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Abstrakt 
 
Syftet med vår empiriska studie var att undersöka hur pedagogerna arbetar med barnlitteratur 
och högläsning i förskolan. Vi har i vår undersökning intervjuat fyra pedagoger för att få en 
inblick i hur arbetssätten kan gå till med barnlitteratur och högläsning i förskolan. I vårt 
resultat har vi kommit fram till att pedagogerna är medvetna om att arbetet med barnlitteratur 
är viktigt för ett lärande hos barnen och kan se väldigt olika ut. Barnen skall också medverka i 
valet av barnlitteratur, tillexempel genom biblioteksbesök. I vår diskussion framhåller vi att 
alla pedagoger har en förståelse för att barnlitteratur främjar barnens språk samt att 
bearbetningen av barnlitteraturen kan gå till på olika sätt och är betydelsefullt för barnens 
lärande. I diskussionen redogör vi också för att tematisk litteratur så som genus och kulturella 
aspekter inte var särskilt vanligt hos informanterna i undersökningen.



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som tog sig tid att svara på våra intervjufrågor, 
utan er hade vår studie inte gått att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
handledare samt vänner och familj som har läst och kommit med tips och idéer till vårt 
examensarbete. 
 
 
 

Karolina Sundling 2008   Stina Söderholm 2008 
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1. Inledning 
 
Vi är två blivande förskollärare som tycker att barnlitteratur och högläsning i förskolan är 
viktigt och har därför valt det som ämne i vårt examensarbete. Litteraturarbetet ska ge ett 
lärande hos barnet. Syftet med vår undersökning är att belysa hur pedagogers arbete med 
barnlitteratur och högläsning ser ut i arbetet med barnen, detta kommer vi att undersöka 
genom intervjuer. Vi kommer att belysa frågan ur pedagogens perspektiv. Orsaken till att 
belysningen görs utifrån det perspektivet är för att vi upplever att den sällan synliggörs och att 
det är pedagogens handlingar som påverkar barnets lärande. Denna undersökning vill vi ska 
vara ett utvecklande redskap för oss i vår kommande yrkesroll som pedagog i förskolan samt 
för andra inom yrkesrollen.  
 
En fråga som ledde till undersökningen var varför arbetet med högläsning av barnlitteratur 
och arbetet av denna kan se så olika ut. Det står inte uttalat i läroplanen för förskolan 
(Lpfö98) hur förskolan skall arbeta med litteratur, men läroplanen nämner litteratur och 
språkutveckling. Vi upplever att pedagogernas arbeten kring barnlitteratur ofta är en svag 
punkt och används mer som ett lugnande medel än som en väg mot ett lärande.  
 
I vår undersökning kommer vi att belysa pedagogernas arbete med barnlitteratur i fokus på 
högläsning då denna metod är den som används mest i förskolan eftersom de flesta av barnen 
inte lärt sig läsa än. Vi kommer även i vår undersökning redogöra för hur barnlitteraturen kan 
användas i övrigt, till exempel genom bild och drama. Vi har genom erfarenheter från vår 
verksamhetsförlagda utbildning sett stora skillnader i hur pedagoger och deras val i arbetet 
kring barnlitteratur sett ut. Vi anser att det är viktigt att barnlitteraturen bearbetas tillsammans 
med barnen på ett betydelsefullt sätt i kunskapssökande, språkutveckling och psykologisk 
bearbetning. Pramling (1993) menar också att högläsning är ett bra sätt att bearbeta saker 
tillsammans med barnet och inte enbart en envägskommunikation. Dominkovic´, Eriksson och 
Fellenius (2006) menar att högläsningen i förskolan ska vara en metod för lärande i det 
vardagliga arbetet, både som samling och som vägledning genom andra arbeten i 
barngruppen. Författaren frågar sig också om pedagogerna är medvetna om hur kraftfull 
högläsningen är och vilka påföljder det har på barnen. Vi upplever att de flesta förskolor 
arbetar med barnlitteratur på ett eller annat sätt.   
 
Med högläsning av barnlitteratur menar vi sådana situationer där en pedagog läser en text 
högt för ett eller flera barn. Med enbart barnlitteratur menar vi sådana texter som är avsedda 
för barn såsom, dikter, barnböcker, pekböcker och sagor. Litteratur i vårt arbete anses som 
lexikon, uppslagsverk och faktaböcker både för barn och för vuxna. Med pedagogiskt verktyg 
menar vi hur litteraturen används av pedagogen som ett verktyg till ett lärande för barnen. 
Begreppet pedagog används i vårt arbete och med det menar vi personal som arbetar på 
förskolan inom barngruppen.  
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2. Bakgrund 
 
Vårt inledande stycke handlar om förskolans uppdrag i ett historiskt och nutidsperspektiv och 
läroplanens betydelse för dagens förskola. Vi kommer därefter att gå in på ämnet pedagogens 
arbete med fokus på högläsning av barnlitteratur, samt andra arbetssätt av barnlitteratur i 
förskolan och dess betydelse för barnen. Dominkovic´ (1984) menar att högläsning används i 
förskolan därför att det är viktigt för barnen att få lyssna på när något läses högt. Hur 
läsningen äger rum sker olika från ställe till ställe, vissa läser för hel grupp, andra för mindre 
barngrupper. Läsningen inträffar antingen på en bestämd tid eller när tillfälle ges. En viktig 
aspekt för pedagogen att tänka på är att visa intresse inför läsningen, om inte pedagogen 
tycker att arbetet med litteratur är roligt speglas det i val av litteratur och engagemang vid 
högläsningen. 
 

2.1 Förskolans uppdrag (Lpfö98) 
 
Enligt författarna Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) växte förskolepedagogiken fram 
från Tyskland ur den borgerliga kvinnorörelsen och spreds genom Europa. Förskolan var en 
kvinnlig rörelse i Sverige som de flesta andra länder och skulle innehålla hemlika 
vardagssysselsättningar. Enligt SOU 1997:157 skall dagens förskola ses som ett komplement 
till barnets hem och hur verkligheten ser ut för barnet utanför förskolan. Förskolan skall även 
präglas av omsorg, omvårdnad och inlärning samt att detta är en utveckling som sker ständigt. 
Orlenius (2001) skriver att förskolan fick sin första läroplan år 1998, i den finns uppsatta 
politiska mål och riktlinjer som personal i verksamheten skall arbeta efter. Tidigare utmärktes 
förskolans verksamhet under lång tid av omsorg och välgörenhet. Författarna Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att förskolan och skolans utveckling löper delvis 
samman och är starkt influerade av Fröbel. Enligt Wallström (1992) är Fröbelpedagogiken ett 
arbetssätt som många i dagens förskola fortfarande arbetar efter. Mannen som grundade detta 
arbetssätt och tänkande hette Friedrich Wilhelm August Fröbel. Han föddes i Tyskland och är 
grundaren till Kindergarten, därifrån har förskolan sitt ursprung. Fröbel menade att arbete, 
inlärning och skapande gick att sammanföra och att man skulle se utifrån varje människas 
livssituation.  
 
Enligt Pramling Samulesson och Sheridan (2006) lyder läroplanen för förskolan under 
skollagen där utbildningsdepartementet är huvudman och skolverket är tillsynsmyndighet. 
Läroplanen (Lpfö98) är en förordning som talar om vad man skall göra i förskolan och vad 
varje pedagog och kommun måste följa. Läroplanen är till för den pedagogiska verksamheten 
för barn i åldern ett till sex år, där det enskilda barnets utveckling står i centrum. I läroplanen 
finns uppställda mål att sträva mot och innehåller inga individuella kunskapsmål och inga 
former av betyg eller omdömen, men som däremot kräver dokumentation som ger möjlighet 
till en utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Enligt dessa författare så tolkar vi det 
som att förskolan förr i tiden skulle vara en hemlik miljö medan dagens förskola skall vara ett 
komplement till hemmet där omsorg och den pedagogiska miljön bidrar till ett lärande för 
barnet.  
 
