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Abstrakt  

Denna empiriska studie har haft som syfte att belysa förskollärarnas användande av 

barnlitteratur samt vilket utrymme den ges i förskolan. För att ta reda på detta har vi intervjuat 

fyra förskollärare om deras förhållningssätt till barnlitteratur. I vårt resultat går att utläsa att 

samtliga förskollärare såg barnlitteratur som viktigt för barnets utveckling inom olika 

områden, då främst språkutveckling. Samtliga förskollärare förklarade under intervjuerna att 

syftet med högläsningen även sågs som en omsorgssituation. Den främsta anledningen till att 

läsa högt för barnen tycktes vara kopplade till de temaarbeten som förskolorna arbetar med. 

Drivkraften till att spontant läsa en bok kom i första hand från barnen. Trots att förskollärarna 

var medvetna om de positiva effekterna som högläsningen ger, är det i de flesta av fallen som 

högläsningen inte fanns med i verksamhetens dagliga planering. Anledningen till detta 

förklarade förskollärarna är olika faktorer som förhindrade detta arbete, där tids- och 

personalbrist framhölls av många. Samtliga i studien såg bibliotekarien som en tillgång i urval 

av barnlitteratur till förskolan. Vi såg dock skillnader på engagemang när det kom till det egna 

aktiva valet av barnlitteratur. Vår diskussion redogör för förskollärarnas förhållningssätt 

utifrån begreppen, syfte, definition av barnlitteratur, val och tillgänglighet samt tid och miljö. 

För att barnlitteraturen och dess användningsområden ska uppfylla de syften som denna 

studies förskollärare benämner, behöver den ges en tydlig plats i den pedagogiska 

planeringen.  

Abstract 

This empirical study has served to highlight the preschool teachers' use of children's literature 

as well as the space it is given in preschools. To find out, we interviewed four preschool 

teachers about their approach to children's literature. Our results can be discerned that all 

preschool teachers saw children's literature as important for the child's development in various 

fields, mainly language development. All preschool teachers explained during interviews 

explained that the purpose of reading aloud can also be seen as a caring situation. The primary 

reason for reading aloud to the children appears to be related to the theme works preschools 

work with. The driving force to spontaneously read a book came primarily from the children. 

Although preschool teachers were aware of the positive effects that reading aloud provides, it 

was in most of the cases that reading aloud was not provided to daily planning. The reason for 

this is explained by the preschool teachers explains are different factors that prevented this 

work, where time and staff shortages emphasized by many. All of the preschool teachers in 

this study saw the librarian as an asset in the selection of children's books to their preschool. 

However, we saw differences in engagement when it came to their own active choice of 

children's literature. Our discussion describes preschool teachers approach to the concepts, 

purpose, definition of children's literature, selection and availability as well as time and 

environment. For children's literature and its use must meet the objectives of this study pre-

term, it needs to be given a prominent place of the educational planning. 
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1. Inledning 

Som blivande förskollärare ser vi det som viktigt att barn i förskolan får uppleva en miljö där 

barnlitteraturen får stort utrymme, eftersom vi under vår utbildning uppmärksammat 

banlitteraturens betydelse för såväl barnens tillägnande av ett rikt språk, sociala färdigheter 

samt utvecklandet av deras fantasi och logiska och analytiska tänkande. Med tanke på 

ovanstående, i kontrast till de erfarenheter vi har kring barnlitteraturens användning i 

förskolan, har vi valt att studera hur barnlitteratur används i förskolan. 

Valet att studera barnlitteraturens roll i förskolan grundar sig på att vi upprepade gånger stött 

på böcker innehållande svordomar, våld och annat som känns opassande för barn i 

förskoleålder. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevt att högläsning 

främst används för att skapa en lugnare atmosfär innan en annan planerad aktivitet. Vi har 

även uppmärksammat att det oftast är på barnens initiativ som böcker läses. Vidare har vi 

reagerat på att högläsning inte tas upp i den dagliga planeringen i verksamheten. Med detta 

arbete hoppas vi få en djupare förståelse för hur förskollärarna använder litteraturen, vi menar 

då att våra tidigare erfarenheter inte behöver stämma överens med resultatet av föreliggande 

studie. Vår vision med arbetet är att genom intervjuer synliggöra förskollärarens val av 

litteratur, målsättning och eventuellt vidare arbete med litteraturen. Detta för att få en 

uppfattning om vilket syfte förskollärarna har med barnlitteraturen i förskolan. Av våra 

intervjuer hoppas vi finna flera olika arbetssätt som förskollärare väljer för att utveckla 

läsandet. Vår förhoppning är att förskollärarna använder läsandet som ett arbetssätt för att 

levandegöra barnlitteraturen, för att på så sätt gynna hela barnets utveckling. Vi önskar att 

verksamma förskollärare kommer att ta del av denna vetenskapliga skrift som synliggör 

förskollärarnas syn på och användande av barnlitteratur. Med barnlitteratur menar vi i denna 

studie texter som är anpassade för barn i förskoleålder, exempelvis sång, rim och ramsor och 

bilderböcker.  

Följande begrepp har kommit att genomsyra arbetet och vi vill därför tydliggöra den 

betydelsen vi lägger i begreppen: 

 barnlitteratur, böcker med bilder, sång, rim och ramsor skrivna för barn, 

 interaktion, samspelsprocess där två eller fler barns handlande ömsesidigt påverkar 

varandra, 

 språkutveckling, det språk barnet förvärvar under sin uppväxt, 

 högläsning, en central del i förskolan där barnen blir delaktiga i en social samvaro, 

 pedagogisk planering, en strukturerad planering av verksamhetens pedagogiska 

inslag. 

I förskolans styrdokument, Läroplanen för förskolan 1998 (Skolverket, 2010), går det inte att 

finna någon precisering om barnlitteratur, varken om högläsning eller vilken uppföljning som 

utvecklar barnens tal- och språkutveckling. Detta betyder med andra ord att förskollärarna 
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själva måste tolka och använda läroplanens strävansmål och hur de ska arbeta för att nå dessa. 

Detta får oss att fundera över hur pedagogen tolkar det läroplanen skriver om barnens 

språktillägnande. Eftersom mycket av den litteratur vi erhållit under utbildningen visar på 

teorier om vikten av att barnen omges av en miljö som stimulerar och utvecklar ovan nämnda 

utvecklingsområden där barnlitteraturen är av stor vikt, ser vi det som märkligt att 

barnlitteraturen inte omnämns i Skolverket. 

Vi är väl medvetna om att det inte är enbart förskollärare som arbetar på förskolorna, men 

enligt Skolverket (2010) är det förskollärarna som ansvarar för den pedagogiska 

verksamheten på förskolan. I den bearbetade litteraturen benämns förskolans personal som 

pedagoger, vi väljer att benämna personalen i detta examensarbete som förskollärare. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden redogör vi för tidigare forskning kring barnbokens användande genom tiden. Vi 

kommer bland annat att presentera förändringen på den barnsyn samt barnbokens uppbyggnad 

och innehåll som skett mellan 1700- och mitten av 1900-talet. Avsnittet kommer även att visa 

hur en bok skriven på 1800-talet kunde se ut. 

Fortsättningsvis belyser vi sättet barnen identifierar sig på med hjälp av berättelsen där samtal 

och bearbetning av boken är av stor betydelse för barnets utveckling. Vi beskriver även hur 

författarna förklarar hur barnboken kan bidra till att förskollärarna kan arbeta med de 

strävansmål som nämns i Skolverket (2010) som exempelvis empati och respekt. 

Vidare beskrivs att användandet av barnboken och den främsta pedagogiska uppgiften med 

den är barnets språkutveckling. Språkutvecklingen utgör en grundpelare i Skolverket (2010) 

vilket gör att vi vill fokusera på just detta tillägnande av kunskap med hjälp av barnboken. 

Den sociala interaktionen kring barnboken tas här upp av författarna som viktig för den 

språkliga kompetensen samt för att stärka det egna ”jaget”. 

Flertalet författare som nämns i bakgrunden påtalar vikten om ett gott sammanbet mellan 

förskolans och bibliotekets personal. Detta förklaras närmare under avsnittet Biblioteket – en 

skattkammare.  

Den teoretiska förankringen som vår studie vilar på kommer även att belysas i vår bakgrund.  

2.1 Tidigare forskning  

Enligt en undersökning som Kåreland (2001), professor i barnbokslitteraturforskning, tagit del 

av, blir antalet barn som läser allt lägre efter som tiden går. Denna undersökning visade också 

att under 1990-talet hade barnen bytt ut läsning av böcker till att nu istället exempelvis se på 

tv. Författaren förklarar vidare att undersökningen även visat att de vuxna inte lägger ner tid 

för högläsning i hemmet i samma utsträckning som de tidigare har gjort. I dagens samhälle 

har nu tekniska intressen gjort stora framgångar i barnens vardag. Tiden som förr användes till 

att läsa böcker har nu övergått till att sitta vid datorn och chatta eller e-maila samt att dataspel, 

film och Tv-tittande tar upp stor del av tiden från barnen.  
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Simonsson (2006) förklarar att det skett en förändring av synen på barnboken från att ha 

fokuserat på uppfostran till att nu istället vara utvecklande och ha ett underhållningsvärde. 

Vidare förklarar hon att den syn vi har på barn speglas i barnböckernas utformning. 

Barnboken är uppbyggd utifrån samhällets värderingar och uppfostringsideologier.  

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) skildrar en studie om läsning för 

barn i förskolan som Pramling Samuelsson gjort på 80-talet. I studien har hon studerat hur 5- 

och 6-åringar tillgodogör sig budskapet i två, av henne, valda berättelser. Resultatet visade att 

barn som tidigare bearbetat berättelser genom att reflektera över innehållet, dess struktur, 

deras egen uppfattning om innehållet samt dess budskap har visat sig ha en djupare förståelse 

för de båda berättelser som ingick i studien. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) beskriver att det utvecklingspsykologiska perspektivet är en process där det 

individuella barnets lärande sker inom individen. Detta i konstrast till det 

socialkonstruktivistiska perspektivet som inte fokuserar till det individuella lärandet utan 

istället lägger tyngdpunkten på att relationer och miljö är sammankopplade i barnens 

lärandeprocess. 

Likt litteraturpedagogen Susanna Ekström (2004) menar även Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) att synen på barn och barndom har setts ur ett perspektiv där alla 

barn följt samma utvecklingskurva, vilket på 1900-talet förändrats till att se på barns 

biologiska mognad ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Detta har resulterat i en läroplan 

som med tiden utvecklats och där förskolans verksamhet förändrats och barnets utveckling 

blivit central.  

2.2 Förankring i styrdokument 

Som vi tidigare nämnt finns det ingen tydligt skrift om barnlitteraturens plats i förskolan. Då 

är det upp till förskolläraren att tolka styrdokumenten och dess strävansmål där 

barnlitteraturen blir ett av arbetssätten för att uppnå dessa. Innan Skolverket tog över ansvaret 

för förskolan och publicerade den första Läroplanen för förskolan år 1998 (Lpfö, 1998), var 

det Socialstyrelsens Pedagogiska program från år 1987 som utgjorde förskolans 

styrdokument. I denna fanns mer tydliga direktiv och beskrivningar på arbetssätt som 

pedagogerna skulle förhålla sig till, däribland barnlitteraturen. (Simonsson, 2006) 

Simonsson (2006) förklarar att det tidigare pedagogiska programmet var väl strukturerat och 

tydligt visade hur pedagogerna skulle arbeta med barnlitteraturen i förskolan. Hon fortsätter 

med att förklara att hon inte finner lika strukturerade skrifter i Lpfö98 (1998) utan där ges 

förskollärarna större tolkningsutrymme av dess strävansmål. I Skolverket (2010) finns det 

som vi nämnt tidigare i vår inledning inget tydligt skrivet om arbete med barnlitteratur i 

förskolan. Däremot finns det strävansmål i Skolverket som vi anser kan kopplas till 

barnlitteraturen och dess användande i förskolan. Där går att finna tre strukturerade delar som 

klargör strävansmålen och riktlinjer mellan verksamhet, förskollärare och arbetslag. 

Nedanstående punkter är hämtade från Skolverket och kan enligt oss tolkas som strävansmål 

som nås med hjälp av exempelvis barnlitteratur. Dessa lyder som följer: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 
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 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld,  

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv,  

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa, 

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama, 

Förskolläraren ska ansvara för 

 att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala 

utveckling, 

 ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygg i 

gruppen, 

 stimuleras och utmanas i språk- och kommunikationsutveckling,  

Arbetslaget ska 

 utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation 

samt för matematik, naturvetenskap och teknik,  

 ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret 

material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, 

(Skolverket, 2010. s, 9-11) 

Genom att använda sig av högläsning där interaktionen blir det centrala får barnen 

kommunicera med varandra och föra fram sina tankar idéer och upplevelser. Tillsammans 

skapas en förståelse för sin omvärld i och med att barnen lyssnar, reflekterar och tar in andras 

perspektiv. Högläsningen kan bli ett pedagogiskt verktyg för att arbeta med språkutvecklingen 

om barnen få lyssna till texter, berätta och argumentera för sina uppfattningar. Bearbetning av 

en bok kan ske på olika sätt som exempelvis rita bilder och dramatiseringar. Vår uppfattning 

om att använda liknande arbetssätt vid bearbetning bidrar både till barnens ökade intresse för 

böcker samt att det skapar en trygghet i gruppen. Genom att förskolorna arbetar med teman 

såväl som matematik och naturvetenskap kan förskollärarna använda barnlitteraturen som ett 

komplement. 
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2.3 Barnbokens historik ur ett svenskt perspektiv.  

Författaren och förskolläraren Ann Granberg (1996) förklarar att de första barnböckerna dök 

upp i 1700-talets folkhem. Då fick barnen utrymme i samhället på ett helt annat sätt än vad de 

tidigare haft. Barnen hade tidigare betraktats som små vuxna, men fick nu möjlighet att ses 

som individer i behov av omvårdnad och uppfostran. I samband med detta kom de första 

barnböckerna. Genom dessa gjordes försök att fostra barnen till att passa in i vuxenvärlden. 

Enligt Pramling Samuelsson et. al. (1993) förändrades synen på barnen under denna 

tidsperiod och de vuxna fick en förståelse för de behov som barnen hade. På detta sätt började 

barnlitteraturen att ta form. Granberg (1996)  menar fortsättningsvis att barnen fick ta del av 

muntligt berättande av främst religiösa inslag samt folksagor som riktade sig till de vuxna. 

Detta för att barnen skulle fostras in i en kristen tro. Det vi idag kallar barnlitteratur har enligt 

Granberg inte funnits i mer än 200 år. 

Under 1800-talet växte intresset för folksagor, visor, rim och ramsor och det gjordes en 

omarbetning av dessa för att passa barnen bättre. Språk och innehåll är fortfarande inget som 

är anpassat för barn och dessvärre låg det fortfarande långt ifrån barnens förståelse och 

intressen. Det var inte förrän i slutet av 1880-talet som den första svenska bilderboken, ämnad 

för barn, gavs ut. Fortsättningsvis beskriver Pramling Samuelsson et al. (1993) att läsandet i 

hemmen endast var något som män och skolpojkar ägnade sig åt och att detta inte var något 

som kvinnor och flickor skulle sysselsätta sig med. Fadern i familjen var den som såg till att 

läsa högt för fru och barn. Vidare beskriver författarna att den högläsning som hade införts i 

folkhemmen nu även hade introducerats i ”barnkammaren”, där det lästes högt för barn upp 

till 13 år. Nu blev det vanligare att modern i familjen läste för barnen.  

