivkunnighet är det viktigt att barnen utvecklas under förskoleåldern. Det 
är alltså viktigt för att förebygga problem som är förknippade med senare läs- och 
skrivsvårigheter. Genom att barnen testar sig fram genom problemlösningar och övande. Barn 
som känner igen början och slutet av ljudet i ord är mer framgångsrika än barn som inte kan 
känna igen ljudet i början och slutet av ord, detta menar Turan och Gül (2008). 

Läsflyt uppnås inte bara genom att man känner igen de enskilda orden i en mening, det vill 
säga avkoda texter (Liberg, Geijerstam & Wiksten Folkeryd (2011). En annan avgörande 
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dimension i läsflytet rör förståelsearbete. Det innebär allt från ett mer enkelt sätt att återge 
enskilda fakta till ett mer avancerat sätt att koppla ihop olika händelser eller aspekter i en text 
till en helhet. Förståelsearbetet bidrar även till en förståelse för bildspråk, att kunna distansera 
sig från texten och att kunna koppla det lästa med egna erfarenheter. Barnen ska kunna 
kritiskt granska innehållet, formen och funktioner i en text. Det handlar även om att kunna 
stödja barnens utveckling av läsförståelse genom att hjälpa barnen med att bli medvetna om 
sitt läsande och hur de går till väga för att såväl avkoda som förstå en text. Läsflytet utvecklas 
även när barnen lär sig hantera de problem som kan uppstå under deras läsning. Därför 
behöver pedagogen samtala om texten för att kunna utveckla barnens läsning, poängterar 
Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2011). 

Litteraturen antyder att det finns en stark korrelation mellan fonologisk medvetenhet och 
kunskaper inom läsutvecklingen. Longitudinella studier visar att barn som inte har fonologisk 
medvetenhet har svårigheter i läsningen enligt Turan och Gül (2008). Även experimentella 
studier om fonologisk medvetenhet tyder på att träning inom fonologisk medvetenhet har 
positiva effekter på uppbyggnad av läsning och stavning enligt Turan och Gül (2008).  

Taube (2007) säger att ”den viktigaste språkliga förutsättningen för framgång vid den tidiga 
läsinlärningen är dock att barn utvecklar en medvetenhet om sitt talade språk och framför allt 
medvetenhet om språkets minsta betydelseskiljande bitar, fonemen” (s.21). 

Träningsmodeller och läsmetoder för lärande 

Lindö (2009) tar upp en läsmetodik för två- och treåringar där de kan börja med att skriva 
välbekanta ord som mamma, pappa, äpple och mun. Detta kan textas på små lappar med små 
bokstäver, s.k. ordkort. Varje ord knyts till verkligheten genom att ordet visas när barnen ser 
saken, personen, m.m. Denna förankring bidrar till talspråksinlärning. Den vuxne tillsammans 
med barnen använder sig av ordkort och när barnet har kunskapen samt lärt sig varje ord kan 
den gå över till att lägga till ord. Den vuxne presenterar ett annat ord eller lägger till ett ord 
som barnen redan kan och får då till slut fram en liten mening som t.ex. pappa sover. Orden 
måste alltid vara förknippad med barnens verklighet. Efter detta kan den vuxne göra en 
pekbokskaraktär till barnet och genom detta lär sig barnet att läsa. Det börjar med små ord och 
meningar och bilder som barnen kan relatera till. Sedan kan man gå över till böcker med 
bilder och ett par ord under bilden. Genom att låta barnen få tillgång till dessa kan de själva 
sätta sig med böckerna.  

Liberg (2006) vill tala om att det finns en informell och en formell läsundervisning. Informell 
läsundervisning är det som sker i hemmet och i barnens omgivning. Barnen lär sig själva eller 
med hjälp av föräldrar och med pedagoger på förskolan. Barnen börjar som läsare och 
skrivare på ett mer ostadigt sätt där barnens obegränsade läs-och skrivförmåga ersätts av en 
mera sparsam variant. Barnen läser och skriver de enstaka ord som de lärt sig känna igen som 
en helhet genom att de har hört och sett dem i hemmet och på förskolan. Detta benämner 
Liberg för ett effektiv begränsat läsande och skrivande.  

Lundberg (2010) menar att långt före den egentliga första läsundervisningen sker det hos 
nästan varje familj en informell läsundervisning. Barnen får tillsammans med sin familj göra 
en skriftspråklig socialisering i deras hem och under deras förskoleår. Detta skapar en mer 
betydande beredskap inför möten med skolans krav. Även om barnen inte kan läsa helt så lär 
sig många barn mycket om skriftens konventioner som läsriktning och bokstävers namn. Allt 
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detta sker genom att barnen sitter tillsammans med föräldrarna och tittar och hör orden bli 
lästa för en under läsningen i hemmet. Barnen hör och upptäcker språkets symboliska 
resurser. Genom att ta in denna kunskap tas barnen ut ur den omedelbara situationens 
begräsningar och in till magiska världar av äventyr och spänning bortom här och nu.  

Söderbergh (2009) menar att vid en traditionell läsundervisning utgår man från en bokstav 
och dess ljud. Successivt lär sig barnet att ljuda bokstävernas olika ljud och få ihop olika 
kombinationer till ord. Sedan kan barnen sätta ihop olika ord till meningar. Genom detta lär 
sig snart barnen att känna igen ord och bokstäver som vanligen och ofta förekommer i deras 
vardagliga liv. Med små barn handlar det om att vid läsning behandla och känna igen ord hela 
tiden. På detta sätt samlar barn på sig ett ordförråd.  

Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2011) pratar om att det alltid återfinns en viss 
situation med texter och textarbete i ett klassrum, att det ingår en viss process som styrs av ett 
antal didaktiska val läraren gör. Genom de val läraren gör ändras innehållet beroende av de 
val av arbetssätt och inramning som läraren vill ha. Läraren har till uppgift att ställa sig frågor 
om undervisningens innehåll, undervisningens didaktiska upplägg och till vem 
undervisningen riktar sig. Genom detta kan pedagogen förarbeta och veta hur den ska lära 
barnen att läsa. Pedagogen utforskar därefter i klassrummet elevens språkliga kompetens och 
förkunskaper inom en genre. Sedan sätter pedagogen denna kunskap i relation till de syften 
som arbetet med texten har och till innehållsfälten och deras uppbyggnad. Det som har störst 
betydelse är olika möten med stora textmängder. Genom att man som pedagog ger barnen 
tillgång till en stor mängd barnlitteratur får barnen ett mera utvecklat lärande enligt Liberg, 
Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2011).  

Lindö (2005) för fram en annan metod som pedagogerna kan använda för att kartlägga 
elevernas läsning som kallas för läsprofiler. Detta arbete kan påbörjas redan i förskolan där 
pedagogen i samtal med föräldrarna börjar göra en inventering av barnens läsintresse, deras 
favoritböcker och familjens läsvanor. Informationen skrivs ner i en läsjournal där 
pedagogerna och föräldrar sedan kan följa barnens läsutveckling under skolåren. I 
läsjournalen kan pedagogerna skriva ner en anteckning när de lyssnar på barnens högläsningar 
eller samtal om böcker. Detta tycker Lindö (2005) är bra att använda sig av för att kunna se en 
utveckling av barnens läsförståelse och läsutveckling.  