 
 
 

 2



2.2.1 Förankring i styrdokument 
 
Det vi redogör för i vår undersökning är vikten av att använda litteraturen som ett hjälpmedel 
till lärande för barnen i förskolan. Det står inte uttalat i läroplanen för förskolan hur arbetet 
med litteratur skall gå till, men det finns mål och riktlinjer som kan kopplas till 
litteraturarbetet i förskolan. Nedanstående mål och riktlinjer är några som förskolan och 
arbetslagen skall sträva efter att uppnå. 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn 
 

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

                                                           (Utbildningsdepartementet 1998:13). 

- utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 
intresse för skriftspråk och förförståelsen av symboler samt deras 
kommunikativa funktioner”. 

 (Utbildningsdepartementet 1998:13).  
 
”Arbetslaget skall 
 

 
-    ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. 
 

-    stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse  
      av skriftspråk och matematik.” 

 
(Utbildningsdepartementet 1998:13). 

 
 

2.2 Språkutveckling och litteratur 
 
Dominkovic´ (1984) anser att högläsning är viktigt för barn. Genom läsning stimuleras barn 
och kan vara en fortsättning för barns språkutveckling samt att högläsning av sagor och dikter 
är betydelsefulla för barnen.  De vuxna måste i sina samtal med barn vara öppna och kan 
genom till exempel kroppsspråk visa olika gester eller blickar. Det är även bra att koppla ord 
till handlingar och händelser för att barn skall få en större förståelse. Författaren framhäver 
också att pedagogen skall skapa tillfällen för barn där de har möjlighet till att utveckla sitt 
språk och tänkande, detta genom till exempel högläsning eller att leka med ord dels i tal men 
även i skrift. Enligt Amborn och Hansson (1998) kan högläsning ha olika effekter på barnet. 
De menar att barnet i tidig ålder lär sig att böcker är viktiga, böcker ökar deras ordförråd, de 
får nya begrepp, ökar deras fantasi och får lättare att förstå sina egna känslor.  
 
Svensson (1995) menar att böcker är ett redskap för att skapa ett rikt språk hos barnet. I 
böckerna får barnen ta del av olika främmande verbala uttryck som är bra för deras 
språkutveckling. Genom de språkliga uttryckssätt som förekommer i böckerna kan barnen 
självständigt skapa sig ett förhållande till språket. Säljö i Forsell (2005) framhåller att 
Vygotskijs ansåg att språket fungerar som ett verktyg som ska bidra till ett lärande i samspelet 
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med varandra. Språket är ett viktigt psykologiskt verktyg där människor i samspel med 
varandra utbyter olika erfarenheter och kunskaper. Genom språket får människan sociala 
erfarenheter. När människan sedan använder sina nya kunskaper/sociala erfarenheter 
förmedlas dem till andra människor och kunskapen blir något gemensamt för dessa 
människor. Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) framhåller att litteratur är en 
viktig faktor för att stimulera och påverka barns språkutveckling, särskilt med tanke på 
barnens läs och skrivkunskaper. Pramling Samulesson och Sheridan (2006) menar att barns 
skriftspråksutveckling sker genom iakttagelser från andras skrifter. De ”läser” genom 
återberättning av vad andra läst. Nästa steg i skriftspråksutvecklingen menar författarna är 
situationsläsning och situationsskrivning med andra ord att de läser skyltar och skriver 
inköpslistor. I samspelet med andra barn skapar barnet en förståelse för att det inte är 
situationen som bestämmer vad som kan läsas utan själva texten.  
 
Björklid (1997) anser att ett interaktionistiskt perspektiv innebär en samverkan mellan sig 
själv och personer i miljön runt omkring såsom föräldrar, lärare och vänner. Bråten (1996) 
beskriver att Vygotskij ser språket som en viktig process i ett lärande. Med hjälp av språket 
kan människor både ta in och överföra kunskaper till andra. Författaren skriver också att 
Vygotskij anser att barn lär av varandra och klarar av mer saker om de samarbetar och lär med 
hjälp av en vuxen eller lär av ett annat barn. Kunskapen barnet tar med sig därifrån gör att de 
sedan klarar av att utföra saker på egen hand vid ett annat tillfälle. Enligt Vygotskij (2001) är 
språket ett redskap för att kunna klara av att kommunicera med andra, och att utnyttja språket 
i första hand för att framföra något och skapa förståelse i olika sammanhang. Dominkovic, 
Eriksson och Fellenius (2006) säger att pedagoger kan använda barnlitteraturen som ett 
moment i vardagens aktiviteter, tema arbeten men också för att samla barnen, medan 
Henriksson (2000) menar att barnlitteraturen skall aktivera barnen och att barnlitteraturen allt 
för ofta används som ett lugnande medel i situationer som ”läsvila”. Författaren anser att 
barnlitteraturen ska ge spring i benen och lust till att leka. Balke och Bae (1984) menar 
däremot att högläsning ger avslappning för vissa barn, ger kunskapskällor, lär dem att lyssna 
och ta emot intryck. Författarna framhäver att en viktig pedagogisk uppgift är att skapa en 
läshörna, göra ett urval av böcker, placera böckerna så att barnen själva kan använda sig av 
dem, samt att uppslagsverk och lexikon finns tillgängliga för barnen, för att ge svar på 
barnens frågor. Whitebread (1996) menar att litteraturen har en positiv inverkan på barnet 
genom att den är underhållande samtidigt som den ger information och att barnet skapar sig 
en förståelse för litteraturen. Den ger även barnet en tro på att de ska lära sig läsa samt är en 
övning för koncentrationen. Barnet skall även skapa sig en förståelse för att texten i en bok är 
densamma varje gång du läser den, att språket är uppdelat i ord samt även hur man kan 
använda sig av informationen som bilder i litteraturen ger barnet.   
 

2.3 Barnlitteraturens bakgrund 
 
Här följer en kort sammanställning om barnlitteraturens historia, där även det fria berättandet 
berörs. Kåreland (2001) framhåller att innan barnlitteraturens utgivelse var det inte ovanligt 
att barnen roade sig med att läsa böcker skrivna för vuxna. Blomberg (1988) menar att innan 
barnlitteraturen utgavs var många av texterna som barnen blev delaktiga i kyrkliga, tanken 
med dem var att ge en troende fostran. Både Kåreland (2001) och Lindö (1992) säger att 
människans förmåga till berättande hade stor betydelse för människan i krissituationer. 
Kåreland (2001) framhåller också att många av den klassiska barnlitteraturen som vi läser 
idag var ämnade för vuxna från första början. Exempel på en sådan bok är Robinson Crusoe, 
1719. Lindö (1992) skriver att under 1700-talet så var allting som hade med fantasi att göra 
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förbjudet i den europeiska barnlitteraturen. Man menade att sagorna kunde jaga barnens 
fantasi och skulle hindra dem till att samla in nyttiga kunskaper. Sagorna visade på skillnader 
i samhällsklasser. Sagorna hade framgång i de lägre klasserna i både muntlig form och i tryck. 
Dessa sagor var inte enbart ämnade för barn utan även för vuxna och skulle hjälpa dem att stå 
ut med den bistra verkligheten. I början på 1900-talet gjordes tappra försök att sprida 
barnlitteratur till arbetarklassens barn, och gav ut olika bokserier som skulle locka till läsning. 
En lära som gjorde att sagoberättandet blev väldigt populärt var författaren Bettelheims teori. 
Han presenterar i sin bok ”sagans förtrollande värld” en psykoanalytisk tolkning av sagan då 
han menade att barnet medvetet eller omedvetet tar till sig sagan och lär sig att bemästra 
problem i livet.  Fast (2001) framhåller att människan genom historien har blivit bekräftade 
och fått kraft i tunga tider genom berättelsen. Berättelser har inte alltid blivit tillåtna under 
vissa regimer och därför blivit ett förbjudet handlande, men berättelserna har fortsatt leva 
genom att människorna memorerat historier och genom berättandet levt vidare.  
 