Granberg (1996) förklarar att det fanns böcker som är högst olämpliga för barn, detta är 

böcker med våldsamt och hotfullt innehåll (se figur 1). Nedan visar vi ett par bilder från 

barnboken Max och Moritz som lästes för barn under den senare delen av 1800-talet. Den 

visar på att en stor förändring av innehållet i barnlitteraturen har skett fram till idag. Boken 

handlar om två pojkar som hittar på flera olika ”pojkstreck”, som i slutet av boken resulterar i 

att en vuxen tröttnar på deras hyss och maler ner barnen i en köttkvarn och sedan matar 

gässen med dem.  Följande citat skriver författaren till boken innan han påbörjar berättelsen 

om Max och Moritz och deras ”pojkstreck”. 

 

Ack, om stygga barn man får 

höra ständigt, år för år! 

Se nu väl på dessa båda, 

Max och Moritz vill jag råda! 

Ty istället för att höra 

goda råd med villigt öra 

och att vandra dygdens stråt, 

logo de ju blott däråt. 

– Ja, till streck och elakhet 

lockar mycket, som man vet. 

– Stjäla äpplen, leva kräsligt, 
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reta djur och människor gräsligt, 

kan nog vara rätt bekvämt, 

och kanske mer angenämt, 

än att snällt i skolan sitta 

och i goda böcker titta. 

Men o ve! o trefalt ve! 

tänk på slutet, hör och se! 

– Ack vad grymma olycksöden 

bringa dem tillslut i döden! 

– Därför har jag här beskrivit, 

vad de allt för ont bedrivit. 

 

(översättning av Runeberg, 1952. s, 1) 

 

 

 

 

 

         Bild 1.         Bild 3. 

 

 

 

                   Bild 4. 

 

 

         Bild 3.        Bild 5. 

 

 

 

 

Figur 1. Bilderna ovan visar hur barnboken kunde se ut på 1800-talet. Här kastas Max och 

Moritz ner i köttkvarnen för att sedan matas till två gäss på grund av deras olydnad.  

Förtydligande till bilderna i figur 1.  

Bild 1. - Hit med säcken! – och i kvarnen, öser han de stygga barnen! 

Bild 2. Knickeliknack och knickelknack! – kvarnen går med tick och tack 

Bild 3. – Här ännu kan du dem skåda, fastän söndermalda båda, 

Bild 4. men på stund förtäras de 

Bild 5. utav gässen; - ack och ve! 
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2.4 Barnlitteraturens betydelse  

Ekström (2004) hänvisar till Lennart Hellsings bok som gavs ut 1963, där han redogör för 

barnlitteraturens fyra huvuduppgifter. Han menar att barnlitteraturen lär barnet att behärska 

språket, orentera sig i tid och rum, att fungera social med andra människor samt att stärka 

barnets livsglädje. 

Journalisten och tidigare innehållssamordnaren för Utbildningsradion (UR) Gabriella Ekelund 

(2007) beskriver att lässtunden är något magiskt genom att det är:  

som att förflytta sig någon annanstans, till ett förtrollat rum där otroliga, roliga, 

underbara, finurliga och halsbrytande, förfärliga, och skrämmande saker kan utspela sig. 

Där kan man träffa sin allra bästa vän. Där kan man möta de känslor man bär av glädje, 

förtvivlan och längtan. Där kan man bli tröstad och uppmuntrad eller svalt uttråkad och 

irriterad. (s, 171.) 

Ekelund (2007) har sammanställt resultat av andras studier, forskning och intervjuer för att få 

en bild av vuxnas förhållningssätt till användandet av barnlitteratur. Ekelund påpekar att barn 

och vuxna delar berättarglädjen tillsammans under barnens tidigare år. Senare kommer barnet 

att själv lekläsa, berätta för andra samt lyssna på andra som berättar. Detta menar hon blir en 

typ av rum som barnet kan använda som tillflyktsort, om denne vill vara ifred och tänka, men 

även för att finnas i en gemenskap med andra människor.  

Som vi tidigare nämnt är samtalsstunder av stor vikt, där barnen får berätta om deras 

erfarenheter, uppfattningar och synpunkter av en bok. Ekelund (2007) förklarar att genom 

boken får barnet en mer klar bild av sin omvärld. Detta menar hon görs när barnet kopplar 

samman de erfarenheter och de företeelser de har från sitt eget liv med det som denne har fått 

berättat till sig av en vuxen. Barnet kan exempelvis känna igen sig i huvudrollens karaktär då 

det kan finnas sådana som barnet kan identifiera sig med. Detta i enlighet med läroplanen som 

tydliggör att förskolan ska vägleda barnet till att utveckla medkänsla och en förståelse för 

andra människors åsikter och livssituation. Solidaritet och tolerans är två begrepp som 

Skolverket (2010) tar upp som viktiga delar i barnets utveckling till att bli goda 

medmänniskor både i nutid och i framtid. Ekelund (2007) beskriver att det skapas en 

ömsesidighet genom det samtal barnet för med sina kamrater i gruppen. När det arbetas med 

samtal kring berättelser i förskolan, skapas en ömsesidighet där barnen uttrycker sina tankar, 

reflektioner och erfarenheter och där kamraterna i gruppen respekterar den andres åsikter och 

bekräftar dem, vilket skapar en känsla av tillit till andra människor. 

Genom att barnets kamrater lyssnar på vad var och en har att säga känner barnet att dennes 

ord blir värdesatta och meningsfulla.  

De här samtalen är inte bara avgörande för barnets egen känsla av sammanhang och 

värde, utan avgörande ur ett långsiktigt demokratiskt perspektiv för det enskilda barnet. 

Under uppväxten, i skolan och senare på arbetsplatser, följer kunskapen om hur man tar 

emot andras åsikter och uttrycker sina egna med. (Ekelund, 2007. s, 33) 

Ovanstående citat anser vi visar tydligt hur viktig samtalet kring berättelser är och vilka 

möjligheter detta erbjuder. 
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Granberg (1996) skriver att sagor med fördel kan återberättas i en teaterföreställning där 

berättelsen med hjälp av karaktärerna blir mer konkret greppbara. Fast (2001) hävdar dock att 

det inte alltid är nödvändigt att bearbeta en berättelse tillsammans med barnen, utan att det 

kan vara bra att låta barnen behålla och bearbeta sina upplevelser och intryck för sig själva. 

Hon beskriver att förskollärare ibland kan bli alldeles för nitiska när det kommer till att 

bearbeta all den litteratur som läses på förskolan tillsammans med barnen. 

2.5 Teoretiska perspektiv   

Denna studie grundar sig på det sociokulturella perspektivet där samspel, språk och 

kommunikation är huvudbegrepp. Detta synsätt känns nödvändigt då barnen i förskolan inte 

kan läsa och därmed utvecklar sig på egen hand. Barnens utvecklingsprocess bygger istället 

på en ständig interaktion, reflektion och diskussion, mellan barnen samt med pedagogen. 

Detta till skillnad från skolan där eleven läser själv och lär sig ”inom sig själv”. Enligt Dysthe 

(2011) är det i det sociokulturella synsättet som läroprocesser skapas i en miljö där det 

individuella och sociala lärandet samspelar med varandra. Författaren förklarar att den 

sociokulturella teorin betonar att lärandet är situerat, distribuerat, medierat samt innefattar ett 

språkligt deltagande, det vill säga där interaktionen går ut på att tillsammans med kamrater 

och pedagog muntligt reflektera och diskutera. En annan utgångspunkt i den sociokulturella 

teorin är att barnens vilja att lära är kopplade till upplevelsen av lärandets meningsfullhet. 

Teorin framhåller att det är den kultur som råder i gruppen man ingår i som avgör om lärandet 

uppfattas som meningsfullt eller inte. Eftersom barnlitteraturanvändandet i förskolan är 

kopplat till interaktion, och språk, vilket detta arbete grundar sig på, har det sociokulturella 

perspektivet på lärande kommit att vara vår teoretiska grundsyn. I enlighet med Strandberg 

(2006) utgår Vygotskijs teori om att allt lärande konstrueras tillsammans med andra 

människor, vilket ses som utgångspunkten i förskolans verksamhet, där användandet av 

barnlitteratur kan vara ett av redskapen.  

Enligt Vygotskij (1995) är det tillsammans med andra som människan skapar ett underlag för 

inre processer. Han menar att barnet först lär tillsammans i dialog med andra och senare 

använder sitt logiska och analytiska tänkande för att skapa en förståelse för de nya 

kunskaperna. Strandberg (2006) förklarar en av Vygotskijs teorier om miljöns betydelse för 

lärande på följande sätt: 

Det är lättare att lära sig till bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på en öde ö. Det 

är lättare att lära sig tyska i Tyskland än i Ryssland. Det är lättare att lära sig att läsa i en 

miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det. ”Var är du?” är därför en viktig 

pedagogisk fråga. (s. 12) 

Ekström (2004) hävdar att samtalet med barnen är det som är grunden för deras 

språkutveckling. Således blir ett boksamtal ett ypperligt tillfälle att arbeta med detta. 

Fortsättningsvis menar författaren liksom Vygotskij (1995) att det är genom den sociala 

interaktionen med andra som barn förvärvar den språkliga kunskapen. Detta menar Ekström 

att barnen gör genom att de får höra andra prata, de använder sin egen röst och lyssnar till sina 

egna ljud och tankar, och på detta sätt blir samtalet ett ömsesidigt språkutvecklande mellan 

barnen. Men att våga tala i grupp innebär också att barnet känner en trygghet i gruppen och 
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har förskaffat sin en viss självsäkerhet. Ekelund (2007) anser att det även är viktigt att 

pedagogen visar ett stort intresse för det barnet berättar och bekräftar denne med frågor som 

utmanar och utvecklar barnets tankar kring boken. Detta bör pedagogen göra genom att föra 

dialogen och ge ordet till det barn som ska prata. Ekström (2004) bekräftar Ekelunds teori och 

tillägger att i en kommunikation är turtagandet väldigt viktigt och att förskolläraren måste 

vara engagerad och visa med sitt kroppsspråk och mimik att denne är intresserad av vad 

barnet vill berätta. Författaren menar vidare att ”barn som upplever att andra lyssnar på dem 

får lättare att lyssna på andra, vilken är en viktig del också i barn till barn-dialogen” (s,10). 

Det är också väldigt lätt att arbeta med språkutveckling med hjälp av sång, ramsor, bilder och 

dans med små barn, då de flesta barn har ett stort intresse för dessa aktiviteter i småbarnsåren.  

Ekström (2004) beskriver att när barnet är omkring tre år använder barnet sig av den 

grammatik som är mest nödvändig för att göra sig förstådd för andra människor. Följaktligen 

börjar barnet utöka sitt ordförråd där både nya och fler begrepp blir synliga. Barnet börjar 

också här att utveckla sitt sätt att tala för att få en mer målande bild av vad denne vill 

framföra. När barnet sedan närmar sig fyra års ålder har barnet börjat använda sig av tämligen 

kompletta meningar och det muntliga språket tycks nu vara det främsta 

kommunikationsmedlet. Barnet har nu också börjat använda sig av allt fler ”ifyllnadsord” som 

exempelvis i, på, men samt att språkets pronomen som hon, jag, vi och vem blir mer noggrant 

brukade. Barnet har också i fyra års ålder fått en uppfattning om språkets uppbyggnad genom 

de böjningar vi gör av ord som exempelvis ”springa” blir ofta för barnet ”springade” och ”la” 

blir lätt ”lagde”. Men genom att de använder sig av dessa försök till böjningar, visar de på att 

de är på god väg in i vårt talade språk. Femåringen har börjat använda sig av ett ännu rikare 

språk där de kan följa handlingen i en mer invecklad berättelse. Barnet kan nu också 

återberätta det denne lyssnat till på ett annat sätt än tidigare. Det blir också mer intressant och 

lättare att föra ett resonemang och jämföra berättelser i såväl handling som detaljer i 

berättelsen. Det är inte ovanligt att barnet vill börja komponera sina egna berättelser med 

hjälp av en vuxen. I förskoleklassen har barnet nu börjat finna detaljer i berättelserna och kan 

skapa egna sagor där de visar hur de förstått uppbyggnaden av en traditionell saga. Det är inte 

heller ovanligt att barn innan de börjar förskoleklass har lärt sig läsa vilket kommer att vara 

till stor hjälp under deras eget sagoskapande. Ekström (2004) vill med sin redogörelse för 

språktillägnade i de olika åldrarna understryka att detta endast är riktmärken och inte är en 

statisk utvecklingskurva. Vidare betonar författaren att språkutvecklingen är individuell och 

att miljön och barnets tidigare erfarenheter och bakgrund är viktiga aspekter som måste tas i 

beaktning i barnets språkutveckling. Hon anser också att den språkliga kompetensen utvecklar 

barnen när de använder sina erfarenheter, kunskaper och färdigheter i en språklig aktivitet.  

Fast (2011) redogör för att barn som vistas i en rik berättarmiljö lättare hanterar språket, vilket 

gagnar dem i deras eget berättande och skrivande senare i livet. Författaren delar sitt 

sociokulturella synsätt på barns utveckling med många andra forskare. De framhåller barnets 

utveckling som något som sker i samspel med andra i dennes omgivning. Fast påpekar att 

detta samspel inte endast sker på en särskild plats utan sker överallt med alla i dennes 

omgivning. Vidare menar författaren att nyfikenheten för läsande och skrivande framkommer 

i mötet med exempelvis reklam, texter och bilder på diverse hushållsförpackningar. Det är 



10 
 

viktigt att ta till vara på barnets nyfikenhet och vad det är som lockar barnet till läsning och 

utgå ifrån detta i valet av textsökande. Det är också viktigt att man som förälder lägger ner tid 

och engagemang för barnets språkutveckling genom att exempelvis berätta sagor och samtala 

kring dem. På detta sätt introduceras barnen in i en språklig värld. Det finns dock barn som 

inte får denna stimulans i hemmet och möter litteraturen först när de kommer i kontakt med 

förskolan. Hon vill ändå påpeka att bristen på läsning i hemmet inte endast kan kompletteras 

genom förskolans arbete med litteratur (Kåreland, 2001).  

Ekelund (2007) förklarar att barn måste får lyssna till berättelser under förskoleåldern för att 

lära sig att förstå innehållet i berättelsen, uppbyggnaden och språket i den. Detta menar hon 

påverkar språkinlärningen och är för sent att börja arbeta med i grundskolan. Granberg (1996) 

förklarar att barnlitteratur har fler pedagogiska uppgifter än språkutveckling. Hon menar att 

sagostunden ska vara underhållande i den meningen att den roar barnen som då får en positiv 

upplevelse tillsammans med andra som stärker gruppens sammanhållning. Författaren menar 

också att barnlitteraturen stärker ”jaget” genom att pedagogen vid bearbetningen av 

litteraturen uppmuntrar barnet till att berätta om sina tankar kring den. Hon förklarar att 

litteraturen är empatigrundande på så vis att den ger barnen möjlighet att identifiera sig med 

andra men även känna empati för karaktärerna. Hon påpekar också att barnlitteraturen är 

bärande av vårt kulturarv och en god förmedlare av våra traditioner samt moral. 

