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Sammanfattning 

Redan vid spädbarns- åldern börjar ett barns läsinlärning. Läsning kan ge barn mycket 

kunskaper. Det får ett ökat ordförråd, tränas i att använda fantasin, skapar sig ett intresse för 

sin egna kommande läsning samt de lär sig om sin omvärld. En litteraturrik miljö är därför 

viktigt för att skapa ett intresse för läsning. Barnen ska få en möjlighet att möta litteratur i 

olika former och förskolan ska vara ett komplement till hemmet. För att barnen ska utvecklas 

ännu mer genom läsning krävs även samtal runt det lästa. Genom att samtala med barnen ges 

de en möjlighet att koppla det de har hört till sin erfarenhetsvärld. Syftet med uppsatsen var 

att undersöka vad några förskollärare hade för tankar om att använda barnlitteratur i 

förskolan. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och deltagarna var fem 

yrkesverksamma förskolelärare som alla arbetade i en medelstor stad i Mellansverige. 

Resultatet visade att alla förskolelärare hävdade att barnen gavs tillgång till litteratur varje dag 

på förskolan. De hade alla, som ett led i detta, tillgång till litteratur på sina avdelningar och 

använde biblioteket som resurs för byte av litteraturen på förskolan. Två utav fem 

förskolelärare angav att de alltid samtalade med barnen om det lästa medan de andra 

påpekade att det förekom ibland. Resultatet visade också på att alla de intervjuade hade en 

positiv syn till att använda barnlitteratur i verksamheten. 
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1. Inledning  

 

Under vår utbildning till förskollärare har vikten av tidig läsning och barns möte med 

litteratur hävdats vara betydelsefull för barns utveckling. Inom ramen för vår utbildning har 

olika fältstudieuppgifter genomförts med fokus på litteratur och läsning där resultatet har varit 

varierande. I dessa framkom det att läsning på en del förskolor varken planerades eller 

prioriterades men också att barnlitteratur främst användes som ett hjälpmedel för att skapa en 

lugn och rogivande stund under barnens vila. Samtidigt framgår det i en artikel från 

Arbetarbladet (8 september 2012) att en utav fem ungdomar i femtonårsåldern har 

lässvårigheter enligt en rapport från EU. I artikeln problematiseras detta utifrån följande 

formulering där politiker Björklund menar att:  

De flesta av de åtgärder som Eu kommittén föreslår är i samklang med den nya 

utbildningspolitik som alliansregeringen satsar på. – Nu inför vi en ny läroplan, där man 

börjar med läsning och enklare matte redan i förskolan (Arbetarbladet, 2012 s.25). 

I läroplanen står det beskrivet att förskolan ska sträva efter att varje barn bland annat får möta 

olika texter, utveckla ett nyanserat talspråk, utveckla ordförråd och begrepp samt ett intresse 

för skriftspråket och symbolernas betydelse. Användandet av barnlitteratur i verksamheten 

framgår inte som ett mål i sig utan det blir en tolkningsfråga om förskoleläraren ser 

litteraturen som ett verktyg till att uppfylla dessa strävansmål (skolverket, 2010).  

Då kurslitteraturen som bearbetats under vår utbildning till förskollärare har lyft fram 

barnlitteraturens positiva aspekter för utvecklingen inom bland annat språk och skrivinlärning 

samt Björklunds uttalande om införande av tidig läsning i förskolan och läroplanens riktlinjer, 

fann vi det av intresse att undersöka litteraturanvändandet på förskolan ur ett annat perspektiv, 

nämligen förskolelärarens. 

1.1 Syfte: 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera några förskollärares tankar om 

användandet av barnlitteratur inom verksamheten förskola.  

1.2 frågeställningar:  

 Hur upplever de intervjuade förskollärarna att tillgängligheten till barnlitteratur är på 

deras förskola?  

 

 Hur tänker de intervjuade förskollärarna om användandet av barnlitteraturen i 

verksamheten?  

 

 

 Vad har de intervjuade förskollärarna för uppfattning till att använda barnlitteratur för 

att förstärka barns språkliga inlärning samt vilken roll anser de att barnlitteratur fyller i 

deras yrke?  
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 

Kapitlet är uppdelat i fem delar och berör: Läsning av litteratur som barn, högläsning och 

språkutveckling, förskolan – ett komplement till hemmet, böcker och bearbetning samt 

tillgängligheten och miljön. 

2.1 Läsning av litteratur som barn 

Läsning är någonting som vi är omringande av i våra liv, den finns tillgänglig överallt i vår 

omgivning. Detta är något som även barn uppmärksammar vilket gör att de blir medvetna om 

skriftspråket och även att det finns ett budskap med det. Längre tillbaka nekades förskollärare 

och vuxna att lära barnen läsa eftersom det ansågs att det fanns en speciell tidpunkt då barnen 

lärde sig detta. Förskollärarna och de vuxna i barnens omgivning skulle ignorera barnens 

frågor och funderingar om läsning och skrivning (Fast, 2011). Denna syn berodde på en 

uppfattning om att barnen eventuellt skulle tycka att det var tråkigt med läsning då det var 

dags att börja i skolan om de introducerade läsningen för tidigt. Det kan även härledas till 

Vygotskijs teori om utvecklingszoner där han menade att för att ett barn ska utvecklas krävs 

det att barnet i samspel med sin omgivning (till exempel pedagogen) överskrider givna 

gränser det vill säga hjälper barnet att befinna sig i sin närmst belägna utvecklingszon 

(Strandberg, 2006). 

I dag vet vi att verkligheten inte ser ut så här utan att barns erövrande av skriftspråket börjar 

redan i tidig ålder. Men för många barn är det inte undervisningen som får barnet att börja 

läsa utan nyfikenheten till aktiviteten (Fast, 2011). 

Redan vid spädbarnsåldern börjar ett barns läsinlärning anser Svensson (2009).  Även det lilla 

barnet kan förstå böcker även fast de inte kan läsa. De söker då ledtrådar med hjälp av till 

exempel bilderna. I en bra förskolemiljö är tillgången till böcker god (Westlund, 2009). När 

barnet blir äldre kan även berättelser ge idéer till barnens eget berättande när de initierar 

kontakt med andra och när de skapar sina egna historier (Björklund, 2008). Det är många 

faktorer som har en betydelse för läs- och skrivutvecklingen. En av dessa faktorer är 

avläsningar och kopieringar som vi gör i vardagen. Exempel på det kan vara ett recept som du 

vill ha, en annons i en tidning eller tabeller av något slag. I en observation som Fast har 

genomfört så visar det sig att barn på förskolan tränar den avläsande och kopierande förmågan 

genom lek. Men detta tränas bara om det är av intresse för barnet eftersom att all läsning bör 

ha ett syfte (Fast, 2011). 
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Svensson (2009) hänvisar till sin undersökning angående litteraturanvändandet i några 

förskolor. Tvåhundratrettiotvå studenter fick frågan att under sin VFU 
1
 period undersöka hur 

mycket personalen på den tillfrågades partnerskola läste för barnen. Resultatet visade stora 

skillnader. Tjugofem procent svarade att de läste två gånger i veckan för hela barngruppen, 

femton procent läste för hela barngruppen varje dag medan två tredjedelar uppgav att den 

dagliga läsningen skedde i mindre grupper. Det förekom ingen läsning dagligen för det 

enskilda barnet, däremot svarade 80 procent att den enskilda läsningen förekom någon gång i 

veckan.  