2.4 Barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg 
 
Enligt Balke och Bae (1984) så ska samtal, berättelser och läsning ha olika gynnande 
aspekter. Barnet skall till exempel: 
 

• skapa kunskaper för världens omgivning, 
• öka sitt ordförråd som skapar förståelse för olika begrepp,  
• att lära sig lyssna och ta in olika intryck,  
• en aktivitet som ger barnet en paus från kroppsliga aktiviteter,  
• skapa en förståelse för både andras och sina egna känslor och att dessa ger barnet 

möjlighet till gemenskap med andra barn.  
 
I läroplanen för förskolan står det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.” (Lpfö98: 12).  
Dominkovic´ et al. (2006) skriver att lässituationen med ett eller två barn lätt blir en 
pedagogisk situation, där den vuxne kan vägleda barnet mot större kunskaper och erfarenheter 
om litteratur, bilder, språk och innehåll. Författarna menar att det är en spontan pedagogisk 
situation, alltså inte planerad. Att ha högläsning i en större grupp är svårare för att skapa 
samtalsstunder som ska vara givande för alla, eftersom det lätt blir en envägskommunikation. 
För att behålla alla lyssnares koncentration så är det möjligt att pedagogen ställer en fråga då 
och då som bidrag till att alla måste koncentrera sig och tänka efter. Författarna säger också 
att ju yngre barnen är i en större grupp desto mer måste pedagogen använda sin röst för att 
fånga barnen, särskilt när inte någon bild är synlig för barnen. Barnen i förskolan skall mötas 
av vuxna som har en positiv inställning till böcker och barnen socialiserar då naturligt in 
attityder till böcker och dess funktion. Författarna menar att det finns tre komponenter i en 
lässituation, den vuxne, barnet och boken. Barnet och den vuxne delar bokens innehåll som de 
sedan tittar och samtalar kring, den vuxne är den som vägleder situationen. Björk och Liberg 
(1999) framhåller att när barnet sitter med någon vuxen och läser så har samtalet runtom det 
lästa en stor betydelse för hur barnet skapar en förståelse för vad som kommer senare i texten. 
Fast (2001) skriver om berättarens ansvar för lyssnarna och hur viktigt det är att berättaren 
som också är delaktig i berättelsen kan övervaka situationen så att åhörarna kan känna 
trygghet.  Balke och Bae (1984) menar att pedagogens samtal med barnen ska ske i 
dialogform och inte enbart monologiskt samt att pedagogen uppmuntrar till användning av 
språket. Barnet kommer närmare den vuxne när en historia berättas med hjälp av mimiken, 
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stämman, kroppen och berättarens engagemang. Detta bidrar till att barnet lättare lär sig 
identifiera sig med berättaren och personerna i berättelsen.  

2.4.1 Val av barnlitteratur i förskolan 
 
Bomberg (1988) anser att det är viktigt att barnlitteraturen väljs beroende på åldersgruppen 
eftersom barnen måste kunna tolka texten på rätt sätt. Enligt Pramling et al (1993) har 
pedagoger i förskolans verksamhet en vetskap om vikten av bokval och arbetet med 
litteraturen, men använder sällan den vetskapen i praktiken. Ofta då pedagoger väljer 
barnlitteratur är svårighetsgraden ganska låg vilket gör att alla barn förstår men stimulansen 
av boken blir inte lika för alla barn. Enligt Lindö (2005) skall bra litteratur vara 
kunskapsgivande, ge fantasi, vara utvecklande för barnsspråk och boken skall ge barnet olika 
former av upplevelser. Litteraturen måste också ge barnet en trovärdig bild av sin omvärld. 
Författaren menar även att det är viktigt att pedagogerna vet vad för typ av litteratur de skall 
välja och att barnet ska känna igen sig själv i litteraturen samt att den ger utmaningar. 
Kåreland (2001) framhåller detsamma som Lindö (2005) att en barnbok måste innehålla en 
karaktär som barnet kan identifiera sig med. Kåreland (2001) anser också att en bra barnbok 
ska vara relativt tunn och lättläst och skall innehålla bilder.  
 
Whitebread (1996) menar att när pedagogen söker efter litteratur till barnen skall du leta den 
som att du söker efter en vän. Om pedagogen finner litteraturen ointressant varför skall då 
barnen läsa den? Chambers (1998) menar att pedagogen behöver ha tänkt igenom vad och 
vilka böcker hon/han ska använda sig av i arbetet med barnen. Böckerna får inte grunda sig i 
stundens ingivelse. Författaren anser även att böckerna regelbundet behöver förnyas som ett 
led i en utvecklande kunskap. Enligt författarna Dominkovic´ et al (2006) är det viktigt att 
använda sig av olika sorters litteratur, både faktabaserad litteratur och sagoböcker där fantasin 
tar sig uttryck. Detta är något som pedagoger är bra på anser författarna. Pedagogernas 
arbetssätt är varierande och kan snabbt ändra fokus när de läser olika böcker för barn. Björk 
och Liberg (1999) menar att i arbetet med barn använder pedagogerna sig av olika sorters 
böcker och texter. Det innebär till exempel texter som är berättande eller argumenterade. 
Dessa böcker har olika syften som gör att lärande situationerna blir olika eftersom texternas 
bearbetas på olika sätt. I arbetet med små barn är pekböcker ett bra ”hjälpmedel” i dessa 
böcker får barnen en inblick i hur saker ser ut, och barnet får en beskrivande syn på vår värld.  
 

2.4.2 Genus i barnlitteraturen   
 
Författaren Nikolajeva (2004) menar att arbetet kring könsmönster och genus i 
barnlitteraturen kom igång redan på 1960/70- talet. Det man då gjorde var att beskriva de 
olika könsrollerna och deras typiska könsmönster. Flickorna som vänliga och med gott 
uppförande medan pojkarna är nyfikna och mer krävande. Författaren menar att orsaken till 
att många av dagens barnlitteratur har manliga huvudkaraktärer är för att ur ett historiskt 
perspektiv så är litteratur med kvinnliga karaktärer en relativt sen genre och därför anses 
manlig litteratur som mer vanligt. Vår syn på könsrollerna har ändrats med tiden och det är 
inte ovanligt med kvinnliga starka huvudkaraktärer i barnlitteraturen. Lindö (1986) menar att 
pedagoger bör välja sagor med kvinnliga huvudpersoner eftersom att det är svårare för en 
flicka att hitta karaktärer att identifiera sig med än vad det är för en pojke. Kåreland (2005) 
håller med Lindö (1986) att det är sällan som flickor kan identifiera sig med starka, 
utåtriktade och aktiva huvudpersoner i bilderböckerna, men det finns desto fler förebilder för 
pojkar. Kåreland (2005) menar vidare att pojkar tror sig skall visas som starka, tuffa och 
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tävlingsinriktade i skolan medan flickor skall visas som vårdare av kamratrelationer. 
Avslutningsvis kan vi tolka författarnas konstateranden att den syn vi har på könen i dag även 
avspeglar sig i barnlitteraturen.  
 