2.6 När och varför läses det? 

Ekelund (2007) klargör att bara det läses för barnet är bra, men hon menar också att det bör 

reflekteras över hur och när det läses för barnen. Granberg (1996) och Ekelund (2007) 

förklarar att många i förskolan läser för barnen innan de ska somna. Hon menar att pedagogen 

gärna väljer denna metod för att sänka tempot och för att den ska ha en avslappnande 

inverkan på barnen, samt att både barn och vuxna får komma till ro. Ekelund menar vidare att 

detta inte är rättvist mot varken berättelsen eller barnen som då blir alltför trötta för att orka 

lyssna på berättandet och kan inte koncentrera sig till fullo. Om de efter högläsningen skulle 

känna att de fått inspiration och vill låta sin fantasi utspela sig i form av exempelvis lek, 

drama eller liknande, så kommer detta att falla i glömska då pedagogerna nu planerat in att 

barnen ska vila. Följande citat har vi valt att ta med då den ger en bild av hur författaren 

förklarar att många förskolor använder sig av barnlitteratur.  

Alltför ofta tillmäts sagostunden ingen som helst pedagogisk uppgift utan ses enbart som 

förströelse. Sagostunden används som medel att tillfälligt dämpa och samla barngruppen. 

Alltför ofta används sagor som bedövningsmedel. Barnen sövs med sagor, de lyssnar på 

sagoband eller högläsning tills de somnat. Sagostunden blir en passiv aktivitet för barnen, 

med envägskommunikation där läraren är sändare och barnen lyssnande mottagare.  

(Granberg, 1996. s, 38.)  

Granberg menar fortsättningsvis att många pedagoger ser högläsningen som en självklarhet i 

verksamheten.  Dessvärre är syftet med den främst att lugna barn som leker högljudda och 

livliga lekar. Således finns inte något pedagogiskt syfte med högläsningen. Till skillnad från 

Granberg (1996) och Ekelund (2007) menar Simonsson (2004) att hon genom sina egna 

erfarenheter som förskollärare samt sina observationer sett att barnlitteraturen i förskolan visat 
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sig ha ett annat syfte än att bara lugna barnen och att lässtunden endast ses som en 

avslappningsstund. Istället menar hon att barnlitteraturen fungerat som en inkörsport till 

fantasi och kreativitet samt att barnen fått använda flera av sina sinnen i 

högläsningssituationerna. Detta lyfter hon som en del av omsorgsaspekten. Simonsson 

förklarar att bilderböcker bör ses som en stor tillgång i förskolan eftersom dessa utvecklar 

barnens fantasi. Om böcker läses innan leksituationer kan barnen fortsätta att ”leka” boken för 

att på så sätt utöka deras idébank. Tack vare bilderna i boken kan barnen lättare skapa sig en 

förståelse för vad boken handlar om. Författaren förklarar att barnen söker sig till böcker i 

leksituationer och att barnen använder sig av dem i leken och då fungerar dessa som 

lekingångar. I hennes observationer ser hon att barnen fångas av något i böckernas bilder som 

gör att de utvecklar lekar kring dem. 

Simonsson (2004) redogör att hon i sin studie uppmärksammat att förskolans pedagoger kan 

läsa för enskilda barn, bara de anser att det finns tid till detta. Högläsningen sker oftast på 

morgonen eller eftermiddagen när barnet är ensam kvar med pedagogen. Övriga situationer 

när detta förekommer är under den fria leken och under dessa tider har inte Simonsson 

uppmärksammat en enda gång som pedagoger nekat barnen denna stund. Något som måste 

påpekas är dock att pedagogerna ofta blir avbrutna av andra barn, vilket gör att pedagogen 

inte kan fokusera fullt ut på barnet som vill lyssna på sagan. 

2.7 Val av barnlitteratur 

Att välja barnlitteratur till en förskola menar Ekström (2004) kan vara ganska komplicerat. 

Pedagogen måste således ta i beaktning vad förskolegruppen har för tidigare läsvanor samt 

vilka böcker de föredrar att lyssna till. Vidare menar Ekström att när ett barn känner igen en 

saga, känner barnet ofta en glädje och mår bra av att kunna identifiera berättelsen. Det är även 

viktigt att i valet av litteratur tänka på vilken ålder de böcker som väljs är riktade till, samt hur 

vana barnen på förskolan är vid högläsning. Som förskollärare måste du känna att det du läser 

är intressant så att boken blir läst på ett rättvist sätt. Det är av stor vikt att den vuxne förstår att 

det är två helt skilda saker att läsa i hemmiljön för ett par barn och att läsa för en större grupp 

barn i förskolan. Det är svårare för barnet att koncentrera sig i större grupp, därför kan det 

vara bra om pedagogen förberett material att använda i samband med högläsningen som 

exempelvis dockor eller annat material som fångar barnets uppmärksamhet och hjälper dem 

behåller den. Boken bör också innehålla en händelse som följer som en röd tråd genom hela 

boken och att det kommer plötsliga höjdpunkter, som kan framkalla olika känslor hos barnet. 

Dessa böcker bör också innehålla språkliga utmaningar som möjliggör en språkutveckling i 

barngruppen. 

Ekström (2004) klargör även att det är svårt att veta vilka böcker pedagogerna ska välja för att 

de ska passa de olika åldrarna. Detta menar hon är svårt eftersom barn precis som vuxna har 

olika smak, vilket gör att det inte alltid är en fördel att be barnen om hjälp när man ska låna 

eller köpa in barnlitteratur till förskolan. Ekelund (2007) hänvisar till Ewa Kollbergs projekt 

som pekar på fördelarna med att barn finns med i valet av böcker på biblioteket. När barn 

väljer böcker på biblioteket är det enligt Ekelund (2007) viktigt att som pedagog ta sig tid att 

lyssna och se vad barnet intresserat sig av. Ett råd som Ekström (2004) ger är att observera 
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vad barnen är intresserade av att leka med, vad de pratar mycket om och vad de blir glada av, 

för att hitta passande litteratur för barngruppen. Ekström menar att det är stor skillnad på hur 

intresset ser ut mellan de olika åldrarna, därför är det av stor vikt att lägga ner tid och 

engagemang för passande gruppsammansättningar. Dessa kommer således att göra det lättare 

att välja litteratur som passar för respektive ålder. Pedagogen måste ta ansvar för den 

litteraturen som används på förskolan samt den gruppsammansättning som denne konstruerat.  

Kåreland (2001) beskriver det som viktigt att pedagogerna i förskolan måste hitta litteratur 

som passar barngruppens storlek, ålder på barnen samt barnens intressen genom att 

exempelvis rådfråga bibliotekets kunniga personal. Detta bekräftar Ekström (2004) och 

tillägger att den vuxne väljer en bok som tillfredsställer denne själv, detta för att inte riskera 

att läsa dåligt.  

I en studie av Simonsson (2004) har hon funnit att förskollärare, i motsats till vad Granberg 

(1996) påstår, faktiskt väljer barnlitteratur med pedagogiska syften för att gynna utvecklingen 

hos barn i alla åldrar. Simonsson (2004) redogör för att förskollärarna tar sitt pedagogiska 

ansvar att läsa för de barn som misstänks inte få ta del av en läsandekultur hemma. Granberg 

(1996) förklarar att samma saga kan ha olika innebörd för olika barn. Även Simonsson (2004) 

beskriver att böcker kan upplevas på olika sätt, en bok som upplevs som otäck av ett barn 

behöver inte alls framkalla samma känslor hos ett annat barn. Som vi tidigare nämnt påpekar 

även Granberg (1996) att böcker inte bör innehålla våldsamma och hotfulla inslag. Falk och 

Möller (2009) instämmer med detta och tillägger att detta är viktigt för att det är svårt att veta 

vilken bakgrund barnet kommer ifrån och vilka erfarenheter de bär med sig.  

2.7.1 Biblioteket – en skattkammare 

Ekelund (2007) skriver om konsulenten Ewa Kollberg vid ett regionbibliotek som beskriver 

vilken roll barnboken har i förskolan. Kollberg har gjort ett projekt med namnet ”Alfons, 

Ellen, Kotten och alla de andra”, där ett syfte har varit att synliggöra barnbokens betydelse i 

förskolan.  Hon har under projektet velat att både förskollärare och bibliotekarier ska 

innefattas, eftersom detta skulle synliggöra deras skilda kompetenser och på så sätt också 

komma underfund med vad litteraturen innebär för de små barnen. Vidare redogör Ekelund 

för Kollbergs teori om att förskollärare ser på valet av barnlitteratur ur ett pedagogiskt 

perspektiv medan bibliotekarien har god insikt i vilken litteratur som finns att tillgå, och hur 

man finner denna. Projektet har också visat att förskollärare och bibliotekarier har olika 

synsätt på vad högläsningen har för positiva aspekter när det handlar om barns lärande och 

utveckling. Således visade det sig att förskolläraren i sin tur fokuserar på barnets 

språkstimulans och lärande medan bibliotekarien vill att barnlitteraturen ska inbjuda till lust 

och spänning där barnen får introduceras i bokens olika konstarter genom både bilder och ord. 

Det handlar som Kollberg menar, om att båda yrkesgrupperna har mycket att lära av varandra.  

Ekelund (2007) förklarar också att Kollberg har tagit del av en barn- och skolbibliotekaries 

erfarenheter kring pedagogernas och bibliotekariernas samarbete i val av barnlitteratur till 

förskolorna. Genom Kollbergs projekt har bibliotekarien presenterat nya barnböcker för två 

barngrupper, två gånger per termin. Bland annat ”läsberättar” hon böckerna som hon valt ut 

och menar att man på detta sätt får veta vad som intresserar barnen och kan i framtiden 
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presentera fler och liknande böcker för dem. Bibliotekarien förklarar även att hon anordnar ett 

möte med pedagogerna som deltar i projektet, kring den nyutgivna barnlitteraturen. Därefter 

får pedagogerna själva titta i böckerna och eventuellt låna och reservera boktitlar. 

Rigmor Lindö (2009), författare och lärarutbildare, pekar på att biblioteket verkar som den 

givande parten medan förskolan blir den mottagande. Hon redogör för förskollärarnas syn på 

bibliotekariens roll som dem som ska lämna tips på lämpliga böcker som varierar förskolans 

bokutbud.  Det finns dock förskollärare som anser att de inte behöver bibliotekariens hjälp. 

Detta tror hon handlar om okunskap hos förskollärarna om bibliotekariernas kompetenser när 

det gäller barnlitteratur.  

Enligt Kåreland (2001) finns det idag välutbildad personal som går igenom och bedömer 

barnböckerna som ges ut på biblioteken. Å. Wilén (personlig kommunikation, 13 november, 

2012), barn- och ungdomslitteratur ansvarig på Piteå stadsbibliotek, förklarar att det är 

lektörer på Bibliotekstjänst som granskar böcker. Det är dessa recensioner som biblioteken tar 

del av för att bedöma vilka böcker som ska köpas in. Vidare berättar hon att lektörer inte 

hinner läsa alla böcker som publiceras vilket gör att bibliotekarierna får söka recensioner på 

annat håll. Då söker de sig till recensioner i exempelvis tidsskriften DN (Dagens Nyheter) och 

SvD (Svenska Dagbladet). Wilén förklarar att det ibland kommer in önskemål från låntagare 

om vilka böcker som ska köpas in. Men innan biblioteket köper in en bok har bibliotekarien 

som ambition att ta del av recensioner om den, således köper biblioteket aldrig in en bok utan 

att ha läst recensioner om den. Om det är en engelsk bok som önskas av en låntagare vänder 

de sig till utländska tidskrifters recensioner, exempelvis engelska The Guardian eller 

amerikanska The New York Times. Det hör inte till ovanligheten att biblioteken tar del av 

nätsajter som säljer böcker och deras recensioner och beskrivningar av dem. 

2.8 Barnboken som kulturbärare 

Granberg (1996) menar att vårt kulturarv överförs till barnen genom sagan där även moral, 

historik samt språkliga kompetenser når barnen. Detta påpekas även av Lindö (2002), men 

som också tillägger, för att barnen senare i livet ska kunna tillägna sig skönlitteratur, behöver 

barnet och den vuxna finnas i dialoger där den vuxne bekräftar, stöttar och utvecklar barnens 

tankar så att de socialiseras in i den svenska kulturen. Det är således genom litteraturen och 

den vuxnes vägledning som barnet tillägnar sig de traditionella symbolerna i vår kultur som 

exempelvis eld, vatten, vandring, skogen och de existentiella frågorna som gott och ont, liv 

och död, kärlek, hat, skuld och ansvar.  Fast (2011) förklarar även hon att barnen i samband 

med högläsningen kommer i kontakt med dessa livsfrågor som är viktiga för barnets sociala 

utveckling. Genom att läsa texter som intresserar barnen gynnas denna utveckling.  

Enligt Ekelund (2007) är det beroende på hur verksamheten organiseras både regionalt och 

kommunalt, hur mycket kultur som når barnen. Författaren klargör också att en förskola kan 

få kallas en litteraturprofilerad förskola om den har mycket varierande barnlitteratur och en 

stor mängd av detta. Den ska även passa alla åldrar på förskolan samt att all personal ska vara 

genuint intresserade av barnböcker, ha god kunskap om dem samt kompetens om 

litteraturmetodik. Förskolan ska ha ett nära samarbete med biblioteket och böckerna ska 

antingen komma därifrån eller vara förskolans egeninskaffade litteratur. Dessutom ska barnen 
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utifrån litteraturen erbjudas inspirerande material där de kan omvandla sådant de hört i 

berättelser till bild, musik och drama. Detta i enlighet med Skolverket (2010) som 

understryker att förskolan ska sträva efter att varje barn: ” utvecklar sin skapande förmåga och 

sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång, musik, dans och drama” (Skolverket, 2010. s, 10).  

Enligt Ekström (2004) är det inte ovanligt att barnen efter högläsning ställer frågor om hur det 

var förr i tiden. Detta menar författaren är något som berättaren ska ta fasta på och att det är 

ett ypperligt tillfälle att föra vidare vårt kulturarv på. 

2.9 Konsten att läsa 

Detta avsnitt är uppdelat i fyra delar och kommer att behandla hur högläsning kan och bör ske 

där rutiner, barnens placering, tid och miljö samt presentationen av en saga är centrala 

begrepp.   