1.2.4 Berättande 
Denna del är uppdelat i två, där först pedagogens berättande behandlas och sedan barnens 
berättande.  

Pedagogens berättande 

Fast (2001) betonar att berättande är en mycket gammal pedagogisk metod som har använts 
länge och finns i alla kulturer. Berättande kan vara med i många olika sammanhang och det 
kan även vara som en hjälp för lärande både inom skolan och förskolan. Pedagogerna kan ta 
till olika slags berättelser. Det kan vara vardagsagor, livsberättelser, rimsagor och folksagor, 
men även myter och osannolika berättelser.  Pedagogen kan korta ner sagor, utesluta hemska 
detaljer och främmande ord. Genom berättelser kan barnen lära sig mycket om språket, för 
barnen hör då hur språket är uppbyggt samt att de lär sig nya ord. Pedagogen kan även 
förmedla och betona en känsla och upplevelse. Barnet kan känna samma känslor som i 
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berättelsen då pedagogen kan ta till knepet att använda något som barnen har varit med om. 
Kunskap kan även förmedlas genom en berättelse om man kopplar in olika ämnen i 
berättelsen.  

Fast (2001) lyfter fram att en pedagog som ska berätta för barnen om en berättelse som inte 
finns nerskriven i någon bok kan fånga barnen på ett helt annorlunda sätt eftersom pedagogen 
själv bestämmer historien om personerna och vad berättelsen ska handla om samt vad för 
betydelse berättelsen har. Pedagogen kan ta bort och lägga till delar i berättelsen, något som är 
svårt att göra i en bok som har en text. Pedagogen söker reaktioner från barnen som hör 
berättelsen. Om de inte har fokus eller lyssnar så kan pedagogen lägga till en mera spännande 
del i berättelsen. Pedagogen samt barnen kan röra sig mera fritt och kroppen kan vara med i 
berättelsen. Pedagogen kan visa rörelser och barnen kan hänga med i rörelserna. Fast (2001) 
lyfter fram detta att man som fri berättare kan man göra mycket mer.  

Fast (2001) menar också att för att bli en bra berättare måste pedagogen kunna memorera en 
berättelse. Hur pedagogen förbereder sig för att berätta en berättelse för de unga lyssnarna har 
stor betydelse. Pedagogen kan läsa en bok som han eller hon vill återberätta för barnen. 
Sagorna kan påbörjas på olika sätt och avsluta på olika sätt. Fast (2001) skriver att inför varje 
berättelse ställs pedagogen inför ett val om han eller hon ska ha ett sätt som för lyssnaren 
direkt till fantasins värld eller inte. Om pedagogen vill börja med en rutin så kan han eller hon 
exempelvis tända ett ljus. När jag själv har varit på förskola har jag fått tips om att man kan ha 
ett berättaskrin som man öppnar, en korg som pedagogen plockar upp berättelsen från eller en 
matta som alla sitter på.  Fast (2001) skriver att pedagogen även kan använda sig av ett visst 
klädesplagg som han eller hon tar på sig när man ska berätta. Man kan även ha en ramsa som 
får barnen att koncentrera sig på vad som ska komma.  

Fast (2001) påpekar att när berättaren ska berätta så ska barnen sitta nära varandra och inte ha 
något i händerna. För om lyssnarna har något i händerna kan de pilla på det och störa de andra 
lyssnarna och berättaren. Genom att lyssnarna sitter nära varandra skapar det gemenskap då 
barnen inte skymmer varandra. Berättaren kan även låta lyssnarna vara med genom att de får 
delta i berättelsen på olika sätt, genom t.ex. handklappningar eller någon ramsa. För 
pedagogen kan det dock finnas nackdelar så som att lyssnarna kan bli för uppspelta och tappa 
fokus på berättelsen.  

Barnens berättande 

Fast (2008) betonar att berättande har betydelse för hur barnen lär sig genom att bara lyssna. 
Barnen lär sig hur språket låter och är uppbyggt och tar även till sig nya ord. Barnen tar även 
emot kunskap om retoriska grepp genom att lyssna på traditionella och även moderna sagor. 
Genom att barnen har hört hur det ska låta har de fått redskap till sitt egna berättande.  Även 
Bjar och Liberg (2010) betonar att början av barnens läsinlärning kan bestå av att barnen bara 
återberättar texter som någon har läst för dem många gånger. Detta är en form av 
förberedande för läsning för barnen.  

Barnen tränar på att berätta genom att tidigt i sina liv dela med sig av sina vardagliga 
erfarenheter (Fast, 2001). Om andra barn och pedagoger tar tillvara på det som barnen berättar 
genom att ställa frågor kan man tillsammans göra en saga. Om man som pedagog lyssnar på 
barnens berättelser och ställer frågor kan de bygga en fantastisk berättelse, genom att 
konstruera och omforma vardagliga händelser. Barnen har även ett berättande i lekens form 
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då de uppför ett slags skådespel där ett av barnen ibland träder ut ur leken och börjar regissera 
den genom att tilldela de andra barnen och sig själv en roll. Leken är ett sätt för barnen att 
handskas med vardagen och verkligheten eftersom barn ofta leker om det de har varit med 
om, menar Fast (2001). 

Ett annat berättande som Fast (2001) tar upp är berättande till bilder. Genom att barnen 
berättar om bilderna kan de föra en berättelse. Med hjälp av bilderna kan barn förmedla en 
mening i berättelse. Detta är ett bra arbetssätt för att hjälpa barnen att utveckla en senare 
läsförmåga.  

1.2.5 Högläsning 
Söderbergh (2009) menar att högläsning för små barn är en skön konst där man ska hålla 
böckerna så att barnet ser både text och bild för att inbjuda till interaktion. Under en 
högläsning blir den som läser alltid avbruten av barnen som har funderingar till bilden i 
boken. Så att läsa en bok utan att bli avbruten kan ta ett bra tag. Den som läser för barnen kan 
göra en enkel uppgift som att läsa till ett lär tillfälle genom att dra fingret under orden när man 
läser för barnen. Då kan barnen se och få en anvisning om att det man läser hänger ihop med 
den tryckta texten och inte med bilderna. 

Fast (2001) säger att högläsning kan vara fängslande och uppskattat för både yngre och äldre 
lyssnare, men att högläsningen tyvärr slutar när barnen själva blir läskunniga. Lärare slutar att 
läsa högt för eleverna efter ett par år. Detta är synd eftersom barnen går miste om alla de 
många kvaliteter som högläsning har.  

Lundberg (2010) anmärker att högläsning innebär att barnen får höra språket genom att lyssna 
på sagor från föräldrar, andra familjemedlemmar och pedagoger på förskolan. Högläsning ger 
barnen chans att höra språket i en överartikulerad form som kan skärpa deras inre 
föreställningar om hur ord är uppbyggda, för under högläsningen uttalas orden tydligare än 
under ett samtal. Genom att barnen får vara med om högläsning får de också möjlighet att 
utveckla ett långsiktigt och varaktigt intresse för läsning. Pedagogernas glädje för läsandet 
och förnöjelse uppdagas för barnen. Barnen börjar ha en förkänsla för texternas möjligheter 
och att de kan ta dem till nya världar med överraskningar och dramatik. 

Söderbergh (2009) indikerar det privilegium som barnen får genom att välja bok för 
högläsningsstunden. Ibland blir det samma bok och barnen lär sig till sist boken utantill och 
rättar då läsaren om den missar, hoppar över eller ändrar ord vid högläsningen.  

1.2.6 Läsmiljöer 
Vad för slags miljö läsningen sker i kan spela en stor roll för hur de lär sig. Om det finns en 
bra miljö känner sig barnen trygga och de har mod att testa och öva bokstävers ljud samt ljuda 
ihop ord. Här nedan lyfter jag fram vad olika forskare har sagt om läsmiljöns betydelse.  

