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Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva litteraturens betydelse för språkutvecklingen. 
Vi har studerat tidigare forskning om hur litteratur kan stimulera och utveckla språket och hur 
pedagoger kan förhålla sig till litteraturen. Olika arbetsmetoder har belysts i vår bakgrund 
som kan ge tips och inspiration till ett kommande eller pågående litteraturarbete. 
Undersökningarna genomfördes under fem veckor i en förskoleklass. Vi använde oss av en 
fallstudie bestående av en referensgrupp på sex elever. Eleverna intervjuades innan och efter 
fallstudien för att vi skulle kunna se om någon utveckling skett. Intervjuerna handlade om en 
berättelses budskap, sex ord och tre meningars betydelse. Fallstudien bestod av olika sorters 
litteratur som bearbetades genom samtal, samtalen handlade om svåra ords betydelse, 
budskapet, huvudpersonerna och mycket annat. Orden och meningarna fanns med i 
litteraturen som vi arbetade med under dessa veckor, detta för att eleverna skulle få en 
förståelse för dem. Eleverna fick skriva egna sagor och sagoavslut. Två förskollärare och två 
lärare för skolans tidigare år intervjuades för att få deras syn på litteraturen och om de anser 
att språkutvecklingen påverkas. Resultatet av undersökningarna visar att eleverna utökat sina 
förklaringar till budskapet, sitt ordförråd och förklaringarna till meningarna. Alla pedagoger 
ansåg att högläsning ger kunskap, deras syften med varför de läser varierar dock. Genom detta 
arbete har vi fått en insikt i att litteraturen är viktig att arbeta med både i förskola och skola, 
dels för språkutvecklingen och dels för läs- och skrivutvecklingen.  
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1 Inledning 
 
Vi har läst inriktningen barn, lek och lärande, i denna inriktning fick vi kunskaper om elevers 
språkutveckling. Detta inspirerade oss att fördjupa våra kunskaper inom ämnet, med det här 
arbetet vill vi ta reda på litteraturens betydelse för elevernas språkutveckling. Lindö (2005) 
hävdar att litteraturen levandegör tankar, upplevelser, känslor och drömmar vi inte själva kan 
sätta ord på. En stark läsupplevelse ger mersmak och väcker läslust. Vi anser att elevernas 
språk lägger grunden till deras uttrycksförmåga och påverkar läs- och skrivutvecklingen. 
Eftersom språket är en stor del av elevernas utveckling och identitet är det av stor vikt att 
tidigt stimulera och utveckla deras språkliga förmåga. Genom att arbeta med litteratur i olika 
åldrar kan vi stimulera den språkliga förmågan samtidigt som vi introducerar eleverna i läs- 
och skrivutvecklingen. Litteraturen kan motivera eleverna till ett fortsatt lärande eftersom det 
kan bli mer lustfyllt och de kan se ett syfte med varför de ska lära sig att läsa. I litteraturen 
förekommer olika sorters språk, får våra elever höra dessa kan de utveckla sitt eget språk. 
Genom litteraturen kan många mål som finns uppsatta i läroplaner och olika kursplaner 
uppfyllas. 
 

En god barnbok skall först och främst fängsla sina lyssnare/läsare. Den skall ge lustfyllda 
upplevelser och samtidigt skall den ge kunskap. Den skall också ha estetiska kvaliteter, 
aktivera barnens fantasi och stimulera ordförråd och språkliga begrepp. En högläsningsbok 
kan vara mer komplicerad och utmanande än när barnen skall läsa på egen hand. En barnbok 
skall vara äkta i den meningen att den inte ger falska föreställningar om samhället och 
världen. (Lindö, 2005 s.14) 
 

2 Bakgrund 
 
I bakgrunden belyser vi vad våra styrdokument och kursplanen i svenska säger om litteratur 
samt språkutvecklingen. En inblick i litteraturens historia och Vygotskij och Piagets syn på 
språkutvecklingen tas upp. Vi beskriver varför språkutvecklingen är viktig, hur språket 
utvecklas och vilken roll vi som pedagoger kan ha för att en utveckling ska ske. Olika 
metoder beskriver hur arbetet med litteraturen kan gå till. Som avslutning tar vi upp 
litteraturens betydelse för elevernas språkutveckling. 

2.1 Definitioner 
 
Litteratur: Nationalencyklopedin beskriver litteratur som en samlingsbeteckning för skrivna 
texter som uppfyller vissa estetiska kriterier. Det är något skrivet som vi kan ta lärdom av. 
Med litteratur menar vi all litteratur såsom sagor, barnböcker, bilderböcker och berättelser.  
 
Pedagog: Nationalencyklopedin poängterar att pedagog är en lärare, undervisare. Vår 
definition av pedagog omfattar både förskollärare och grundskolans lärare.  
 
Elev: vi använder oss av benämningen elev när det är våra egna tankar och när vi skriver om 
elever i skolan. Förskolebarn får ej benämnas som elev, därför används begreppet barn när vi 
pratar om barn i förskolan, de författare vi refererar till varierar mellan barn och elev. 
Barnen/eleverna används eftersom vi intervjuat pedagoger som arbetar både i förskolan och i 
skolan.  
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2.2 Styrdokument 

2.2.1 Läroplan för förskolan  
 
Utbildningsdepartementets läroplan för förskolan (1998) fastställer att språk och lärande 
hänger samman liksom språk- och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att 
stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 
intresse för den skriftspråkliga världen.  
 
Mål 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
•  utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar. 
• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 

andra och uttrycka tankar. 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 

intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 
kommunikativa funktioner. (Skolverket, 1998 s.12f.) 

2.2.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet  
 
Utbildningsdepartementets läroplan för det obligatoriska skolväsendet (1994) fastställer att 
språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Den säger att genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev utveckla sina möjligheter till att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.  
 
Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 
erfarenheter och kritsikt granska och värdera påståenden och förhållanden. 

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt 
språk. (Skolverket, 2005 s.11f.) 

 
Mål att uppnå i grundskolan 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i 

tankar och skrift. (Skolverket, 2005 s.11f.) 

2.2.3  Kursplanen i svenska 

Skolverket fastställer i ämnet svenska att språket och litteraturen har stor betydelse för den 
personliga identiteten. Den menar att syftet med svenskämnet är att främja elevernas förmåga 
att tala och skriva samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 
”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film 
och teater.” (Skolverket 2000-07) 
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Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 

egen hand och av eget intresse. 
• utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och 

i samarbete med andra. 
• utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövra medel för 
tänkande, lärande, kontakt och påverkan.  (Skolverket 2000-07) 

2.3 Historik 
 
Granberg (1996) skriver att barn tillsammans med vuxna fick lyssna till muntligt berättade 
folksagor och fabler samt upplästa religiösa texter under 1700-talet. Ett religiöst innehåll 
speglade de första barnböckerna som var omskrivna texter för vuxna. Läsningen blev mer 
vanlig i borgarklassen på 1700-talet. Barnen började ses som varelser värda både omtanke och 
fostran istället för små vuxna. De första barnböckerna kom under denna tidpunkt, dessa 
böcker gav exempel på uppfostran och hur barn skulle anpassa sig till vuxenvärlden. 
Böckerna innehöll moraliserande berättelser om dygd och gudsfruktan, historia och geografi 
samt en och annan fabel. Vallberg-Roth (2002) anser att den första läroplansperioden sträckte 
sig från mitten till slutet av 1800-talet. I denna betonades kristendom, läsning och skrivning i 
ett moraliskt och religiöst skolperspektiv där varje moment genomsyrades av den kristna tron.  
 
Enligt Granberg (1996) ökade intresset för folksägner under 1800-talet. Rim, ramsor och 
folksagor bearbetades för att bli lämpliga för barn. Fantasi- och nonsensberättelser för barn 
uppkom under denna tid men fortfarande låg språket och innehållet långt ifrån barnens 
intresse. De stadieinriktade barnböckerna började ses som viktiga under denna tid, 
bilderböcker för småbarn kom i slutet på 1800-talet. Jenny Nyström illustrerade de första 
bilderböckerna, Barnkammarens bok och Svenska barnboken och dessa innehöll 
barnkammarrim och barnvisor. Vallberg-Roth (2002) skriver att den andra läroplansperioden 
uppkom i slutet av 1800-talet, i denna fanns ett utrymme som kallades bokvrån där skulle 
barnen lära sig att tycka om böcker. Som uppfostringsmedel hade sånglekar och sagor stor 
betydelse. Den lilla, lilla gumman, Pelles nya kläder, Putte i blåbärsskogen och Mors lilla 
Olle var böcker som rekommenderades.  
 
Vallberg-Roth (2002) skriver att den tredje läroplansperioden varade från mitten av 1900-talet 
till 1980-talet. En förändring av barnlitteraturen skedde under denna period, litteraturen gick 
från bibliska berättelser, via sagan, till faktaböcker med en socialrealistisk och verklighetsnära 
litteratur. Barnen skulle få veta hur det egentligen var med hjälp av faktaböcker. Det ansågs 
att språkutvecklingen främjades genom läsning och samtal om litteratur. Faktaböckerna 
ansågs viktiga när urvalet av sagor begränsades. Det naturvetenskapliga tänkandet präglade 
språkutvecklingen. Enligt Granberg (1996) vaknade intresset för barnen hos författare och 
konstnärer i och med den nya barnpsykologin som uppkom på 1920-talet och bilder kunde 
massproduceras när tryckarkonsten utvecklades. Barnets vardag hamnade i centrum. Den 
första pekboken på svenska kom år 1932, denna var fotografisk och innehöll bilder av barnets 
vardag. Under 1900-talet har barnböckernas bilder förändrats, bilderna var detaljrika och 
naturalistiskt skildrade i början av seklet. Under 1940-talet var bilderna romantiska med 
inslag av surrealism och på 1950-talet var bilderna förenklade och innehöll nya perspektiv, de 
var mer experimentella till färg och form. Böckerna präglades av socialpedagogiska 
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tankegångar under 1970-talet. Fantasin fick ge vika för realismen och vardagsmiljöer. På 
1980-talet blev bilderna fulla av uttryck, parodi, illusioner och rörelser.  
 
Vallberg-Roth (2002) hävdar att den fjärde läroplansperioden sträcker sig från 1980-talet till 
nu. Endast i några enstaka lokala dokument förekom läsning och skrivning år 1993. I 
förskoleverksamheten var sång, musik och rytmik viktiga, dessa relateras ofta till barns 
språkutveckling. Det ges större utrymme för språk och kommunikation i de senaste 
läroplanerna för förskola och skola.  

2.4 Vygotskijs och Piagets syn på språkutvecklingen 
 
Vygotskij (1999) skriver att tänkandet och språket är två funktioner som står i relation till 
varandra och han anser vidare att tänkandet finns i språket, dessa två är nära förknippade. 
Språket och tänkandet utvecklas inte i samma takt, de möts, glider isär och påverkar varandra. 
Varken språket eller tänkandet utvecklas om ingen social kommunikation sker. Barnet är en 
social varelse från början och genom dialoger med andra fyller språket en social funktion. 
Barnet lär känna sig själv genom andra för att senare bli individuella. Att tillägna sig ords 
betydelser är inte en enkel process utan det sker i olika steg. Enligt Vygotskij (1981) är 
språket tänkandets redskap, tänkandet är inte språket i sig utan det finns i språket. Barnet går 
från att ha varit styrt av yttre ting och konkreta situationer till att utveckla ett medvetande om 
sig själv genom språket.  
 