2.9.1 Presentation av sagan/berättarkonst 

Ekelund (2007) tar upp en del råd och tips från en sagoberättare som berättat sagor för barn i 

25 år. Hon menar att det är en fördel om förskolläraren själv har läst igenom boken och vet 

vad den handlar om innan den läses för barnen. Detta på grund utav att boken i fråga ska 

passa både barngrupp, tid, stämning samt att berättaren ska vara beredd på att kunna föra ett 

eventuellt pedagogsikt samtal kring den. Barnen kan också reagera på olika sätt beroende på 

handlingen i boken, vilket är bra att ha i åtanke. Placering av sagostunden är också av stor vikt 

för att det ska bli en så lyckad sagostund som möjligt. Förskolläraren ska kunna se alla barn 

genom att ha ögonkontakt med dem, alla barn ska sitta bekvämt samt kunna se eventuella 

bilder i boken. Detta lämpar sig således till en mindre barngrupp, där dessa råd blir lättare att 

tillämpa. För att skapa en mysig stämning kan förskolläraren med fördel dämpa belysningen, 

men det är viktigt att ljuset inte dämpas så att det upplevs som kusligt för barnen. Berättarens 

röst får inte låta för kuslig, utan den ska förmedla ett lugn och en trygghet till barnen som till 

fullo kan slukas upp av boken. Enligt Ekström (2004) finns det mycket att kan tänka på när 

det handlar om sin egen berättarröst. Hon menar således att boken ska ha lästs igenom innan 

den läses för barnen, för att på så sätt veta vilket tonläge och vilket ansiktsuttryck som ska 

användas under högläsningen. Det är även viktigt att berättaren tänker på att lägga in 

relevanta pauser medan denne berättar, detta menar hon kan skapa en större spänning hos 

barnen samt att de får tid att tänka på vad de just fått berättat för sig.  

Vidare belyser Ekelund (2007) att berättaren bör vara vaksam på hur barnen reagerar på 

berättelsen genom barnens ansiktsuttryck och/eller kroppsspråk. Detta påpekas även av 

Ekström (2004) som skriver att berättaren kan lägga fokus på att läsa av barnens kroppsspråk 

och reaktioner, vilket kan bidra till att pedagogerna förändrar dels deras sätt att berätta men 

även att förändra den typ av text de berättar. 

Ekelund (2007) och Granberg (1996) förklarar vikten av att man som berättare väljer en bok 

som man själv tycker om för att inte riskera att man läser en bok utan engagemang och 

inlevelse, vilket barnen kommer att känna av. Det är när berättaren läser med inlevelse och 
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glädje som röstens tonläge förändras så den passar textens handling, exempelvis låta ledsen 

när någon är ledsen, glad när någon är glad och så vidare. 

2.9.2 Tid och miljö 

Enligt Ekström (2004) bör högläsningen ske under den tid på dygnet då barnen är som 

piggast, vilket även bekräftas av Granberg (1996) som dessutom poängterar att barnen inte 

heller bör vara hungriga, vilket hon ställer i relation till den verklighet då det ofta läses innan 

lunch. Ekström (2004) förklarar att det är en fördel om pedagogerna sitter vid samma plats vid 

högläsningstillfällena för att barnen ska känna sig trygga i situationen då de vet vad som 

kommer att hända och är positiva till vad som kommer att ske. Denna miljö bör även vara en 

lugn plats där buller och annat oljud inte förekommer, detta för att minimera risken att barnen 

tappar fokus. Rummet där pedagogen planerat att läsa är ofta inrett med bokhyllor, en 

behaglig belysning och en skön plats att sitta på. Det är även bra om den vuxne täckt för 

eventuella fönster till rummet där andra barn kan titta in och störa barnen och pedagogen 

under högläsningen och därigenom göra det svårt för barnen att koncentrera sig. För att skapa 

en trygghet för barnen i högläsningssituationer menar Granberg (1996) att den bör vara 

förlagd under samma tid på dygnet på en särskilt avsedd plats. Granberg rekommenderar att 

det läses högt för barn på morgonen eftersom de dels är piggast under den tiden på dygnet 

samt att det under den tiden vistas flest barn på förskolan. 

2.9.3 Barnens placering 

Ekström (2004) påpekar vikten av att placera barnen så att alla kan se bilderna i boken och på 

så sätt följa med under högläsningen. Hon förklarar fortsättningsvis att miljön och 

högläsningsstunden blir mycket lugnare om pedagogen tänkt på detta och undviker då att bli 

avbruten på grund av att barn som inte kan se boken knuffar andra eller ljudligt framför sin 

frustration. Barnen bör därför inte heller sitta för nära varandra samt att de bör sitta bekvämt. 

Granberg (1996) förklarar att små barn inte kan skapa sig mentala bilder av en berättelse utan 

att de behöver bokens bilder alternativt att se en teatertolkning av boken. Av den anledningen 

är placeringen av barnen av stor vikt. Granberg föreslår att barnen ska placeras i en halvcirkel 

med ett litet mellanrum till varandra för att undvika konflikter. Hon rekommenderar också att 

barnen sitter på något mjuk och skönt ifall golvet skulle vara kallt samt att det är en mysig 

rutin. 

2.9.4 Rutiner 

Enligt Ekström (2004) är det viktigt att man som pedagog känner sig fram för att kunna 

planera såväl bokval som hur boken presenteras för barnen. Barn visar med sitt kroppsspråk 

vilken respons de ger den valda planeringen. Samma författare menar också att barn är i 

behov av tydliga rutiner och att de är ”vanans slavar” (s. 26). Upprepningar är heller inget 

som pedagoger ska försöka undvika eftersom barn känner ett lugn av att känna igen orden, 

bilderna och innehållet i boken. Således menar hon att barn uppskattar de lugna invanda 

sagostunderna. Detta hävdar även Simonsson (2004) som förklarar att barnen i hennes studie 

direkt vet vilket förhållningssätt som förväntas av dem när pedagogen kommer till dem efter 

lunch och det är tid att läsa sagor före vilan. Detta bekräftas även av Granberg (1996) som 

förklarar upprepning som något positivt i samband med högläsning. Hon tillägger också att 
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små barn vill höra samma saga om och om igen dels för att känna trygghet dels men även för 

att få bekräftelse av sin förståelse. 

2.10  Bokens bild och text 

Enligt Granberg (1996) kan små barn inte skapa sig egna bilder utifrån det som blir berättat 

för dem. Hon påtalar därför vikten av att bilder blir en central del i bokläsningen eftersom de 

är den första kontakten små barn får med litteratur. När barnen erövrat konsten att koppla ihop 

bilder med det talade språket övergår den positiva upplevelsen av bildens betydelse till att 

med tiden fokusera på och uppskatta texten. Hon menar vidare att utformningen av bilderna är 

viktiga och bör vara tydliga och enkla att tolka för barnen. Men hon påpekar också att detta 

inte behöver betyda att bilderna måste innehålla många och klara färger, men att de bör hålla 

hög konstnärlig kvalitet. Granberg (1996) poängterar vikten av att bokens innehåll stämmer 

överens med de egna värderingarna. Texten bör ha ett bra språkbruk och ett tydligt innehåll, 

samt att texten bör vara direkt sammankopplad med bilden, så att berättelsens budskap blir 

enhetligt. Vidare menar författaren att böckerna ska vara lämpade för barnens ålder och 

mognadsnivå. Detta står även att finna i Simonsson (2004) som tillägger att bilden bidrar till 

en bättre bearbetning av sagan. Genom att barnen hört sagan och fått ta del av relevanta bilder 

fördjupas förståelsen för sagan. Pramling Samuelsson et al. (1993) hävdar å andra sidan att 

det kan vara en fördel att inte visa bilderna för att på så vis skapa förutsättningar för barnen att 

använda sin egen fantasi och synliggöra sina egna uppfattningar om innehållet i form av att 

rita egna bilder till boken.  

2.11 Uppföljning av bokläsning. 

Nedan beskriver Ekström (2004) hur hon ser på sagoberättande för små barn. ”Du är gäst i 

förskolekulturen och får en unik chans att samspela med yngre barn i en miljö där de känner 

sig trygga. Att få möta den först ivriga, sedan alltmer drömmande blicken hos ett litet barn 

som blivit totalt uppslukat av en berättelse, unnar jag alla” (s. 33). 

Enligt Chambers (1993) är det av stor vikt att pedagogerna för ett pedagogiskt samtal med 

barnen efter att man läst en bok. Då kan pedagogen använda sig av frågor som utvecklar deras 

tänkande i strävan efter att barnen får komma till en punkt där de förstår bokens innebörd. 

Detta menar han inte är något som sker med en gång utan är något som måste växa fram 

genom diskussioner, med andra barn och pedagoger. Han menar att vi hittar problem i texten 

som vi sedan försöker finna svar på, och delar med oss av de upptäckter vi gjort i och med 

sagoberättandet. För att detta överhuvudtaget ska kunna ske måste pedagogen gå in med 

inställningen att vilja stödja och vägleda barnet till att upptäcka glädjen och skapa sig en 

relation med berättelsen.  

För att kunna ta del av det som barnen har tagit till sig av boken kan pedagogen ställa sådana 

frågor som får barnen att reflektera över bokens innebörd, samt att de får delge detta till sina 

kamrater som sitter inne med andra upptäckter. Tillsammans kan barn och pedagoger fortsätta 

upptäcka, skapa förståelse och diskutera det som lästs i barngruppen. Chambers (1993) menar 

också att det är viktigt att som vuxen i detta sammanhang se vart samtalet är på väg och att 

pedagogen är beredd på att ändra riktning på samtalet, ställa andra utmanande frågor eller 
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kanske till och med att ändra sina egna föreställningar av boken. Sådant som vi tycker är 

uppenbart med en text behöver inte betyda att andra känner likadant. Därför är det positivt att 

andra får ta del av det som för en själv är en självklarhet och vise versa. På så sätt fås ett 

bredare råmaterial som kan skapa en bredare diskussion och fortsättningsvis också skapa en 

ny förståelse som annars inte hade uppnåtts.  

Ekelund (2007) påtalar också vikten av att man som pedagog inte ska delge sin egen tolkning 

av boken förrän långt in i diskussionen för att inte riskera att leda samtalet eller styra 

diskussionen. Hon förklarar också att barnen måste känna sig trygga i gruppen och samtalet, 

ha en tilltro till sin egen förmåga samt känna att deras tolkningar och föreställningar av 

berättelsen är betydelsefull för andra barn och vuxna. Chambers (1993) fortsätter med att 

beskriva att det inte är något fel i att högläsningen ses som ett ”trevligt tidsfördriv” och en 

avslappningsstund, men att denna stund är ett utmärkt tillfälle till att skapa en diskussion och 

ett lärande i. Enligt Skolverket (2010) ska förskolan sträva efter att varje barn: 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (s, 10) 

För att ett barn ska känna sig delaktig och ha inflytande i samtal, måste pedagogen enligt 

Ekelund (2007)  visa ett starkt intresse till det barnet vill berätta. Författaren menar att genom 

det visade intresset och engagemanget skapas en lust för barnen att uttrycka sig och delge sin 

tolkning av litteraturen. Chambers (1993) har utvecklat ett underlag för hur en bok följs upp. 

Han menar att pedagogen på ett enkelt sätt kan anpassa frågor som utmanar barnen att delge 

sina tankar om boken. Han påpekar också att det inte är självklart att barnen vill svara på 

specifika frågor om innehållet. Istället kan de öppna frågorna skapa ett mer utvecklande 

samtal. Bearbetning av boken är enligt Chambers grunden till en reflektion som tillsammans 

skapar en förståelse och olika synvinklar som går att arbeta vidare med. Även Ekström (2004) 

skriver om hur viktigt det är att samtal kring boken som lästs. Hon menar att det på detta sätt 

blir lättare för barnen att förstå innehållet, de kan leva sig in i sagan samt att de får känna att 

andra lyssnar till det hon/han berättar. Författaren poängterar också att det är när barnen får 

berätta om hur de uppfattat boken som den får mening för dem.  

Efter samtalet kan pedagogen som Ekelund (2007) beskriver arbeta vidare med berättelsen 

genom att barnen får gestalta det som kommit fram under högläsningen till att exempelvis rita 

bilder, sätta upp en pjäs eller använda annat material som inbjuder till eget skapande och 

reflektion. Detta bekräftas även av Ekström (2004), som menar att barnen genom sagostunden 

kan utveckla en ömsesidighet som är givande och stimulerande för de små barnen. Hon 

styrker också Ekelunds resonemang om att barnen med fördel kan göra detta i form av att titta 

på bilder, samtala, rita, sjunga och så vidare. Granberg (1996) påpekar att detta är extra viktigt 

för barn mellan 1-3 år eftersom de inte har möjlighet att ta till sig högläsningen på samma sätt 

som äldre barn och hon uttrycker sig som följer, ”De tar in upplevelser genom samtida intryck 

från syn, hörsel och känsel i en sorts total upplevelse.” (s, 38.)  
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3. Syfte 

Studiens huvudsyfte är att belysa förskollärares förhållningssätt till barnlitteratur i förskolan. 

3.1 Forskningsfrågor 

o I vilket syfte används barnlitteraturen i förskolan? 

o Hur sker valet av barnlitteratur på förskolan?  

o Hur används barnlitteraturen i praktiken?  

4. Metod 

Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod och använde oss av intervjuer som 

informationshämtande verktyg. Intervjuer med öppna frågor ansåg vi således passa vårt valda 

område eftersom denna metod skulle erbjuda stor möjlighet att inrymma all information som 

är väsentlig för denna typ av rapport.  

4.1 Metodval 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan en kvalitativ intervju liknas med ett vardagligt samtal 

detta med anledning av att den intervjuades erfarenheter synliggörs. Det gäller att intervjuaren 

har goda ämneskunskaper för att kunna ställa följdfrågor som utvecklar intervjusamtalet.  För 

att få ett så gott resultat som möjligt menar författarna att det ställs höga krav på intervjuaren 

att skapa ett så professionellt samtal som möjligt där den teoretiska kunskapen till 

frågeställningar, beteende och kroppsspråk är betydelsefulla. Fortsättningsvis förklaras också 

att forskaren bör gå in i samtalet med inställningen om att denne inte sitter inne med all 

korrekt information, utan visar en ödmjukhet som bidrar till att den som intervjuas känner sig 

trygg och kan delge de erfarenheter som denne besitter och som på så sätt ger sitt bidrag till 

forskningen. 

Trost (2012) förklarar att begreppet standardisering är en aspekt som bör ha reflekterats över 

och kritiskt granskats för att anpassas till de intervjuade personerna. En hög grad av 

standardisering utesluter följaktligen variationsmöjligheter och medför att alla som deltar i 

intervjun gör detta på samma villkor. Intervjuaren ställer då frågorna i samma ordning och 

med samma tonfall till samtliga utan att ge någon förklaring till vad som eftersöks av frågan. 

Låg grad av standardisering innebär att intervjuaren kan anpassa sig efter den som intervjuas 

när det gäller exempelvis språkbruk. Med låg standardiseringsgrad kan även, om så önskas, 

frågornas ordningsföljd kastas om för att ge ett bättre flyt i intervjun, även följdfrågor kan 

läggas till för att utveckla den intervjuades svar. 

Enligt Trost (2012) är hög standardisering något som föredras av många. Vi väljer emellertid 

att använda oss av låg grad standardisering då vi önskar så litet bortfall som möjligt. Vi ser 

det som en risk vid användandet av hög grad av standardisering om dem vi intervjuar inte 

förstår frågan vi ställt och därför svarar på något annat alternativt väljer att avstå från att 

svara. Vidare beskriver Trost begreppet strukturering och dess funktion i en intervjusituation. 