Lindö (2009) anser att miljön spelar roll för barnens undervisning och lärandeprocesser. Ett 
pedagogiskt rum ska ge signaler om de förväntningar som finns på barnen. Forskning har 
belyst hur viktig och central den vuxnes roll är i det lilla barnets utveckling. Det handlar inte 
bara om en kommunikation utan även om en bra och rik miljö för lärande och fostran.  

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) pratar om hur viktigt det är att det finns barnlitteratur 
tillgänglig för barnen på förskolan. Att det finns platser med böcker som är i deras höjd och 
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att de själv kan välja vad de vill läsa eller som en pedagog ska läsa. Författarna tar även upp 
om att det finns förskolor där böcker inte finns tillgängliga för barnen i deras höjd och att det 
enbart är pedagogerna som väljer. 

Fast (2008) betonar att en bra miljö där barnen kan känna sig trygga med texter och bilder är 
den omgivning som de är mest i. I det egna hemmet med familjen kan det finnas massor av 
olika slags litteraturer och det ger barnet chans att se och höra olika texter. I barnets egna rum 
brukar det finnas mest barnlitteratur för barnets ålder, som t.ex. bildböcker, småtextböcker, 
böcker utan bilder och böcker med massor av text, något som även återfinns i förskolan. 
Lindö (2009) menar att hemmiljön har en relativt stor betydelse för hur det går att läsa för 
barn. Både i förskolan och i hemmet kan barnen erbjudas en trygg miljö som ger dem den 
utveckling som de behöver i början av deras läsutveckling. De barn vars föräldrar har haft 
förmågan att läser mycket för dem under förskoleåren ges en chans att senare under skolåren 
bli bokslukare tack vare detta.  

Hemmet och förskolan ger barnen en stimulerande miljö och trygghet för att utveckla deras 
läsförmåga. Lindö (2009) förklarar att med ett familjebibliotek menas de böcker som finns 
inom hemmet. Hemmet ger ofta en mer intim läsmiljö för barnen än vad som erbjuds i 
förskolan. Det finns två faktorer som spelar stor roll inom hemmiljö. En av faktorerna är 
föräldrarnas engagemang och förmåga till att utvidga deras barns läsupplevelse och den andra 
faktorn är det antal böcker som finns i hemmet. Det finns andra miljöer som spelar roll för 
barns stimulerande läsning. På förskolan förekommer det t.ex. ett så kallat kompisbibliotek, 
där barnen lånar av varandra och inspirerar varandra. Barnen har ibland olika smak och 
intresse av böcker, så genom att de lånar av sina kompisar ges barnen en större möjlighet att 
möta böcker de inte har mött förut. Detta menar Lindö (2009).  

Lindö (2009) fortsätter även att förklara vad den tredje miljön har för betydelse. Den tredje 
miljön är samhällsbiblioteket, där stadsbiblioteket och skolbiblioteket ingår. Genom denna 
miljö kan barn men även vuxna få större kulturellt inspirerande möten. Där kan de möta olika 
kulturella utbud. De kan även delta vid författarbesök, sagoberättande, dockteater, skapande 
verkstäder och utställningar som är öppna för alla.  

1.3 Metod 

1.3.1 Val av metod 
Genom intervjuer med valda pedagoger får jag en större förståelse för hur pedagogerna 
använder och arbetar med litteraturen på förskolorna. Då denna studie kan genomföras med 
enkäter eller med intervjuer gjorde jag ett val att använda mig av intervjuer. Detta för att 
genom intervjuer får jag en mer berättande och förklarande information utifrån mina frågor. 
Med en enkät skulle de inte kunna förklara och berätta om sina erfarenheter och kunskaper på 
samma sätt. Jag tycker också om att det med intervjuer blir ett mera personligt möte än med 
en enkät. Därför valde jag denna metod. Patel och Davidson (2003) beskriver intervjuer som 
ett mer personligt forskningssätt då det antingen sker genom ett personligt möte med den man 
ska intervjua eller genom ett telefonsamtal, detta bekräftar (ibid) det jag berättade om att ett 
personligt möte är bra med intervjuer. Det finns olika slags intervjuer och enkäter. I 
enkätstudier erbjuds den som deltar att vara mer anonym genom att man inte vet vem som 
svarat på en enkät medan med intervjupersoner så vet forskaren vilka informanterna är som 
ger information. Enligt Backman (2008) använder man sig av siffror eller tal i en kvantitativ 
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forskning, vilket man kan få från en enkätundersökning man analyserar med hjälp av tabeller. 
I en kvalitativ forskning sker utsagorna verbalt och inbegriper att man formulerar frågor och 
informanterna svarar med ord.  

Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att om kvalitativa forskningsintervjuer söker förståelse 
för världen så sker detta genom intervjupersonens personliga synvinkel. Jag som 
intervjuforskare måste visa förståelse för intervjupersonens erfarenheter och inte värdera 
personens svar även om jag inte håller med om vissa saker. Kvale och Brinkmann (2009) 
nämner att forskningsintervjuer låter som ett enkelt och lätt arbetssätt, men att skaffa en 
bandspelare är inte allt som behövs. Det är svårt att intervjua på ett bra sätt och det tar mycket 
tid att lära sig att arbeta på rätt sätt. ”Intervjuforskning är ett hantverk som, om det utförs väl, 
kan bli en konst. ”(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 32). I mina intervjuer var jag medveten om 
att det kan ta tid att genomföra en bra intervju. Som en oerfaren intervjuare kan jag ha för 
stora frågor och för lite tid till att utföra intervjuer.  
Att planering av intervjuer kunde ta tid, samt att hitta pedagoger som vill delta i 
undersökningen var något som jag fick handskas med.  

Patel och Davidson (2003) menar att när man ska intervjua eller lämna ut en enkät så måste 
intervjuaren ha frågorna i rätt ordning och de ska vara formulerade på ett bra viss. Patel och 
Davidson anser att intervjuaren ska börja och sluta med neutrala frågor. De menar även att 
forskare måste göra ett förarbete innan man kan formulera frågorna till intervjun. Hur stort 
förarbetet blir beror helt på hur svåra och avgränsade problemen är som man ska forska om.  

1.3.2 Informationssökning  
Kvale och Brinkmann (2009) tar upp två olika sätt att söka information på genom 
intervjuforskning. Den ena är när man som intervjuare är en malmletare. Malmletarmetaforen 
uppfattar kunskapen som en begravd skatt som måste grävas fram. För som malmletare gräver 
man ur fina rena erfarenheter genom att ställa frågor som får intervjupersonen att svara på 
bestämda frågor. I en sådan informationssökning används inte ledande frågor, utan man ställer 
frågor som får informanten att tänka efter och besvara frågorna mer utförligt och fritt. Det 
andra sättet att söka information på är genom att vara som en resenär. Som intervjuare kan 
man sägas resa till ett nytt land eftersom att intervjuaren inte har en så stor kunskap om ämnet 
och får veta mer om ämnet av intervjupersonen genom att föra ett samtal under tiden man 
ställer frågor. Av dessa två kan man säga att jag kommer att gör en blandning av båda. Jag 
kommer att gräva fram intervjupersonernas erfarenheter och kunskap om ämnet, men jag 
kommer även att inleda samtal med frågor om ämnet och det som jag vill ha svar på.  