2.4.3 Litteratur som kommunikationsmedel  
 
Lindö (1986) anser att det är bra om pedagogen är väl insatt i litteraturen i det pedagogiska 
arbetet och på så vis kan använda litteraturen som ett medel under till exempel 
konflikthanteringar. Pramling et al. (1993) menar att litteratur är enkelt att samtala och skapa 
diskussioner kring. Författarna menar att pedagogen kan ställa frågor och problem som barnen 
sedan kan samtala kring och desto närmare barnens intresse som frågorna kan komma desto 
bättre och mer spännande samtal kan skapas. Ämnen som författarna tycker kan diskuteras är 
känslor, bilder, uppfattning eller förståelse av texten. 
 

2.5 Arbete med barnlitteratur 
 
Enligt Dominkovic´ (1984) kan en bok bearbetas på många olika sätt, bland annat kan barnen  
få återskapa något ur berättelsen genom drama, ord eller bild. Pramling et al. (1993) menar att 
för ett barn skall begripa en saga räcker det inte bara att barnet får lyssna på den. Vikten av att 
pedagogen fångar barnens intresse genom att till exempel ändra röstens tonläge i olika delar 
av sagan har betydelse för hur intresserade barnen blir. Genom leken bearbetar barnen sagor 
och andra händelser men pedagogen kan också skapa förutsättningar till bearbetning av sagor 
genom att ge barnen tillgång till olika material. Dels genom drama, utklädningskläder samt 
genom bild, lera och annat material där de kan illustrera figurer från sagan. När barnet sedan 
gjort sin illustration är det vikigt att de får visa upp det för någon. Sagan går också att 
problematisera genom att pedagoger eller andra vuxna ställer frågor som väcker olika tankar 
och känslor från sagan hos barnen, samt att barnen ställs inför problem som har med sagan att 
göra och skall antingen enskilt eller gemensamt komma fram till lösningar på problemet. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att barnen i förskolan kan i samtal om sagan 
återberätta budskapet och vad den handlar om. Författarna råder också till att barnen själva 
skriver egna böcker, där de ritar och skriver på sitt eget sätt. Barnen bör också uppmuntras till 
att skriva, läsa och berätta hur de själva vill.  
 
Dominkovic et al. (2006) menar att barnets öga måste vara tränat för att barnet skall kunna 
tolka och förstå en bild i arbetet kring litteraturen. I en pedagogisk situation som högläsning 
är det vikigt att samtala kring bilderna och inte ta för givet att barnet förstår och kan tolka 
bilden. Det kan vara bra att beskriva en bild för att upptäcka vad den föreställer. Barnen lär 
sig också att en bild kan ersätta det verkliga objektet och att det går att kommunicera via 
bilden om något som inte är närvarande. Författarna menar också att desto mer ord en bok 
innehåller desto mer bör man samtala kring bilderna. Bilderna skall leda till okända fenomen 
och idéer. I en högläsningssituation är sambandet mellan bild, text och samtalet kring dessa 
viktiga beståndsdelar. Blomberg (1988) menar att det är vikigt att arbetet kring litteraturen i 
förskolan sker regelbundet. Arbetet skall vara flexibelt och beroende på åldersgruppen. 
Litteraturarbetet skall också ske i en lugn miljö och möjlighet till ögonkontakt samt begränsa 
antalet pedagoger i arbetet till en eller två stycken, för att undvika förvirring och oroligheter i 
barngruppen. Lindö (1986) anser att det är viktigt att pedagogen känner till litteraturen så att 
det finns möjlighet till ett berättande utan att ta med varken litteraturens text eller bilder. Det 
är även viktigt att alla känner gemenskap under läsandets gång och möjlighet till ögonkontakt. 
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3. Syfte 
 
Syftet med vår studie är att belysa och beskriva hur pedagogers arbete med fokus på 
högläsning av barnlitteratur ser ut, samt hur arbetet med barnlitteratur för övrigt ter sig. 
 
 

Våra frågeställningar 
 
 
• Hur används högläsning av barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg av pedagogerna 

i förskolan? 
 
• När används barnlitteratur i förskolan? 

 
 
• Varför använder sig pedagogerna av högläsning samt andra arbetssätt av 

barnlitteratur? 
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4. Metod 
 
Vi valde att använda oss av intervju som informationsinhämtande metod eftersom vi då hade 
möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få fram mer information till vårt ämne. Genom 
våra intervjuer ville vi göra en empirisk undersökning som skulle visa på de olika 
pedagogernas arbete med barnlitteratur, i fokus på högläsning samt hur övrigt arbete med 
barnlitteratur kunde se ut. Resultatet redovisas i en löpande analys. 
 

4.1 Val av metod 
 
Intervju 
 
Kvale (1997) anser att intervjuer som forskningsmetod ger möjlighet till utbyte av 
uppfattningar utifrån centrala frågor som genom uppmärksamt lyssnande från forskaren ger 
information om det centrala ämnet. Patel och Davidson (2003) menar att intervjuer och 
enkäter är metoder där frågeställningar används för att få fram fakta om ett aktuellt område. 
Författarna påpekar även vikten av att informera informanterna i förväg vad intervjun skall 
handla om samt om den är anonym, konfidentiell eller inte. Kvale (1997) menar att en 
kvalitativ forskningsintervju påminner om ett vardagligt samtal och där informanternas 
erfarenheter synliggörs. Författaren menar vidare att även om intervjun påminner om ett 
vardagligt samtal så skall den utföras på ett professionellt sätt. Enligt Trost (2005) är en 
strukturerad intervju där frågorna kräver fasta svar medan en ostrukturerad intervju ger fria 
svar från informanterna. Kvale (1997) framhåller att en kvalitativ forskningsintervju oftast är 
halvt strukturerad vilket innebär att den vare sig är ett fritt samtal eller ett starkt utformat 
frågeformulär.  Grad av strukturering innebär enligt Patel och Davidson (2003) att 
informanten fritt kan tolka frågorna efter tidigare erfarenheter.  
 
Trost, (2005) beskriver i sin bok skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ intervjumetod 
att om man använder sig av siffror eller ord som längre, fler eller mer så är det en kvantitativ 
undersökning medan om man kan hålla sig borta från sådana ord så är undersökningen 
kvalitativ. Författaren menar att standardisering handlar om hur vida frågorna är likadana för 
alla personer. Hög grad av standardisering används oftast i kvantitativa undersökningar vilket 
innebär att intervjusituationen är lika för alla. En låg grad av standardisering innebär att 
intervjusituationen kan varieras, frågorna ställs utifrån lägessituationen, och möjligheten att 
föra samtalet för personen som intervjuas är stor. Enligt Patel och Davidson (2003) har 
informanten ett brett utrymme att tolka och svara på frågorna vilket till skillnad mot en 
strukturerad intervju som bara ger fasta svarsalternativ som ”ja” eller ”nej”.  Vi valde att göra 
en kvalitativ undersökning som utförs med låg grad av standardisering samt är halvt 
strukturerad. Vi ansåg att intervju som metod var ett bra sätt att samla information om vårt 
aktuella område, genom ett aktivt samtal som vi ledde.  
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4.2 Undersökningspersoner 
 
Vi har intervjuat fyra pedagoger på fyra olika avdelningar på två förskolor i Norrbottens län. 
Vi valde att intervjua endast fyra pedagoger eftersom vi kände att vi hade fått tillräckligt med 
material till vår undersökning när alla intervjuer var slutförda. Allt undersöknings material 
redovisas med anonymitet vilket vi var noga med att framföra till informanterna. Vi valde att 
genomföra vår undersökning på två olika förskolor med pedagoger från fyra olika 
avdelningar. Förskolorna var kända för oss sedan tidigare dock inte all fyra pedagoger.  Vi 
intervjuade två pedagoger på vardera förskola. I vår undersökning kommer vi att benämna 
informanterna som informant A, B, C och D.  
 