Piaget (1973) anser att språket förbinder tanken med ord. Enligt Piaget präglas språket till stor 
del av barnets egocentrism, språket är inte kommunikativt och socialt utan har en 
individcentrerad funktion. Den kommunikativa funktionen kommer i ett senare stadium. 
Barnets egocentrering är föränderlig genom det sociala och barnets kunskaper. 
Egocentreringen varierar mycket eftersom den är beroende av yttre sociala faktorer. Han 
poängterar att det finns ett samband mellan barnets aktivitet och den språkliga 
egocentreringen, genom fantasilekar och drömmar utvecklas barnets tankar. Piaget anser att i 
språket går tänkandet från helheten till detaljer. Han anser vidare att barnets socialiserade 
språk utvecklas lika tidigt som språket själv, barnet lär sig snabbt hur det ska göra för att få 
som det vill.  
 
Vygotskij (1999) skriver att Piaget skiljer sig från hans tankar eftersom Piaget menade att 
utvecklingen går från det individuella till det sociala. Piaget och Vygotskij ansåg båda att 
barnet aktivt måste utforska omvärlden och ha ett aktivt samspel med omgivningen. Piagets 
och Vygotskijs teorier har haft stor påverkan när det gäller uppfattningar om 
språkutvecklingen. 

2.5 Barns språkutveckling 
 
Enligt Bjar och Liberg (2003) skapar vi mening, gör oss förstådda och förstår varandra genom 
kommunikation. Arnqvist (1993) skriver att genom språket förmedlar barn sina behov, 
känslor och attityder till omvärlden. För att förstå vår omgivning och den kultur vi lever i 
använder vi språket. Språket är till stor hjälp för att strukturera erfarenheter, förstå olika 
begrepp och relatera begreppen till varandra. För att utveckla en omvärldsförståelse är språket 
ett viktigt redskap, språket spelar en central roll för att utveckla kunskap, tänkande och 
identitet. Imsen (2000) hävdar att språket är en budbärare mellan människor, det har en 
kommunikativ funktion. Det som befriar tänkandet från yttre stimuli är språket. Det gör att 
barnet har möjlighet att tänka kritiskt, självständigt och abstrakt. Språket är en förutsättning 
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för den fria, individuella tanken, det bestämmer hur barnet uppfattar omvärlden. Med hjälp av 
språket kan individen kontrollera sina handlingar. Enligt Mårdsjö och Pramling (1996) är 
språket ett viktigt redskap för den tankemässiga utvecklingen och en central del i människans 
utveckling. I samspel med andra och i konkreta situationer lär sig barnen att använda språket, 
de utvecklar en förmåga att höra när det låter fel och kan rätta sig själv. Språk och kunskap är 
oskiljaktiga.  
 
Enligt Arnqvist (1993) handlar språklig medvetenhet om förmågan att reflektera över det egna 
språket. Barnen kan se språket utifrån olika aspekter, inte enbart det innehållsmässiga. En 
förutsättning för att lära sig läsa är att en språklig medvetenhet finns, den språkliga 
medvetenheten och läsfärdigheten påverkas av den kognitiva färdigheten. En god förberedelse 
inför läsundervisningen i skolan är att språklig stimulans förekommit i förskolan, barn som är 
språkligt medvetna lär sig lättare att läsa. 
 
Arnqvist (1993) hävdar att om barn ska utvecklas språkligt måste de lära sig att kommunicera 
med andra människor. För att en åhörare ska förstå måste barnen kunna använda ett 
beskrivande språk. Det är möjligt att förtydliga talet med gester, mimik och tonläge, dessa 
möjligheter finns inte i skriften. För att barnen ska få ett rikt ordförråd är det av stor vikt att de 
själva använder orden i olika sammanhang, på så vis får de en förståelse för ordens innebörd. 
När barn ska lära sig nya ord gäller det att identifiera vilka ord och begrepp som ska 
sammanföras med olika typer av erfarenheter och iakttagelser. Barn lär sig lättare nya ord 
inom områden de har erfarenhet av. Äldre barn är beroende av att relatera nya ord till 
erfarenheter och ord de känner igen. Olika uppväxtvillkor gör att ordförrådet varierar mellan 
olika barn. Bohman med flera (2001) skriver att barn har större möjlighet att känna igen och 
förstå det lästa ju större ordförråd de har. Barn har också lättare att uttrycka sig om de har 
många ord och uttryck i sitt inre lexikon. Det talade språket är grunden när barnen ska lära sig 
läsa och skriva. Björk och Liberg (2004) anser att det barnen lärt sig i sitt talande och 
lyssnade kan de använda i sitt läsande och skrivande och tvärtom.  
 
Arnqvist (1993) poängterar att barn lär sig tala och förstå i samspel med andra. För att 
uppleva, känna, höra och förstå sammanhang i språket krävs det att barnen lever tillsammans 
med människor som kan och använder språket. Inifrån den egna människan och ur egna 
erfarenheter och upplevelser utvecklas språket. Barnen måste få använda språket med olika 
människor och i olika situationer för att lärandet ska utvecklas. Enligt Björk och Liberg 
(2004) behöver barnen en stödjande omgivning och gemensamma inlärningssituationer, dessa 
ger en trygghet som i sin tur ger barnen en känsla av att kunna och lyckas.  

2.6 Pedagogens roll 
 
Björk och Liberg (2004) anser att vägarna till en gynnsam språkutveckling inte får vara för 
dyrbara eller omständliga. Bohman med flera (2001) skriver att när barn ska tillägna sig ett 
språk är omgivningen en viktig faktor. Miljön ska vara så gynnsam som möjligt och det är 
pedagogens ansvar att skapa en bra språkmiljö. Som pedagog är det viktigt att veta var barnen 
befinner sig i sin språkutveckling för att kunna välja rätt språknivå, rätt litteratur och bra 
övningar så att barnen blir motiverade att tala och känner att de lyckas. Det är viktigt att 
barnen får individuell kontakt med pedagogen, där pedagogen ger bekräftelse, uppmuntran 
och beröm. Barnen lär sig lyssna genom att pedagogen lyssnar på dem, de lär sig förklara 
genom att pedagogen förklarar och de lär sig fråga genom att de blir tillfrågade.  
 
Arnqvist (1993) hävdar att den vuxnes språk fungerar som en modell för barnet, på ett 
utvecklande sätt måste pedagogen möta barnets frågor om textens innehåll och struktur. När 
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barnen ska lära sig att läsa kan de utnyttja dessa kunskaper. Det är viktigt att pedagogen 
inbjuder barnen till att använda sitt språk och ställer frågor som utvecklar dialogen. När barn 
får samtala med andra får de förebilder för hur man kan använda språket på olika sätt.  
 
Enligt Arnqvist (1993) utvecklas den kommunikativa förmågan genom att pedagogen 
samtalar med barnen och ger dem hjälp att föra dialogen vidare, pedagogen ansvarar för att 
dialogen utvecklas. Svensson (1998) anser att barnen får en klarare uppfattning om de tecken 
som styr läsningen och hur läsning går till genom små kommentarer och episoder under 
läsningen. För att barn ska förstå vad skrift kan innebära, hur den fungerar och hur den 
används spelar lästillfällen vid tidig ålder en stor roll. Barnen kan förstå skriftens betydelse på 
ett djupare plan och överbygga svårigheter i texten om pedagogen tillrättalägger språket. 
Genom detta kan barnen inse skillnaden mellan talat och skrivet språk och hur dessa kan 
samverka och utvecklas. Pramling med flera (1993) skriver att halva sanningen för att lära 
barn att lyssna ligger i pedagogens förmåga att fånga deras uppmärksamhet, det är viktigt att 
tänka på att höja och sänka rösten och använda olika tonlägen. Pedagogen kan låta barnen 
lösa problem som relaterar till litteraturen i grupp eller enskilt. Det räcker inte med att bara 
läsa litteratur för att barnen ska förstå dess innehåll, det krävs en bearbetning av det lästa.  
 
Lindö (2005) anser att figurerna i barnböcker kan användas som tema. Temat kan 
introduceras genom att presentera figurerna, barnen kan skriva och rita brev till figurerna. 
Pedagogen kan skriva förslag på aktiviteter, arbetsuppgifter eller en ny bok som en sagofigur 
kommer med eller lämnar, detta kan inspirera barnen till att läsa och arbeta med litteratur. Om 
pedagogen är lyhörd för barnens funderingar kan sagofigurerna vara till hjälp och motivera 
barnen att söka ny kunskap, om ett barn är intresserat av bilar kan pedagogen låta sagofiguren 
Halvan komma på besök. Tillsammans med barnen kan Halvan fördjupa kunskapen om bilar.  
 
Svensson (2005) skriver att det är av stor vikt att pedagogen själv läser litteraturen som 
barnen ska ta del av, genom att läsa litteraturen kan pedagogen avgöra om boken är lämpad 
för barn. Det är viktigt att ha ögonkontakt med barnen eftersom litteraturläsningen ska ge en 
känsla av samhörighet. Vid litteraturläsning är det bra att anknyta innehållet till barnens 
erfarenheter och upplevelser, litteraturen ger en större upplevelse och ett rikare språk om en 
diskussion äger rum under och efter läsningen. Det krävs en hög grad av språklig 
medvetenhet vid återberättande och därför bör det tränas ofta, pedagogen kan hjälpa barnen 
att återberätta genom att ställa följd- och ledfrågor. Det är viktigt att låta samma pedagog läsa 
litteraturen från början till slut eftersom det är viktigt för barnen att ha kvar den röda tråden. 
På detta sätt får pedagogen och barnen en gemensam upplevelse från början till slut. En viktig 
del i litteraturläsningen är att pedagogen själv finner den roligt och intressant.  
 

Högläsning kräver mer av lyssnaren och därför är det viktigt att vi som lärare inför 
högläsningen har läst texten inte bara en gång utan flera gånger. Vi behöver själva gå i 
dialog med texten, ta till oss den känslomässigt och intellektuellt utifrån såväl ett vuxen- 
som ett barnperspektiv och planera för vad vi vill samtala med våra elever om. (Lindö 2005 
s.55) 

    

2.7 Litteraturens betydelse för språkutvecklingen 
 
Arnqvist (1993) hävdar att det finns en högre andel läs- och skrivsvaga barn i hem där det 
saknas litterär tradition eller där föräldrarna sällan läser sagor och berättelser för barnen. 
Föräldrar skapar ett intresse för litteraturen hos barnen när de läser för dem. Undersökningar 
visar att läsning av litteratur har en positiv effekt på barns språkutveckling. Det finns många 
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studier som visar att det är viktigt att ge barn positiva erfarenheter av litteraturen, dessa utgör 
en grund för läsprocessen. Litteraturläsningen blir en viktig aktivitet både i barns 
språkutveckling och som en förberedelse inför läs- och skrivutvecklingen. Pramling med flera 
(1993) anser att barn får en möjlighet att både lära sig och uttrycka vad de lärt i form av 
berättelser. Litteraturen ger kunskaper om det avlägsna, det ovanliga och om annorlunda 
människor, den kan också vara moraliskt utvecklande. Genom att arbeta med litteratur 
kommer barnens läs- och skrivutveckling att stimuleras. Svensson (2005) skriver att 
förskolans pedagogiska program betonar vikten av att barn tidigt får möta litteraturen genom 
att besöka bibliotek, lyssna till och samtala om böcker. Genom detta utvecklas fantasin och 
språket, det väcker en nyfikenhet för skriftspråket och kulturarvet förs vidare. För att barn ska 
utveckla sin språkförmåga krävs det att de får tala, om barnen får samtala om litteraturens 
innehåll och bilder kan pedagogen se om barnen förstått begrepp, ord och innehåll. 
Språkutvecklingen påverkas i positiv riktning om barnen får samtala om det lästa jämfört med 
om litteraturen läses rakt igenom utan ett samtal.  
 