 För Kvale och Brinkmann (2009) samtalar om att:  

Forskningsintervjun är en produktionsplats för kunskap. Intervjukunskap konstrueras 
socialt i interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen. Kunskap upptäcks inte 
eller är given, utan skapas aktivt genom frågor och svar, och produkten har två 
upphovsmän: intervjuaren och intervjupersonen. (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 70) 
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1.3.3 Undersökningspersoner  
Under mitt sökande efter intervjupersoner hade jag tänkt mig intervjua sex pedagoger som var 
antingen förskollärare eller barnskötare. Två personer avböjde dock. En person ångrade sig 
och en annan hade inte tid att delta när intervjuerna väl skulle genomföras, men jag fick ändå 
tag i fyra pedagoger som gick med på att medverka och visade intresse för mitt ämne. Av de 
pedagogerna som ställde upp var tre förskollärare och en var barnskötare. Dessa pedagoger 
arbetar i två olika kommuner och på olika förskolor i Norrbotten. Intervjupersonerna är både 
kvinnliga och manliga förskollärare, tre var kvinnor och en var man. Alla mina informanter 
har över 20 års erfarenhet inom sitt yrke. Valet av pedagoger styrdes av förskolornas intresse 
att delta i studien. Samt att jag kände två av pedagogerna från tidigare, genom praktiker, men 
de andra två var helt okända personer, det blev de för att andra som man kontaktade inte var 
intresserade.  

1.3.4 Genomförande 
Patel och Davidson (2003) konstaterar att det finns två olika sätt att registrera intervjusvaren, 
antingen genom att anteckna eller använda sig av ljudinspelare. Även Kvale och Brinkmann 
(2009) bekräftar det som Patel och Davidson säger om att registrera intervjusvaren genom 
olika sätt. Då jag har valt att använda mig av intervju kändes diktafon som en trygghet för mig 
som intervjuare. För att få använda sig av en ljudinspelare behövs intervjupersonens tillstånd, 
något som samtliga gav efter att de först läste igenom det informationsbrev som jag tog med 
till varje intervju (se bilaga 1). Varje pedagog fick läsa igenom informationsbrevet samt att 
jag hade e-mailat tidigare innan själva mötet. Men att de fick läsa igenom igen innan vi 
började. Med hjälp av ljudinspelning kan man som intervjuare gå tillbaka till samtalen efter 
intervjuerna och återge svaren mer exakt än om svaren enbart antecknades ner. Nackdelen 
med ljudinspelning kan vara att det är mer tidskrävande, då det som spelats in måste 
transkriberas.  

Under själva intervjun satt vi antingen i personalrummet eller på kontoret för att inte bli störda 
av ljud och spring. Intervjupersonerna var alla avslappnade och vi började med att samtala lite 
om deras yrke, vilket år de var födda och hur länge de hade arbetat inom yrket. Efter det gick 
vi över till själva frågorna. Följdfrågor uppkom ibland ner jag undrade om något som de hade 
nämnt. Men annars bara mina bestämda frågor. Kvale och Brinkmann (2009) nämner att när 
man har bestämda frågor och håller sig till dem och bara tar till följdfrågor när man behöver 
så gör man en semistruktuerad intervju, eller som det också kallas halvstruktuerad intervju. 
Vissa var mera utförliga i svaren till varje fråga, och vissa var mera stängda vid besvarandet 
av frågorna. Intervjutiden varierade från en halvtimme till en timme. Genom att jag hade en 
frågepapper med mig som vi kunde titta på och vi började med att besvara tre frågor som 
skulle göra hela intervjun så lugn och avslappnad och inte nervöst för någon av oss.  

1.3.5 Databehandling  
Kvale och Brinkmann (2009) menar på att när man skriver ut en text av ett intervjusamtal från 
en ljudinspelare så görs en översättning från muntligt till skriftligt språk, det som man kallar 
för transkribering. Detta tar tid att göra då intervjuinspelningen måste lyssnas igenom ett 
flertal gånger för att transkriberingen ska bli korrekt. Efter transkriberingen har jag valt att 
enbart lyfta in det som är relevant för min studie i resultatdelen, alltså de svar som besvarar 
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mina frågor. Patel och Davidson (2003) anser att när man ska bearbeta transkriberingen från 
intervjun så måste man planera in att man läser igenom texten flera gånger och avsätter bra 
med tid att kunna göra detta. Bearbetningens storlek beror helt på hur mycket som sagts och 
hur många intervjupersoner som har intervjuats. Under analysen av texten kommer det upp 
tankar som rör hela problemområdet. Det är då viktigt att som intervjuare dokumentera dessa 
tankar, något som jag har gjort under min bearbetning av texten.  

Efter detta kom själva analysen av mina pedagogers svar utifrån de frågeställningar jag hade. 
Jag skrev ut allt som jag hade transkriberat och läste igenom och jämförde svaren från de 
olika pedagogerna. Patel och Davidson (2003) anser att man måste läsa igenom texterna på 
nytt i slutbearbetningen, i regel flera gånger och avsätta mycket tid för detta i analysen. Det 
tog ett bra tag att identifiera olikheter och likheter i svaren, samt koppla svaren till mina 
frågeställningar. Under analysen fick jag många tankar kring varje besvarad fråga. 
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2. Resultat 
Utifrån mitt syfte har jag intervjuat pedagoger om barnlitteraturen på förskolan. Jag kommer 
genom resultatet besvara varför, hur och i vilken omfattning pedagogerna arbetar på förskolan 
med barnlitteraturen. För att hålla pedagogerna anonyma benämns de i resultatet som pedagog 
A, B, C och D. Till mina frågor fann jag flera svar som presenteras nedan.  

2.1 Varför används barnlitteratur på förskolan 
Pedagogerna hade liknande svar när det gäller varför de använder sig av barnlitteraturen.  
De svarade att de använde sig av barnlitteraturen mest för att främja barnens språkliga 
utveckling, men även som ämneslärande genom att föra in olika ämnen genom 
barnlitteraturen. 

Den språkliga utvecklingen 

Samtliga pedagoger förklarade att med hjälp av barnlitteraturen utvecklar barnen sitt språkliga 
lärande, genom att de lyssnar och känner igen ljud och bokstäver. Detta kan jag koppla till 
Hagtvet (2004) som även nämner detta när han beskriver språkutvecklingen hos barn från ett 
till fem års ålder. Pedagogerna kan se att genom att arbeta med barnlitteraturen kan de stödja 
och utveckla barn språkligt. Detta är en stor del i varför pedagogerna använder 
barnlitteraturen. En pedagog nämner även att barnböcker används som ett hjälpmedel för 
utländska barn.  Pedagog A menar att ”böcker med mera bilder och mindre ord gör att de 
förstår och hänger med, för med mycket text så hänger inte de barnen med utländsk bakgrund 
med.” Detta citat kan jag koppla till Hagtvet (2004) som menar att mellan åldrarna ett och fem 
varierar det hur många ord som barnen lär sig. Barnen lär sig mera ord vid ett år än vid fem 
år. Vid år fem så har de en större kunskap om ord och kan föra ett mera vuxet samtal än 
tidigare. Under intervjuerna framkom att under en lässtund har pedagogerna tillfällen att lära 
barnen nya ord eller samtala om de ord som barnen redan kan. Pedagog B belyser detta och 
beskriver med detta: ”Där kan jag säga att vi främjar språket för dem. Det är så viktigt att de 
känner igen ord och när de sitter med oss pedagoger, så känner de igen en bokstav och säger 
den har jag i mitt namn. Det främjar språket och de börjar prata mera.”(Intervju, 2013-11-
08) 