2.2 Högläsning och språkutveckling 

När en vuxen läser högt för ett barn brukar det kallas för högläsning. Flera forskare se bl.a. 

Dominikovic, Eriksson & Fellenius (2006), Lunderberg (2007), Frost (2002), Björklund 

(2008), Taube (2007) & Svensson (2005) menar att högläsning inverkar positivt på barnets 

utveckling på flera sätt. Genom högläsning mellan ett barn och en vuxen får barnet närhet och 

tid vilket är sådana komponenter som kan påverka inlärningen på ett positivt sätt. 

 

                                                                                                                                                                                          

Närheten och tid ger barnet en möjlighet att känna trygghet vilket är viktigt för inlärning.  

Några andra komponenter som högläsning har en positiv inverkan på är dialog mellan barn 

och vuxen och möjlighet att fokusera på något tillsammans. Ett gemensamt fokus kring en 

bok tillsammans med en vuxen kan ge barnet många potentiella stunder till intressanta 

dialoger vilket är viktigt för språkutvecklingen. Högläsningen kan bidra till att stärka barnets 

språkliga begrepp samt att barnet ges tillfälle att se sammahang inom språket och vänja sig 

vid skriven text (Dominikovic, Eriksson & Fellenius, 2006). Även Kullberg (2006), Frost 

(2002) och Lundberg (2007) talar om högläsningens betydelse för utvecklingen av språket 

och hävdar att barnet utvecklar sitt ordförråd. Detta poängterar också Dominikovic, Eriksson 

& Fellenius, (2006) men understryker också att om barnets ordförråd ska stärkas och göra 

lässtunden ännu mer givande är det även av stor vikt att pedagogen stannar upp under 

läsningens gång för att diskskutera med barnet vad de har hört (se även Mol, Bus & De Jong 

2009).  

 

Läsningen är en viktig aktivitet eftersom barnen lär sig bokens uppbyggnad samt får en ökad 

kunskap om världen. Böcker har olika handlingar vilket ger barnen många ”avspeglingar” av 

dess omvärld. Barnet ges en möjlighet att förstå andras livssituationer. Böcker kan också vara 

en inspirationskälla till att barnet själv vill läsa om sitt intresse (Dominikovic, Eriksson & 

Fellenius, 2006). 

 

Björklund (2008) hänvisar till Martinez (2003) som menar att det är viktigt att barn får höra, 

läsa och tala om texter. När ett barn får lyssna till en bok så krävs det att barnet tar in två olika 

sorters information samtidigt. Dels den talade informationen men också bildspråket som visas 

på boksidorna, detta krävs för att förstå textens mening. 

1
   Med VFU menas verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga en verksamhetsförlagd del inom 

lärarutbildningen. 
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 Meek (refererad till i Fast, 2008) hävdar att läsprocessen börjar redan då det lilla barnet vill 

att en vuxen läser högt ur en bok. Barnet har då redan förstått något som är mycket 

betydelsefullt nämligen att symbolerna som finns tryckt på sidorna i boken har någonting att 

berätta, något som är intressant att lyssna till. Därefter brukar barnet ofta själv agera läsare. 

Kanske sätter de sig med en bok i knät, håller den så som de vuxna eller äldre barnen gör och 

läser med en speciell röst. De uppfattar sig som en läsande person vilket är en bra start för 

läserövrandet. 

Lundberg (2007) sammanställer vilka fördelar det finns att använda sig utav högläsning som 

aktivitet på förskolan. Förutom den positiva inverkan på ordförrådet, berättelsers uppbyggnad 

samt att intresset för läsning stimuleras understryker också Lundberg att högläsningen har en 

positiv inverkan på barnets förståelse för ordens uppbyggnad, genom att läsaren uttalar orden 

tydligare än vid ett samtal. Vid en högläsningssituation ges även barnet tillfälle att träna sig i 

sin koncentration och vara uppmärksammad och stillasittande under en längre period (a.a). 

 Enligt Taube (2007) så är ändå det viktigaste med läsningen att barnen, genom att iaktta 

andras läsaktiviteter, få uppleva spänning och använda fantasin för att senare vilja utvecklas 

till en självständig läsare. Strandberg (2006) beskriver att det abstrakta tänkandet kan gynnas 

genom läsningen av sagor eftersom att barnen kan gå in i fantasiroller och förstå 

sammanhang. Sagorna ger också barnen stimulans till att själva skapa situationer till exempel 

lekar där de kan utveckla egna regler och olika tankar. 

 

Ett av de bästa sätten för ett barn att utveckla ett rikt språk är genom böcker. Genom att 

förskolan erbjuder barnen läsning kan även de barn som inte har den möjligheten i sin 

hemmiljö få chansen att möta litteraturen, därmed har förskolan en stor betydelse. Förskolan 

kan förmedla allt vad en bok har att erbjuda som spänning, glädje, sorg med mera. Eftersom 

böcker är bra för barnens utveckling av språket är det betydelsefullt att den som läser har en 

positiv inställning och attityd till böckerna. Dessa ska också verka lockande och inbjudande 

för barnen. Den som läser boken bör tänka på att variera röstläge för att göra läsningen mer 

intressant för de som lyssnar. Bilderböcker kan vara ett bra hjälpmedel för barnen att lära sig 

olika begrepp genom att de själva får tala om vad de ser på bilderna. Ett barn kan lära sig 

mycket genom att få diskutera bilder i en bok, de tränar bland annat på sin språkförmåga och 

lägesbegrepp. En viktig faktor är att försöka locka barnens intresse utan att de ska bli något 

tvång eftersom att läsa ska vara en rolig stund för barnen understryker (Svensson, 2005).  

2.3 Förskolan – ett komplement till hemmet 

Människan och dess kultur måste ses som en helhet, varken läsfärdigheten eller språket är 

medfött. Men med människans utvecklande hjärna ges en möjlighet att utveckla dessa två 

färdigheter om världen ger sådana chanser, ” i en värld utan böcker uppstår ingen 

läsfärdighet. I en värld utan kommunikation uppstår inget språk”(Strandberg, 2006, s.20).   