4.3 Bortfall 
 
Vi hade planerat att intervjua fem pedagoger, vi fick ett bortfall på grund av tidsbrist från en 
av informanterna. Vi tror inte att vårt slut resultat har påverkats av bortfallet då vi känner att 
vi fick tillräckligt med material från de pedagoger vi intervjuade. 
 

4.4 Etisk aspekt 
 
Vi var noga med att berätta om vår tystnadsplikt och att intervjun kommer behandlas 
konfidentiellt samt att de hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Trost (2005) 
framhåller att det är viktigt att man talar om för informanten att det finns möjlighet till att 
avbryta intervjun när personen vill. Patel och Davidsson (2003) menar att en konfidentiell 
undersökning innebär att det är endast de som utfört intervjun som har tillgång till 
svarsuppgifterna från enskilda individer, det skall alltså inte gå att identifiera personerna i 
resultatet. Därför kommer inget av de vi redovisar kunna identifieras såsom person och 
förskola. Kvale (1997) menar att insamling och hantering av datainformation är viktigt för 
informanternas integritet och sammanställningen skall innehålla fiktiva namn för att personen 
inte skall igenkännas.   
 

4.5 Undersökningsupplägg    
 
Vi använde oss av bandspelare vid vår intervju eftersom vi i efterhand ville lyssna på vad som 
sades ordagrant, vi förde även anteckningar under intervjun som försäkran att ingen 
information skulle försvinna. Vi var medvetna om att det fanns både positiva och negativa 
aspekter att använda sig av bandspelare och var därför beredda på att om informanten i fråga 
inte ville använda sig av bandspelare skulle endast anteckningar endast att genomföras. Enligt 
Trost (2005) är en av fördelarna att använda bandspelare under intervjun att du får en mer 
noggrann utskrift av vad som sagts under intervjun och att anteckningar inte är nödvändiga 
och kan på så vis vara mer aktiv samtalare under intervjuns gång.  
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5. Genomförande  
 
Vi har intervjuat fyra informanter på två olika förskolor i Norrbottens län. Vi kontaktade 
informanterna före intervjun via telefon för att höra om de ville ställa upp på en intervju. Då 
informerade vi dem om syftet med intervjun och vad materialet skulle användas till. När de 
hade gett klartecken och vi tillsammans bestämt datum och tid, mailade vi ut frågorna så 
informanterna skulle kunna förbereda sig. Innan vi startade intervjun berättade vi återigen om 
syftet med intervjun och vårt arbete, att vi har tystnadsplikt, och frågade om det var okej att vi 
använde oss av en bandspelare. Pedagog B ville inte använda bandspelare och vi genomförde 
endast anteckningar med henne. I de tre andra intervjuerna använde vi oss av både 
bandspelare och egna anteckningar utifall att det skulle bli något problem med det tekniska. 
Vi ställde frågor som informanten fritt fick tolka samt att följdfrågor ställdes när så behövdes, 
efteråt kunde informanten själv tillägga ytterliggare information kring ämnet. På båda 
intervjuställena blev vi avbrutna av övrig personal trots att vi satt avskilt, detta gjorde att 
intervjun kom av sig men påverkade inte resultatet i sig. Avslutningsvis fick informanterna 
tillägga information som de ansåg kunde vara betydelsefullt för vårt arbete. Vi tackade sedan 
för deras engagemang och insats. 
 

5.1 Bearbetning av data 
 
Enligt Trost (2005) handlar kvalitativa intervjuer om att förstå hur den intervjuades 
föreställningsvärld ser ut. Vi ville genom våra intervjuer få fram så bra undersökningsmaterial 
som möjligt. Utifrån svaren på våra intervjufrågor (se bilaga 1) gjorde vi löpande 
sammanställningar i form av berättelser utifrån informanternas ord, de analyserades sedan 
utifrån våra huvudfrågeställningar i syftet. Patel och Davidson (2003) skriver att i löpande 
analyser i kvalitativa undersökningar efter utförda intervjuer ger idéer om hur vi kan gå vidare 
i vår studie. Vår analys är indelad i samma tre kategorier som intervjufrågorna (se bilaga 1) 
för att enklare kunna tolka resultatet.  
 

6. Resultat 
 

6.1 Informanternas berättelser  
 
Vi har utformat fyra löpande berättelser med utgångspunkt från informanternas svar. 
Berättelserna har analyserats och tolkats utifrån våra tre huvudfrågor i syftet. 
Frågeställningarna ger en klarare översikt över resultatet. Vår empiriska undersökning är 
uppbyggd utifrån de fyra informanternas svar, dessa är alla kvinnor från Norrbottens län och 
är utbildade som förskollärare. Resultatet inleds med en presentation av de fyra 
informanternas berättelser, dessa nämns som informant A, B, C och D, därefter följer en 
analys av de fyra berättelserna.   

Informant A 
 
Informant A berättar att på hennes avdelning använder de sig av högläsning och barnlitteratur 
varje dag under fasta tider, dels på morgonen och eftermiddagen men även efter lunch. De har 
även delat in barnen i två grupper vid den fasta lunch läsningen. Barnen är indelade efter 
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mognad eftersom många av barnen har utländsk härkomst. Vidare berättar informant A att 
barnen ofta läser böcker själva och för varandra. Vid lunchläsningen läses två kortare böcker 
för de yngre barnen och en kapitel bok för de äldre barnen varav ett kapitel läses varje dag. 
Informant A menar att litteratur är ett bra alternativ för att främja språkinlärningen, samt en 
drivkraft för att lära sig läsa. Barnen gillar att sitta ned och lyssna på böcker. De får en 
förståelse för att en berättelse har en inledning, handling och en avslutning. Det syns då 
barnen själva vill berätta något genom till exempel drama.  
 
 Informant A anser att samtalen kring barnlitteraturen är viktig och sa att de aldrig läser en 
bok ”rätt upp och ned” utan att de samtalar kring händelserna och bilderna i barnlitteraturen. 
De arbetar sällan vidare och bearbetar barnlitteraturen efter att de har läst dem. Informant A 
berättar att arbetet kring barnlitteraturen kan göras med hjälp av att titta på färger och bilder, 
måla utifrån sagan samt att använda sig av tredimensionella figurer och flanosagor för att få 
ett annat perspektiv på sagan. På avdelningen där informanten arbetar brukar de använda sig 
barnlitteratur för att bearbeta olika händelser, såsom dödsfall och andra livsfrågor. 
Barnlitteratur är bra för att sätta sig in i hur andra känner och tänker menar informant A, samt 
att det är vikigt att välja böcker efter barnens önskemål och se till vad barnen är intresserade 
av och låna barnlitteratur som stimulerar deras intressen. Barnen är även delaktiga i val av 
litteratur då de går till biblioteket.  
 
Informant A berättar att barnen är medvetna om varandras olikheter och att de brukar prata 
om olika kulturer. Däremot går de inte in i detalj på till exempel hur det är att leva i det landet 
utan endast vilken flagga landet har. Pedagogerna på avdelningen försöker även lära sig små 
ord på barnens modersmål för att skapa trygghet. Pedagogerna brukar även tipsa föräldrarna 
till att låna liknande litteratur på barnens modersmål att läsa hemma som de läser på svenska 
på förskolan.  
 