Enligt Arnqvist (1993) lär sig barn hur en berättelse byggs upp med hjälp av litteraturläsning. 
I en saga ska huvudpersonen introduceras tidigt, den ska ha en början och ett slut. Dessa 
aspekter är utmärkande för skriftspråket, därför är det viktigt att ge barnen många olika 
erfarenheter av skriftspråket innan de börjar skolan. Pramling med flera (1993) anser att 
litteraturen ger barn förutsättningar för att utveckla förmågan att berätta sagor samt att 
utveckla ett vetande om sagor. Det är av stor vikt att barn får höra olika sorters litteratur för 
att utveckla ett vetande om den. Litteraturen kan beskriva hur det var förr i tiden, hur 
människan berättade sagor förr, vad som skiljer sagor från andra berättelser samt vad som 
skiljer muntliga och skriftliga sagor åt. Barnens vetande om sagans inbyggda underton eller 
moraliska budskap utvecklas genom en diskussion. Barnen måste få möjlighet att fundera 
över magin i litteraturen tillsammans med andra barn och vuxna, i samtalen är det viktigt att 
ta in barnens erfarenhetsvärld och sagofigurerna som förekommer därför att skapa en djupare 
förståelse. Barn får förutsättningar för att utveckla färdigheter, förståelse och kunskaper för 
litteratur om litteraturen används i de pedagogiska verksamheterna innan skolstarten och i 
skolan. Genom litteraturen får barnen uppleva avkoppling. Litteraturen är lättare än andra 
texter att komma ihåg och lära sig utantill eftersom formuleringar, ord och uttryck upprepas 
och beskrivs i ett sammanhang.   
 
Svensson (1998) poängterar att lässituationerna lär barn att dra slutsatser om sådant som sker 
vid andra tillfällen. Högläsning är en gynnsam aktivitet för språkutvecklingen, barnen får 
uppleva språk som inte är kopplat till en given situation och ordförrådet stimuleras vid 
läsningen av litteraturen. Barnen får genom högläsningen en uppfattning om vad läsning är 
och hur berättelser byggs upp. Det är av stor vikt att barnen känner att innehållet i litteraturen 
är viktigt och intressant för dem. Textens innehåll hjälper barnen att känna igen ord. 
Pedagogen kan se vad som intresserar barnen när de skriver tillsammans eftersom barn lägger 
ner mycket tid på att tala om vad som intresserar dem. Barnen får en inblick i skolans 
”pedagogiska kod” om de får följdfrågor kring litteraturens innehåll. Olika pedagoger läser på 
olika sätt, någon kan läsa med inlevelse och andra berättar istället för läser. Berättarorienterad 
läsning intresserar barnet mer, detta leder till en ökad koncentration och barnet inspireras till 
att återberätta. Renodlad läsning som inte anpassats till barnen har också sina kvalitéer, följer 
läsaren texten får barnen erfarenheter av författarens språk, genom detta får barnet en 
upplevelse av skriftspråket och författaren får ett inflytande på barnets språk. Nackdelen med 
renodlad läsning är att situationen kan bli för strikt, om litteraturen innehåller få bilder kan 
läsningen bli tråkig. En stark effekt på språkutvecklingen är ett aktivt och stödjande 
förhållningssätt i läsningen. Det är viktigt att barnets egna upplevelser sätts i relation till 
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innehållet, detta kan göras genom samtal och diskussioner. Om barnen får tillfällen att 
samtala och diskutera kan de upptäcka språkets makt samt skapa och utforska olika världar.  
 
Svensson (1998) anser att det bästa hjälpmedel som finns för att ge barn ett rikt språk är 
litteratur. Det är väsentligt att böcker blir lästa i förskolan och skolan eftersom barn som inte 
får böcker lästa för sig hemma får en chans att se läsningens och skriftens betydelse. Genom 
böckerna får barnen uppleva sorg, spänning, glädje och fantasi. Författare skriver på olika sätt 
och får barnen möta dessa olika språkstilar kan de utveckla ett mer självständigt 
förhållningssätt till språket. Enligt Lundberg och Herrlin (2003) ger högläsningen barnen en 
möjlighet att öva upp sitt ordförråd, sin fantasi, empati och begreppsvärld. Barnens lust och 
glädje för läsning väcks genom tidig högläsning, lässtunderna ger barnen en känsla av 
gemenskap och delaktighet. Björk och Liberg (2004) skriver att förskolan och skolan ska utgå 
från det gemensamma läsandet och skrivandet för att skapa möjligheter till upplevelser där 
vuxna och barn läser ur spännande och roliga böcker samt skriver viktiga meddelanden 
tillsammans. Dessa stunder av trygghet och glädje kommer många barn att bära med sig i livet 
som viktiga fundament för deras sätt att uppfatta världen. Litteraturläsningen ger 
förutsättningar till fortsatta samtal, laboreringar med språket, gemensamt och eget skrivande, 
utforskande av nya ord samt arbete med de estetiska ämnena.  
 

Utan att vi tänker på det tillämpar vi en rad tolknings- och lässtrategier när vi läser. Dessa 
hjälper oss att skapa mening genom att vi försöker anknyta det vi läser till oss själva. Vi 
väver samman upplevelser och erfarenheter med textens innehåll, vi ställer frågor till oss 
själva, vi läser mellan raderna, vi visualiserar, associerar och associationerna kan i sin tur 
väcka upp sinnliga minnen i en ”läsandets dans” där vi rör oss fritt i tid och rum. (Lindö, 
2005 s.98) 

2.8 Arbetsmetoder med litteratur 

2.8.1 Whole language 
 
Alleklev och Lindvall (2000) skriver att professor Mary Clay utarbetade metoden whole 
language på Nya Zeeland. Syftet med metoden är att arbeta med hur barnen lär sig och att ge 
dem hjälp till självhjälp, genom att utgå från det som barnen redan kan för att sedan bygga 
vidare på detta. Det är viktigt att barnen läser riktiga böcker för att lära sig läsa och skaffa sig 
nya kunskaper. Böckerna ska vara skönlitterära och innehållet ska vara intressant för barnen. 
När barnen läser böcker som är spännande och roliga övertygas de om att läsa och 
självförtroendet stärks, läsning ska alltid upplevas som positivt. I alla aktiviteter ska läsning 
och skrivning finnas. Lindö (2002) beskriver att whole language- metodens mål för lärandet 
är att barnen ska kunna reflektera, analysera och värdera fenomen i sin omvärld. Samtidigt 
ska de utveckla ett undersökande arbetssätt, utveckla förmågan att kritiskt granska, lösa 
problem, jämföra källor, värdera, ta ställning för eller emot, dra slutsatser och kunna tillämpa 
kunskaper i nya och okända sammanhang.  
 
Lindö skriver att whole language- metoden har en helspråkssyn med rötter i humanistiska och 
sociokulturella strömningar. En sammanfattning av whole language: 

• Språket är ett tankeredskap och navet i allt lärande. 
• Barn och unga utvecklar sitt språk i samspel med andra. 
• Språkutvecklingen handlar om att skapa mening i det sammanhang och den kultur vi 

lever i. 
• Språkutveckling sker samtidigt på en personlig och interaktionistisk nivå och är alltid 

kontextberoende. 
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• Vi konstruerar vår kunskap med språkets hjälp utifrån det vi redan vet. 
• Barnen lär sig läsa genom att skriva och att skriva genom att läsa i relevanta och 

intresseväckande sammanhang och med vuxna som förebilder. 
• Alla språkliga uttrycksformer stödjer varandra. 
• Lek och språkande samspel är grogrund för att barnet på eget initiativ skall upptäcka 

skriftspråket. (Lindö, 2005 s.155) 

2.8.2 Litteraturskola på Manhattan 
 
Enligt Lindö (2002) startades Manhattan New School i början av 1990-talet, skolan utgår från 
whole language- metoden, inga traditionella läromedel används. Undervisningen består av 
skönlitteratur, tidskrifter, dataprogram, studiebesök och inbjudna gäster. Varje klassrum ser ut 
som ett bibliotek med böcker i alla genrer. Bänkarna har ersatts av gruppbord i klassrummen, 
det finns också en stor matta där barnen samlas flera gånger om dagen och där nästan all 
undervisning sker. Pedagogerna och barnen använder sig av en talarstol, den som har ordet 
sitter i talarstolen. Lindö (2005) skriver att barnen samlas på den stora mattan varje morgon 
för en högläsningsstund, efter denna arbetar barnen i läs- och skrivverkstäder. Från det att 
barnen är sex år läser och skriver de under nittio minuter i grupp eller på egen hand. Det 
övergripande målet är att barnen ska bli läsare och skribenter för livet, inte bara för skolan. 
Barnen har en loggbok där de skriver ner tankar, frågor, reflektioner och citat från litteraturen. 
Från början får barnen lekskriva och rita bilder, de barn som vill kan skriva av pedagogens 
skrift från whiteboarden eller blädderblocket. Skriften introduceras steg för steg på detta sätt. 
De äldre barnen använder sig av portfolio, här kan pedagogen, föräldrarna och barnen följa 
och värdera utvecklingen. För att reflektera över sig själva som läsare och skrivare 
uppmuntras barnen att gå tillbaka, läsa om, värdera sina texter samt läsa upp för varandra. 
Undervisningen innehåller högläsning, gemensam läsning/skrivning, vägledd 
läsning/skrivning och självständig läsning/skrivning. Pedagogerna visar stor respekt för 
barnen, deras tankar och frågor. 

2.8.3 Listiga räven 
 
Alleklev och Lindvall (2000) beskriver Listiga räven som ett läsprojekt som genomförts i 
Rinkeby. På skolan har nästan alla elever ett annat modersmål än svenska, i klassen där 
projektet genomförts fanns tjugofyra elever med tolv olika språk. Projektet startade i 
sexårsverksamheten och pågick i tre år. Lärarna Birgitta Alleklev och Ingrid Olsson samt 
bibliotekarien Lisbet Lindvall var projektledare för Listiga räven. De var inspirerade av whole 
language- metoden och använde sig enbart av skönlitteratur för att stimulera barnens läs- och 
skrivutveckling. Arbetet i sexårsverksamheten pågick mellan nio till tolv på förmiddagarna. 
Pedagogerna använde sig mycket av ”svarta tavlan”, där de skrev i stort sett allt, bland annat 
ord, meningar, bokstäver, siffror. De skrev meddelanden till varandra, lärare till lärare, lärare 
till elev och elev till lärare, detta för att visa eleverna att de kan meddela sig med skriftspråket. 
Eleverna uppmuntrades till skriftspråksinlärning, de skulle också bli nyfikna på läsningens 
betydelse. Eleverna skrev egna sagor och berättelser som de läste tillsammans med varandra 
om och om igen, utifrån texterna arbetade de både med ord och bokstäver. De arbetade med 
elevernas påhittade rim och ramsor samt med gamla och välkända rim och ramsor. Varje dag 
fick eleverna möjlighet att fritt berätta något, det kunde vara något de varit med om eller en 
egen saga, de fick träna sin språkliga förmåga och att tala inför andra. De besökte biblioteket 
en gång i månaden för att få tips om böcker och låna egna böcker.  
 