Det är omgivningen som påverkar hur vi pratar med varandra, genom att vistats i olika miljöer 

påverkas vårt språk också därefter. Barn som befinner sig i olika miljöer samlar på sig nya 

erfarenheter av språkvärlden som därefter kan leda till att de börjar prata samt utvecklar sitt 

språk. Det är viktigt att vuxna som finns i barnens omgivning ger dem möjlighet att diskutera 
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händelser som de upplevt. Ett barn behöver utveckla sina erfarenheter som de har inom 

språket. För att en pedagog ska kunna utveckla barnets språk är en viktig faktor att pedagogen 

känner till barnets språkliga miljö (Svensson, 2005). 

 

I en studie där Fast (2008) hade för avsikt att undersöka några barns läsvanor i hemmet samt 

förskolans bemötande av barnens tidiga läs – och skriverfarenheter, svarade samtliga föräldrar 

att de själva anser att det sker för lite läsning för barnet i hemmet. Resultatet visade även att 

det endast var ett utav dessa barn som regelbundet besökte biblioteket (a.a). De kunskaper och 

erfarenheter som ett barn tar med sig in i läsande aktiviteter varierar oftast väldigt mycket 

beroende på kulturen de har med sig hemifrån (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

Svensson (2009) hänvisar till en SOU 
2 

 (2002:27) där kommittén för svenska språket anser att 

barnens språk bör stimuleras i tidig ålder redan på förskolan. Förskolan och förskoleklassen 

kan vara ett kompletterande stöd för de barn som inte får den möjligheten i sin hemmiljö. 

Barnlitteraturen kan vara ett av det viktigaste verktyget som hjälper barnen till ett 

stimulerande språk. (Svensson, 2009). I ett av läroplanens så kallade strävande mål går det att 

läsa om att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka sig genom 

berättande och tankar, att kunna ställa frågor och kommunicera med andra människor samt att 

utveckla ett varierat ordförråd, talspråk och begrepp. Förskolan ska också ge barnen en 

möjlighet att skapa intresse för texter och bilder och lära sig samtala om och tolka dessa 

(Skolverket, 2010). 

2.4 Böcker och bearbetning 

 Boksamtal är något som återkommer i forskningslitteraturen. Bland annat Westlund (2009) 

förespråkar vikten med boksamtal. Genom att den vuxne ställer frågor under läsningens gång 

och har boksamtal krävs det mer eftertanke utav barnet. Westlund (2009) menar att många 

forskare kan se ett samband mellan just boksamtal och barns språkutveckling (se även 

Myndigheten för skolutveckling 2007, McGee & Schickedanz 2007).  I diskussioner om 

boksamtal beskrivs samtalen runt de lästa texterna som en viktig del i lärandet eftersom 

barnen då ges en möjlighet att koppla det lästa till sin erfarenhetsvärld vilket även Liberg 

(2006) understryker vara en effektiv strategi för att utveckla barns läsintresse. Likaså hävdar 

Van Kleeck (2008) att genom att ställa frågor om det lästa som barnen faktiskt kan svara på så 

uppmuntras de till att delta i och att samtala om böckerna samt att ju mer barnen deltar desto 

mer lär de sig. Vikten av att ställa frågor under läsaktiviteten ifrågasätts av Kullberg (2006). 

Hon poängterar att den vuxne inte bör ställa frågor under tiden läsningen pågår eftersom 

barnet då kan bli störd i sin tankegång. Hon menar vidare att det snarare är den vuxna som 

tror att barnen behöver detta avbrott. Är det något som den vuxne vill förmedla så är det bäst 

att göra det senare (a.a). 

 

 

 

 
2 
  SOU är en förkortning för statens offentliga utredningar. 

 



6 
 

Efter en sagostund bör man diskutera det lästa tillsammans med barnen eftersom  det 

utvecklar språket mer än om ingen reflektion görs påpekar Lundberg (2007). Han skriver 

vidare att det har visat sig att samspel med barnen i form av till exempel samtal stimulerar 

barnets begrepp och språk mycket mer än bara läsningen i sig. Detta skulle kunna formuleras 

som att du som läser ska inte vara rädd för att utmana barnen i deras språk genom att ta en 

mer utmanande bok eftersom det vidgar barnens språkliga utveckling (Svensson, 2005). 

Barnet ges genom läsning även en chans att bearbeta egna känslor och erfarenheter men de 

ger även nya erfarenheter och stimulerar barnets fantasi, vilket understryks av Pramling 

Asplund, Carlsson och Klerfeldt (1993). Litteraturen i sig ska kunna ge barnet ett möte med 

det som är främmande och annorlunda i förhållande till barnets egen värld och göra dem 

medvetna om hur världen är formulerad men också hur den skulle kunna vara (Pramling et al, 

1993).  

2.5 Tillgängligheten och miljön 

Det är viktigt att läsmiljön är stimulerande för barnen, här menar Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren & Olsson, (2006) att det inte är mängden böcker som är det viktigas utan snarare att 

de presenteras på ett tydligt och inbjudande sätt. Det är också av vikt att litteraturen byts ut 

och väljs ut efter barnens intresse (Dahlgren et al, 2006). 

Det är även betydelsefullt att det finns goda lärmiljöer där barnen befinner sig. Avdelningen 

ska erbjuda en läshörna med ett stort utbud av olika slags böcker, tidningar och ljudböcker 

eftersom att barnen ska få möta litteraturen på olika sätt. Materialets placering är också en 

betydelsefull faktor, det är viktigt att materialet är placerat på låga hyllor i barnens ögonhöjd 

(Kragh-Müller, Ørsted Andersen & Veje Hvitved. 2010).  

Katim (1994) har i en studie undersökt hur barn med funktionshinder kan öka läsutvecklingen 

med hjälp av litteraturrika miljöer. I studien deltog fjorton barn med olika funktionshinder . 

Barnen var mellan fyra och fem år. Barnen fick dagligen besöka förskolans bibliotek där det 

själva fick ”läsa” och välja sina böcker, och att förskolläraren dagligen läste för barnen. Under 

läsningens gång använde förskoleläraren olika tekniker för att göra barnen delaktiga i 

läsningen, frågor ställdes till barnen som handlade om vad de trodde skulle hända på nästa 

sida och olika frågor om karaktären. Barnen fick också repetera de som lästs och fylla i halva 

meningar. Studien kunde visa på beteende som kan kopplas till ökad läsutveckling genom att 

barnen deltar och övar i litteraturrika miljöer (a.a). 
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3. Metod 

 

Här nedan kommer vi redogöra för procedur, val av metod, urval av de intervjuade deltagarna, 

genomförandet av intervjuerna, bearbetning av materialet samt metod analys.  