Barnlitteratur som ett lärverktyg 

Pedagog A svarade att de böcker som används berör olika teman, olika situationer och 
händelser. Pedagog A förklarade också att de för in andra ämnen när de arbetar med 
barnlitteraturen: ”Alltså det är ju bra för språket, men vi har ju också använt barnlitteraturen 
och vi har haft in andra ämnen som matematiken i barnboken.” (Intervju, 2013-11-05) 

Pedagog B svarade att de på förskolan hade böcker som handlade om naturvetenskap, 
händelser och olika situationer som barnen möter. ”Vi har böcker som handlar om olika 
situationer samt valen av böckerna beror också på vad man vill ha utav böckerna t.ex. om det 
har hänt något på förskolan. Så man försöker söka upp sådana böcker.”(Intervju, 2013-11- 
08) Pedagog B menar att de koncentrerar sig på situationsböcker och naturböcker. Pedagog B 
har kommit fram till att de val av böcker, och varför de har barnlitteratur på förskolan, har att 
göra med att de vill kunna läsa om olika situationer som barn kan vara med om.  
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Pedagog C svarade att böckerna mest handlar om olika situationer och händelser. Det ska 
finnas spännande böcker såväl som faktaböcker. Pedagog C förklarade även att pedagogerna 
mest läste bilderböcker och att bilderna spelar störst roll för barngruppen än själva texten. För 
genom att ha bilderböcker får de fram olika samtal om bilderna och barnen övar på talet. 
Pedagog C menar att: ”Bilderna är så himla viktiga för de mindre barnen. Bilderna är så 
viktiga för vi får samtala om bilderna med barnen. Samtala om omvärlden, om det runt 
omkring oss. Samtal om omgivningen och situationer, men mest att vi får samtal om bilderna 
i boken. ” (Intervju, 2013-11-12) 

Pedagog D svarade också att böckerna innehåller olika händelser och sagor, men de har även 
faktaböcker. Alla fyra svarade att de använder mest faktaböcker när de arbetar med 
temaarbeten på förskolan. 

Delaktighet med att välja barnlitteraturen till förskolan 

Alla fyra svarade att de lånar böcker och att barnen är med och bestämmer vad de vill ha för 
böcker. Av dessa svar kan jag se att pedagogerna tänker likadant när de arbetar med 
barnlitteraturen och att det som de har gemensamt är att barnen får vara delaktiga i valet av 
barnböcker. Alla pedagoger gav ett svar så att man lätt kunde förstå att de tänker lika fastän 
de arbetar på olika förskolor. Intervjusvaren visar på liknande tankar om delaktighet. Pedagog 
C berättar:  

Vi vill att barnen är delaktiga i valen av böckerna. Vi går mycket till biblioteket, men vi 
har även bokbussen som kommer ut till oss. Det tycker vi är bra att den kommer ut till 
oss. Men det stora biblioteket i centrum är fint och har massor med böcker. Sen får vi 
även litteratur gratis då det kommer folk som delar ut gratis böcker med olika ämnen. 
(Intervju, 2013-11-12 ) 

Jag ser med detta svar ett samband till den sociokulturella teorin där Lindö (2005) pratar om 
hur samspel mellan barn och vuxna spelar roll. Den sociala delen är avgörande under 
berättelsestunderna när man som pedagog vägleder barnen under hela lässtunden genom att ge 
stöd när barnen undrar något om något ord, betydelse och ljud. Alla pedagoger svarade att de 
gör ett eller flera besök på ett bibliotek. Genom att barnen får komma till en miljö med böcker 
och tillsammans med varandra och med hjälp av bibliotekarien, samt pedagoger så främjar det 
deras nyfikenhet för böcker. Barnen rör sig tillsammans med andra människor i samma 
byggnad och det blir som ett socialt möte. Barnen väljer tillsammans med pedagogerna de 
böcker som de vill ha på förskolan. Lindö (2002) betonar att lärandet är ett socialt fenomen, 
genom att ett språkande och lärande är invävt i ett socialt sammanhang där man tillsammans 
med andra lär sig något nytt. Fast (2008) menar ur ett literacy-perspektiv att barnen 
socialiseras in i skriftspråket av andra närstående som förskollärare på förskolan.  

 2.2 Hur används barnlitteratur av pedagogerna 

I svaren som handlar om hur pedagogerna använder sig av barnlitteratur på förskolan hittade 
jag likheter och skillnader. Arbetet med barnlitteraturen handlar inte bara om att läsa utan det 
har också med olika situationer, händelser och teman att göra. Pedagog A förklarar att: ”Vi 
lånar också böcker till teman, som nu har vi ju böcker till vårt tema vatten. Men vi lånar även 
böcker till de utländska barnen som berättar vad som händer på en förskola, hur man går till 
doktorn, det utgår inte alls från om de är pojke eller flicka.” (Intervju, 2013-11-05). Jag kan 
även se ett samband mellan hur pedagogerna använder barnlitteraturen och kan koppla detta 
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till forskarna Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2011). Dessa forskare menar att det 
inte bara handlar om att lyssna, utan om att barnen får förståelse för vad de hör och ser. Att 
barnen har förståelse för hur de på ett enkelt sätt kan återge enskilda fakta, samt att barnen 
kan koppla ihop olika händelser eller aspekter i en text till helhet och relatera till det lästa.  

Vid frågan om det var bilderböcker eller böcker med mycket text som pedagogerna använder 
sig mest av, så var det olika svar. Två av pedagoger använde sig bara av bilderböcker 
eftersom pedagogerna anser att barnen inte var mogna för böcker med mycket text än. På 
frågan om barnen föredrar textböcker eller bilderböcker svarade pedagog B att barnen vill ha 
mest bilderböcker. Med detta menar pedagog B att barngruppen inte är mogen för mycket text 
utan de har fortfarande behov av att se bilderna under läsningen. Liberg, Geijerstam och 
Wiksten Folkeryd (2011) menar att det är viktigt att veta om barn är mogna att höra mycket 
text eller inte och att den kunskapen har stor betydelse för barns språk och-läsutveckling. Som 
pedagog bör man ha förståelse för hur stor kunskap och vilka erfarenheter barnen har av att 
lyssna på text och inte se bilder. Författarna lyfter fram att pedagoger först måste lära känna 
och förstå sina elevers erfarenheter och kunskaper om ämnet för att kunna arbeta utvecklande. 
Pedagogerna B och C som använder mest bildböcker, anser att deras förskolebarn inte är 
mogna för textböcker än. Detta har pedagogerna kommit fram till genom att se och lyssna på 
vad barnen säger och gör när de ska läsa.  

 De två andra pedagogerna har både text- och bilderböcker som de använder sig av. 
Pedagogerna använder sig av vanliga böcker och faktaböcker. Pedagog A säger att ”Det är 
lite olika, för vi har ju barn från andra länder och inte kan svenska så bra och då försöker vi 
låna enklare böcker”(Intervju, 2013-11-05). Pedagog D säger att ”Det är både textböcker och 
bilderböcker ”. (Intervju, 2013-11-15). Detta kan jag koppla till Liberg, Geijerstam och 
Wiksten Folkeryd (2011) som talar om att det finns ett didaktiskt val som pedagogerna kan 
göra när det gäller att välja att föra in textmaterial. Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd 
(2011) menar att som pedagog ska man välja vad som passar för barnen och deras ålder och 
att man senare i deras utveckling kan ta till mer utbyggda textböcker. 

När de svarade på frågan om hur de arbetar med barnlitteraturen i förskolan svarar en pedagog 
att man använder sig av barnlitteratur som handlar om olika ämnen. De har inte bara böcker 
utan också ”sagolådor” som är lådor med material från olika sagor som barnen tillsammans 
med pedagogen berättar och dramatiserar med hjälp av.  