Alleklev och Lindvall (2000) skriver att i årskurs ett användes enbart barnböcker i 
undervisningen, inga läroböcker förekom. Pedagogen började med att läsa högt för eleverna 
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ur bilderböcker och kapitelböcker sedan fick eleverna återberätta innehållet. Ibland 
dramatiserade de boken eller gjorde ett collage, eleverna i årskurs ett skrev också egna sagor.  
Undervisningen i årskurs ett skiljde sig inte mycket från sexårsverksamheten, 
svårighetsgraden hade däremot ökat. Eleverna fick själva välja vilken bok de skulle läsa, de 
läste både hemma och i skolan. Så småningom fick eleverna återberätta boken för klassen, 
jämngoda läsare fick läsa högt för varandra samt rita och skriva om boken. Eleverna i årskurs 
ett besökte också biblioteket. Eleverna läste sextio till åttio böcker av varierande 
svårighetsgrad under läsåret. Deras läslust var stor och genom deras återberättade kunde 
lärarna se om eleverna förstått innehållet.  
 
Enligt Alleklev och Lindvall (2000) fortsatte arbetet som tidigare i årskurs två men nivån 
hade höjts ännu ett steg, nya moment var att de hade författarbesök och studiebesök. De 
dramatiserade mycket eftersom eleverna hade svårare för att berätta fritt än för att läsa och 
skriva. Eleverna hade tillgång till mer avancerade böcker som innehöll mer text och mindre 
bilder. Varje vecka fick några elever ur årskurs två läsa för några elever i sexårsverksamheten. 
De skrev längre berättelser och faktatexter. Eleverna i årskurs tre fick läsa omfångsrika 
böcker med upp till tvåhundrafemtio sidor. De hade läsläxor några gånger i veckan. Här 
förekom dramatiseringar, återberättande och recensioner allt oftare. De arbetade i teman, ett 
tema handlade om Astrid Lindgren, här fick de uppleva berättelser på många olika sätt. 
Datorerna användes mer och mer i undervisningen. Eleverna fick skriva en egen bok, till hjälp 
hade de en riktig författare.  
 
Alleklev och Lindvall (2000) hävdar att lärarna ansåg att resultatet var över all förväntan. De 
märkte att elevernas läsintresse var stort, läsförmågan hade ökat mycket snabbt och 
ordförrådet blev bättre och bättre. De menade att elevernas språk och uttryck i tal och skrift 
stärkts. Elevernas fantasi hade utvecklats genom att de hade fått uttrycka känslor och 
upplevelser i bild och dramatiseringar. Självkänslan hos eleverna ökade under projektet.  
 

3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att belysa litteraturens betydelse för språkutvecklingen. Våra 
följdfrågor är: 
 

• Hur utvecklas elevernas språk genom att arbeta med litteratur? 
• Vilket synsätt har pedagogerna på litteraturens betydelse för språkutveckling? 
 

3.1 Avgränsningar 
 
I vår studie valde vi att lägga fokus på sexåringar, på grund av tidsbrist var vi tvungna att 
begränsa oss till en ålder. Denna åldersgrupp valdes för att en av oss blir förskollärare och en 
blir lärare för skolans tidigare år, inom sexårsverksamheten kan båda vara verksamma. 
Genom tidigare erfarenheter har vi sett att inom denna ålder lägger pedagogerna ner mycket 
tid på att utveckla elevernas språk.  
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4 Metod 
 
Under metoddelen beskrivs hur ett forskningsarbete börjar, olika undersökningar och 
arbetssätt vi kan använda oss av. Vi vill visa skillnader och likheter mellan olika metoder för 
att läsaren ska förstå vårt val av metoder. Under metoddelen beskrivs hur vi gått tillväga för 
att fördjupa våra kunskaper, vi förklarar de olika informationssamlande metoderna och 
genomförandet av våra undersökningar. 

4.1 Undersökningsmetoder 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) börjar ett forskningsarbete alltid med ett problem. 
Problemet kan vara ett intresse som kräver ny eller fördjupad kunskap, problemet kan belysas 
genom undersökningar. Det finns en mängd olika typer av undersökningar. Undersökningen 
är utforskande när luckor finns i vår kunskap, dessa undersökningar kallas explorativa. 
Explorativa undersökningars syfte är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett 
bestämt problemområde. I explorativa undersökningar används flera olika tekniker för att 
samla information. Deskriptiva undersökningar görs inom problemområden där det redan 
finns en viss mängd kunskap, dessa undersökningar kan beskrivas i dåtid eller nutid. 
Undersökningarna begränsas till de fenomen som är av intresse. Hypotesprövande 
undersökningar görs inom problemområden där kunskapsmängden blivit omfattande och där 
teorier utvecklats. Det krävs tillräckligt med kunskap inom området så att teorin kan leda till 
antaganden om förhållanden i verkligheten. Tekniken som används i dessa undersökningar 
ska ge så exakt information som möjligt. Dessa tre typer av undersökningar genomförs för det 
mesta som separata undersökningar.  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att forskaren arbetar med att producera teorier som ska ge 
en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. Underlaget för teoribygget är information 
om den del av verkligheten som studeras, detta underlag kallas för empiri. Det finns tre 
begrepp att arbeta med för att relatera teori och empiri. Dessa är deduktion, induktion och 
abduktion. Det som kännetecknar ett deduktivt arbetssätt är att slutsatser om enskilda 
företeelser tagits utifrån allmänna principer och befintliga teorier. I ett deduktivt arbetssätt tas  
utgångspunkten från en befintlig teori, detta gör att klarheten i forskningen stärks. 
Forskningsprocessen blir mindre färgad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattning. 
Den befintliga teorin kan vara en fara om forskaren inte uppmärksammar nya rön. En forskare 
som arbetar induktivt kan studera forskningsobjektet utan att först ha förankrat 
undersökningen i tidigare teori. Utifrån den insamlade informationen formulerar forskaren en 
teori. Risken i detta arbetssätt är att ingen kunskap om teorins räckvidd och generalitet finns 
eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag som är typiskt för en speciell situation. 
Abduktion innebär en kombination av deduktion och induktion. I det abduktiva arbetssättet 
formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. I första steget prövas hypotesen 
eller teorin på nytt. I andra steget utvecklas och utvidgas hypotesen eller teorin för att bli mer 
generell. Risken är att forskaren väljer studieobjektet utifrån tidigare erfarenheter samt 
formulerar hypotetiska teorier som utesluter andra alternativa tolkningar.  
 
Syftet med vår studie var att göra explorativa undersökningar. Vi valde explorativa 
undersökningar för att först fördjupa våra kunskaper inom området för att sedan genomföra 
undersökningarna. Inom de explorativa undersökningarna kan vi använda oss av olika 
tekniker. Eftersom vi först fördjupade våra kunskaper inom litteraturens betydelse för 
språkutvecklingen blev de deduktiva arbetssätten naturliga. Utifrån de kunskaper vi fått kunde 
vi genomföra egna undersökningar som gav oss svar på våra frågeställningar.  
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4.1.1 De kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna 
 
Patel och Davidsson (2003) hävdar att kvalitativt och kvantitativt inriktad forskning handlar 
om hur den insamlade informationen väljs, genereras, bearbetas och analyseras. Den 
kvalitativa forskningen innebär att datainsamlingen fokuseras på ”mjuk” data såsom 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Verbala analysmetoder används för 
bearbetningen. Kvantitativ forskning innebär forskning som är inriktad mot mätningar vid 
datainsamlingen, denna forskning innehåller statistiska analysmetoder. Det som avgör valet är 
hur undersökningsproblemet är formulerat. Vilken kunskaps söks? Ligger intresset av att 
tolka och förstå människors upplevelser och få svar på frågor som till exempel vad är detta? 
Och vilka är de underliggande mönsterna? ska de verbala analysmetoderna användas. De 
verbala analysmetoderna är kvalitativa metoder. Om frågorna handlar om att undersöka 
skillnaderna bör de statistiska analysmetoderna användas. De statistiska analysmetoderna är 
kvantitativa metoder.  
 
I våra undersökningar kommer vi att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Vi 
vill tolka och förstå pedagogernas syn på om litteraturen har någon betydelse för 
språkutvecklingen. Elevernas intervjuer ville vi tolka och förstå, vi ville fördjupa oss i deras 
lärande och för att se om något utvecklats. 

4.2 Sökmetoder 
 
Backman (1998) anser att när en frågeställning formulerats är det självklart att ta reda på vad 
som tidigare gjorts och skrivits inom det aktuella området. För att vi skulle få en djupare 
förståelse och kunskap om litteraturens betydelse för språkutvecklingen har vi lånat böcker 
om ämnet på olika bibliotek i Norrbottens län. Vi har tagit del av Luleå tekniska universitets 
biblioteks språkverkstäder för att få tips och idéer på litteratur och sökkällor.  

4.3 Urval 
 
I vår undersökning vill vi ta reda på hur förskolelärare och lärare i två kommuner i Sverige 
uppfattar litteraturens betydelse för språkutvecklingen. Vi valde att intervjua två 
förskolelärare och två lärare för skolans tidigare år får att få en inblick i två olika 
yrkesgruppers syn på litteraturen och om den påverkar språkutvecklingen. Vi valde att belysa 
både förskolans och skolans synsätt eftersom båda arbetar med språkutvecklingen. För oss 
kändes det viktigt att se båda synsätten eftersom en av oss kommer att jobba inom förskolan 
och en inom skolans tidigare år. Vi valde pedagoger som vi tidigare mött eftersom en relation 
redan hade skapats. Vi tog kontakt med dessa för att ge dem en inblick i vårt examensarbete 
och gav dem information om intervjuerna. Intervjuerna genomfördes enskilt på deras 
arbetsplats. Vi valde få frågeställningar eftersom ett samtal skulle uppstå mellan oss och den 
intervjuade. Frågeställningarna var öppna så att pedagogerna inte skulle bli styrda eller känna 
att det fanns något rätt eller fel (se bilaga 4). För att undersöka om litteraturen kan utveckla 
elevernas språk valde vi att genomföra en fallstudie med en referensgrupp. Referensgruppen 
bestod av sex elever. Eleverna utsågs tillsammans med pedagogen i klassen eftersom vi ville 
ha en kunskapsmässig variation. ”Fallstudie är en beteckning som innebär att vi gör en 
undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ´fall´ kan vara en individ, en grupp 
individer, en organisation eller en situation.” (Patel & Davidsson, 2003 s. 54) När det gäller 
valet av litteratur till budskapet, orden och meningarna är de tagna ur fyra olika böcker, Den 
röda hönan, Guldlock, Skrotnisse och Leopold. Dessa fyra böcker är av olika genrer, de är 
gamla sagor och nyare litteratur. Vi anser att ett varierat bokval kan fånga elevernas 



 

13 

uppmärksamhet, eleverna får en inblick i hur olika böcker kan vara uppbyggda, författarnas 
olika språk och att det kan ge ett ökat intresse för litteratur.  