 

Efter att ha läst in oss på forskningsfältet formulerades frågor som skulle användas vid 

intervjuerna. Därefter upprättades en kontakt med handledare vilket ledde till att frågorna till 

viss del formulerades om.  Detta för att resultatet av intervjuerna på ett bättre sätt skulle kunna 

ge svar på studiens syfte. Innan intervjuernas genomförande författades ett missiv till 

informanterna där de forskningsetiska principerna redovisades. 

3.2 Metodval 

Då syftet med studien var att undersöka några förskolelärares syn på användandet av 

barnlitteratur fanns det flera metoder att välja mellan. Ett möjligt tillvägagångssätt var att 

använda enkätundersökning som metod. Med ett sådant metodval finns en möjlighet att 

undersöka en större grupp människor vilket därmed kan öka chansen att se samband och 

generalisera resultatet (Stukat, 2011). En annan metod som skulle kunna varit användbar var 

observationer, för att se vad deltagarna gör. En fördel med att använda observationer som 

metod är att detta tillvägagångssätt visar resultatet direkt och hoppar över det Stukat (2011) 

benämner ”mellanledet” vilket syftar till intervjuer och enkäter. 

 I denna undersökning använde vi oss utav kvalitativa intervjuer som- empiriinsamlande 

metod. Kvale (2009) menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnen 

ur intervjupersonens perspektiv och att strukturen på intervjuerna ska vara ungefär som ett 

samtal. Då syftet var att undersöka förskollärares syn på användandet av litteratur på 

förskolan ansågs den kvalitativa forskningsintervjun som den mest lämpade 

forskningsmetoden. Vi vill påstå att en enkätundersökning inte ger samma djup som en 

intervju, där det är lättare att ställa följdfrågor samt att se den intervjuades uttryck. Vi ansåg 

att användning av observationer som metod skulle vara för tidskrävande samt att den metoden 

inte skulle svara till studiens syfte vilket var förskolelärares syn och inte forskarens syn på 

användandet av litteraturen. Vid en bredare studie skulle metodtriangulering (Stukat, 2011) 

med intervjuer och observationer möjligtvis öka reliabiliteten. En kombination av metoder 

kan i vissa fall komplettera varandra för att studera ett område ur olika perspektiv (Stukat, 

2011) 

 

 Intervjufrågorna arbetades fram med syfte att besvara tre övergripande områden vilka var, 

hur förskoläraren arbetar med litteratur, hur tillgängligheten av litteratur är, samt deras 

uppfattning om att använda barnlitteratur i yrket som förskolelärare. Vi valde till en början att 

ställa allmänna informationsfrågor till deltagarna i studien. Detta gjordes med avsikt att se om 

det fanns något samband mellan deltagarnas svar gentemot ålder, arbetade år samt 

barngruppens utformning. För att tydliggöra detta redovisas information om 

intervjupersonerna i en tabell under resultatdelen.  
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3.3 Urval 

De tre förskolor som valdes ut till undersökningen ligger i en mellanstor svensk stad och drivs 

i kommunal regi. Två utav förskolorna ligger belägna centralt i staden medan den tredje är 

placerad på landsbygden några mil norr om staden. Två utav förskolorna valdes utifrån 

tidigare kännedom, den tredje utsågs med hjälp av en bekants rekommendationer. Fem 

förskollärare utspridda på dessa förskolor kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville 

delta i studien. De fem deltagarna som tillfrågades valdes ut efter varierande ålder och 

arbetande år inom förskolan, för att få en så representativ bild som möjligt av hur några 

förskollärares syn på litteratur kan tänkas se ut. Tid och plats bestämdes och deltagarna fick 

intervjufrågorna skickade per mail innan genomförandet. Detta för att svaren skulle bli så 

genomtänkta och resultatet så utförligt som möjligt. Fyra av fem intervjuer genomfördes på 

eftermiddagen medan den femte utfördes på förmiddagen. 

3.4 Genomförande 

Efter att ha läst in oss på forskningsfältet formulerades frågor som skulle användas vid 

intervjuerna. Därefter upprättades en kontakt med handledare vilket ledde till att frågorna till 

viss del formulerades om.  Detta för att resultatet av intervjuerna på ett bättre sätt skulle kunna 

ge svar på studiens syfte. Innan intervjuernas genomförande författades ett missiv till 

informanterna där de forskningsetiska principerna redovisades. 

Intervjuerna genomfördes på de olika pedagogernas förskolor. Deltagarna tillfrågades om de 

accepterade att intervjusamtalet spelades in, detta var något som alla godkände.  Intervjuerna 

ägde rum i enskilda lokaler utan störande moment och pågick i cirka 20 minuter. Innan 

samtalen tilldelades deltagarna en utskrift av de fyra forskningsetiska principerna som vi i 

denna undersökning tog hänsyn till (se bilaga 1). De fyra forskningsetiska principerna är: 

informationskravet vilket innebär att forskaren har till uppgift att informera om syftet med 

undersökningen, då informanterna tillfrågades om deltagande i vår studie presenterade vi 

samtidigt dess syfte. Deltagarna valde själv att medverka i studien och kunde när som helst 

avböja intresset för deltagande, därmed beaktade vi principen om Samtyckeskrav som menar 

att den person som deltar i forskningen själv har rätten att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innehåller ett krav på att den som deltar i forskningen ska få vara 

anonym och att personuppgifter inte tilldelas andra. Detta var något vi tog hänsyn till genom 

att använda oss utav fiktiva namn i rapporten samt att inspelat material raderas efter att 

rapporten färdigställts.  Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet om enskilda 

personer inte används i annat syfte än i forskning vilket vi försäkrade deltagarna om 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Intervjuerna spelades in på ljudfiler för att samtalet mellan oss och informanten skulle flyta på 

men också för att underlätta bearbetningen genom att kunna lyssna på det insamlade 

materialet flera gånger. Vid inspelning på ljudfiler minskas även risken för att insamlat 

material förbises. Kvale (2009) menar att registrering av intervjuer som sker med hjälp utav 

en ljudbandspelare ger intervjuaren frihet att koncentera sig på samtalet.  I slutet av 

intervjuerna fotograferades den beskrivna läshörnan för att ingå i analysarbetet i studien samt 

bättre skapa en förståelse för hur en lässituation kan tänkas gå till. 



9 
 

3.5 Bearbetning av materialet 

Efter insamlandet av intervjumaterialet transkriberades samtalen så noggrant som möjligt. 