Frågornas struktur är avgörande för hur pass fria de är att tolka. En hög strukturering medför 

att frågorna är direkta, ofta med ”ja” och ”nej” svar medan lågt strukturerade frågor är 



19 
 

tolkningsbara. På detta sätt kan den intervjuade tolka frågorna och basera svaret utifrån egna 

erfarenheter. 

Sammanfattningsvis valde vi att göra en kvalitativ låg strukturerad undersökning med låg 

grad av standardisering med anledning av att vi anser det vara mest fördelaktigt för vårt arbete 

och studiens resultat.  

4.2 Intervjukvalitet 

En förutsättning för en framgångsrik intervju kräver att ett visst teoretiskt förarbete 

genomförts. Våra förberedelser har således bestått av en relevant litteraturgenomgång. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar vikten av en god kvalitet på intervjun för den 

påföljande analysen. För att få en så hög kvalitet på intervjun som möjligt menar Kvale och 

Brinkmann att frågorna bör utformas så att svaren blir så spontana och relevanta som möjligt. 

Frågorna kan med fördel vara korta men ställda på ett sådant sätt att svaren blir långa och 

utvecklade. Det gäller också att under intervjun verifiera förståelsen av den intervjuandes svar 

genom att beskriva tolkningar av svaren vi fått.  Författarna påpekar att det inte finns någon 

ideal intervjuperson, utan att det bästa är om intervjupersonen är motiverad och villiga att 

samarbeta. Denne bör också ha lätt för att föra fram sina tankar samt har goda 

ämneskunskaper inom området. Det är viktigt att den som genomför intervjun behärskar 

intervjutekniken genom att vara lyhörd och känna av den intervjuades språkliga stil. Det är av 

stor vikt att intervjuaren behärskar ovanstående för att klara av att fatta beslut om vilka 

följdfrågor som ska ställas samt om den intervjuades svar måste följas upp eller inte.  

Kylén (2004) menar att det är viktigt att föra anteckningar under intervjuer, oavsett dess 

längd. Författaren menar att anteckningarna ska föras öppet så att den som intervjuas kan se 

vad som antecknas. Han förklarar att vissa som genomför intervjuer vill spela in intervjuerna 

med hjälp av en bandspelare. Fördelen med detta är att hela intervjun finns på band och kan 

avlyssnas vid behov. 

Patel och Davidson (2003) förklarar att en kvalitativ intervju med öppna frågor beskriver den 

intervjuades egna föreställningar med dennes egna ord. Efter sammanställningen av 

intervjuerna görs en fenomenologisk analys där det skaffas en helhetsbild av intervjuerna, där 

svaren struktureras upp för att uppmärksamma likheter och skillnader mellan intervjuerna. För 

att kunna arbeta på detta sätt måste forskarna, i detta fall vi studenter, ha läst och sorterat de 

insamlade materialet noggrant. 

Innan intervjuerna frågade vi förskollärarna om vi fick spela in intervjuerna för att inte gå 

miste om någonting de förmedlade vilket torde vara troligt om vi endast skulle ha fört 

anteckningar.  

4.3 Etik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Patel och Davidsson (2003) påtalar vikten av att personerna som intervjuas informeras om att 

de kommer att vara anonyma i undersökningen. Vid vår förfrågan om förskollärarna ville 

delta i vår undersökning, klargjorde vi att alla i undersökningen är och kommer att förbli 



20 
 

anonyma. Vidare informerades om att det insamlade materialet kommer att förbli i vår ägo, 

vilket även understöds av Kvale och Brinkmann (2009) som menar att det är viktigt att 

klargöra för, i detta fall, förskollärarna att materialet som vi samlat in är helt konfidentiellt 

och att endast vi som arbetat med denna undersökning kan ta del av det. Detta bekräftas av 

Trost (2010) som även skriver att anonymitet försäkrar att namnen på dem som intervjuas 

eller andra möjliga kännetecken inte kommer blottas. Detta är viktigt för att den personliga 

integriteten inte ska röjas. Ovan beskrivna etiska aspekter kan sammanfattas som vår 

tystnadsplikt gentemot de som ingår i studien. Trost (2012) betonar också att, i vårt fall, 

förskollärarna måste informeras om att de när som helst, även under intervjun, har möjlighet 

att avsluta den om de känner att de inte längre vill delta. Författaren påpekar också betydelsen 

av att inte lägga in egna värderingar i formuleringen av frågorna utan att ställa dem så öppna 

som möjligt för att inte påverka vad den som intervjuas ska svara. Genom att inte ställa 

ledande frågor får vi fram den intervjuades egna tankar om barnlitteratur i förskolan. Patel och 

Davidsson (2003) poängterar att den information som informanterna lämnar ska vara 

konfidentiella och att det inte ska gå att utläsa vilka förskollärare som deltagit eller vem som 

har sagt vad, detta bekräftas även av Kvale och Brinkmann (2009). 

4.4 Intervjuade förskollärare 

Vi valde att intervjua fyra förskollärare på tre förskolor på fyra olika avdelningar. De 

intervjuade förskollärarna var okända för oss i den bemärkelsen att vi inte kände dem privat 

däremot hade vi träffats på olika sätt inom yrkeslivet. Samtliga förskollärare var kvinnor. Vi 

valde att namnge informanterna med bokstäverna A, B, C och D för att förenkla för läsaren att 

följa med i texten. 

Vi gjorde en testintervju både för att se att frågorna fungerade samt att vi ville få en 

uppfattning om hur lång tid en intervju skulle ta samt för att kunna informera de förskollärare 

som skulle delta detta för att de skulle kunna hitta lämpliga tider som passade dem. Efter den 

genomförda testintervjun fick vi en tydlig överblick över hur frågorna fungerade i 

sammanhanget vilket gjorde att vi kunde ta bort, lägga till samt omformulera frågorna så att 

de skulle passa de forskningsfrågor vi ställt till syftet. 

4.5 Genomförande 

Vi kontaktade förskollärarna genom att besöka deras arbetsplatser för att fråga om de ville 

ställa upp på en intervju för detta examensarbete. Enligt Trost (2012) är det viktigt att 

intervjuaren ger intrycket av att vi är personer som de känner sig trygga med, litar på samt att 

de ser att vi själva tycker vårt arbete är viktigt. Således valde vi att besöka förskolorna 

personligen då vi ansåg att de gav ett bättre första intryck än exempelvis telefonkontakt eller 

brev. Vi informerade dem om syftet med vårt arbete och lämnade dessutom över ett dokument 

innehållande de frågor vi skulle utgå från under intervjuerna (Bilaga 1). Vi berättade också att 

samtliga intervjupersoner skulle vara anonyma så även de berördas arbetsplatser. Vidare 

klargjorde vi att all vår insamlade information endast skulle hanteras och bearbetas av oss 

personligen. När de fått ta del av intervjufrågorna gav samtliga förskollärare samtycke till 

intervju och vi bestämde då tillsammans tid och plats för detta. Ett misstag vi gjorde på den 

första förskolan var att vi glömde informera om att vi önskade spela in intervjuerna. Samtliga 
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informanter gav samtycke till vår önskan om att göra ljudupptagning av intervjun. Frågorna 

togs i den ordning som stod på dokumentet. Förskollärare C hade i förväg skrivit ner sina svar 

på ett papper som hon utgick ifrån och ville på så vis inte att vi skulle ställa frågorna till henne 

utan hon ville själv berätta utifrån hennes anteckningar. 

På samtliga intervjuer fick vi ställa följdfrågor dels för att få mer utvecklade svar men också 

för att vi skulle vara säkra på att vi förstått dem rätt och för att inte riskera att tolka svaren 

felaktigt. I slutet av intervjun frågade vi om de fanns något de ville tydliggöra eller lägga till. 

Vid två av intervjuerna blev vi avbrutna trots att förskollärarna ordnat en avskild plats för att 

undvika detta, vi ser dock inte att detta påverkat vårt resultat. Intervjuernas längd har varierat 

mellan 20 och 30 minuter. Som vi tidigare nämnt påtalar Trost (2012) att det är viktigt att de 

som ska intervjuas ges tillräckligt med tid för att slippa känna sig stressade men också för att 

svaren då blir mer tillförlitliga. Av denna anledning har förskollärarna själva fått välja tid för 

när intervjuerna skulle genomföras och vi har anpassat oss efter det. Trots detta påpekade 

Förskollärare C att ”det måste gå fort de här”. Detta gjorde att vi kände oss stressade under 

intervjun, vilket vi även kände under intervjun med Förskollärare B, eftersom denne med sitt 

kroppsspråk antydde att tidpunkten var illa vald, däremot var det inget som muntligt 

påpekades. Förskollärare A respektive D ingav en känsla av lugn och tog sig tid till att tänka 

efter innan de svarade på frågorna. Dessa båda visade intresse för vårt arbete efter intervjun 

genom att ställa frågor om uppsatsens bakgrund.  

När intervjuerna var klara tackade vi så mycket för att de ville ställa upp. Ett tack kort 

skickades även ut till förskollärarna som deltagit i vår studie.  

4.5.1 Bearbetning av insamlad data: 

Utifrån ljudinspelningarna av intervjuerna har vi sammanställt ett arbetsmaterial för 

resultatbearbetning och diskussion. Patel och Davidson (2003) menar att detta är en bra metod 

och att forskaren kan göra en kvalitativ bearbetning av exempelvis en ljudinspelning för att få 

stor mängd material som på ett lätt sätt kan läsas igenom flera gånger. Författarna förklarar 

fortsättningsvis att vissa forskare väljer att skriva ner och sedan skriva ut en inspelad intervju, 

för att på så sätt få en bättre överblick, vilket vi valt att göra för att lättare kunna analysera 

materialet. Vi har transkriberat texterna för att senare kunna lyfta det som varit relevant och 

intressant för studien. Slutligen analyserade vi vårt arbetsmaterial utifrån våra 

forskningsfrågor ur ett sociokulturellt perspektiv, där interaktion, språkutveckling och 

kommunikation är centrala. Vi ville utifrån resultatet synliggöra förskollärarnas synsätt och 

arbetssätt kring barnlitteratur. Vi ville också finna mönster och variationer mellan 

förskollärarnas synsätt i relation till våra tre forskningsfrågor, samtidigt som vi kopplat dessa 

iakttagelser till vår bearbetade litteratur.  

4.6 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer vi att diskutera vårt val av metod, arbetets reliabilitet, validitet 

samt vår reflektion över vårt eget agerande i intervjuerna, även utifrån etiska aspekter. 
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Vi valde att utgå från Trost (2010) som beskriver en metod för bearbetning av insamlad data 

på följande sätt. Metoden går ut på att vi i vårt fall lyssnade igenom de inspelade intervjuerna 

och sammanfattade dessa för att de skulle få en bättre och gemensam struktur för att på så sätt 

bli mer överskådliga och lättare att analysera. Trost menar fortsättningsvis att forskaren väljer 

ut det material som är intressant för studien och lämnar det som inte är relevant. Det är viktigt 

att spara inspelningarna så att de finns kvar och kan bearbetas vidare vid behov. Dessa 

kompletteringar var till stor betydelse för kommande analys. Då vi lyssnat igenom 

intervjuerna valde vi att diktera förskollärarnas svar i form av fyra så kallade berättelser som 

legat som underlag för analys av data.  

Vårt val att göra en kvalitativ intervju grundade sig på att vi ville synliggöra förskollärarnas 

åsikter och erfarenheter kring användande av barnlitteratur. Det var viktigt för oss att skapa ett 

förtroende mellan oss och förskollärarna. Genom att vi besökte deras arbetsplatser samt 

överlämnade ett dokument i form av intervjufrågorna fick vi en bra kontakt med samtliga 

deltagande förskollärare, vilket uppskattades av förskollärarna. Detta tror vi bidrog till 

uppriktiga svar från förskollärarna eftersom de i och med detta kunnat förbereda sig på 

intervjun samt att när vi kom för att genomföra intervjuerna visste dem vilka vi var och vårt 

syfte med besöket. Vi var tydliga med att vi inte sitter inne på några svar och inte kommer att 

bedöma deras arbetssätt utifrån våra egna nyvunna kunskaper i och med denna uppsats. 

Eftersom vi inte var helt främmande för intervjupersonerna tror vi att de kan ha bidragit till att 

det skapades en avslappnad stämning mellan oss och förskollärarna där de kände att de kunde 

svara ärligt och uppriktigt samtidigt som vi vågade utmana dem med utvecklande följdfrågor. 

Några av förskollärarna upplevde att de redan svarat på vissa av frågorna i samband med 

andra frågor, vi bekräftade detta och förklarade att vi ville vara säkra på att vi skulle få svar på 

alla frågor därför finns de med i dokumentet även om förskollärarna svarat utvecklande och 

övergripande. Alla förskollärare som intervjuades ville sitta med ett dokument av 

intervjufrågorna vilket vi tror kan ha skapat denna känsla. Om endast vi som intervjuare hade 

haft frågorna kunde vi ha hoppat över frågor som förskollärarna redan svarat på. En fördel 

med att ändå ställa frågor som förskollärarna kan uppleva sig ha svarat på är att de kan 

komma med nya infallsvinklar på frågan när den ställs separat. Trost (2010) förklarar att det 

är en fördel att formulera frågor om samma företeelse. Vi upplevde att förskollärarna snabbt 

gick över till nästa fråga när de kände att de svarat färdigt. Detta gjorde att det ibland blev 

svårt att hinna ställa följdfrågor, om endast vi som intervjuare hade haft intervjuunderlaget vid 

själva intervjun tror vi att detta hade blivit lättare. Detta kan vara ett resultat av att vi är ovana 

intervjuare. Trots detta har vi ändå fått svar på syftet med intervjufrågorna. 

Valet att använda oss av en låg grad standardisering visade sig vara framgångsrikt eftersom en 

av förskollärarna ville ta frågorna i sin egen ordning vilket då blev möjligt. För att få ett bättre 

flyt och sammanhang i förskollärarnas svar kom detta sätt att bidra till ett mer 

sammanhängande samtal. Vi valde att framföra lågt strukturerade frågor som Trost (2012) 

beskriver som frågor som är tolkningsbara där den intervjuade fritt kan tolka frågan utifrån 

egna erfarenheter. Eftersom vi valt detta sätt att framföra frågorna återkommer vi till valet av 

låg standardisering där vi studenter kunnat ställa följdfrågor och på så sätt få svar på samtliga 

av våra frågor. Vi anser att vårt val av metod bidrog till ett gynnsamt resultat eftersom vi lade 
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stor vikt vid förskollärarnas önskemål om intervjuns utformning. Trost (2010) förklarar att i 

kvalitativa intervjuer är låg grad av standardisering att föredra eftersom intervjuaren då kan 

tolka hur informanten reagerar på olika frågor i form av att läsa av exempelvis kropps- och 

ansiktsuttryck under intervjun.  