Informant B 
 
Informant B berättar att på hennes avdelning är det barnen själva som styr arbetena kring 
litteraturen utifrån deras intressen. De använder inte litteraturen enbart för högläsning, utan 
också för fakta sökande och mycket inom skapandet. De har inga fasta tidpunkter på dagen då 
de läser utan tid för litteraturarbete är frivilligt. Men de brukar ge barnen möjlighet till att få 
högläsning av någon pedagog efter lunch vilket också är frivilligt men de flesta brukar välja 
att delta i aktiviteten. Informant B säger att eftersom de har valt att ha litteraturen som en 
frivillig arbetsform så är de noga med att påminna och uppmuntra till läsning, barnen för sig 
själva, eller då någon pedagog planerat en litteräraktivitet. De är också noga med att låta 
barnen läsa högt för varandra eftersom det är ett lärande för både språket och att tolka bilder.  
 
Arbeten kring litteraturen kan se väldigt olika ut på informant B:s avdelning. De använder sig 
mycket utav skapande utifrån barnlitteraturen. Det kan vara allt ifrån att sy och måla till fritt 
skapande. Informant B poängterar att allt arbete styr barnen själva utifrån vad de vill göra 
eftersom att de tror att sådana aktiviteter lockar och smittar av sig mer än om barnen upplever 
någon form av tvång av pedagogerna. På avdelningen som informant B arbetar på är barnen 
aktivt med och väljer litteraturen vilket ger ett starkare intresse hos barnen av att få lyssna och 
arbeta med böckerna. Regelbundna biblioteksbesök utförs. På avdelningen har alla barn 
tillgång till alla böcker därför att litteraturen ska vara en spontan och tillgänglig/fri aktivitet. 
Barnen läser också för sig själva och för varandra vilken tid som helst under dagen. Barnen 
har också tillgång till lexikon där de både själva och tillsammans med en pedagog kan söka 
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rätt på svar eller läsa om något som intresserar för stunden. Informant B säger att de har inte 
enbart spontana samtal under högläsningen utan även samtal som planerad aktivitet och 
informant B tycker att det är viktigt att pedagogen är noggrant förberedd och har till exempel 
läst litteraturen innan för att kunna göra lyssnandet mer spännande genom att till exempel 
använda sig av rösten på ett lockande sätt. Informant B säger att de använder litteraturen som 
ett medel för kommunikationsutveckling när till exempel någon kris uppstår. Hon menar att 
ett sådant arbete inte bara behöver bearbetas genom enbart litteratur utan också ge utspel 
genom skapandet. Oftast sker en form av krishantering genom litteraturen och som sedan 
leder till samtal med barnen i grupp.  
 
På informant Bs avdelning finns flera olika nationaliteter. Hon menar att dessa barn lever 
mycket efter svensk kultur och därför har de inte behövt välja litteraturen på förskolan utifrån 
det. De brukar låna mycket böcker som handlar om barn i olika kulturer därför att barnen är 
medvetna om att livet kan se olika ut beroende på var ifrån du kommer. Informant B säger 
också att barnen är mycket väl medvetna att de kommer från olika kulturer och vill gärna lära 
sig mer om varandras olikheter. Informant B säger att de tyvärr inte använder sig av 
litteraturen för tillfället för att barnen ska skapa en förståelse för sin egen och andras kulturer i 
en pedagogisk situation.  
 

Informant C 
 
Informant C berättar att på hennes avdelning använder de sig av högläsning både spontant då 
barnen kommer och vill läsa men även organiserat. Högläsning sker på morgon och efter 
lunch. Hon anser att högläsningen är viktig för att barnen skall få ett bra språk och ordförråd. 
Vidare berättar pedagogen att de läser högt för barnen som är små och inte kan läsa själva. 
Barnen brukar även titta på bilderna i litteraturen och läsa för varandra. Detta gör de spontant 
i den fria leken.  
 
Barnen är delaktiga i bokval då de går till biblioteket. Pedagogerna försöker också välja 
litteratur utifrån ett fokus område som de arbetar med. Informant C berättar att pedagogerna 
lånar litteratur som de själva vill fördjupa sig inom, innan de börjar ett arbete med barnen. För 
tillfället arbetar de med genus och väljer litteratur delvis utifrån ett genusperspektiv. 
Informant C berättar att de använder sig av litteratursamtal i form av en bokpåse där ett barn 
får berätta vad boken handlar om för de andra barnen och sedan läser de boken gemensamt. 
Sedan får de andra barnen komma med kommentarer kring boken. Informant C berättar att de 
samtalar spontant kring böcker de läser, om olika händelser eller svåra ord i litteraturen. I 
bilderböcker blir det en dialog kring bilderna där även texten broderas ut. Informant C berättar 
att de använder litteratur som ett kommunikationsmedel om det behövs, till exempel att läsa 
litteratur om saknad då en kompis har flyttat.  
 
På avdelningen där informant C arbetar har de aldrig ställts inför dilemmat en annan religion, 
men hon berättar att det finns böcker på biblioteket att låna och att drama är ett bra sätt att få 
in kulturella aspekter. I vår svenska kultur använder de sig mest av litteratur som handlar om 
julen, men har även en bok där andra traditioner nämns som de berör vid andra tillfällen.  
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Informant D 
 
Informant D beskriver att på hennes avdelning jobbar de med högläsning i någon form varje 
dag både spontant och planerat, i formerna högläsning, flanosagor eller bandsagor. 
Pedagogerna uppmuntrar barnen till att sitta med en stund: Finns det barn som lätt vill gå 
därifrån kan det vara bra att läsa med inlevelse och göra sagan spännande på så sätt få barnen 
intresserade.  
 
I arbetet med bilderböcker samtalar de kring bilderna. Bilderböcker är något som förskolebarn 
gillar, men informanten menar även att det är viktigt att vänja de äldre barnen vid lite längre 
texter att lyssna på. Vidare berättar hon att de pratar mycket om saker som sker, och då barnen 
blir intresserade av något brukar de tillsammans gå till biblioteket och låna böcker om ämnet. 
Sedan bearbetas boken med högläsning och skapande verksamhet. Barnen är delaktiga i 
bokval då de går till biblioteket men även när en bok skall läsas i samlingen. Om barnen 
kommer med förslag på någon bok de har hemma försöker pedagogerna uppmuntra barnet att 
ta med boken till förskolan så de kan berätta vad den handlar om för de andra barnen och 
sedan läsa den. Informant D anser att det är barnen som styr litteratursamtalen men att 
pedagogerna skall ställa frågor utifrån det, därför använder de sig av en bokpåse, där barnen 
själva får ta med en bok hemifrån och berätta om den, varav pedagogerna ställer små frågor 
som barnet får svara på. Informant D framhåller även vikten av att dela in barnen i 
smågrupper efter barnens ålder så gott det går utifrån mognad. Hon berättar att de sällan 
använder litteratur som ett kommunikationsmedel, men kan göra det när handlar om 
livsfrågor, läkarbesök och så vidare. När en bok läses och en viss händelse inträffar i boken 
kan barnen själva ta upp och börja berätta om någon händelse de har varit med om. 
 
Informant D har även erfarenhet av ett barn som kom från Arabien, som tog med sig en bok 
på arabiska och berättade för de andra barnen, han berättade på arabiska. De andra barnen och 
pedagogerna blev väldigt fascinerade över bilderna och att boken läses bakifrån. Hon har även 
erfarenheter från tidigare arbete med ett barn som hade en annan religions tro, det barnet fick 
vara med under sagoberättandet som handlade om julen men barnet deltog inte i praktiska 
övningar såsom Lucia. Men för tillfället arbetar de endast med svensklitteratur och svenska 
högtider.  
 

6.2 Analys och tolkning 
 
Nedan kommer en analys där vi redogör för våra informanters svar utifrån våra 
frågeställningar i syftet. 
 
Hur används högläsning av barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg av pedagogerna i 
förskolan?  
 