4.3.1 Bortfall 
 
Vår fallstudie och intervjuerna med eleverna och pedagogerna påverkades ej av något 
bortfall. 

4.4 Tekniker för insamling av information 
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att det finns olika sätt att samla information på för att få 
svar på olika frågeställningar. De vanligaste är enkäter, intervjuer och observationer. Ingen av 
dessa tekniker är bättre eller sämre än någon annan. Vilket sätt informationen samlas på beror 
på frågeställningarna och tiden som finns till genomförandet.  

4.4.1 Enkäter 
 
Trost (2001) anser att enkäter liknar personliga intervjuer. Det som skiljer en enkät och en 
intervju åt är att den som svarar på frågorna i en enkät själv skriver sina svar. Han anser 
vidare att det finns två sorters enkäter. Postenkäter som skickas med post eller gruppenkäter 
som genomförs i grupp. Intervjuer och enkäter kan kombineras. Detta kan vara bra eftersom 
vissa frågor kan vara känsliga att svara på vid en intervju. Enkäter kan fungera som ett 
instrument som mäter människors beteenden, åsikter och känslor. Oftast tar genomförandet av 
en enkät lång tid.  
 
Många elever i förskoleklassen kunde varken läsa eller skriva därför valde vi att intervjua 
dem istället för att ge ut enkäter. Vi gav inte ut någon enkät till pedagogerna eftersom våra 
frågeställningar bygger på att vi ska skapa en förståelse för deras tankar och synsätt på 
litteraturens betydelse.  

4.4.2 Kvalitativa intervjuer 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) upptäcks och identifieras egenskaper och beskaffenheter 
hos något i en kvalitativ intervju. Det kan vara den intervjuades uppfattning om något. Vad 
som är det ”sanna” svaret kan aldrig avgöras eller bestämmas i förväg. Kvale (1997) anser att 
en kvalitativ forskningsintervjus syfte är att ge en beskrivning av den intervjuades livsvärld 
med avsikt att tolka dennes mening. Två parter samtalar om ett gemensamt intresse och därför 
är forskningsintervjun en mellanmänsklig situation. Den kvalitativa forskningsintervjun har 
unika möjligheter att träda in i och beskriva vardagsvärlden. Doverborg och Pramling (2000) 
anser att det är viktigt att intervjun är inspelad, detta underlättar analysarbetet.  
 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få en förståelse för hur eleverna 
uppfattat budskapet, orden och meningarna. Pedagogerna intervjuades eftersom vi ville få en 
inblick i deras dagliga arbete med litteraturen samt deras syn på litteraturen.  

4.4.3 Observationer 
 
Bohman med flera (2001) skriver att det är viktigt att tänka på att observera barnet i flera 
situationer. Detta eftersom barnets prestationer är beroende av situationen och de personer 
som barnet samspelar med. Patel och Davidsson (2003) anser att observationer kan 
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genomföras på olika sätt. I en strukturerad observation kan de beteenden och skeenden som 
ska observeras bestämmas i förväg. Ett observationsschema läggs upp i en strukturerad 
observation. I en ostrukturerad observation finns ett utforskande syfte där observationen 
används för att få så mycket kunskap som möjligt, detta utesluter ett färdigställt 
observationsschema. Innan en observation kan genomföras måste observatören svara på 
frågor som vad ska observeras, hur ska observationerna registreras samt hur ska 
observatörerna förhålla sig. Observationer är ett bra verktyg när informationen som ska 
samlas handlar om beteenden och skeenden i naturliga sammanhang och i samma stund som 
de inträffar. 
 
Vi använde ostrukturerade observationer i vår fallstudie. En av oss observerade de sex 
eleverna i referensgruppen under några lässtunder. Vi valde att skriva observationerna i 
löpande text för att få in så mycket kunskap som möjligt. Observationernas syfte var inte att 
se vad eleverna lärde sig utan ett tillfälle för oss att se om eleverna var intresserade och aktiva 
under arbetsprocessen. Därigenom fick vi se vår egen roll, om vi fick elevernas 
uppmärksamhet och om någonting skulle förändras. 

4.4.4 Material 
 
Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att kunna fokusera på intervjun och ge vår 
uppmärksamhet till den intervjuade. Användandet av bandspelaren gjorde att vi kunde gå 
tillbaka och lyssna så att inget av värde gick förlorat. När observationerna genomfördes 
användes papper och penna.  

4.4.5 Genomförande 
 
Våra undersökningar som bestod av intervjuer och observationer genomfördes i en 
förskoleklass. Intervjuerna med eleverna gjorde att vi kunde ta del av deras tankar i den miljö 
och situation de befann sig i. Fallstudien startade med att vi utsåg en referensgrupp bestående 
av sex elever, tre pojkar och tre flickor. Innan fallstudien startade skickades ett brev ut till 
varje hem för att föräldrarna skulle ge sitt medgivande till att deras barn fick delta i studien 
och vårt examensarbete (se bilaga 1). Fallstudien började med att vi läste en kort berättelse för 
dessa sex elever. Utifrån denna berättelse hade vi formulerat intervjufrågor som rörde 
budskapet i texten. Till dessa intervjuer hade vi plockat ut ord och meningar från litteraturen 
som skulle ingå i fallstudien (se bilaga 2). Vi ville se om eleverna visste vad orden betydde 
och vad som menades med meningarna. Vi intervjuade alla sex elever enskilt innan 
fallstudien sattes igång för att se vad de förstått av berättelsen samt för att se vilken nivå vi 
skulle lägga fallstudien på. Våra lektioner genomfördes i helklass, vi arbetade med litteratur 
på olika sätt. Varje dag under några veckor hade vi lässtund med eleverna. Lässtunderna 
genomfördes i ett avskilt rum där inga störande ljud förekom. Eleverna kunde sitta skönt i en 
stor soffa med kuddar. Rummet valdes eftersom den ordinarie pedagogen hade sina lässtunder 
där, vi valde att använda samma rum för att eleverna var bekanta med rummet och kände en 
trygghet där. Här läste vi litteratur, skriven av olika författare och från olika genrer. Under 
lässtunden ställde vi följdfrågor kring texten (se bilaga 3), vi avslutade lässtunden med en 
diskussion där vi pratade om budskapen, huvudpersonerna, svåra ord samt elevernas tankar 
och upplevelser.  Om eleverna hade frågor under läsningen stannade vi till för att ta till vara 
på deras frågor. Vi observerade de sex eleverna under några lässtunder för att ta del av deras 
tankar och för att se om de visade ett intresse för litteraturen. Under en lektion läste vi upp 
början på en saga sedan fick eleverna själva skriva och rita ett eget slut på denna. De elever 
som ville skriva fick hjälp av oss och av pedagogen. Under några lektioner fick eleverna 
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själva skriva och rita en egen saga. När fallstudien var genomförd samlade vi referensgruppen 
igen för högläsning och intervjuer. Vi läste upp samma berättelse och använde samma 
intervjufrågor som vid första intervju- tillfället. Vi valde att intervjua eleverna före och efter 
fallstudien för att se om de lärt sig något. 
 

4.5 Bearbetning av information 
 
Backman (1998) menar att när undersökningarna är avslutade måste materialet organiseras. 
Genom analysen får materialet ett ändamål, den ska gå att tolka så att den kan relateras till de 
ursprungliga frågeställningarna. Kvale (1997) skriver att analysteknik är ett verktyg som är 
användbart för vissa forskare, relevant för vissa typer av intervjuer och för vissa syften. 
Forskaren ställer tematiska frågor i början av undersökningarna, dessa frågor ska följas upp 
genom planeringar, intervjuer och utskrifter. 

4.5.1 Kvantitativ bearbetning 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) bearbetas kvantitativ information med statistik. Statistiken 
är ett verktyg som används för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data. Det finns två 
typer av statistik, dessa är deskriptiv och hypotesprövande. Om det insamlade materialet får 
en beskrivning bestående av siffror är det en deskriptiv statistik. Hypotesprövande statistik 
används för att testa statistiska hypoteser.  

4.5.2 Kvalitativ bearbetning 
 
Patel och Davidsson (2003) anser att när en kvalitativ bearbetning görs används ett 
textmaterial. Om intervjuer genomförts bearbetas den utskrivna texten. När en observation 
bearbetas utgår arbetet från observationsanteckningarna. De kvalitativa bearbetningarna är 
ofta tid- och arbetskrävande på grund av de stora textmaterialen. Om kvalitativa metoder 
använts är det av stor vikt att en dagbok förts där tankar och reflektioner kan underlätta 
bearbetningen. När en intervju avslutats är det viktigt att analysen sker snabbt för att 
underlätta arbetet men också för att kunna gå vidare i undersökningen. Det är svårare att 
analysera materialet ju längre tiden går. Kvale (1997) skriver att hela intervjun först ska 
skrivas ut till ett textmaterial som sedan ska tolkas av intervjuaren. Det är av stor vikt att 
strukturera materialet inför den kommande analysen. Genom en strukturering av materialet 
kan det väsentliga och oväsentliga för undersökningens syfte tydliggöras. I analysarbetet 
utvecklas innebörden i intervjun, den intervjuades uppfattningar kartläggs och forskaren kan 
se nya perspektiv.  
 
Vi organiserade materialet för att kunna koppla dessa till våra frågeställningar. När vi 
bearbetade vårt insamlade material använde vi oss av en kvalitativ bearbetning eftersom vi 
använt oss av kvalitativa metoder. Intervjuerna med pedagogerna lyssnade vi av och skrev ner 
fråga för fråga till ett sammanhängande textmaterial. Efter varje intervju sammanställdes 
materialet direkt så att ingenting skulle falla bort, här kunde vi diskutera vad vi uppfattat. 
Elevernas intervjuer analyserade vi efter varje intervju för att dokumentera stämningen, deras 
tankar och för att underlätta den stora analysen. Vi lyssnade av intervjuerna och skrev ner 
fråga för fråga. När vi skrivit ett sammanhängande textmaterial för alla sex elever jämförde vi 
intervjuerna från första intervjutillfället med den avslutande intervjun. Detta gjordes för att se 
om någon utveckling skett. I vår resultatdel presenterar vi en sammanfattning av 
textmaterialet. 
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5 Resultat 
 
Resultatet av undersökningen presenteras genom löpande texter och diagram. Vi beskriver 
intervjuerna med pedagogerna och eleverna, fallstudien och observationerna. 

5.1 Fallstudie 
 
Vi började vår fallstudie med att läsa berättelsen om Den röda hönan för de sex eleverna i 
referensgruppen. Sedan intervjuades eleverna två gånger, en gång innan litteraturarbetet och 
en gång efter. Intervjuerna behandlade berättelsens budskap samt olika ord och meningars 
betydelse. De ord och meningar vi frågade barnen om fanns med i den litteratur vi bearbetade 
under några veckor. Orden och meningarna kom från böckerna Guldlock, Skrotnisse och 
Leopold.  