Transkribering innebär att man transformerar ett muntligt språk till ett skrivet språk (Kvale, 

2009).  Efter genomförd transkribering lästes resultatet om upprepande gånger för att se 

samband och skillnader i informanternas svar. Ett mönster kunde urskiljas och därefter 

skapades tre teman där resultatet presenterades.  
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4. Resultat  

 

I resultatdelen kommer vi att redovisa en kort beskrivning av deltagarna som medverkat i vår 

studie. Därefter presenteras en sammanställnings av de svar vi fick under genomförandet av 

intervjuerna. 

 

Bakgrundsdata 

Fiktiva namn Ålder Arbetade år Barngrupp 

Robyn 39 år 10 år 1-2 åringar 

14 stycken  

Karin 28 år 4 år 3-4 åringar 

24 stycken 

Kim 36 år 7 år 1-2 åringar 

16 stycken 

Sara 31 år 1 år 3-4 åringar 

21 stycken 

Charlie 57 år 27 år 3-4 åringar 

21 stycken 

 

4.1 Barns möte med litteraturen 

Resultatet visade att samtliga förskollärare menade att högläsning förekommer dagligen. 

Charlie, Robyn och Sara uppger att högläsning ofta sker på morgonen innan frukost medan 

Robyn och Karin också påpekar att det alltid sker högläsningssituationer under den så kallade 

läsvilan
3
. Det är enbart läsvilan som är en planerad lässtund menar de och påpekar att de barn 

som sover missar denna aktivitet. Sara och Charlie menar att det kan förekomma högläsning 

på vilan ibland, men det är inget som är inplanerat. 

 

Kim säger att högläsning inte är något som de har inplanerat på schemat, men menar att de 

frekvent sätter sig ned med barnen för att läsa, eller att barnen ibland kommer spontant med 

en bok vilket vanligtvis medför läsning.  

 

Vi läser inte för att vila utan man läser för språkets skull. Om man i stället läser på förmiddagen 

när barnen är pigga så kan det ske något med språket än om man läser när barnen är trötta 

(Kim). 

 

Vid högläsningstillfällena uppger båda förskollärarna Karin och Robyn att det är optimalt 

med små grupper. Robyn uppger att problemet med stora grupper inte finns hos dem då den 

större delen av barngruppen sover efter lunch. Just nu är det endast ett barn som är vaken 

under den planerade högläsningen.  

 

 
3 
  Läsvila är den stund som sker direkt efter lunchtid. Där en pedagog läser för barnen 
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Vi försöker att läsa i smågrupper för att få ut något av det. Inte bara läsa för läsningens skull 

(Karin). 

 

Karin försöker också att dela in barngruppen i mindre grupper så att det blir maximalt sju till 

åtta barn i en grupp. Sara och Charlie menar ändå att det finns lite planering av 

högläsningsaktiviteten och berättar om terminsmål som finns uppsatta som innefattar en 

planering där det ingår att läsa fyra böcker per termin, enligt Sara, medan Charlie uppger att 

de ska läsa minst tre böcker per termin.  

 

Vi kan inte planera så mycket eftersom att man skall utgå ifrån barnen (Charlie). 

 

Alla de fem intervjuade pedagogerna uppger att högläsning sker i stort sett varje dag även om 

den inte är planerad så sker den i spontan form.  Med spontan form menas när barnen själva 

kommer med en bok till pedagogerna eller att pedagogen självmant börjar läsa för barnen.  

 

Resultatet varierade mycket mellan de olika pedagogerna när frågan om bearbetning av 

litteraturen togs upp. Robyn, Karin och Kim menade att det inte var så mycket samtal om och 

kring litteratur. Det fanns olika orsaker till detta. Robyn och Kim menade att barnen på 

avdelningen var för små så att det var svårt att föra samtal om det lästa, men att samtalen då 

oftast kretsade kring förtydliganden av ord och begrepp. Karin, som menade att samtal kring 

litteraturen var sällsynt, påpekade att detta användes då det var något speciellt de ville 

medvetandegöra för barnen och ofta var då dessa samtal mer planerade än spontana. Charlie 

och Sara menande på att samtal alltid pågår under bokläsningen med barnen, men det kanske 

inte alltid sker i slutet av en bok, men att det även här handlar om förtydligande av ord och 

begrepp men också andra viktiga ämnen. 

 

Vi samtalar även om det kommer frågor från barnen. Exempelvis kan det komma mycket frågor 

om det är böcker som handlar om känslor och utanförskap med mera (Sara). 

 

Så kallade likabehandlingsböcker återkommer i tre utav intervjuerna. Karin, Charlie och Sara 

förtydligar att detta är böcker som alla pedagoger uppger att de samtalar kring tillsammans 

med barnen. Dessa böcker kan innehålla ämnen som tar upp till exempel genus, kulturell 

mångfald, utanförskap, funktionshinder med mera. Ett annat återkommande inslag under 

intervjuerna är arbetet med sagan De tre bockarna Bruse. Fyra (Robyn, Karin, Charlie och 

Sara) av fem pedagoger uppger att Bockarna Buse är en sådan saga som barnen gärna 

dramatiserar både självmant och med ledning av vuxen. Sagan används också i andra 

aktiviteter Karin och Robyn menar att barnen brukar få rita och sjunga sagan. 

   

 Litteraturen i stort förekommer i flera aktiviter menar informanterna. Dels används den i 

musik genom att de sjunger tillhörande låtar. Barnen brukar också få rita det lästa ibland för 

att bearbeta det de hört. Kim berättar att det sker mycket skapande utifrån litteraturen till 

exempel byggande med olika material som limmas ihop. 

 

Förra året läste vi Trolltyg i Tomteskogen, vi läste ett kapitel och därefter fick barnen rita till 

vad som hände i sagan. Ibland fick de uppgifter av oss pedagoger att exempelvis rita flöjten, 
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problemet var att inget barn visste vad en flöjt var, det blev därför väldigt intressant vad barnen 

ritade. Där ser man att det aldrig blir som vi har tänkt oss (Charlie). 

 

Robyn och Karin uppger även att litteratur används när barnen möter naturen. Bland annat 

menar Karin att de finns uppslagsböcker för barn som är till stor hjälp både för barnen och för 

pedagogen när det lär sig kunskaper om skogen. 

Under intervjun med Sara och Charlie nämndes att ett kommande projekt snart skulle 

påbörjas. Projektet med namnet X5000 syftar till att barnen ska få 5000 lästimmar för att bli 

en god läsare. Om ett barn får en timmes läsning per dag tar det cirka 14 år att bli en god 

läsare. Därför påbörjas detta redan i förskoleåldern. Pedagogerna hade nu till uppgift att 

undersöka vad barnen har för intresse för att därefter välja en gemensam bok att arbeta utefter. 