En reflektion vi gjort efter våra genomförda intervjuer är hur vida fördelaktigt det är att vara 

två forskare som intervjuar en informant. Enligt Trost (2010) finns det både för- och 

nackdelar med att vara två forskare som intervjuar en informant. Vi valde att genomföra 

intervjuerna tillsammans eftersom vi båda är ovana intervjuare och med anledning av detta 

ville vi ha stöd av varandra. Eftersom vi är novis på området visste vi inte hur pass samspelta 

vi skulle vara under intervjuerna. Tack vare den testintervju vi gjorde kunde vi få, om än en 

liten, inblick i hur vi fungerade tillsammans. Vi hade innan testintervjun valt att dela upp 

frågorna och ta ansvar för ungefär hälften av frågorna, men viktigt att påpeka är att vi när 

helst det passade sig fick komma med följdfrågor. Vi valde samma koncept vid intervjuerna 

med förskollärarna. Något som förskollärarna kan ha upplevt som en osäkerhet från vår sida 

var att vem som helst av oss kunde ställa en följdfråga vilket gjorde att de inte visste vem de 

skulle svara till. Detta vet vi inte hur vi skulle kunna åtgärda. Vår upplevelse av intervjuerna 

var att förskollärarna tyckte det var ”värre” att vi spelade in intervjuerna än att vi var två som 

genomförde dem. När vi gick igenom vår insamlade upptäckte vi följdfrågor som vi skulle 

velat ställa, om vi varit vana intervjuare kanske detta hade skett. Trost förklarar att när 

intervjuarna är fler än de som intervjuas är det lätt att de upplever ett slags maktövergrepp 

genom att känna sig underlägsna de intervjuande. I vårt fall är detta inget som vi upplevt, utan 

snarare så att vi känt oss i underläge eftersom vi inte har den utbildningen som de har och 

genom intervjuerna velat få en inblick i hur förskollärarna ser på barnlitteratur i 

verksamheten.  

Vårt val att kontakta förskollärarna genom att besöka dem på deras arbetsplatser tror vi kan ha 

bidragit till att de direkt tackade ja till intervjun samtidigt som förskollärarna kan ha upplevt 

att det var svårt att säga nej eftersom vi gjort oss besväret att besöka dem personligen. En 

annan faktor som bidragit till att de ville delta tror vi kan ha berott på deras valfrihet när det 

gäller dag och tid eftersom vi anpassade oss helt efter deras önskemål. En besvikelse för oss 

var dock att vid intervjun med Förskollärare C inleder hon med att påpeka att ”det måste gå 

fort det här”, detta trots att hon fått välja dag och tid helt själv. Vi var medvetna om att det 

kan uppstå oväntade situationer på förskolor som snabbt kan förändra en dags planering, 

vilket vi var förberedda på. Likväl kändes det som en besvikelse då vi inte visste hur detta 

skulle påverka hennes engagemang eller vårt resultat. Såhär i efterhand tycker vi oss inte se 

att hennes stress påverkat tillförlitligheten i svaren. Det vi hade kunnat göra annorlunda var att 

erbjuda henne att välja en ny tid när hon skulle haft mer tid för intervjun. 

Enligt Trost (2010) kan det vara svårt att diskutera reliabiliteten i en kvalitativ studie eller 

intervju. Han menar att forskarna måste kunna redogöra för läsaren att den insamlade, 

bearbetade datan är relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. I en kvantitativ studie är 

det lättare eftersom det där går att sammanställa svar från exempelvis enkäter med givna 

svarsalternativ eller intervjuer med ”ja” och ”nej” svar. Vår rapport håller en låg reliabilitet 

eftersom den är genomförd på en så pass liten population. Däremot vill vi påstå att rapporten 
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håller hög reliabilitet i förhållande till det data som framkommit. Trost menar även att det inte 

är lätt att bedöma tillförlitligheten i intervjupersonernas svar. Detta kan vi i vår rapport 

relatera till eftersom flera av förskollärarna påtalade att de inte skulle behöva förhålla sig till 

barnlitteratur på det sättet som det för tillfället gör. Vi vill ändå påstå att svaren har reliabilitet 

eftersom förskollärarna ”vågade berätta om sina brister”.  

 

Validitet handlar om att mäta hur väl den insamlade data är relevant och vilket värde den har i 

konstrast till reliabiliteten. I rapporten har vi utgått från syftet i bakgrund och teoridel medan 

vi i intervjuerna har fokuserat på våra forskningsfrågor. Validiteten för studien anser vi vara 

god eftersom samtliga förskollärare har varit positivt inställda till att delta i studien vilket gett 

oss intrycket av att de velat delge sin syn på, erfarenheter av samt sitt arbetssätt kring 

barnlitteratur. Utifrån våra intervjufrågor har vi kunnat få svar på de forskningsfrågor vi 

utvecklat utifrån syftet. 

5. Resultat/Analys 

Här kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna med de fyra förskollärare som ingick i 

vår undersökning. Förskollärarna kallas här A, B, C och D. Vi utgår i redovisningen från 

följande forskningsfrågor: 

Första frågan, ”I vilket syfte används barnlitteraturen i förskolan?”, analyserar förskollärarnas 

syften med högläsningen.  

Fråga två, ”Hur sker valet av barnlitteratur på förskolan?”, handlar både om hur förskollärarna 

definierar begreppet barnlitteratur och hur valet av barnlitteratur ter sig. 

Fråga tre, ”Hur används barnlitteraturen i praktiken?”, berör miljöns utformning, 

tidstillgänglighet samt hur interaktionen mellan förskollärare, bok och barn gestaltar sig. 

5.1 I vilket syfte används barnlitteraturen i förskolan? 

Av resultatet att döma kan vi se att barnlitteratur främst används till de olika teman som 

förskolan arbetar med. Vid planerade teman utgör i många fall boken ett naturligt 

komplement. När böcker är kopplade till ett tema faller det sig naturligt för förskollärarna att 

bearbeta dessa tillsammans med barnen. Intervjuerna visar även att det oftast är barnen som 

tar initiativet till att läsa. Förskolläraren tar initiativet till att läsa om boken skall vara till syfte 

för en planerad aktivitet eller tema. I detta fall är det mer fokus på bokens faktainnehåll 

snarare än att utveckla exempelvis språkutveckling. Vid spontanläsning utanför temaarbete, 

påpekar samtliga förskollärare vikten av att på ett eller annat sätt följa upp innehållet med att 

exempelvis diskutera eller rita teckningar kring innehållet i boken, detta sker dock inte alltid. 

Samtliga förskollärare framhåller att högläsningen även kan ses som en ”mysig stund”, där 

barnen får sitta tillsammans nära en vuxen. Det framkom från två förskollärare att just denna 

”mysiga stund”, bidrar till att barnen känner en trygghet och ett lugn tillsammans med den 

vuxne.  

I samband med ett tema poängterar alla informanter tydligt värdet av bearbetning kring 

bokens innehåll och att barnen även efter högläsningen, men även under högläsningen, får 
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ställa frågor och diskutera för att få en djupare förståelse för bokens handling och budskap. I 

motsats till detta är bearbetning av en boks innehåll inget som de intervjuade påpekar som 

nödvändigt när syftet är att skapa ”lugn och ro”. Interaktion och dialog mellan barn och 

förskollärare är något som ses som väldigt viktigt för samtliga intervjuade förskollärare. 

Förskollärare A tycktes ha större fokus på språkutvecklingen än de övriga tre och lägger 

större vikt vid att den ska ingå i alla typer av högläsning på förskolan, vare sig det är inom ett 

tema (schemalagt) eller det spontana läsandet. Andra syften med högläsningen som 

förskollärarna beskriver är att barnen tränar sig att lyssna på andra som pratar, vilket de även 

betonar som väldigt viktigt. Samtidigt har samtliga förskollärare under intervjuerna påpekat 

att syftet med högläsning ofta är ett sätt att skapa ett lugn i barngruppen. De har 

uppmärksammat att högläsning bidrar till att barnen tillåter sig att varva ner och ha en mysig 

lässtund med en vuxen. Syftet med att skapa ett lugn och en mysig stund ses som en av de 

vanligast förekommande när det kommer till högläsningen som inte är kopplat till ett tema. 

Oavsett vilket syfte förskolläraren har med högläsningen, visar intervjuerna att de hoppas 

uppnå förbättrad språkutveckling hos barnen. Ett skäl som samtliga av förskollärarna förklarar 

som en anledning till högläsning är att barnen själva ber om detta. Förskollärare A är den enda 

informanten som påpekar att högläsningen är en aktivitet som planerat sker varje dag, med 

fokus på språkutveckling. Enligt de andra informanterna ser de inte på högläsningen som 

något som nödvändigtvis måste ske varje dag på förskolan. Trots detta nämner alla dessa tre 

förskollärare att högläsning gynnar barnets utveckling och lärande på flera olika plan som 

exempelvis, språkutveckling. Samtliga förskollärare förklarar att högläsningen bidrar till 

barnens utveckling genom interaktion, språkutveckling och samtal, samtidigt som de förklarar 

att högläsning inte prioriteras i samma utsträckning som de skulle vilja. 

Förskollärare C uttryckte bland annat att boken är ”ett komplement till pedagogen”. 

Förskolläraren förklarar vidare att de använder barnlitteraturen som pedagogiskt hjälpmedel 

när de ”kört fast” och boken kan hjälpa dem att komma vidare. 

En utav förskollärarna framförde också värdet av insikten om böcker som ett kulturarv. På 

ställda följdfrågor om barnboken som kulturarv kunde hon dock inte beskriva på vilket sätt 

barnboken var en del av kulturarvet. Denna förskollärare tillade även att kulturarvet genom 

barnböckerna är något som hon tror barnen får ta del av hemma. 

5.2 Hur sker valet av barnlitteratur på förskolan? 

Samtliga förskollärare definierar barnlitteratur som ”böcker som är skrivna för barn”. De 

poängterar även vikten av att dessa böcker innehåller bilder som intresserar barnen. I överlag 

har förskollärarna en gemensam syn på definitionen av barnlitteratur. Svaren skiljer sig något 

men tillsammans framhåller förskollärarna böcker, rim och ramsor, sång och flanosagor som 

barnlitteratur, men alla nämner inte samtliga definitioner. 

En av förskollärarna ansåg att datorn kan användas som litterärt verktyg, hon förklarar att 

datorn får större plats i förskolans verksamhet och att detta verktyg kan ses som ett bra 

arbetssätt. 
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Resultatet har visat att Förskollärare C och D får böcker utdelat av bokbussen som kommer 

till förskolan en gång i månaden. Där är det en bibliotekarie som förbereder en ”påse” med 

blandade böcker som överlämnas till en i personalen. Samma förskollärare uppmärksammar 

barnens aktuella intressen och lämnar in önskemål om passande barnlitteratur genom att 

meddela biblioteket, som i sin tur kompletterar ”påsen” som levereras till förskolan. Vi ser 

tydliga skillnader mellan Förskollärare A och B och de övriga intervjuade på så sätt de 

klargjort att de inte använder sig av endast av bibliotekarien i urval av barnlitteratur. Istället 

besöker Förskollärare A och B biblioteket respektive bokbussen tillsammans med några barn. 

Detta resultat visar på stora skillnader när det kommer till barnens inflytande i valet av 

litteratur. En av förskollärarna ansåg sig ha bristande kännedom om barnlitteraturen och hur 

hon kan använda den i pedagogiskt syfte och uttrycker sig på detta vis, ”Vi får ingen 

vidareutbildning”.  

Förskollärare D nämnde att hon inte är någon ”bokslukare” privat och att det fanns andra på 

förskolan som intresserade sig för böcker mer än henne, och förklarade att ”det är tur att vi är 

olika”. 

Förskollärare A påpekade även att för att barnens intresse för läsning ska väckas, är det viktigt 

att man som förskollärare högläser böcker som barnen valt, därför väljer hon att tillsammans 

med barnen besöka biblioteket. Förskollärare B tog med sig några barn till bokbussen där de 

tillsammans lånade böcker. Förskollärare C och D förklarade att barnen inte hade något direkt 

val av barnlitteratur eftersom de inte hade möjlighet att låta barnen följa med till bokbussen, 

förskollärarna poängterar att de själva inte har tid att stanna och göra aktiva val eftersom tiden 

för att besöka bokbussen inte passade verksamheten.  

5.3 Hur används barnlitteraturen i praktiken 

Ett naturligt sätt att presentera barnlitteratur på är vid högläsning eftersom små barn sällan 

kan läsa själva. Högläsningen har därför kommit att bli det verktyg som barnlitteraturen 

presenteras med. Med högläsningen menar vi den aktivitet där en pedagog läser och berättar 

innehållet från en bok för barnen som lyssnar.  

De flesta förskollärarna redogjorde att syftet med högläsningen oftast var att skapa ett lugn i 

gruppen. En av förskollärarna ville, genom att fråga oss, försäkra sig om att det var tillåtet att 

ha ett sådant syfte. 

Samtliga förskollärare förklarar att det inte finns någon bestämd miljö för högläsning, men att 

de gärna försöker finna ett rum som är lugnt och har en behaglig belysning där de inte blir 

störda av andra barn eller kollegor. Denna miljö förklarar de är svår att finna och resulterar 

därför i att förskollärarna ofta väljer att läsa vart helst barnen vill oavsett hur miljön ser ut. 

Flera av förskollärarna framhåller svårigheten med att kunna gå iväg med ett eller flera barn 

för att läsa eftersom den övriga personalen behöver dennes hjälp samtidigt som tiden till 

spontan högläsning inte är prioriterat. 
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Samtliga intervjuade förskollärare betonar interaktionen mellan bok, förskollärare och barn 

som något väldigt viktigt för barnets utveckling. Detta kan ske på ett antal olika sätt som 

exempelvis uppföljande diskussion med frågor eller dramatisering utifrån bokens innehåll.   

Av de intervjuade förskollärarna är det en som uttalat att de har fasta tider för högläsning, 

dessa är efter lunch där språkutveckling är i fokus. Den spontana högläsningen sker under 

hela dagen på både förskollärarens och barnens initiativ. De tre resterande förskollärarna 

påpekade att de inte hade några fasta tider, men Förskollärare B nämnde att de ofta läser på 

samlingen eller innan lunch för att lugna barnen. Enligt Förskollärare C och D läser de ofta 

efter lunch när de yngsta barnen sover eller på eftermiddagen då det är färre barn på 

förskolan. Detta för att det ska bli mer hanterbart eftersom det finns mest tid för denna 

aktivitet då.  

I intervjun med Förskollärare C och D framkom att de inte ansåg det vara viktigt att läsa på 

förskolan dagligen eftersom de tog för givet att föräldrarna gjorde det hemma. 

Majoriteten i studien förklarar orsaken till att de inte läser mer för barnen med att de ökade 

pappersarbetet tar mycket tid, vilket gör att det blir mindre tid för interaktion med barnen. 

Förskollärare A planerar dagligen in högläsningen i verksamheten. Hon använder 

barnlitteraturen som ett verktyg för att nå de strävansmål angående bland annat 

språkutveckling som nämns i Skolverket (2010). Förskollärare A skiljer sig från de andra när 

de kommer till kritiken till det ökade pappersarbetet och menar att hon tar sig tid till 

högläsning genom att planera in det för att den ska vara en naturlig del av barnens 

förskolevardag. De tre övriga förskollärarna påpekar personalbristen som en anledning till att 

inte ha möjlighet till högläsning i den utsträckning som de skulle vilja. Detta är något som 

Förskollärare A inte nämner som något problem. 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av vår undersökning med stöd av den litteratur vi bearbetat 

i uppsatsens bakgrund, våra genomförda intervjuer samt att vi redogör för våra egna 

tolkningar av resultatet. I vår diskussion utgår vi från våra tre forskningsfrågor som vi 

analyserat i resultatet. 