Pedagog A berättar hur de arbetar med sagolådor som är baserade på viss barnlitteratur. Först 
läser man en bok tills barnen har lärt sig den utantill. Pedagog A säger: ”Så kan barnen få 
berätta för resten av barngruppen och barnen får sen genom sagolådan dramatisera fram 
sagan, med figurerna. Sen har vi brukat gå vidare till att de själva får vara symmetri 
figurerna”(Intervju, 2013-11-05). 

Denna metod använder pedagogen med barn som har språksvårigheter och utländsk bakgrund. 
”Dels gjorde vi detta för att vi hade många utländska barn och barn som inte pratade så 
mycket, samt de som har lite problem med talet och därför satte vi in det med sagolådorna. 
Träna på talet och orduttal, språket och våga göra saker.  Det var för detta som vi använder 
oss av detta”(Intervju, 2013-11-05) påpekar pedagog A. Genom detta svar kan jag koppla till 
Fast (2001) som har gjort en studie om detta. Fast studerade hur man med hjälp av bilder kan 
låta barnen berättar en berättelse för andra barn. Med bilder kan barn förmedla en berättelse 
och återberätta sagor som de har hört många gånger. Barnen har även berättande i lekens 
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form, där de uppför en slags skådespel. Jag kan se ett samband mellan Fast studie och 
pedagogernas arbetssätt. Pedagogernas arbete stämmer väl överens med den forskning som 
finns. Pedagog A sa att de använder sig av metoden ”sagolådan” för att den hjälper barn med 
utländsk bakgrund att erövras språket och de barn som har svårt med talet förbereds bättre för 
att kunna läsa. Genom denna metod vågar barnen samtala och berätta då de har material som 
stöd, så som bilder och figurer.  

Pedagog B berättade att de använder sig av en ”hemlig påse” där barnen får ta hem påsen och 
lägga i sin favoritbok. Nästa dag gör barnen en recension om boken för de andra. Detta 
förklarar pedagog B om barnens och pedagogernas favoritarbetsmetod på förskolan:  

Vi har ju ”hemliga påsen”, som ett barn får ta hem och de ska ta med en bok hemifrån, 
en som de gillar och tycker om. Och det blir som en bokrecension, de får hem påsen på 
tisdag och på onsdag ska de få berätta om boken. […] De får beskriva vad som händer i 
boken, för kompisarna, vi tar kort och vi skriver ner det som de säger om boken och det 
som de andra barnen säger.(Intervju, 2013-11-08) 

Här kan jag koppla arbetsmetoden till Bjar och Liberg (2010) som betonar att i början av 
barnens läsinlärning kan den bestå av att barnen återberättar texter som någon har läst för dem 
många gånger. Pedagog B berättade att de har valt att ha denna metod för att de vill förbereda 
barnen inför de bokrecensioner som kommer i skolan.  

De andra två pedagogerna C och D, arbetade mest med temaarbeten med böckerna, förutom 
när de har vanliga lässtunder. De fokuserar mest på att de läser varje dag för barnen. Lindö 
(2009) förklarar att det finns olika läsmetoder som används. En av studiens pedagoger 
förklarade att de har en läsmetod där man använder sig av pekböcker, med ett till två ord. 
Forskaren Lindö (2009) har gjort studie om hur barns språkutveckling utvecklas med hjälp av 
pekböcker och jag kan se ett samband mellan Lindös tankar och hur pedagogen tror att denna 
metod fungerar för den barngrupp som pedagogen har. Som pedagog kan man ändra på de 
metoder som finns för att anpassa sig till sin barngrupp.  

Lundberg (2010) påpekar att högläsning är en viktig del i språkutvecklingen. Studiens 
pedagoger säger att högläsningen på förskolan är den viktigaste stunden under dagen. Om 
man har en bra miljö för läsningen på förskolan får barnen en trygghet och det underlättar 
arbetet om man alltid använder samma plats för läsningen, säger Lindö (2009). 
Intervjupedagogerna förklarade att de sitter i soffan eller i ring med barnen, beroende på hur 
många de är i barngruppen.  

Även Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) pratar om hur viktigt det är att det finns 
barnlitteratur tillgänglig för barnen på förskolan, att det finns platser där det finns i deras höjd 
och att de själv kan välja att de vill läsa och att barnen lätt kan ta ner en bok och ge till en 
pedagog för att höra en saga. Forskarna tar även upp att det finns förskolor där böcker inte 
finns tillgängliga för barnen i deras höjd och att det då är pedagogerna som väljer böckerna. 
Intervjupedagogerna gillar att barnen själva kommer fram med bok när de vill höra saga samt 
att detta är viktigt. Intervjupedagogerna anser att förskolans miljö spelar stor roll och att varje 
pedagog som jag intervjuade svarade att de har böcker tillgängliga för barnen. Lässtunder 
behöver inte bara vara organiserade utan de kan pågå under hela dagen om barnen vill och det 
finns tid.  
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Pedagog A svarade att arbete med bokstävernas ljud förekommer under läsningen ibland med 
vissa barn. Pedagog B svarade att det inte är så mycket att barnen läser, utan man samtalar om 
bokstäverna och orden som finns i böckerna, men bara om barnen visar intresse. Pedagog C 
svarade att de arbetar med att minnas och veta hur bokstäverna ser ut, barnen känner igen sina 
egna bokstäver och då samtalar läsgruppen om dem. Pedagog D svarade att de har ABC-
böcker som de använder med de barn som visar intresse för att lära sig att läsa. Alla berättade 
att de samtalar med barnen om bokstäverna om barnen visar intresse för dem under läsningen. 
Men att de även har en översyn på barnen som inte visar nyfikenhet eller intresse ännu, att 
man försöker locka till intresse. Fonetik och fonologisk medvetenhet tas upp i Turan och Güls 
(2008) studie om fonetik och fonologisk medvetenhet och till det kan jag koppla hur varje 
intervjupedagog svarade om hur barnen känner igen ljud och bokstäver. Att barn har 
fonologisk medvetenhet innebär att barnen uppfattar språkljuden och att de lyssnar väl på hur 
pedagogen läser och uttalar orden. Barnen ska kunna förstå hur ljud och bokstav hänger ihop. 
Litteraturen antyder att det finns en stark korrelation mellan fonologisk medvetenhet och 
kunskaper inom läsutvecklingen. Longitudinella studier visar att barn som inte har fonologisk 
medvetenhet har svårigheter i läsning. Också experimentella studier på fonologisk 
medvetenhet tyder på att utbildning inom fonologisk medvetenhet har positiva effekter på 
uppbyggnad av läsning och stavning enligt Turan och Gül (2008). 