Den här boken kommer då tematiskt att knytas ihop med bild, dans, sång med mera.  

 

Sammanfattningsvis menade samtliga förskolelärare att högläsning förekommer dagligen i 

planerad eller oplanderad form. Den enda inplanerade lästunden är läsvilan som sker direkt 

efter lunch. Två av fem pedagoger uppgav att de samtalades om det lästa. De andra tre 

menade att samtalen främst förekom då pedagogen hade för avsikt att belysa något speciellt. 

Litteraturen användes i olika aktiviteter så som musik, tecknande, skapande och 

dramatisering. 

4.2 Den tillgängliga litteraturen 

Nästan alla förskolelärare har en gemensam syn på att barnen dagligen läser på förskolan 
4
, 

endast en av de tillfrågade menar att barnen läser i snitt två gånger i veckan. Fyra av fem 

förskolelärare ger en samlad bild av läshörnans utformning. Avdelningarnas läshörnor består 

alla utav soffor, en till två stycken. I närheten utav dem finns böckerna placerade på hyllor på 

väggen eller i lådor på golvet. Alla dessa beskrivna läshörnor låg som en pedagog utryckte det 

”mitt i smeten”. Med detta menade hon de rum där alla barn eller vuxna passerar eller 

befinner sig i. På en avdelning finns även en fåtölj framför soffan, den är vid högläsning 

tillägnad pedagogen vilket kan vara bra så att alla barnen ser bilderna och texten tydligt i den 

lästa boken. En utav pedagogerna beskriver att de har två läshörnor, dels en som beskrivits här 

ovan sedan biblioteket på förskolan. Där brukar många barn sitta och läsa själva i soffan eller 

runt det runda bordet som står placerat i mitten av rummet. Den femte pedagogen förklarade 

att deras läshörna var uppbyggt av dynor på golvet. På väggen satt böckerna uppställda på 

tavellister. Denna läshörna var placerad mer avskilt än de andra fyra. 

 

Alla förskolor uppger att tillgång till bibliotek finns i närheten eller på förskolan. Karin menar 

att biblioteket på förskolan används dagligen av deras barn. Bibliotek i detta avseende menas 

med ett litet rum som är fyllt med barnböcker. Resterande informanter ser biblioteken som en 

möjlighet att byta ut litteraturen som finns på avdelningen. 

 

Samtliga informanter berättar om en kontinuerlig kontakt med två större bibliotek. Denna 

kontakt sker främst via mail och telefonsamtal då förskollärarna kontaktar biblioteket för 

hemlån. De uppger oftast vilken typ av böcker de vill ha, det kan vara vilken ålder som 

böckerna ska vara anpassad för samt vad de ska innehålla. Biblioteket skickar då så kallade 
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boklådor till avdelningen. När böckerna läst ut skickas boklådorna tillbaka till biblioteket och 

nya lån kan göras. Karin, Kim, Charlie och Sara uppger att de vid några tillfällen per år 

besöker det stora biblioteket.   

 

Charlie berättar också att de brukar få böcker från bokjuryn
5
. Barnen får då lyssna på olika 

böcker för att sedan rösta på sin favoritbok. Alla pedagoger uppger att det oftast är 

pedagogerna som väljer litteraturen till avdelningen från biblioteken på förskolan samt 

boklådorna från det större biblioteket. 

 

Man märker vilka böcker som är populära. Förra året var det till exempel Alfons Åberg. Barnen 

kan ha önskemål. Böckerna på avdelningen står så barnen kan ta själva (Karin). 

 

 Pedagogerna är ändå överens om att de vet ungefär vad barnen gillar och lånar därför böcker 

utifrån barnens intresse.   

 

När vi har lånat böcker så lägger vi inte fram alla på en gång. Vi byter cirka fyra gånger per 

termin, det beror på barnen. Man märker om det inte är något som lockar genom att barnen 

inte sitter och bläddrar och läser (Sara). 

 

Alla informanter uppger att böcker finns på avdelningen där barnen befinner sig och själva 

kan ta böcker när de vill. Dessa böcker byts ut med jämna mellanrum, dels från förskolans 

bibliotek men också från boklådorna från de större biblioteken. Robyn och Kim och Sara 

berättade om vikten att bokhyllan/ böckerna på avdelningen ska se lockande ut för att skapa 

ett intresse för barnen.  

Sammanfattningsvis menade nästan alla informanter att barnen läser dagligen på förskolan. 

Endast en pedagog uppgav att barnen läste i snitt två gånger i veckan. Alla förskolor hade 

läshörnor på avdelningen, dessa bestod utav soffor och hylloor eller lådor där böckerna var 

placerade. Alla förskolelärare beskrev ett samarbete med de större biblioteken genom att de 

skickar boklådor till avdelningen. Alla informanter uppgav att de finns böcker tillgängliga för 

barnen så att de kan hämta en bok när de vill. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
  Barns läsning syftar till när ett barn bläddrar och tittar i böcker.  

 

5 
Kulturrådet ger ut en katalog med ett urval av årets barn och ungdoms böcker. Barn och ungdomar upp till 19 år 

röstar på sina favoritböcker ur katalogen (http://www.barnensbibliotek.se ). 

http://www.barnensbibliotek.se/
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4.3 Litteratur som verktyg 

Gemensamt för alla deltagare är deras syn på litteraturen som ett bra verktyg att använda sig 

utav inom förskolans verksamhet.  

 

Genom arbete med barnböcker kan man få in hela läroplanen. Till exempel värdegrundsfrågorna, 

matematik, teknik med mera. Genom böcker lär sig barnen berättelsers struktur (Kim). 

 

Det är ett väldigt viktigt verktyg att använda och man kan säkert använda det mer än vad vi gör en så 

länge. Det är viktigt för det speglar livet. Alla skeenden i vardagen (Robyn). 

 

Sammantaget kan man säga att pedagogerna ser litteraturen som ett hjälpmedel till att ta upp 

och konkritisera och behandla svåra ämnen. En utav pedagogerna menar att vi vuxna kan lära 

oss mycket av barnlitteraturen. Samtalen kring litteraturen kan bli en bekräftelse på att barnen 

kan och förstår aktuella ämnen. 
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5. Diskussion & analys 

 

Under det här avsnittet diskuteras och analyseras resultaten med hjälp av litteraturen som 

presenterats under tidigare forskning. Diskussionen kommer att försöka beskriva några 

förskollärares tankar om användandet av barnlitteratur genom att besvara frågeställningarna: 

hur upplever de intervjuade förskolelärarna att tillgängligheten till barnlitteratur är på deras 

förskola? hur tänker de intervjuade förskolelärarna om användandet av barnlitteraturen i 

verksamheten? vad har de intervjuade förskolelärarna för uppfattning till att använda 

barnlitteratur för att förstärka barns språkliga inlärning samt vilken roll anser de att 

barnlitteratur fyller i deras yrke?  