5.1.1 Budskapet 
 
Första steget i intervjun var att samtala med eleverna om budskapet. Vi frågade eleverna om 
de tyckte att någon gjorde fel i berättelsen och om de skulle ha gjort något annorlunda. 
Budskapet handlade om att hjälpa varandra. Vid första intervjutillfället, innan litteraturarbetet 
startade, förstod fem elever vad budskapet innebar men de hade svårt att sätta ord på det. De 
beskrev budskapet med väldigt få ord. En av flickorna svarade bara ja eller nej. Trots 
ledfrågor kunde hon inte beskriva budskapet. Vid andra intervjutillfället, efter litteraturarbetet, 
kunde de fem eleverna som förstått budskapet innan beskriva det med egna ord. De beskrev 
också budskapet mer utförligt. De såg karaktärernas olika roller i budskapet, vem som gjorde 
fel och varför. Den flicka som inte kunde förklara budskapet innan förstod det inte heller vid 
andra intervjutillfället, hon svarade fortfarande bara ja och nej.  

5.1.2 Ordens betydelse 
 
Vi ställde frågor till eleverna om olika ords betydelse, vid första intervjutillfället ville vi ta 
reda på elevernas förståelse av orden. Vid andra intervjutillfället ville vi se om deras 
förståelse av orden hade utvecklats. 
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Figur 1. Vet du vad ordet ”rysligt” betyder? 
 
Vid första intervjutillfället var det en flicka och en pojke ur referensgruppen som visste vad 
ordet betydde, två pojkar och två flickor kunde inte ordets rätta innebörd. Vid andra intervjun 
var det två flickor och en pojke som kunde förklara ordets betydelse, två pojkar och en flicka 
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kunde fortfarande inte. Flicka 1 som svarat vet inte första gången förklarade ordet vid andra 
tillfället med att ”man kan vara rysligt arg, det är något hemskt”. Flickan hade förstått ordets 
rätta betydelse. 
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Figur 2. Vet du vad ordet ”förskräckligt” betyder? 
 
Vid första intervjutillfället svarade två flickor och en pojke med ordets rätta betydelse, två 
pojkar och en flicka svarade att de inte visste. Vid andra intervjutillfället kunde alla elever 
förklara ordets betydelse. Pojke 2 svarade: ”det är som farligt”.  Några elever svarade: ”man 
är rädd”.  
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Figur 3. Vet du vad ordet ”hopplös” betyder? 
 
Vid första intervjutillfället kunde en flicka och en pojke svara på vad ordet betyder. Två 
pojkar och två flickor hade inte någon förståelse för ordet. Flicka 3 svarade: ”man är lite rädd 
sen blir man hoppig och skakig”. Vid andra intervjutillfället svarade en flicka vet inte. Tre 
pojkar och två flickor förklarade ordets rätta betydelse. Pojke 3 svarade: ”man gör inte som 
man ska, man är irriterande”. 
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Figur 4. Vet du vad ordet ”förolämpad” betyder? 
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Vid första intervjutillfället kunde ingen av eleverna förklara ordets betydelse. Flicka 3 
svarade: ”det är nästan som kidnappad”. Vid andra intervjun kunde en flicka och en pojke 
beskriva ordets rätta betydelse.  Samma flicka svarade: ”om någon frågar om man vill vara 
med och man säger ja och sen får man inte det i alla fall, då kan man känna sig förolämpad”. 
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Figur 5. Vet du vad ordet ”humör” betyder? 
 
Alla elever i referensgruppen kunde förklara ordets rätta betydelse både vid första och andra 
intervjutillfället. Många elever svarade: ”när man är arg är man på dåligt humör och när man 
är glad är man på bra humör”. 
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Figur 6. Vet du vad ordet misslyckad betyder? 
 
Vid första intervjun kunde två pojkar och en flicka beskriva ordets rätta betydelse, en flicka 
svarade vet inte, en pojke och en flicka hade inte förstått vad ordet betyder. Flicka 3 svarade: 
”man har missat något kanske ett kalas”. Vid andra tillfället kunde tre pojkar och en flicka 
förklara vad ordet betyder. En flicka visste fortfarande inte. En flicka kunde inte förklara 
ordets rätta betydelse. Pojke 1 svarade: ”man tror att man ska vinna en tävling och så gör man 
inte det då har man misslyckats”. 
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5.1.3 Meningarnas betydelse 
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Figur 7. När hon fick se björnarnas hus blev hon väldigt nyfiken. 
 
Vid första intervjutillfället kunde två pojkar i referensgruppen förklara meningen med egna 
ord. Pojke 1 intresserade sig bara för ett ord i meningen. Tre flickor kunde inte förklara vad 
meningen kunde antyda. Vid andra intervjutillfället utvecklade alla pojkar sina förklaringar. 
Den pojken som bara intresserat sig för ett ord kunde se meningens helhet och han förklarade 
meningen som en hel berättelse. Flicka 3 kunde förklara meningens innebörd vid andra 
tillfället. Två flickor visste fortfarande inte. 
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Figur 8. Alla blev stumma av skräck 
 
Vid första intervjutillfället förstod två pojkar och en flicka vad meningen handlade om, men 
de var kortfattade i sin beskrivning. En pojke och två flickor visste inte alls. Vid andra 
intervjutillfället beskrev de två pojkarna och flickan som kunde förklara meningen första 
gången mer utförligt, de lade också in meningen i en egen berättelse. En av flickorna och 
pojken som inte kunde svara vid första tillfället kunde beskriva vad meningen betyder och 
flicka 2 vet fortfarande inte vad meningen står för. 
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Figur 9. Jag kände mig illa till mods 
 
Vid första intervjutillfället kunde ingen av eleverna svara på vad meningen betydde. Vid 
andra tillfället kunde en av flickorna beskriva meningens innebörd. De andra visste inte. 
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5.2 Observationer 
 
Under litteraturarbetet observerade vi eleverna i referensgruppen. När vi läste litteratur och 
eleverna frågade om olika ords betydelse så svarade ofta de elever som kunde före pedagogen. 
Eleverna levde sig in i böckerna och lyssnade intresserat. Eleverna förstod olika känslor som 
beskrevs i böckerna. Eleverna svarade ivrigt på de frågor vi ställde till dem. De förstod vem 
som var huvudperson och de kunde beskriva vad som var bra och dåligt i boken. De lade ofta 
märke till små detaljer i bilderna och ställde frågor kring det. Vi upplevde att eleverna var 
väldigt duktiga på att återberätta böckerna vi läst tidigare. De var intresserade av att lyssna till 
högläsning. Under våra diskussioner efter lässtunden var eleverna alltid ivriga att svara på de 
frågor vi ställde om boken. Vi lade märke till att litteraturen som arbetsmetod utvecklade 
eleverna. De växte stegvis i sitt berättande från fårodiga till längre förklaringar med hela 
meningar. Utiåfrån observationer såg vi även att eleverna utvecklade sitt ordförråd.   

5.3 Intervjuer med pedagoger 
 
Alla pedagoger läser litteratur för barnen/eleverna dagligen. Samtliga låter oftast 
barnen/eleverna turas om att välja bok om de inte ska bearbeta boken inom ett tema i så fall 
bestämmer pedagogerna. Tre pedagoger betonar att böcker är bra om något har hänt, till 
exempel en olycka eller om det är konflikter i gruppen. De anser att böckerna kan hjälpa 
barnen/eleverna att bearbeta eftersom de inte själva är med i situationen, det är inte lika 
personligt. Tre av pedagogerna introducerar inte boken mer än att ibland prata om den eller 
ämnet innan de läser. Förskollärare 2 säger: ”Jag introducerar inte boken om det inte är något 
speciellt ämne eller en speciell bok i så fall pratar vi om den innan vi läser.” En pedagog 
brukar prata om författaren och visa bokens framsida och bokrygg och vad bokryggen kan 
säga om boken. Samtliga pedagoger bearbetar boken genom att samtala med barnen om 
innehållet, bilder och svåra ord. Lärare 1 säger: ”Jag lånar ibland böcker utan bilder för att 
eleverna ska få egna bilder i huvudet. Sedan kan eleverna få rita hur de tror att det ser ut, 
ibland får de också beskriva för varandra vad de ser”.   
 
Två pedagoger menar att syftet med läsningen är att barnen/eleverna ska få en lugn och mysig 
stund. Förskollärare 1 och lärare 2 menar att syftet är att träna språket. Lärare 2 säger: 
”Naturligtvis att de ska utvidga sitt ordförråd. Träna för läsning och skrivning. 
språkutveckling helt enkelt. Plus att lyssna och ta sitt ansvar att sitta tyst och låta andra 
lyssna”. Alla pedagoger är övertygade om att barnen/eleverna lär sig mycket av att lyssna till 
högläsning. Alla menar att de ökar sitt ordförråd. De anser också att barnen/eleverna lär sig att 
sitta stilla och vara koncentrerade. Lärare 1 säger: ”Läsning ger läsning. Eleverna blir 
intresserade av läsning genom att lyssna till högläsning. De lär sig också att sitta stilla och 
vara koncentrerade”. Samtliga pedagoger tycker att högläsning är väldigt viktigt i förskolan 
och skolan eftersom det gör att barnet/eleven får ett intresse för läsning och skrivning samt att 
det ökar elevernas/barnens ordförråd. De menar att många barn/elever aldrig får höra på en 
bok hemma och därför blir det extra viktigt. Förskollärare 1 säger: ”En film kan aldrig ersätta 
en bok. Många får aldrig höra en bok hemma, många föräldrar läser aldrig för sina barn, 
därför är det extra viktigt att läsa på förskolan”. 

5.4 Resultatanalys 
 
Utifrån resultatet av fallstudien har vi tolkat att några elevers förståelse för budskapet har 
utvecklats. Eleverna har fortfarande samma tankesätt men de beskriver budskapet utförligare 
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och kan gå djupare in i berättelsen. De ser karaktärernas olika roller, vem som gjorde fel och 
varför. En elev har inte utvecklats.  
 
Några elevers ordförråd har ökat något. Ordet rysligt har en elev utvecklat en förståelse för 
vid andra intervjutillfället. Tre elever har lärt sig vad ordet förskräckligt betyder. Ordet 
hopplös kan tre elever förklara. Förolämpad har två elever utvecklat en förståelse för. En elev 
har lärt sig vad ordet misslyckad betyder.  
 
Elevernas förståelse för meningarnas betydelse har utvecklats till viss del. Några elever har 
utvecklat sina förklaringar till meningarna. Mening ett har två elever förstått vid andra 
tillfället. Andra meningen kan två elever förklara. En elev har utvecklat en förståelse för den 
tredje meningen.  
 
Utifrån observationerna har vi sett att eleverna uppskattar litteraturen. I litteraturläsningen var 
eleverna delaktiga, de kunde leva sig in i böckerna. Eleverna i referensgruppen var alla 
delaktiga i diskussionerna efter varje litteraturläsning. Vår fallstudie bestående av bearbetning 
av litteratur stärkte elevernas språkutveckling. De utvecklade sitt berättande i diskussionerna 
och de utökade sitt ordförråd. Genom observationerna kunde vi se hur eleverna utvecklades 
språkligt och att deras självförtroende växte. Eleverna vågade och kunde förklara sina tankar 
kring de olika böckerna och detta påverkade deras självförtroende positivt.  
 
Intervjuerna av pedagogerna har vi tolkat som att alla pedagoger anser att litteraturen är 
viktig. Pedagogerna anser att barnen/eleverna lär sig mycket av litteratur. Samtliga pedagoger 
har olika syften med litteraturen. Ofta läser de bara för att läsa och för att ge barnen/eleverna 
en lugn stund och för att de ska få träna sig på att sitta still. Två pedagoger har till syfte att 
träna språket. Litteraturen blir ett lärandetillfälle genom temaarbeten, konflikter i gruppen och 
om en krissituation skulle uppstå. Viss litteratur introduceras och bearbetas genom samtal om 
innehåll, författare, bilder och svåra ord. Oftast görs introduktion och bearbetning i samband 
med temaarbeten.  