2.3 I vilken omfattning arbetar pedagogerna med barnlitteratur  
Alla pedagoger berättade att de har en organiserad lässtund efter lunch, men att de också har 
flera spontana lässtunder när barnen kommer fram med en bok de vill höra. Högläsning är den 
metod under lässtunderna som pedagogerna använder sig mest av, dessa stunder kan vara runt 
30 minuter beroende på hur mycket barnen orkar sitta stilla med pedagogerna, det är likadant 
med de spontana stunderna det variera på tid. Pedagog B berättade att de på eftermiddagen 
har flera lässtunder då de först läser för de stora barnen, sedan för de mindre när de har vaknat 
och sedan innan de sista barnen går hem. Pedagog C sa att de har mest organiserade 
lässtunder, som är efter lunch. Pedagog C säger ”Sen har vi ju de mest spontana lässtunden 
som jag gillar jättemycket ”(Intervju, 2013-11-12). Även pedagog D svarade ”vi har 
organiserad läsvila efter lunchen, sen har vi de stunder som barnen vill och man har tid att 
sitta och läsa för dem.”(Intervju, 2013-11-15). Av de stunder som det blir så kallad arbete 
med barnlitteratur är de organiserade läsvilan/stunden efter lunch. Av det som inte det blir så 
mycket av vad jag kunde se och höra var det andra slags arbetsmetoder som man kan ha vid 
arbete med barnlitteratur. Jag hörde inget om att ta till vara på det som barnen visar vid de 
olika fria lekar som händer under hela dagen. De gånger det är temaarbete är det bara ett par 
aktiviteter under en månad under ett temaarbete och det kan bli upp till två eller tre 
temaarbeten per halvår beroende på hur mycket det går att arbeta med det. Det verkar som om 
det inte finns tillräckligt med tid för mer temaarbete. De metoder som pedagogerna har 
beskrivit är det olika tillfällen och när det passar, men att visa metoder pågår hela tiden som 
högläsningen, hemliga påsen är en gång i veckan. Sagolådan de tillfällen som ger och barnen 
vill ha dem istället för vanliga böckerna.  

2.4 Resultatsammanfattning 
Slutresultatet blev att alla pedagoger använder sig av barnlitteratur på förskolan. Alla hade 
organiserad högläsning på eftermiddagen, men de hade även tillfällen när barnen kommer 
spontant och vill höra sagor. Jag fick även reda på att pedagogerna har olika metoder som de 
använder sig av, men att alla tänker på samma mål som är att utveckla barnens språk. Med det 
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menas möjligen att man vill öka den fonologiska medvetenheten och utveckla ordförrådet, 
men ingen av pedagogerna använder sig av dessa begrepp. Utifrån mitt syfte hade jag tre 
frågor som jag ville ha besvarade. Man använder sig av barnlitteratur för att utveckla barn 
språkligt. Man använder sig även av barnlitteraturen för att lära barnen om olika företeelser 
och händelser som kan vara viktiga att känna till för barnen. Barnen får vara med och välja 
barnlitteratur för att de ska få höra om sådant som de är intresserade av.    

Jag har fått veta hur dessa pedagoger arbetar med barnlitteratur på förskolan. Högläsning var 
vanligt, men man använde sig även av två metoder som ”sagolådor” och ”hemliga påsen”. En 
metod som användes av alla fyra pedagoger var temaarbeten, där de använder sig av 
barnlitteratur, för att söka fakta och för att samtala och lära barnen om olika händelser, 
situationer och ämnen. Pedagogerna använder sig helst av bilderböcker, men de har böcker 
med mera text i också.  Dock används inte dessa så mycket.  

Det som är mest det som görs med barnlitteraturen är den organiserade högläsningen efter 
lunch.  
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3. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera metodval, resultatanalysen och professionsnytta. 

3.1 Metodvalet och metodutvärdering 
Valet av metod var enkelt. Det som blev svårt var att få tag i pedagoger som ville ställa upp 
på undersökningen som dessutom var intresserade av ämnet och som ville bli intervjuade, 
men jag hade tur att några ville ställa upp.  

Valet föll på att personligen intervjua varje pedagog och ha ett samtal med pedagogerna 
utifrån mina frågor. Själva intervjuandet gick över förväntan genom att jag var förberedd. Att 
använda mig av ljudinspelare var ett bra val för mig och varje intervjuperson gav tillstånd till 
detta. Valet att använda mig av ljudinspelare istället för anteckningar gjorde att det gick 
lättare för mig att få med allt som diskuterades under intervjun och svaren på mina frågor.   
Av alla mina intervjuer som jag har testat och gjort tidigare så var denna gång en bättre period 
av intervjuer. Genom att läsa igenom Kvale och Brinkmann (2009) som beskriver om hur man 
ska göra intervjuer så var jag lugn och fokuserad. Jag fick mera erfarenheter innan jag satte 
mig ner och skrev ner mina frågor samt bestämde mig hur och vad som skulle vara det 
viktigaste under intervjun.  

Det svåra blev sedan att renskriva det som sades under intervjuerna som jag spelade in på min 
diktafon. Jag var tvungen att lyssna flera gånger för att få ner allt rätt på pappret. Det var även 
mera avslappnande att inte under intervjuerna sitta och skriva ner allt som sades.  

Inför en sådan här studie har man två val att välja mellan och dessa två är kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Jag kunde ha valt kvantitativ forskning som inneburit att jag hade 
använt mig av enkät, men jag insåg att där skulle jag inte få fram så mycket av det som jag 
behöver få svar på. En kvalitativ forskning passade in mera på det som jag ska skriva om och 
då valde jag att ta det. Patel och Davidson (2003) tar upp att kvalitativ forskning ofta är 
baserad på ett personligt möte som vid intervju och forskningen sker ofta genom samtal 
mellan intervjupersonerna och intervjuaren. Genom Detta metodval kunde jag ställa 
följdfrågor om jag undrade något under intervjun. Intervjun gav mig mera än vad en 
enkätstudie skulle ha gett, för att med intervjuer kunde jag ha ett samtal och därmed ställa 
följdfrågor direkt om jag hade funderingar kring något av de svar som jag fick.  

3.2 Resultatdiskussion 
Slutresultaten blev lite annorlunda än vad jag hade trott, men gav mig en ny inblick i hur 
pedagogerna arbetar med barnlitteratur på förskolan. Jag trodde att jag skulle finna enbart 
högläsning, men jag fann att man använde sig av fler metoder. Jag fick svar på mina 
frågeställningar, men jag blev lite förvånad av att de hade olika metoder när de arbetade med 
barnlitteraturen. De gav olika synvinklar på vad pedagogerna helst läser för böcker. De tyckte 
att textböcker kan vara svåra för småbarn. Två av pedagogerna var bestämda med att påpeka 
att alla barnen inte var mogna för att sitta och bara lyssna på en saga, utan de måste se 
bilderna i boken. De böcker som har större textomfång är faktaböckerna och de används vid 
temaarbete.  
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Hade mitt resultat sett annorlunda ut om jag hade haft flera informanter i min undersökning 
eller hade det blivit liknande som jag har fått nu? Den frågan har jag ställt till mig under 
arbetes gång. Ja, det kunde ha varit mer information och metoder men annars tror jag att det 
inte hade spelat så stor roll hur många som jag intervjuade eftersom pedagogerna hade samma 
mål med barnlitteraturen, att öka barnens språkliga förmåga.  

Jag fick reda på hur de pedagoger som jag intervjuade arbetar, men görs det på liknande sätt i 
en annan kommun eller i ett annat län? Resultatet är trovärdigt och hållbart genom att det som 
jag ville ha reda på fick jag svar på. Mitt ämne kanske är vanligt, men jag inriktade mig på 
pedagogernas arbetssätt och varför de arbetar med barnlitteraturen på förskolan. Fann jag 
vetenskaplig grund till pedagogernas arbete med barnlitteraturen på förskolan? Ja, det tycker 
jag att jag fann, genom att jag fick arbetsmetoder/sätt och det kunde man styrka genom fakta 
från andra studier.  