5.1 Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att informanterna kan ha förskönat eller ändrat sina svar i intervjun i tron 

om att det fanns ett rätt sådant. Genom att antalet informanter var begränsat kan slutsatser 

vara svåra att fastställa. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet negativt kan vara vår 

egen och eventuellt informanternas ovana till metodvalet. Det som ökar studiens 

tillförlitlighet är inspelning som hjälpmedel för lagring och återlyssning av svaren samt att 

intervjuerna genomfördes på deltagarens arbetsplats. Stukat (2011) menar att det är 

eftersträvansvärt att intervjun sker på en lugn och ostörd plats i en trygg miljö, till exempel på 

den intervjuades hemmaplan.  

5.2 Resultatdiskussion 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna planerade inte in högläsningen på schemat, utan 

menade att läsningen sker spontant. Däremot fanns det uppsatta terminsmål där syftet var att 

läsa ett antal böcker per termin för barnen. De respondenter som uppgav att läsningen var 

inplanerad under läsvilan menade att de barn som sover då missar den planerade aktiviteten. 

Även de som menar att läsningen sker i spontan form påpekade att det inte fanns en garanti 

till att alla barn fick tillfälle att delta i högläsningen. Dessa resultat tyder på att man inte kan 

garantera att alla barn inkluderas i aktiviteten oavsett om det är en planerade läsvilan eller 

oplanerad lässtund. Men vad kan det finnas för fördelar med en planerad eller oplanerad 

läsning? Kan det vara så att med högläsning som planerad aktivitet kan pedagogen försäkra 

sig om att läsningen blir av, lägger man även högläsningen under läsvilan som dessa 

respondenter gjorde så vet pedagogerna vilka barn som går miste om högläsningen och kan då 

tillgodose barnen detta vid ett senare tillfälle under dagen. En del barn kan behöva struktur i 

sin vardag och att ha vissa fasta punkter så som en daglig återkommande lässtund kan då 

innebära trygghet för barnet. Å andra sidan så var det två citat under resultatet som 

poängterade varför högläsning inte bör vara en planerad aktivitet vid läsvila.  

Vi läser inte för att vila utan man läser för språkets skull. Om man i stället läser på förmiddagen när 

barnen är pigga så kan det ske något med språket än om man läser när barnen är trötta (informant) 

 

Detta citat väcker tankar till vad syftet med läsvilan kan vara, man kan tänka att syftet med 

läsvilan är till för att barnen ska få en lugn stund vilket också är viktigt. Men kanske bör den 
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planerade högläsningen ligga vid en annan tidpunkt om den ska vara ur ett mer utvecklande 

perspektiv.  

Men behöver högläsning som aktivitet vara planerad? 

I läroplanen beskrivs förskolan som ett stöd till hemmet. Barnen ska genom förskolan 

utveckla intresset för texter i olika former samt utveckla sitt ordförråd och ett nyanserat 

talspråk (Skolverket 2010). Då man ser till Fasts(2008) undersökning där det framgick att 

samtliga föräldrar som deltog i studien ansågs sig läsa för lite för sitt barn samt läroplanens 

beskrivning av förskolan som stöd till hemmet förstår man ännu tydligare vikten av att läsa i 

förskolan. Om man kan garantera att barnen får möta texter samt utveckla ordförråd och 

talspråk behövs kanske inte den planerade högläsningen utan att det räcker med att ta tillvara 

på spontana lästillfällen.  

Vi kan inte planera så mycket eftersom att man skall utgå ifrån barnen (informant). 

  

Detta citat påpekade också något viktigt. En högläsningsstund där alla lyssnar till samma bok 

kanske inte alls utvecklar barnets intresse för texter och språk. Det måste finnas ett intresse 

och syfte för barnet vilket också Fast (2011) påpekar. En skillnad som går att tyda i vårt 

resultat jämfört med Svenssons (2007) är att hundra procent av våra respondenter uppgav att 

högläsning förekom i någon form dagligen där Svenssons resultat visade på sextiosex procent. 

Vårt resultat tycks visa på att oavsett om högläsningen sker i spontan form så sker den ändå 

dagligen och då litteraturen i bakgrunden beskriver högläsningens många olika gynnande 

effekter måste detta resultat ses som positivt. Skillnaden i dessa resultat kan också bero på 

skillnaden i valet av metod. Svensson (2007) använde sig utav observation, vilket i just denna 

fråga kan ses som mer tillförlitligt, medan vår undersökning baserades på intervjuer där 

svaren inte alltid behöver överrensstämma med verkligheten. I Svenssons (2007) studie 

upplevde VFU studenterna även att tjugofem procent läste för hela barngruppen ett par gånger 

i veckan. 

 

 I vår undersökning förekom det inte någon planerad högläsning för hela barngruppen 

eftersom den planerade läsningen var under läsvilan då några barn sov. Dock går det inte att 

säga om den oplanerade läsningen genomfördes i helgrupp eftersom att den är just oplanerad 

och sker då spontant. Då barngrupperna i dag ofta är relativt stora (i dessa fall bestod den 

minsta gruppen utav fjorton barn och den största utav tjugofyra barn) kan kontakten mellan 

barn och pedagogen bli lidande, men genom att barnen varje dag får delta i läsning med en 

vuxen på förskolan så vill vi påstå att behovet av kontakt mellan pedagog och enskilt barn till 

viss del kan tillgodoses. Dominikovic, Eriksson & Fellenius, (2006) belyser att högläsningen 

kan ge barnet närhet med den vuxna vilket kan leda till trygghet och i längden en bättre 

inlärning. En annan aspekt som går att diskutera är huruvida viktigt det är att högläsningen 

sker i grupp. Enligt flera forskare (Dominikovic et al, Lunderberg, Frost, Björklund, Taube & 

Svensson) påverkas barnet positivt av högläsning men det framkommer inte om högläsningen 

bör ske i grupp med barnen eller enskilt. Respondenterna uppgav att den största delen av 

läsningen var spontan läsning, alltså att den var oplanerad. Vilket innebar att läsningen både 

kunde ske i grupp och enskilt med barnet. Variation är något vi tror är positivt för barnet och 
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grundar denna tanke på Kragh-Müller, Ørsted Andersen, Veje Hvitved (2010) beskrivning av 

att barn måste få möta litteraturen på olika sätt. 