6.1 I vilket syfte används barnlitteraturen i förskolan? 

Det är noterbart att samtliga förskollärare ser flera olika syften med högläsningen. En 

reflektion vi gjort utifrån det insamlade materialet är att syftet med att ta fram en bok och 

börja läsa ofta är sammankopplad med förskolans aktuella tema. Att välja och läsa böcker i 

samband med teman är inget som vi stött på i vår bearbetade litteratur. Vi har inte heller 

kunnat finna varför boken är ett av de verktyg förskollärare använder sig av i och med ett 

planerat temaarbete. Litteraturen fokuserar mer på att boken används för att skapa en 

interaktion mellan barnen, utveckla språket, lära sig lyssna på andra samt att skapa en lugn 

stund och en trygghet i gruppen. Vi kan däremot konstatera att genom att förskollärarna 

använder sig av barnlitteraturen i samband med ett tema kommer de i kontakt med dessa 

tillägnanden och syften som beskrivits. Vår reflektion är att användandet av barnlitteratur i 
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samband med teman är viktigt för högläsning generellt, eftersom vi i resultatet kunnat se att 

det är i och med temaarbeten som högläsning oftast blir av. Det kan även handla om att 

förskollärarna tillsammans med barnen vill skapa en lugn stund, undanmanövrera annan 

oönskad aktivitet på förskolan, träna barnen i att sitta still och varva ner och lyssna på 

varandra. Detta nämner Granberg (1996) som ett vanligt syfte bland förskollärare. Vi ser det 

dock som viktigt att man som förskollärare har insikten om att syftet med att skapa lugn och 

ro i gruppen inte är fel utan att denne istället kan se boken som ett verktyg för att skapa ett 

lugn, få barnen att varva ner och på så sätt skapa en trygghet i gruppen. Att använda boken på 

detta sätt anser vi inte får bli ett självändamål. När barnen har roligt blir miljön ofta högljudd 

och stojig, och kan från pedagogens sida upplevas som störande och då tas boken fram för att 

skapa lugn och ro för barnen och för pedagogerna själva. Det kan finnas en risk att barnen kan 

uppfatta högläsningen som en ”bestraffning”, då de blir avbrutna i sin lek och kanske 

fortfarande har leken i huvudet när högläsningen påbörjas. Om förskollärarna avbryter barnen 

från högljudda lekar som barnen själva upplever fungerar, och som för dem är roliga, ser vi 

det som en risk att barnen får en dålig upplevelse av barnlitteratur eftersom den kan skapa en 

negativ bild av läsning. 

När det gäller planerade teman är det noterbart att samtliga förskollärare framhåller att fokus 

ligger på barnlitteraturens faktainnehåll. Förutom högläsningens fördelar för barnets 

språkutveckling framkom även andra, enligt förskollärarna, viktiga områden som exempelvis 

empati, respekt och träning i att sitta still. Interaktion är något som samtliga förskollärare 

framhåller som en viktig del i barnets lärandeprocesser där interaktion i samband med 

högläsning är en av dem. Detta överensstämmer med litteraturen, exempelvis så delar 

förskollärarna i vår studie Vygotskijs (1995) teorier  om den sociokulturella teorin på barns 

lärande där interaktionen ligger som grund för lärande. Trots att förskollärarna inte uttalat att 

de utgår från ett sociokulturellt perspektiv så kan vi utläsa att de i själva verket gör detta 

utifrån deras sätt att uttrycka sig på. Samtliga förskollärare klargjorde att genom boksamtal 

och frågor skapas en lärorik diskussion, där barnen inbjuds till att delge sina åsikter, 

uppfattningar och funderingar. Detta i sin tur bidrar till kamraternas lärandeutveckling, vilket 

styrks genom Ekelunds (2007) teori om att bearbetning innebär att barnet kopplar samman 

sina egna erfarenheter och uppfattningar med det som blir berättat för denne. Tillsammans 

skapar barnen en förståelse genom en ömsesidig dialog. Interaktionen blir ett fundament för 

att lärande ska uppstå (Vygotskij, 1995).  

Vi drar slutsatsen att förskollärarna har olika syften med högläsningen som både är 

pedagogisk i den mening att den bidrar till lärande, samtidigt som högläsningen är 

sammankopplad med den omsorg till barnen som denna aktivitet bidar till. I enlighet med 

detta menar vi att högläsningen bör ses som en naturlig och betydelsefull del av vardagen, där 

dessa exempel på tillägnande är viktiga och som Skolverket (2010) samtidigt lägger stor vikt 

vid. Vår uppfattning är att förskollärarna är väl medvetna om högläsningens fördelar i linje 

med det som förespråkas av Skolverket. Genom att samtliga intervjuade förskollärare har 

tydliga syften med högläsningen och att den samtidigt inte finns nämnd i Skolverket, kan vi 

koppla till förskollärarnas yrkesprofessionalitet, när det kommer till att tolka och arbeta för 

strävansmålen. Trots att de nämner olika syften med högläsningen och hur viktigt den är för 
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barnets utveckling så tycker vi oss se att den har en relativt liten plats i verksamheten. 

Däremot är det intressant att ingen av förskollärarna i studien nämner läroplanen under hela 

intervjun. Tolkningen av detta är således att styrdokumenten inte nödvändigtvis måste 

beskriva högläsningen som ett arbetssätt att nå exempelvis barnets språkutveckling, då 

förskollärarna tydligt visar att de besitter kunskap i att hitta arbetssätt som gynnar barnens 

utveckling.  

Med anledning av att Förskollärare C ser barnlitteratur som ”ett komplement till oss 

pedagoger” borde den få tydligare plats i den dagliga pedagogiska planeringen. Därmed får 

den inte enbart ses som ett hjälpverktyg när de som hon också uttrycker, ”kört fast”. Vår 

slutsats utifrån detta är att boken sällan ligger till grund för en aktivitet. Detta är en intressant 

iakttagelse som tyder på att barnlitteraturen inte alltid intar en pedagogisk central plats som 

den, enligt oss, bör göra. Synsättet på användningen av barnlitteraturen bör enligt oss 

förändras till att ses som ett levande verktyg som ständigt figurerar i planeringen. En mer 

undanskymd plats kan komma att förstärkas då barnen nu för tiden har allt mindre 

erfarenheter av högläsning från hemmet (Kåreland, 2001). 

En förskollärare påtalade vikten om barnböcker som kulturarv på så sätt att hon förklarade att 

kulturarv genom barnlitteraturen, för henne, är att läsa böcker som är skrivna av kända 

barnboksförfattare som exempelvis Astrid Lindgren och Elsa Beskow. En reflektion vi gjort 

är hur viktigt det är att förskollärarna har insikten om att den barnlitteratur som läses idag inte 

endast bidrar till att barnen får ta del av vårt kulturarv utan även blir en del av den kultur som 

kommande generationer får se som ett kulturarv. I vår mening är kultur inte enbart att läsa 

böcker, skrivna av äldre välkända författare som exempelvis Astrid Lindgren eller Elsa 

Beskow. Kultur är även, som också Lindö (2002) beskriver, ett sätt att vägleda barnen in i en 

social gemenskap där förståelsen för livsfrågor exempelvis liv och död, kärlek och hat blir 

bearbetade. För barnens förståelse av litteraturens innehåll bör man i förekommande fall 

nogsamt påpeka att den beskriver en tid som speglar exempelvis mammas och pappas eller 

mormors och morfars ungdom.  

Vid analys av resultaten är det noterbart att förskollärarna i denna undersökning har varierade 

syften, både mellan varandra och att de själva har flertalet olika syften, med användandet av 

barnlitteratur i förskolan. Vi ser det som en fördel att arbeta på detta sätt eftersom de olika 

syften förskolläraren har med högläsningen inkluderar flera olika utvecklingsområden. Dessa 

syften finner vi i den bearbetade litteraturen där social kompetens, fantasi, intresse för läsning, 

logisk och analytisk förmåga, skapa lugn i gruppen samt språkutveckling är centrala begrepp. 

Förskollärarnas varierande syften med högläsning är något som vi funnit som positivt i 

litteraturen där Fast (2004) beskriver att man genom detta arbetssätt inbegriper flera olika 

områden.  

Vid all högläsning, oavsett syfte, har samtliga förskollärare i vår studie en klar insikt om 

värdet av bland annat språkutvecklingen. Intressant är att samtliga sätter barnlitteraturen som 

det mest självklara bidraget till språkutveckling, vilket Ekström (2004) tar upp som en av 

barnbokens fyra huvuduppgifter. 
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Utöver språkutveckling visar undersökningen att förskollärarna har uppfattningen att 

barnlitteraturen även bör användas för att barnen lär i interaktion med varandra, då de lär sig 

att lyssna till varandras uppfattningar, åsikter och resonemang. Samtliga egenskaper som 

förskollärarna framhåller går även att hitta hos flertalet av våra referenser, där Vygotskij är en 

frontfigur för detta sätt att se på barn kunskapstillägnande.  

6.2 Hur sker valet av barnlitteratur på förskolan? 

Intressant är att resultaten ger olika bild på hur valet av barnlitteratur sker på. En pedagog 

gick till biblioteket själv med några barn och valde ut böcker. En annan gick till bokbussen, 

ibland med ett par barn. De övriga två av de intervjuade hämtade ut en så kallad ”påse” med 

böcker som bibliotekarien valt ut. För samtliga gäller dock att åtminstone ett urval sker utifrån 

det aktuella temat. I två fall av fyra är det bibliotekarien som väljer ut böckerna till 

förskolorna, vilket resulterar i att varken barnen har eller att förskollärarna väljer att ha något 

större inflytande i vilka böcker som lånas. I de andra två fallen skedde urvalet genom en 

dialog mellan förskollärarna och bibliotekarien. Dessa två förskollärare ansåg att det var 

viktigt att barnen fick delta i valet av böcker eftersom barnen, enligt dem, ser en stor glädje i 

att lyssna till böcker de själva valt. Vi ser dessa förskollärare som goda förebilder när det 

kommer till barnens inflytande i valet av barnlitteratur eftersom barnen fått följa med och 

göra aktiva val. Vidare menar vi att barnen gynnas av att komma i kontakt med ett bibliotek 

där det finns ett rikt utbud av barnlitteratur. Vi tror att intresset för barnlitteratur ökar när de 

får söka och höra böcker som de fått välja själva. Vi ser det som olyckligt att förskollärarna 

inte väljer ut banlitteraturen som ska läsas på förskolan eftersom de känner barnen bäst samt 

att de har kännedom om barnens olika bakgrund och behov. Om förskolläraren väljer 

barnlitteratur till förskolan och baserar dessa val på barnens intressen har barnen indirekt 

inflytande på litteraturvalen. Genom att göra på detta sätt blir barnlitteraturen väl anpassad till 

hela barngruppen och så även det individuella barnet. Det som vore att rekommendera är 

liksom det Ekelund (2007) och Ekström (2004) menar, att observera vad barnen är intresserad 

av, pratar om och blir glada av och utgå ifrån detta i val av barnlitteratur. Detta stämmer med 

författarna som påpekar att det är förskollärarens ansvar att välja och låna litteratur som 

intresserar barnen och att man på detta sätt finner den litteratur som är mest lämplig för 

barngruppen. Vi vill även hänvisa till Kåreland (2001) som lyfter fram vikten med att 

förskolläraren hittar litteratur som passar barngruppens storlek, ålder och intressen. 

Vi vill lyfta fram Ekelunds (2007) resonemang om fördelarna med att samarbeta med 

bibliotekarien som sitter inne med mycket kunskaper som bör tas tillvara. Vi menar således att 

bibliotekarien bör finnas som ett stöd till förskollärarna när det gäller val av barnlitteratur 

snarare än att vara den som fördelar barnlitteratur. Samtliga förskollärare har framhållit 

bibliotekarien som mycket kompetent inom området och ges fullt förtroende när det kommer 

till att välja böcker till förskolan. Vi ställer oss frågan om detta kan bidra till att bibliotekarien 

delges det största ansvaret när det kommer till val av barnlitteratur? Samarbetet mellan 

pedagog och bibliotekarien som Ekelund (2007) beskriver som ett framgångsrikt koncept vid 

urval av litteratur är något vi anser att alla förskollärare bör förhålla sig till, men att 

förskolläraren tar det yttersta ansvaret för vilken barnlitteratur som ska finnas representerad 

på förskolan. Lindö (2009) påpekar att vissa förskollärare inte anser sig behöva hjälp från 
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bibliotekarien i val av barnlitteratur. Detta framgår inte i vår undersökning där istället 

förskollärarna ser bibliotekarien som den med mest kompetens och har ett nära samarbete 

med denne. I hälften av våra intervjuer framkom att det sker en direkt dialog mellan 

förskollärare och bibliotekarie och i de övriga två är det bibliotekarien som på egen hand 

väljer barnlitteratur. Orsaken till skillnaden förklaras med tidsbrist hos de som inte besöker 

biblioteket eller bokbussen. En av förskollärarna uttryckte sin förklaring till att inte besöka 

biblioteket eller bokbussen på grund av att ”Det är en jävla dålig tid! Det är när de flesta 

barnen har lagt sig och så har vi kafferaster”. Eftersom samtliga förskollärare framhåller 

bibliotekarien som väldigt kompetent kan risken bli att förskollärarna lägger över för mycket 

ansvar på denne och blir på så vis själva, kanske omedvetet, mindre engagerad i valet av 

barnlitteratur. Som Ekelund (2007) skriver är det viktigt att ha ett bra samarbete mellan 

förskola och bibliotekarie men vi kan tydligt i detta resultat se att bibliotekarien bär det 

tyngsta ansvaret när det kommer till att välja barnlitteratur till förskolan medan förskollärarna 

automatiskt tar en mer passiv roll. För att resonera kring Lindös (2009) forskning om att 

bibliotekarien ses som den givande parten som ska lämna lämpliga tips på böcker och hjälpa 

den mottagande parten förskollärarna, att hitta lämplig barnlitteratur, kan vi utifrån vårt 

resultat kan vi delvis bekräfta hennes påpekande. Men vi har även funnit att förskollärarna 

själva väljer barnlitteratur, men tar hjälp av bibliotekarien vid behov. 

En av de intervjuade förskollärarna ansåg att datorn kan användas som ett litterärt verktyg. Vi 

ser detta som en intressant tanke eftersom det inte är något som vi har stött på under vår 

bearbetade litteratur eller som någon av de andra förskollärarna nämnt under intervjuerna. 

Genom det ökade teknikanvändandet i samhället ser vi hennes tankar som väldigt intressanta 

och att det kan vara ett bra sätt att hitta nya arbetsmetoder för lärande. I litteraturen har vi inte 

funnit några studier som berör datoranvändning som ett pedagogiskt litterärt verktyg.  