Alla fyra informanter ansåg att det fria och spontana läsandet hos barnen själva som viktigt 
och uppmuntrade barnen till det. Några av informanterna delade in barnen i mindre grupper 
vid högläsningstillfällena utifrån barnets mognad och härkomst. Bearbetningen av 
högläsningslitteraturen sker på olika sätt, alla informanter använder sig av spontana samtal 
med barnen kring barnlitteraturen under högläsningstillfället där de diskuterar svåra ord, 
uppfattning av bilder och text. De flesta av informanterna bearbetar barnlitteraturen i form av 
skapande aktivitet såsom drama och skapande. Några av informanterna använder sig av en 
bokpåse där barnen samtalar kring specifika frågor kring barnlitteraturen. Alla informanter tar 
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hjälp av litteratur som kommunikationsutveckling för samtal kring specifika händelser barnen 
varit med om och frågor de undrar över, såsom livsfrågor, läkarbesök samt andra frågor. På en 
av informanternas avdelning arbetar de tematiskt med genus, och valde därför litteratur utifrån 
det. Två av informanterna lyfter fram vikten av att göra lyssnandet av litteraturen för barnen 
mer spännande genom att vara väl förberedd och använda sig av rösten på olika sätt och att 
läsa med inlevelse för att få barnen intresserade. På de fyra avdelningarna som informanterna 
arbetar på anser alla att det är viktigt att barnen är med i litteraturval och att barnen är väl 
förtrogna med biblioteket. Däremot skiljer sig tillgängligheten av litteraturen från de olika 
avdelningarna. På två avdelningar finns all litteratur fritt tillgängligt för barnen och på deras 
nivå samt att på en avdelning hade de även lexikon tillgängligt för att barnen själva ska få 
lusten till att söka svar och fakta, medan på de två andra avdelningarna finns endast 
förskolans litteratur tillgänglig men ej bibliotekets.  En av informanterna anser att barnen 
själva skall styra arbetet kring litteraturen som enligt henne skall vara mer inspirerande och 
lockande för barnet, än om pedagogen styr arbetet.  
 
När används barnlitteratur i förskolan? 
 
Vi vill beskriva informanternas arbete kring barnlitteratur och högläsning i förskolan som 
väldigt blandat. De flesta av informanterna såg barnlitteraturen som ett högläsnings verktyg 
men även som ett lärande medel inom andra områden såsom drama, bild och 
kunskapssökande. Alla fyra informanter vi intervjuade använder sig av högläsning i vardagen 
då några har fast tidpunkt då högläsningen sker till exempel efter lunch, medan andra inte 
hade någon utsatt tid för högläsning men erbjöd barnen det efter lunch.  
 
Varför använder sig pedagogerna av högläsning samt andra arbetssätt av 
barnlitteratur? 
 
Några av informanterna använde barnlitteraturen i förskolan för högläsning och för ett 
utvecklande av språket, där de samtalade om svåra ord i barnlitteraturen. En informant 
använder svensk litteratur för att barnen skall skapa förståelse för Sverige samt annan 
litteratur för ett lärande om sitt hemland. De använder också svensk litteratur för att stimulera 
och utveckla språket hos de barnen som har ett annat språk. En annan informant lånar 
litteratur från biblioteket som handlar om barn i andra kulturer för att barnen har ett intresse 
av att lära sig om varandras kulturer och olikheter. De andra två informanterna arbetar för 
tillfället enbart med svenska barn och arbetar därför med svensk kultur och traditioner som 
hör till den.  
 

7. Diskussion 
 
Diskussionen är uppdelad i två avsnitt, varav en är metoddiskussion där vi diskuterar 
metodval, val av informanter och reliabilitet och validiteten av arbetet. I andra avsnittet 
redogör vi för resultatet i vår empiriska undersökning där vi diskuterar vår bakgrunds 
litteratur sammankopplat till intervjusvaren samt gör egna tolkningar utifrån resultatet. 
Resultatet är uppdelat efter frågeställningen i syftet. Diskussionen avslutas med en reflektion 
av den empiriska undersökningen. 
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7.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde intervjuer som metod då vi ansåg intervjuer som mest relevant för vår empiriska 
undersökning eftersom vi ville studera deras avsikter kring arbete med högläsning och 
barnlitteratur. Stukát (2005) menar att reliabilitet är tillförlitligheten av metod valet, och om 
undersökningen utförts utifrån vad som är avsett att undersökas så är den validativ. Vi är 
medvetna om att vårt tolkande av det inhämtande materialet kan ge en lägre tillförlitlighet än 
om vi hade använt oss av fler metoder samt använt oss av fler informanter. Vi tycker att 
intervju som metod var bra och vi anser att denna metod bidrog till att vi fick svar på vårt 
syfte, vi fick alltså reda på det som var avsett att ta reda på utifrån vårt syfte.  
 
Två av våra informanter var kända för oss sedan tidigare vilket vi tror underlättade 
genomförandet av våra intervjuer med dem, samtalet blev på så vis mer avslappnande för 
båda parter och materialet blev mer lättolkat för oss när vi redan kände till informanterna. 
Undersökningen ger perspektiv på hur arbetet med högläsning och barnlitteratur kan gå till i 
förskolan men eftersom vi enbart använt oss av intervju som metod samt enbart fyra 
informanter så förstår vi att resultatet av undersökningen inte kan ses som ett allmänt arbete 
inom förskolan utan endast för dessa fyra informanter.  
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Här nedan följer en diskussion utifrån våra tre huvudfrågeställningar där vi kommer att dra 
slutsatser utifrån resultatet i undersökningen, detta kopplas till litteraturen i bakgrunden samt 
våra egna tolkningar. 
 
 

• Hur används högläsning av barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg av pedagogerna 
i förskolan? 

 
Alla fyra pedagoger i våra intervjuer använde högläsning i vardagen. Något som de flesta av 
pedagogerna var överens om var att barnlitteraturen kunde användas som ett lärande medel 
inom andra områden såsom drama, bild och kunskapssökande. Författarna Pramling et al. 
(1993) menar att pedagogen kan genom att erbjuda barnen olika material såsom lera, 
utklädningskläder och drama vara en hjälpande faktor till att barnen kan bearbeta sagan, vilket 
leder till ett lärande för barnen. Vi tolkar det som att de fyra pedagogerna är medvetna om 
barnlitteraturens betydelse för barnets lärande och att arbetena kring barnlitteraturen kan se 
väldigt olika ut i val av material.  
 
Två av informanterna tycker det är viktigt att pedagogen är förberedd inför ett litterärt arbete, 
en pedagogisk situation såsom till exempel högläsning för att locka och få barnen intresserade 
samt att använda rösten på ett spännande sätt. Pramling et al. (1993) påpekar också vikten av 
röstens betydelse för att barnen skall förstå och bli intresserade av sagan. Vi tycker att det är 
viktigt att en pedagog har förmågan att göra läsandet spännande för barnen, att kunna ändra 
tonläge i rösten efter sagans innehåll och våga gå in i en annan roll som berättare, vilket gör 
situationen mer upplevelserik. Fast (2001) menar att berättaren skall vara en del av berättelsen 
men samtidigt vara den som har kontroll över situationen för att åhörarna skall känna 
trygghet.  
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Dominkovic´ et al. (2006) anser att arbetet kring litteraturen sker i sampel med barnet, boken 
och den vuxne och att det är den vuxne som skall leda litteraturarbetet. En av pedagogerna vi 
intervjuade anser att barnet själv skall styra arbetet med litteraturen för att själv blir mer 
motiverad till ett litterärt arbete. Vi håller med om det författarna skriver ovan, att det skall 
vara en interaktion mellan de tre parterna barnet, den vuxne och boken. Vi anser att det är den 
vuxne som skall vara den som inspirerar, motiverar och vägleder barnet i ett litterärt arbete. 
Det tycker vi ger en större möjlighet till ett lärande eftersom barnet kan behöva introduktion i 
främmande litteratur och material.  
Alla informanterna nyttjade biblioteket och ansåg att det är viktigt att barnen är med i val av 
litteratur. Chambers (1998) anser att litteraturen regelbundet bör bytas ut för att det skall leda 
till ett utvecklande och lärande hos barnen. En av informanterna lyfte fram vikten av att 
använda sig av lexikon för att barnen skulle bli förtrogna med litteraturen, och användandet av 
lexikon som metod för kunskapssökande. Det anser också Dominkovic´ et al. (2006) är vikigt, 
att variera litteraturen med allt från faktabaserad litteratur såsom lexikon till sagoböcker, det 
tycker författarna att pedagoger är bra på. Hur resulterade det sig då i att endast en informant i 
vår undersökning använder sig av lexikon i det pedagogiska arbetet med barnen? Att använda 
sig av lexikon i det pedagogiska arbetet i förskolan är även okänt för oss från våra egna 
erfarenheter men det är en bra metod för kunskapssökande. 
 