6 Diskussion 
 
I diskussionen kommer vi att redogöra för undersökningens validitet och reliabilitet. Vi 
kommer att diskutera och jämföra vårt resultat med tidigare forskning. Som avslutning tar vi 
upp vad vi kommer att ta med oss i vårt kommande yrke och ger tips till framtida forskning. 

6.1 Validitet  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) handlar god validitet om att vi måste veta att vi undersöker 
det vi har för avsikt att undersöka. I kvantitativa undersökningar handlar validiteten om att 
studera rätt händelser med rätt instrument. Kvale (1997) hävdar att frågor om sanning och 
kunskap stärker validiteten i kvalitativa undersökningar. Patel och Davidsson (2003) skriver 
att validiteten i kvalitativa undersökningar handlar om hela forskningsprocessen. Vikten 
ligger på att upptäcka företeelser, att tolka och förstå samt beskriva olika uppfattningar. 
Validiteten i kvalitativa undersökningar ska prägla forskningsprocessens alla delar, inte enbart 
datainsamlingen. Validiteten i datainsamlingen kopplas till om forskaren har lyckats skaffa 
sig underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Forskaren måste 
reflektera över de val som görs i behandlingen av informationen och hur detta kan påverka 
analysen för att nå en hög validitet. En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god 
inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet. De tolkningar som 
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presenteras i rapporten bör vara så pass underbyggda att läsaren kan bilda sig en egen 
uppfattning om dess trovärdighet.  
 
Validiteten i våra undersökningar har ett gott utfall. Vi har fått svar på våra frågeställningar 
och detta visar att vi undersökt rätt saker och med de rätta instrumenten. Både i bakgrunden 
och i våra undersökningar har vi skaffat oss kunskap för att tolka elevernas och pedagogernas 
livsvärld. Fallstudien och intervjuerna med eleverna och pedagogerna har gett oss ett helhets 
perspektiv. 

6.2 Reliabilitet 
 
Patel och Davidsson (2003) anser att för att få en god reliabilitet måste vi veta att 
undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten i kvantitativa studier handlar om 
hur instrumentet står emot slumpen. Om ett tillförlitligt instrument används minskas felvärdet 
och det sanna värdet ökar. I en kvantitativ undersökning ses olika svar vid olika 
intervjutillfällen som ett tecken på låg reliabilitet, i en kvalitativ undersökning behöver fallet 
inte vara så. Det kan istället betyda att intervjupersonen har ändrat uppfattning, lärt sig något 
eller att stämningen är annorlunda. Om vi använder oss av strukturerade intervjuer eller 
observationer relateras tillförlitligheten till intervjuarens och observatörens förmåga. 
Förutsättningen för att reliabiliteten ska bli god är att intervjuaren och observatören är 
tränade. Bandspelare kan användas för att lagra verkligheten vilket gör att vi kan lyssna 
många gånger och försäkra oss om att vi uppfattat rätt. Triangulering är ett begrepp som ofta 
används för att stärka reliabiliteten. Triangulering vid datainsamlingen innebär att flera olika 
datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer, observationer och dagböcker används. 
För att göra analysen så bra som möjligt vägs dessa informationer samman, resultatet av de 
olika metoderna kan överensstämma eller peka åt olika håll. Kvale (1997) skriver att 
reliabiliteten i kvalitativa intervjuer beror på hur intervjuaren har påverkat svaren genom 
ledande frågor, olika formuleringar och tiden.  
 
Reliabiliteten i våra undersökningar är relativt god. Tillförlitligheten i intervjuerna ligger på 
en god nivå eftersom vi använt oss av öppna frågor och bandspelare vid intervjuerna, vilket 
gjort det möjligt att återvända till intervjun. Detta har gjort att ingenting av vikt har 
försvunnit. Vår fallstudie bestående av intervjuer, observation och lektioner kan ha stärkt 
reliabiliteten eftersom vi använt oss av triangulering och de olika metoderna har visat på en 
utveckling. Vi försökte skapa en bra stämning under intervjutillfällena med ”småprat” innan 
och utan tidspress. Innan intervjuerna med eleverna fick de bekanta sig med bandspelaren 
vilket gjorde att de inte påverkades negativt av den. Det vi har kommit fram till i våra 
undersökningar överensstämmer med tidigare forskning. Det som kan ha påverkat 
reliabiliteten negativt i undersökningarna kan vara att vi inte är tränade på att intervjua och 
observera. Eftersom vi aldrig gjort en jämförelse med vår referensgrupp mot en grupp som 
inte fått lyssna på litteratur vet vi ej utfallet, vi kan ej se någon skillnad. På grund av tidsbrist 
fick vi begränsa oss i antalet elever och pedagoger, de vi intervjuat uppnår ingen mättnad, 
vilket kan påverka reliabilitet. Vi kan inte med säkerhet anta att elevernas framsteg bara beror 
på vårt litteraturarbete eftersom pedagogerna i klassen startade ett läsprojekt i samband med 
vårt arbete. Läsprojektet bestod av en boklåda med sextiofem böcker som eleverna fick låna 
hem och byta varje dag.  
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6.3 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt arbete var att belysa litteraturens betydelse för språkutvecklingen. Vi har valt 
att undersöka om elevernas språk utvecklats genom att arbeta med litteratur samt vilket 
synsätt två förskollärare och två lärare för skolans tidigare år har på litteraturens betydelse för 
språkutvecklingen. Vi har under arbetets gång sett att litteraturen har en betydelse för 
elevernas språkutveckling. Genom våra undersökningar har vi sett att en ökning skett av 
elevernas ordförråd samt att förståelsen för budskapen i olika berättelser utvecklats. Bohman 
med flera (2001) skriver att miljön ska vara så gynnsam som möjligt och att ansvaret ligger 
hos pedagogen. Precis som Bohman med flera anser försökte vi skapa en god läsmiljö. Vi 
hade tillgång till en stor soffa, där alla elever rymdes och kunde sitta skönt. Rummet låg 
avskilt, inga störande ljud förekom. Som läsare varierade vi vår läsning genom olika 
röstlägen, gester och inlevelse. När eleverna kom med frågor avbröt vi vårt läsande för att ta 
till vara deras tankar och funderingar. Dessa avbrott kan ha påverkat elevernas förståelse, 
vissa elever kanske behöver lyssna på hela berättelsen för att inte tappa tråden medan andra 
når en djupare förståelse med hjälp av frågorna och samtalen kring dem. Vårt bokval har varit 
varierat, vi har använt böcker med bilder, kapitelböcker, gamla sagor och nyare litteratur. Med 
tanke på det varierade bokvalet har eleverna fått olika infallsvinklar på litteratur, dess 
uppbyggnad samt språk. Enligt Svensson (1998) är böcker det bästa hjälpmedlet för att ge 
barn ett rikt språk. Författare skriver på olika sätt och när barnen får möta olika typer av 
litteratur kan de utveckla ett självständigt förhållningssätt till språket. Vi tror att vårt varierade 
bokval har medfört att vi kunnat nå alla elever, vi har kunnat fånga deras uppmärksamhet och 
detta kan ha haft en positiv inverkan på deras utveckling. Eleverna har fått möta olika språk 
genom ett varierat innehåll och detta kan ha bildat en helhet i språket, vilket i sin tur lett till en 
utveckling.  
 
I fallstudien kunde vi se att några elever hade utvecklat sin förståelse för budskapet, eleverna 
utvecklade sitt berättande och använde egna ord. Enligt Arnqvist (1993) måste barnet använda 
språket i olika situationer och med olika människor för att en utveckling ska ske. Eftersom vi 
under några veckor arbetade med olika berättelsers budskap, egna sagor och samtal kring 
böcker har eleverna fått möta litteratur på olika sätt med oss pedagoger och med sina 
klasskamrater. Vi tror att detta arbete har stimulerat eleverna till att utveckla ett tänkande 
kring litteratur och dess budskap.  
 
Elevernas ordförråd anser vi har ökat, många elever kunde ordens rätta betydelse vid andra 
intervjutillfället. Vi uppmärksammade att eleverna förklarade ordet utifrån egna erfarenheter 
och upplevelser. Precis som Arnqvist (1993) skriver måste barnen själva använda orden i 
olika sammanhang för att de ska utveckla ett rikt ordförråd. Han menar att äldre barn är 
beroende av att relatera nya ord till erfarenheter och ord de känner igen. Vi kunde se en tydlig 
skillnad mellan första och andra intervjutillfället kring elevernas uttrycksförmåga. Detta kan 
bero på att vi samtalat med eleverna kring ords betydelser, många ord som vi frågat dem om 
har vi bearbetat med hjälp av litteraturen. Svensson (2005) hävdar att litteraturen ger ett rikare 
språk när diskussioner om det lästa förekommer under och efter läsningen. För att fördjupa 
elevernas förståelse för ordens betydelse hade vi kunnat arbeta mer enskilt med dessa, vi hade 
kunnat använda oss av ordbilder, samtalat mer om ordens betydelse samt konstruerat 
meningar med orden.  
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Elevernas förståelse för meningarnas betydelse har ökat till en viss del. Elevernas förklaringar 
till meningarna har ökat. Vissa elever kopplade meningen till berättelsen eller till en egen och 
berättade utifrån den medan andra använde egna ord utan någon koppling till berättelser. 
Arnqvist (1993) anser att när barnen ska lära sig nya ord måste de kunna identifiera vilka ord 
och begrepp som ska sammanföras med erfarenheter och iakttagelser. Mening tre, Jag kände 
mig illa till mods, hade många elever svårt med, detta kan bero på att meningen ej används i 
vardagen. Bearbetningen av meningarna har ej gjorts i någon hög grad eftersom böckerna 
beskrivit dess betydelse bra. De första meningarna förstärktes med tydliga bilder och 
förklarades mer utförligt i böckerna. Mening tre tror vi var svår att förstå eftersom ingen bild 
förstärkte meningens innehåll. Denna undersökning visar därmed att bearbetningen av böcker 
spelar en stor roll för elevernas förståelse.  
 
Utifrån observationerna har vi sett att eleverna haft ett stort intresse för litteraturarbetet. Våra 
undersökningar skulle säkert ha gett ett större utfall om de genomförts under höstterminen 
eftersom förskoleklassen vi var i lägger stor vikt vid språkutvecklingen under denna period. 
Många elever som ingick i referensgruppen hade kommit en bra bit i sin språkutveckling. 
Arnqvist (1993) hävdar att det krävs en språklig medvetenhet för att lära sig läsa, barn som är 
språkligt medvetna lär sig lättare att läsa. Eleverna hade ett stort intresse för läsning, både på 
egen hand och när andra läste för dem, vilket kan ha gett en positiv effekt på vårt arbete. 
Genom observationerna såg vi att eleverna var duktiga på att återberätta litteraturen vi läst. 
Svensson (2005) hävdar att återberättande kräver en språklig medvetenhet, därför bör 
eleverna träna detta ofta. Eleverna har fått träna sitt återberättande dagligen under 
litteraturarbetet. Vi kunde se hur de utvecklade sitt berättande genom våra frågor som berörde 
innehållet, huvudpersoner samt bra och dåliga händelser. 
 