Vid frågan om hur informanterna definierar begreppet barnlitteratur förklarar samtliga att det 

innefattar böcker som är skrivna för barn, innehåller många innehållsrika bilder och att 

längden på texterna i boken är anpassad för avsedd ålder. Genom bilder och lämplig anpassad 

text till barnets ålder bidrar det till dennes fortsatta intressen. Texten bör även innehålla 

utmaningar som gynnar barnets språkutveckling (Ekström, 2004). En annan intressant åsikt 

angående definition av barnlitteratur kom från förskollärare D som tillade att litteratur om 

barns och verksamhetens utveckling avsedd för pedagoger, för henne, är barnlitteratur. Denna 

definition av barnlitteratur var det ingen av de andra informanterna som redogjorde och är inte 

något som vi funnit i tidigare forskning, eller själva innefattar i begreppet.  

Under intervjun med Förskollärare C förklarade hon att: ”Vi får inte gå några kurser nu för 

tiden, så man känner sig inte så uppdaterad om vad som är nytt”. Vi tolkar detta uttalande som 

att förskolläraren anser sig behöva vidareutbildning för att inte fastna i gamla vanor eller att 

högläsningen blir bortprioriterad på grund av bristande kunskaper. Hur skulle förskollärarnas 

kunskaper inom området kunna utvecklas? Ett första steg skulle kunna vara att förskollärare 

och en del av barngruppen regelbundet besöker biblioteket eller bokbussen. Ekelund (2007) 

berör denna frågeställning och refererar till Kollbergs projekt där en bibliotekarie håller 

kurser med en grupp pedagoger för att de ska få en bredare kunskap om aktuell barnlitteratur.  
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6.3 Hur används barnlitteraturen i praktiken 

Strandberg (2006) refererar till Vygotskijs teori om att det är enkelt att handla praktiskt i 

förskolan om man som förskollärare har en genomtänkt teori om barnets lärande och 

utveckling. Eftersom förskollärarna i vår studie har goda ambitioner och ser många fördelar 

med högläsning, där bland annat språkutveckling, interaktion och den sociala gemenskapen är 

viktig, anser vi att de tänker i sociokulturella perspektiv trots de kanske inte är medvetna om 

det. Däremot påpekas det, att tids- och personalbrist bidrar till att högläsningen inte prioriteras 

i samma grad som förskollärarna skulle vilja. Förbättringsmöjligheterna till detta är en 

resursfråga och tordes därmed vara en kommunalpolitisk fråga. Vi ser det som beklagligt att 

de bristande resurserna slår mot barnlitteraturens status i förskolan. I vår litteraturstudie har vi 

inte funnit något belägg för att bristande resurser möjligtvis bidrar till minskad högläsning. 

Både utifrån intervjuer men även från vår litteraturstudie har vi uppmärksammat att 

förskollärare har flera olika syften med högläsningen, där en av dessa är att bidra till lugn och 

ro hos barnen. Både Granberg (1996) och Ekelund (2007) anser att syftet med högläsning ofta 

är att lugna barnen. För att kunna genomföra en positiv lässtund anser de intervjuade att de vi 

vill ha en avskild, lugn och tyst läsmiljö men att detta sällan finns att tillgå. Resultatet av detta 

blir att förskollärarna ofta sitter och läser bland andra lekande barn och pedagoger. Vi fick 

uppfattningen om att en högläsningsmiljö är viktigare för förskolläraren än för barnen 

eftersom de gärna föredrog högläsning med andra barn i närheten. Man kan spekulera i att 

orsaken till detta kan bero på ett ”kontrollbehov” från barnets sida det vill säga, ”vad gör de 

andra barnen” ”händer det något annat roligt eller ”missar jag något”.  Eller kan det möjligtvis 

vara så att barnen inte alls störs av ljud och rörelse omkring dem? Vi instämmer med 

Förskollärare C som förklarat att hon tror det är personalen som störs mest av de andra 

barnens lek. Vår hypotes är att förskollärarna vill läsa i en lugn och tyst miljö så att de själva 

ska kunna koncentrera sig på att läsa utan att behöva lägga vikt vid exempelvis 

konfliktlösning. Vi ser kopplingar till Simonssons (2004) redogörelser om att pedagogen inte 

kan fokusera på högläsningen eller på barnet som vill lyssna fullt ut om denne blir avbruten 

av andra barn eller kollegor. Vi stödjer helt Ekströms (2004) teori om att högläsning bör ske 

på en lugn plats där inte annat oljud förekommer, detta för att inte riksera att barnen tappar 

fokus. 

I enlighet med Granberg (1996) anser förskollärarna att högläsningen ses som ett självklart 

inslag i verksamheten, men att syftet med att läsa många gånger är att dämpa barnens livliga 

lekar. Detta handlande menar hon inte kan ses som ett pedagogiskt syfte med högläsningen, 

utan måste snarare ses som ett omsorgsbundet syfte. Flera utav förskollärarna i vår 

undersökning påpekar att de använder sig av högläsning före lunch för att lugna ner barnen. 

Här håller vi med Ekelund (2007) som menar att det inte rättvist mot barnen att läsa för dem 

när de är trötta och inte kan fokusera på att tillgodogöra sig innehållet i boken. Sådana 

situationer menar Ekelund är före lunch eller före vila. Vi ser det som en bra möjlighet, 

liksom Ekelund, att barnen får ”leka sagan” efteråt för att utveckla den egna fantasin vilket 

inte blir möjligt när barnen nu ska äta lunch eller sova. Eftersom resultatet visar att 

förskollärarna antingen läser före lunch för att lugna barnen innan det är dags att äta eller efter 

lunch då de yngsta barnen sover blir vår fundering i och med detta; när får de yngre barnen 
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delta i högläsningsaktiviteter eftersom de ligger i vilan när dessa äger rum? Simonsson (2004) 

förklarar att högläsning oftast sker på morgonen eller eftermiddagen då det är färre barn kvar 

på förskolan samt att förskolläraren sällan nekar ett barn som vill lyssna till en bok under den 

fria leken. Samtliga punkter som Simonsson beskriver kan vi relatera till de iakttagelser vi 

gjort utifrån våra intervjuer. Till skillnad från Simonsson kunde vi inte få belägg för att 

förskollärarna hade högläsning på morgonen utan att det snarare sker före lunch. Vi anser att 

högläsning är viktigt för barn i alla åldrar, än mer tydligt för småbarn som gärna tittar i ”pek-

böcker” och försöker lära sig nya ord genom att titta på bilder och repetera den vuxne. Genom 

att små barn får dela glädje och få bekräftelse i sin språkutveckling kommer de som Ekelund 

(2007) beskriver senare bli intresserade av att lekläsa, berätta för andra och lyssna på andra 

som berättar. För att barnen ska kunna utveckla dessa färdigheter är det av stor vikt att de får 

ingå i en rik läsmiljö redan i ett tidigt stadium.  

Vi ser det som viktigt att även förskollärarna tar initiativet till att läsa för att locka barnen till 

denna aktivitet för att läsningen skulle få en mer naturligt del i vardagen och inte enbart 

användas när barnet exempelvis behöver tröst. Förskolläraren bör istället se högläsningen som 

en sätt att få barnen att stimuleras till att bearbeta sagan på olika sätt och att glädjas över dessa 

högläsningsstunder.  

Två av förskollärarna framhöll att de inte ansåg det vara viktigt att dagligen läsa på förskolan, 

de tog för givet att föräldrarna gjorde det hemma, och av den anledningen behövde inte 

förskolan lägga någon större vikt vid denna aktivitet. Detta är något vi inte anser de kan 

förutsätta då förskolan i enlighet med Skolverket (2010) ska komplettera hemmet för att 

barnen ska få en så gynnsam utveckling som möjligt vilket man inte uppnår med antaganden 

liknande dessa. Enligt Kåreland (2001) är det viktigt att ha insikten om att förskolan inte kan 

komplettera bristen av högläsningen i hemmet till fullo. Vi vill understryka att det bör tas i 

beaktning att förskolan och hemmen bör komplettera varandra, och inte som en utav 

förskollärarna tog för givet att ”föräldrarna läser väl ändå hemma”.  Ett sådant uttalande, om 

det inte är underbyggt, gör att nödvändigheten av högläsning i förskolan blir än mer viktig. 

Samtidigt måste man som förskollärare inse att det finns barn som lever i hem där det 

överhuvudtaget inte pratar svenska. I vår litteraturstudie har vi uppmärksammat hur viktigt det 

är att som förskollärare ta sig tid till högläsningen eftersom det är något barn använder som 

Ekelund (2007) uttrycker, en tillflyktsort för att vara ifred, tänka, känna trygghet eller vara 

bland andra människor. En reflektion vi gjort utifrån detta är att barn ibland vill undkomma 

exempelvis exkludering, där aktiviteten högläsning kan vara ett sätt för barnen att känna 

trygghet. Tryggheten och lugnet som barnen känner under högläsningen upplever vi utifrån 

intervjuerna som ett bidragande skäl till att de läser för barnen. Alla intervjuade förskollärare 

klargjorde även att spontanläsning i mån av tid, sker när barnen efterfrågar detta.  

Förskollärarnas ambitioner tycks inte fullt ut kunna genomföras och som skäl anger de, som 

vi tidigare nämnt, personal- och tidsbrist. Denna situation kan skapa viss frustration då 

förskolläraren inte kan leva upp till sina egna pedagogiska ambitioner. Orsaken till detta torde 

bero på att högläsningen är med i den pedagogiska planeringen. Resultatet av att högläsning 

inte sker i den omfattning som förskollärarna skulle vilja har visat sig bero på den tidspress 

förskollärarna känner i och med det ökade pappersarbetet och de stora barngrupperna. 
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Däremot i ett av fallen förekom inga klagomål på varken ökat pappersarbete, bristande tid 

eller personaltäthet. Intressant att påpeka är att vi inte någonstans i litteraturen kunnat läsa om 

denna uppfattning som förskollärarna hade angående högläsning i förskolan. Vi har vi inte 

kunnat finna någon litteratur innehållande några som helst intervjuer med några förskollärare 

som för fram deras egna synpunkter och tankar kring detta. 

Som tidigare framkommit planeras inte högläsningen in i den dagliga planeringen om den inte 

ska användas till ett planerat tema. Däremot har vi i litteraturen funnit att barn behöver som 

Barn behöver vistas i en rik berättarmiljö för att exempelvis lättare kunna hantera språket som 

också hjälper barnet i deras eget berättande och skrivande senare i livet (Fast, 2011). För att 

skapa en rik berättarmiljö är det att föredra att lägga in högläsningen i den pedagogiska 

planeringen. På så sätt får den en naturlig del av barnets förskolevardag.  

7. Avslutande reflektioner 

Intervjuerna vi gjort har fungerat bra i den bemärkelsen att de genomfördes på ett bra sätt 

samt att vi fick svar på våra frågor.  

Förskollärarna i studien ansåg att högläsning innebär många fördelar. Först och främst 

nämndes språkutveckling men även den sociala interaktiva förmågan som att tillsammans 

diskutera och bearbeta innehållet, sitta still och lyssna samt lära sig formulera relevanta frågor 

och skapa ett lärande tillsammans med och av sina kamrater. Barnlitteraturen ger således en 

möjlighet till samspel. Men även andra fördelar som att skapa en lugn stund när barngruppen 

ses som ”stojig” eller att barnen behövde lugna ner sig innan annan planerad aktivitet som 

exempelvis lunch. Trots insikten om alla fördelar med högläsning så var det mycket sällan 

som förskollärarna själva tog initiativ till spontan högläsning utan att den istället initieras av 

barnen själva. Som skäl till detta angavs tids- och personalbrist. Samtliga förskollärare ansåg 

att tidsbristen var kopplad till ökad mängd ”pappersarbete” och dokumentation. Däremot 

tycks högläsning utgöra en naturlig del av förberedda teman. Ett tänkbart sätt att öka mängden 

högläsning skulle kunna vara att inplanera detta i den pedagogiska planeringen.  

Vi har upplevt resultatet av vår studie som skrämmande då vi hoppades på att barnlitteraturen 

skulle ha en större plats i förskolan än vad den visat sig ha. Utifrån det som vi har fått lära oss 

från vår utbildning samt den litteratur vi bearbetat i och med denna studie har vi insett 

betydelsen av barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Det överraskar oss att 

barnlitteraturen används så pass lite som den i denna studie visat sig göra. Vi har genom 

denna studie fått en tydlig förståelse för barnlitteraturens positiva effekter för barns utveckling 

för såväl språk som sociala färdigheter. Vi har således uppmärksammat hur viktigt det är att 

barnlitteraturen får en given plats i den pedagogiska planeringen. För oss kommer 

barnlitteraturen att ha en självklar plats för kommande uppdra i förskolans verksamhet. Detta 

med anledning av att vi själva har ett genuint intresse för barnlitteratur och ser många fördelar 

med den när det kommer till exempelvis barnets utveckling av sin självbild.  Vare sig det 

handlar om tids- eller personalbrist som för stora barngrupper, måste man som förskollärare 

strukturera verksamheten för att uppnå sitt pedagogiska uppdrag.  
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8. Fortsatt forskning 

”Hur kan It-teknik implementeras som ett komplement till barnböcker i förskolan?”  

Våra digitala verktyg har kommit att få större plats och betydelse för både barn och vuxna. 

Exempelvis datorn och surfplattan kommer säkerligen att används mer och mer i förskola och 

skola. Dagens barn kommer i framtiden att vara bekanta med dessa verktyg som blir en 

naturlig del i deras vardag Ett intressant forskningsområde vore att studera hur samspelet 

mellan barnen sker, när surfplattan utnyttjas som ett pedagogiskt hjälpmedel speciellt som ett 

komplement till högläsning.  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

I vilket syfte används barnlitteratur i er verksamhet? 

Hur använder ni barnlitteratur i förskolan? 

Vad väger du in i begreppet barnlitteratur? 

Vilken plats ges barnlitteraturen i er verksamhet? 

Hur tycker du barnlitteratur bör användas i förskolan? 

Finns barnlitteratur med i den pedagogiska planeringen? 

Hur tycker du miljön ska anpassas runt litteraturen? 

Vilken tid på dygnet läser ni? 

Vilken sorts barnlitteratur används? 

Hur går ni tillväga vid urval av barnlitteratur? 

Hur bearbetas barnlitteraturen?  

Vilket inflytande ges barnen vid valet av barnlitteratur? 

Finns det andra än pedagogiska skäl till användande av barnlitteratur? 

På vems initiativ används barnlitteratur på förskolan? 

Hur väcker ni pedagoger barnens intresse för läsning? 
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Bilaga 2. 

Arbetsfördelning 

För att vår handledare samt våra examinatorer ska kunna göra en rättvis bedömning av vårt 

examensarbete vill vi här tydliggöra vår arbetsfördelning. 

Vi har under arbetets gång tillsammans gått igenom all litteratur, tillsammans författat vår 

rapport samt att vi hela tiden haft en öppen kontinuerlig dialog kring utformningen och 

innehållet av detta examensarbete. Vid samtliga intervjutillfällen har vi båda deltagit och 

turats om med vem som ska föra samtalet med informanten.  

 