 
• När används barnlitteratur i förskolan? 

 
Författarna Pramling Samuelsson och Sheridan (1996) lyfter fram vikten av att uppmuntra 
barnen till det spontana läsandet och att skriva egna böcker. Detta är något som alla 
informanter ansåg vara betydelsefullt och la stor vikt vid, några använde denna metod som en 
del av deras pedagogiska arbete medan någon ansåg detta tillhöra den fria leken.   
 

 
• Varför använder sig pedagogerna av högläsning samt andra arbetssätt av 

barnlitteratur?  
 
Pramling et al. (1993) menar att pedagoger sällan väljer barnlitteratur som möter alla barn på 
deras respektive nivå, utan bokvalen ligger på relativt låg nivå för att alla barnen ska förstå, 
denna brist är inte stimulerande för varje individ. Författarna anser även att pedagogerna 
känner till vikten av val av litteratur men utför det inte i praktiken. Vi fann i vår undersökning 
att två av informanterna delade in barnen i mindre grupper efter ålder och mognad eftersom 
att olika aspekter påverkar deras förståelse i val av litteratur. De två informanterna var alltså 
medvetna om att litteraturvalet har betydelse för barnets stimulans. Alla fyra informanter hade 
en medvetenhet i val av barnlitteratur utifrån situation och barngrupp, men varför var det 
ingen som medvetet valde litteraturen utifrån barn med ett annat språk då det fanns barn som 
hade det? Blomberg (1988) anser att litteraturen måste passa åldersgruppen eftersom att 
barnen ska kunna förstå texten på rätt sätt, därför är det viktigt att tänka på hur litteraturen 
väljs ut. Vi menar att det är viktigt att dela in barnen i mindre grupper för att skapa en lugn 
miljö som ger möjlighet till kommunikation där alla är deltagande och känner trygghet och att 
varje barns lärande främjas, detta styrker Blomberg (1988) som också anser miljön vara en 
viktig aspekt där barn och pedagoger kan skapa ögonkontakt, författaren anser även att antalet 
pedagoger i miljön bör vara låg för att undvika oroligheter och förvirring hos barnen. Två av 
informanterna ansåg att högläsning vara ett främjande för språket där ordförrådet växer och 
byggs upp med hjälp av diskussioner kring svåra ord i texten. Dominkovic´ (1984) anser att 
läsning är främjande faktor för språkutveckling och att högläsning är en pedagogisk situation 
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som ger möjlighet till ett utvecklande av tal och skriftspråk. Svensson (1995) skriver att 
litteraturen lär barnen främmande verbala uttryck som utvecklar språket. Vi anser detta vara 
en pedagogisk situation som är oerhört främjande för barnen i både tal och 
skriftspråkutvecklingen att både se och höra nya ord.  
 
Alla informanter i vår undersökning använder sig av litteratur både för barn och vuxna för att 
skapa kommunikation kring olika ämnen, såsom livsfrågor till exempel. Vi anser att litteratur 
är ett bra hjälpmedel både för barn och för pedagog som kommunikations hjälpmedel i 
situationer där det kan krävas hjälp till exempel dödfall och andra svåra situationer. Lindö 
(1986) menar att litteratur kan användas som ett hjälpmedel vid till exempel 
konflikthanteringar.  
Både Lindö (1986) och Kåreland (2005) menar att det är vikigt att välja barnlitteratur utifrån 
ett genusperspektiv eftersom att flickor mer sällan har karaktärer de kan identifiera sig med än 
vad pojkar har. Detta är något en av informanterna arbetar med på hennes avdelning där de 
väljer barnlitteratur med både manliga och kvinnliga karaktärer samt litteratur där könet på 
karaktärerna var oidentifierbara. Vi förvånas över resultatet att det var så få informanter som 
hade genus i åtanke när de väljer litteratur. Vi anser att genus är en vikig aspekt i dagens 
samhälle och bör därför speglas i val av litteratur i förskolan.  
 

7.2.1 Avslutande reflektion 
 
Vi fann att alla fyra informanter var medvetna om att det litterära arbetet är betydelsefullt för 
barnet, främjande för språket och deras lärande. De ansåg att litteratur kan bearbetas på flera 
olika sätt, såsom drama, skapande i olika former och ett redskap för kommunikation. De 
framhöll även vikten av att förnya litteraturen gemensamt med barnen. Däremot tycker vi att 
val av litteratur är av stor betydelse och förvånas något över att inte fler av informanterna la 
större vikt vid det. Som vi nämner ovan så anser vi att genus i barnlitteraturen är en viktig 
aspekt i dagens förskola och som alla pedagoger borde ha i åtanke vid val av barnlitteratur till 
förskolan.  Vi anser även att de barn som har ett annat språk skall ges möjlighet till att läsa 
och titta på bilder utifrån litteratur från deras hemland och även med deras språk som främjar 
deras lärande.  
 

8. Förslag till vidare forskning 
 
Det vår undersökning har gett oss är vikten av att använda sig av litteratur och högläsning i 
det pedagogiska arbetet, samt hur arbetssätten med litteratur och högläsning kan gå till. Under 
vår empiriska undersökning upptäckte vi att flera av informanterna inte insåg vikten av val av 
rätt litteratur med tanke på olika aspekter såsom utländsk härkomst, genus och åldersmognad. 
Vi anser dessa tre aspekter som något väldigt viktigt i det pedagogiska arbetet och som alla 
som arbetar inom förskolan borde känna till. Det vi tycker skulle vara intressant att forska 
vidare med är hur medvetna pedagoger är när de väljer litteratur till arbetet med barnen.     
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Bilaga 1 
 
 

Intervju frågor 
 
Arbete med barnlitteratur 
 
Berätta för oss hur ni arbetar med litteratur! 
  
Använder ni er av högläsning, varför? 
När använder ni er av högläsning? 
Hur genomförs högläsning? 
 
 
Pedagogiska situationer 
 

- När ni har läst en bok, hur kan då arbetet kring boken gå till? 
- hur bearbetas boken? 

 
- Använder ni litteratur som ett hjälpmedel som till exempel kommunikations 

utveckling? 
      (Psykologisk bearbetning av till exempel olika händelser) 

 
-     Hur tar du med barnen i litteraturval? 
- När i vardagen använder ni er av litteratur? 
      (läsning, spontant, ett måste) 

 
- Hur kan ett litteratursamtal se ut? (Använder ni er av dem). 

 
- Har ni kulturella aspekter som påverkar er högläsning? 
      (tematiska böcker jul, påsk osv)  

 
      (Om ni har) 

 
- Blir alla barn involverade i varandras kulturer? 
      (svensk eller utländsk litteratur).  
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