Genom intervjuerna med pedagogerna såg vi att alla läste dagligen för barnen/eleverna. Alla 
pedagoger tycker att läsningen ger barnen/eleverna en lugn stund och att det är ett tillfälle för 
dem att träna sin koncentration. Två pedagoger hade också som syfte att träna språket under 
dessa tillfällen. Tre pedagoger introducerar inte boken mer än att ibland prata om den eller 
ämnet den berör. Enligt Pramling med flera (1993) räcker det inte bara med att läsa utan det 
krävs en bearbetning för att barnen ska förstå litteraturens innehåll. När pedagogerna arbetar 
med teman ändras syftet med läsningen eftersom de ofta introducerar temat med en bok, vid 
dessa tillfällen presenterar och bearbetar de boken tillsammans. Bearbetningen av böckerna 
sker oftast genom samtal om innehåll, bilder och svåra ord.  Alla pedagoger har läsvilor 
dagligen med syftet att barnen/eleverna ska få en lugn stund. Dessa tillfällen kan vara 
ypperliga för att stimulera språkutvecklingen genom introduktioner och bearbetningar av 
litteraturen. Många pedagoger anser att språket och ordförrådet tränas genom högläsning. 
Pedagogerna ställer följdfrågor kring litteraturen de läst, om pedagogerna skulle lägga ner mer 
tid på introduktionen och bearbetningen skulle kanske barnen/eleverna få en bättre förståelse.  
Alla pedagoger anser att litteraturen är till stor hjälp vid större konflikter i gruppen och i 
krissituationer. Svensson (1998) anser att genom böcker får barnen uppleva sorg, spänning, 
glädje och fantasi. Hon anser vidare att lässituationer lär barnen att dra slutsatser om sådant 
som sker vid andra tillfällen. Precis som Svensson anser pedagogerna att i sådana situationer 
beskriver litteraturen händelsen utifrån ett annat perspektiv, litteraturen synliggör allas roller 
och känslor utan att någon behöver känna sig utpekad.  
 
Genom vår egen fallstudie och observationerna av eleverna har vi sett att litteraturen 
påverkade och stimulerade elevernas språkutveckling. Vi såg hur eleverna växte i deras 
berättande av budskapet, orden och meningarna. Eleverna blev mer och mer självsäkra under 
fallstudien, de kunde sätta ord på deras tankar kring litteraturen. Detta kan bero på att eleverna 
kunde slappna av mer och mer med oss och att de växte språkligt. De olika arbetsmetoder vi 
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har beskrivit i vår bakgrund kan ge inspiration till ett kommande arbete med litteratur. Utifrån 
kunskaperna vi fått under bearbetningen av de olika arbetsmetoderna har vi själva plockat 
olika delar för att fallstudien skulle passa våra elever (se bilaga 3). Olika arbetsmetoder kan 
utveckla elevernas språk, det gäller för pedagogen att skapa och använda rätt metod beroende 
på elevgruppen. Vi valde att fördjupa oss i whole language- metoden eftersom denna 
arbetsmetod använder sig av litteratur. Enligt Lindö (2002) är språket ett tankeredskap och 
barnen lär sig att läsa genom att skriva och att skriva genom att läsa med pedagogen som 
förebild. Det finns många olika arbetsmetoder att använda sig av i litteraturarbetet, vi tror inte 
att en renodlad metod alltid är den bästa utan en blandning eller delar av dessa kan vara 
nödvändiga beroende på hur elevgruppen ser ut och deras kunskaper. Det krävs att pedagogen 
fördjupar sig i olika arbetsmetoder för att hitta inspiration och nya arbetssätt, detta både för 
sin egen och elevernas skull. Kunskaper om olika arbetsmetoder gör att vi som pedagoger 
lättare kan sortera vad vi anser som relevanta i undervisningen, vi kan göra jämförelser mellan 
arbetsmetoderna och välja de bästa delarna. Ju mer kunskaper pedagogen har, ju mer kan 
denne erbjuda eleven.  
 
Avslutningsvis vill vi belysa kopplingen till våra styrdokument och den svenska kursplanen. 
Genom att arbeta med litteratur får eleverna möjligheter att utveckla sitt språk, de får också en 
inblick i läs- och skrivprocessen vilket Lpo94 belyser. Skolverket (2000-07) skriver att 
skönlitteratur, film och teater ger eleverna möjligheter till att tala, lyssna, se, läsa och skriva. I 
vårt litteraturarbete har eleverna fått tala genom sitt återberättande, lyssna till högläsning, som 
en förstärkning till litteraturen har de fått titta på bilder, de har fått skriva och läsa egna sagor. 
I arbetet har vi samtalat om svåra ord som uppstått under läsningen, i Lpfö98 påpekas vikten 
av att ord- och begreppsförrådet utvidgas. 

6.4 Erfarenheter för framtiden 
 
Vi har sett att litteraturen är viktig dels för språkutvecklingen och dels för läs- och 
skrivutvecklingen. Vi kommer att ta med oss detta arbete och kunskaperna vi fördjupat i vårt 
kommande yrke. Vi har fått många tips och idéer på olika arbetssätt med litteratur. Vi anser 
att det alltid ska finnas ett syfte med läsningen, pedagoger ska inte läsa bara för att läsa 
eftersom vi tror att elevernas kunskaper och utveckling påverkas beroende på syftet. Läser vi 
bara för att läsa påverkas vår inlevelse, bokval och motivation vilket i sin tur gör att vi kan ge 
eleverna ”fel” inblick i litteraturen. Att samtala med eleverna och utveckla deras tankar är 
viktigt vid alla lästillfällen. Med detta arbete tar vi med oss kunskapen om att alltid ha ett 
syfte med läsningen så att den påverkar språkutvecklingen, läs- och skrivutvecklingen. Vi 
som blivande pedagoger måste se vårt ansvar för valet av litteratur, det är av stor vikt att själv 
läsa och sätta sig in i böckernas innehåll. För att hitta nya böcker och få tips till ny 
undervisning med litteratur är det viktigt att vi söker nya kunskaper genom biblioteket, 
bokmässor och så vidare. Vi har fått en djupare kunskap om vad litteraturen kan ge våra 
elever och hur vi på olika sätt kan arbeta med den. 

6.5 Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant om någon gjorde en liknande större undersökning och under en 
längre tid. Undersökningen skulle kunna bestå av en större referensgrupp som lyssnar på 
litteratur och sedan göra en jämförelse med en annan grupp som inte lyssnat till litteratur. En 
studie skulle kunna belysa samarbetet mellan förskola och skolans tidigare år. Här skulle äldre 
elever kunna läsa för yngre, studien kan belysa vilka kunskaper som kan uppnås. En 
undersökning av elevernas förståelse av ironiska texter skulle också vara av intresse. Med 



 

26 

tanke på de undersökningar som gjorts under den senaste tiden kring flickors och pojkars 
olika intresse och läsförmåga skulle det vara av stor vikt med en undersökning som kan visa 
på hur intresset för litteraturen kan väckas hos pojkar.  
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Bilaga 1 

Brev till föräldrar 

 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som kommer från Luleå tekniska universitet. Vi kommer att följa med 
klassens lärare i fem veckor, från vecka 7- 12. Anna Elimä läser till förskollärare och Elin 
Wennström läser till lärare för tidigare år. Vi är inne på vår sjätte termin och genomför just nu 
vårt examensarbete. Under våra veckor tillsammans med era barn kommer vi att genomföra 
undersökningar som vi kommer att använda oss av i vårt examensarbete. Vårt examensarbete 
handlar om sagors betydelse för språkutvecklingen, därför kommer vi att genomföra olika 
lektioner som handlar om sagor och språket. För att genomföra undersökningarna vill vi ha ert 
godkännande till att intervjua era barn med hjälp av bandspelare. I våra undersökningar 
kommer vi inte att använda några av barnens namn, skolans namn o sv.  När vi analyserat 
banden så kommer vi att spela över dem. Vi vill bara intervjua och observera era barn för att 
se om det sker någon utveckling efter vårt arbete med sagor och språket. När vi sammanställt 
resultatet och redovisar det i vårt examensarbete kommer ingen att kunna identifiera era barn 
eller skolan. Om ni har några funderingar ta gärna kontakt med oss. 
 
 
Jag accepterar att mitt barn deltar i era uppgifter och undersökningar: 
 
      
 
Namnförtydligande: 
 
      
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
    Anna Elimä 
    Elin Wennström 



 

 

Bilaga 2 
 
Samtal med eleverna före och efter litteratur arbetet: 
 
 
Läs boken om den röda hönan för alla sex elever. 
 
Ta ut en och en för intervju och observation 
 
Frågor till boken om den röda hönan: 
 
Har djuren lärt sig något? 
Gör någon av djuren fel i boken? 
Skulle du ha gjort någonting annorlunda? 
 
Orden till de tre böckerna: 
 
Rysligt 
Förskräckligt 
Hopplös 
Förolämpad 
Humör 
Misslyckad 
 
Meningar till de tre böckerna: 
 
När hon fick se björnarnas hus blev hon väldigt nyfiken. 
 
Alla blev stumma av skräck. 
 
Jag kände mig illa till mods. 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Frågor till lektionsserien: 
 
Pass 1: 
 
Vem/vilka handlade boken om? 
Har guldlock lärt sig något om besöket hos björnarna? 
När och var utspelar sig boken? 
 
Vad gjorde huvudpersonen? 
Hur slutade boken? 
Vad tänkte eller kände huvudpersonen? 
 
Var det något du gillade i boken? 
Var det något du ogillade? 
Var det något du undrade över? 
 
Har något som händer i boken någonsin hänt dig? 
Gör någon fel i boken? 
Skulle du göra något annorlunda? 
 
Pass 2: 
 
Vem/vilka handlade boken om? 
Har djuren lärt sig något efter händelsen med apans lillebror? 
När och var utspelar sig boken? 
 
Vad gjorde huvudpersonen? 
Hur slutade boken? 
Vad tänkte eller kände huvudpersonen? 
 
Var det något du gillade i boken? 
Var det något du ogillade? 
Var det något du undrade över? 
 
Har något som händer i boken någonsin hänt dig? 
Gör någon fel i boken? 
Skulle du göra något annorlunda? 
 
Pass 3: 
 
Vem/vilka handlade boken om? 
Har någon lärt sig något av resan till Afrika? 
När och var utspelar sig boken? 
 
Vad gjorde huvudpersonen? 
Hur slutade boken? 
Vad tänkte eller kände huvudpersonen? 



 

 

 
Var det något du gillade i boken? 
Var det något du ogillade? 
Var det något du undrade över? 
 
Har något som händer i boken någonsin hänt dig? 
Gör någon fel i berättelsen? 
Skulle du göra något annorlunda?



 

 

Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till pedagoger 

 
 
Berättar/läser du litteratur för eleverna/barnen? 
Hur går valet av litteraturen till? 
Hur introducerar du litteratur? 
Hur gör du för att fånga elevernas/barnens uppmärksamhet under berättandet/läsningen? 
Hur bearbetar ni litteraturen? 
Hur ofta arbetar ni med litteratur? 

 
Reservfrågor om de ej framkommer under intervjuerna: 

 
Har ni något syfte med berättandet/läsningen? 
Tror ni eleverna/barnen lär sig något av berättandet/läsandet? 