Av svaren vill jag se om man kan ta metoderna som pedagogerna använder sig av och 
utveckla dessa till en ny och inspirerande arbetsmetod som man kan använda sig av som 
nybliven förskollärare. Av det som jag vet nu så kan jag se att det går att föra vidare och 
utveckla dessa metoder som pedagogerna använder sig av. I metoden ”sagolådor” går det att 
utveckla genom att man utvidgar valet av böcker. Som metod var den bra och gick lätt att 
utföra med barnen. Jag anser att som blivande pedagog kan man föra denna metod en bit 
längre genom att man byter ut materialen i sagolådorna och för in utländska sagor och sagor 
med nytt innehåll. Att utföra en mer vetenskaplig studie om hur denna metod utvecklar 
barnens språk och ger dem en läsförståelse för ord och mening vore också bra.  

Som pedagog har man hjälp i yrket av styrdokumenten som beskriver det som vi ska lära 
barnen under deras tid i förskolan. Förskolan har som mål att stärka och utveckla barnens 
språk genom olika arbetsmetoder, till exempel genom att man tar till sig olika arbetsmedel 
som barnlitteratur. Som pedagog har man som ansvar att varje barn lär och utvecklar sig 
språkligt genom olika aktiviteter och uppmuntra till och ta tillvara barnens intresse och 
nyfikenhet för det skriftliga språket. Detta kan man göra genom att man tränar och använder 
sig av denna arbetsmetod med ”sagolådor”, där man läser en bok och sedan tar hjälp av 
material för att berätta om sagan och att man sedan med barnen dramatiserar sagan.  

Med ”hemliga påsen” kan jag inte riktigt se hur man kan föra den ett steg längre men man kan 
använda sig av läsprofiler (Lindö 2005) där man dokumenterar vilka böcker barnen hör och 
visar intresse för.  

Med denna metod har man som pedagog hjälp utav styrdokumenten att kunna styrka att man 
ska dokumentera barnens intresse av olika barnlitteraturer genom att ha läsprofiler där man 
dokumenterar barnens läsintresse.  

3.3 Professionsnytta 
Vad kan jag ta med mig av denna uppsats när jag ska arbeta inom förskolan? Genom att höra 
och läsa intervjuerna har jag fått fasta på olika metoder och forskning om ämnet. Efter 
intervjuer och analys av resultatet har jag kommit fram till dessa två funderingar: Vad finns 
det för metoder att använda sig av när man arbetar med barnlitteraturen i förskolan? Vad 
kommer att passa mig när jag ska lära barnen genom användande av barnlitteraturen? Efter 
denna uppsats kommer jag att ta till mig pedagog A och B:s metoder ”sagolådor” och 
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”hemliga påsen”. Eftersom jag vill få veta vilka barnens favoritböcker är verkar ”hemliga 
påsen” bra. Dessa två metoder tycker jag låter intressanta och jag skulle vilja testa dessa själv. 
Metoderna kanske inte kommer att fungera och passa in i mina blivande barngrupper. Varje 
pedagog måste hitta det som passar honom eller henne när man ska arbeta med barnlitteratur. 
Det handlar att ta tillvara barnens intressen och veta vad de läser hemma. Som pedagog kan 
man fånga och få barnen intresserade av barnlitteratur genom att besöka biblioteket och att 
använda sig av böcker som både pedagogen och barnen gillar till olika lekaktiviteter och 
temaarbeten. Av vilka sorters av barnlitteratur som används måste pedagogen våga ta till 
böcker som barnen inte har hört förut.  

Intervjupedagogerna talade mycket gott om högläsning under intervjuerna och de menar att 
det är den lugnaste och skönaste stunden på hela dagen. Genom att man får en närhet till 
barnen, något som kan vara svårt att få under resten av dagen. Mina egna erfarenheter är att 
den lugnaste och finaste stunden på förskolan högläsningen när man arbetar med barnen. 
Detta är även något som Fast (2001) belyser. Högläsning av böcker kan man inte ta bort och 
det måste finnas kvar, men man kan ta till fabler och använda sig av CD-böcker. Pedagoger 
kan även använda sig av andra material till högläsning, som bilder, figurer och instrument.   

Av uppsatsen kan blivande förskolelärare få kännedom om de metoder som pedagogerna har 
berättat om och det som litteraturen beskriver. Förskollärare ute i verksamheter kan använda 
metoderna och utveckla dem så att de passar för barngruppen.  

Jag kan även kunna visa att de metoder som jag har poängterat att jag vill kunna utveckla har 
vetenskaplig förankring genom att det har förekommit olika studier och forskning om 
liknande metoder och att det finns i olika faktalitteratur om olika arbetsmetoder som har 
funnits tidigare. De två metoder som pedagogerna A och B har i sitt arbete med 
barnlitteraturen har en vetenskaplig grund i tidigare studier om språket och hur man med hjälp 
av olika arbetsmetoder kan lära och få barnen intresserade av barnlitteraturen och 
språkutveckling.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Linda Grape och studerar på LTU, jag går förskollärarprogrammet, förskollärare 
inriktning barn, lek och lärande sedan hösten 2010.  

Jag går nu sista termin och ska påbörja min sista stora uppgift innan jag tar examen, jag ska 
skriva mitt examensarbete.  

Ämnet som jag har valt att skriva om är ” Barnlitteraturläsning-Studie om hur man arbetar 
med barnlitteraturen på förskolan”. 

Sen förskolan kom ut med sin egen läroplan så stor det: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra. ” (Lpfö 98: reviderad 2010. S. 10) 

Eftersom jag har intresse av att se hur ni använder er av barnlitteraturen med barnen och hur 
ni arbetar med det för att utveckla deras språkliga utveckling. Hur ni tar till er läroplanens 
uppdrag, vilka former och mål som använts.  

Jag hoppas att du vill delta i min intervju, jag kommer att renskriva det som jag får svar på av 
dig och jag kommer inte använda ditt riktiga namn utan jag kommer hålla dig anonym.  

 Jag tycker att detta ämne är så intressant, jag hoppas att jag kan synliggöra hur ni arbetar med 
litteraturen med barnen i förskolan.  

Jag hoppas att detta ämne även gillas av dig. Dina svar är viktiga för mig för att kunna 
genomföra mitt examensarbete och jag kan inte genomföra undersökningen utan din hjälp.  

 

 

Tack i förhand  

Linda Grape 

 

Kontaktinformation: 

E-mail: XXXXXXXXXXX och XXXXXXXXX 
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Bilaga 2 

Barnlitteraturläsning – Studie om hur man arbetar med 
barnlitteraturen på förskolan  
Född: 19__       

Yrke: 

Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

Varför använder pedagogerna barnlitteratur 

- Kan du berätta vad som är bra med barnlitteratur? 

- Använder ni mycket textböcker eller bildböcker? 

- Vad tycker du om barnlitteraturer som finns på förskolan? 

- Varför har ni barnlitteraturer på förskolan? 

- Varför använder ni/du barnlitteratur? 

- Vilka slags barnlitteratur använder ni/du helst? 

Hur arbetar pedagogerna med barnlitteraturen 

- Kan du berätta hur ni/du arbetar med barnlitteraturen? 

- Vilket arbetssätt använder du helst när du ska läsa för barnen? 

- Har ni andra arbetssätt än vanligt högläsning för barnen? 

I vilken omfattning arbetar pedagogerna med barnlitteraturen 

- Kan du berätta i vilken omfattning du arbetar med barnlitteratur? 

- Har ni flera lässtunder eller bara vid ett tillfälle? 

- Har ni så att ni använder en bok till att gå vidare och göra olika aktiviteter? 

- Arbetar ni/du med barnen medan ni läser? 

- Får barnen testa eller öva på att se och läsa orden? 
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