 

Resultatet visade att fyra utav de fem tillfrågade menade att placeringen av läshörnorna var 

belägna centralt på avdelningen. Dock var det endast en utav de fyra tillfrågade som uttryckte 

detta som negativt för läsaktiviteterna då det ansågs vara störande för barnen. De respondenter 

som inte beskrev läshörnans läge som negativt kanske såg böckernas placering i närhet till 

barnen som en fördel. Detta stöds av Katims (1994) studie där han kunde finna ett samband 

mellan läsutveckling och en litteraturrik omgivning. Alla informanter förklarade att 

litteraturen på avdelningen finns lättillgänglig för barnet. De kan närsomhelst ta en bok då de 

är placerade på barnets nivå. Kragh-Müller, Ørsted Andersen, Veje Hvitved (2010) poängterar 

att goda lärmiljöer är av stor vikt för barnens inlärning och att en betydelsefull faktor är att 

just materialet finns tillgängligt, till exempel placerade på låga hyllor i barnens ögonhöjd. Vi 

hävdar att ett synliggörande av litteraturen och ett dagligt möte med text ökar intresset för 

litteraturen och utvecklingen utav skriftspråket och hänvisar till Katims (1994) studie där 

vikten av litteraturrika miljöer lyfts fram.   

Det fanns ett nära samband mellan de större biblioteken och förskolorna då beställning av 

boklådor gav pedagogerna en möjlighet att byta ut litteraturen på avdelningen kontinuerligt. 

Katims (1994) studie visar också på det positiva med litteraturrika miljöer kring barnen. Men 

trots det nära samarbetet med biblioteket och boklådor så uppgav pedagogerna att de sällan 

besökte biblioteken med barnen och detta fast att tre av informanterna uppgav att det fanns 

bibliotek belägna på förskolan. Kan detta bero på en syn där böcker ses som ett objekt vilket 

bör hanteras med försiktighet samt att de barnen har en svårighet med detta. Dahlgren et al 

(2006) menar å andra sidan att mängden böcker inte är det väsentliga utan dess presentation 

och möjlighet till att skapa intresse. 

 Resultatet visade även att när det kommer till val av litteratur till avdelningen faller detta på 

pedagogen eller i enstaka fall bibliotekarien som beslutar vilka böcker som ska lånas till 

avdelningen på förskolan. Om barnen själva skulle få möjligheten att besöka biblioteken mer 

regelbundet kanske barnen kan få ett större inflytande över detta val. Det kan då själva hitta 

en bok som intressera dem och kan locka till läsning. En bakomliggande orsak till varför 

pedagogen oftast väljer litteratur kan vara så som alla pedagoger uppgav under intervjuerna, 

att de tror sig veta vad det är barnen är intresserade av. En fördel med att låta pedagogerna 

eller bibliotekarien utse böcker kanske är att detta tillvägagångssätt minska risken för att 

barnen väljer böcker som pedagogerna inte anser vara lämpliga att läsa. Om pedagogen har ett 

mål med läsningen kan det också vara till fördel om litteraturen uppfyller syftet med 

lässtunden vilket kan avgöra om det är pedagogen, bibliotekarien eller barnen som väljer. 

Sammantaget vill vi påstå att oavsett vem som väljer litteratur till förskolan är det viktigaste 

att man fångar barnets intresse vilket Svensson (2005) lyfter fram och understryker att 

pedagogen ska försöka fånga barnets intresse utan att barnet för den skull känner sig tvingade 

till aktiviteten, det är viktigt att läsningen känns lustfylld. 
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Alla informanter såg litteraturen som ett bra och viktigt verktyg att använda sig av inom 

förskolan. En positiv attityd till litteraturen påpekar Svensson (2005) är av stor vikt eftersom 

litteraturen är bra för barnets utveckling i språket. Alla deltagare påpekade även att 

litteraturen var användbar då pedagogen hade som avsikt att bearbeta svåra ämnen med 

barnen. Endast en utav de tillfrågade menade att barnen kunde lära sig hur berättelser är 

strukturerade med hjälp av litteraturen annars påpekade inte någon utav respondenterna på 

utveckling så som fantasin, ordförråd, viljan till att själv bli en läsare eller vänja sig till 

skriven text.  

5.3 Analys av att förstärka barns språkliga miljö 

Tre av pedagogerna uppgav att samtal om och kring litteratur var ovanligt, två av dessa menar 

att deras barn var för små för att samtala med och att pratet under läsningen ofta bestod av 

förtydligande av ord och begrepp. Båda dessa pedagoger arbetade med barn som var mellan 

ett och två år gamla. Både Lundberg (2007) och Dominikovic, Eriksson & Fellenius, (2006) 

poängterar att ordförrådet stärks genom läsningen men förtydligar också att det är viktigt att 

stanna upp under läsningen för att diskutera det som har lästs. Självklart kan det vara svårt att 

diskutera med ett barn som inte har erövrat språket helt men för att återknyta till Vygotskij så 

är det med hjälp av pedagogen och utanför den redan erövrade kunskapen som utvecklingen 

främst sker (Strandberg, 2006) samtidigt kan det vara just Vygotskijs teori om att befinna sig i 

den proximala utvecklingszonen som ligger till grund för dessa pedagogers syn om att det ej 

går att tala om det lästa med de små barnen. Att först lära sig ord och begrepp ligger inom den 

närmst belägna utvecklingszonen medan att tala om annat ligger utanför. Men både Liberg 

(2006), Westlund (2009) och Van Kleeck (2008) lyfter fram vikten av att ändå försöka tala 

med barnen om det som de hört.  

 De pedagoger som uppgav att samtal pågick kontinuerligt under läsningens gång syftade till 

att uppmärksamma svåra ord och begrepp. Men skillnaden mellan dessa samtal och de som 

genomfördes med de yngre barnen vara att det diskuterades andra saker som barnen funderade 

över. En anledning till att dessa samtal handlade om mer än bara ordförklaringar kan vara att 

barnen är äldre. Det som talar emot detta tillvägagångssätt är Kullberg(2006) teori om att 

avbrott under läsningens gång stör barnen i deras tankeverksamhet. Å andra sidan kanske en 

uppmärksammad pedagog som har goda kunskaper om barnen i sin barngrupp kan avgöra om, 

hur och när samtal bör inledas. Den tredje pedagogen menade att samtalen främst sker då 

svåra ämnen tas upp när de läser till exempel i likabehandlingsböckerna. Kanske finns det en 

föreställning om att det som ska samtals om måste vara ”viktiga” ämnen. Respondenten ger 

exempel på detta och uppger genus, funktionshinder och utanförskap som några. Detta är 

självklart viktiga ämnen, men finns det en möjlighet att denna syn kan göra så att andra 

ämnen som inte ses som lika betydelsefulla inte talas om. Det vill säga det vardagliga samtalet 

runt litteraturen som ger barnen en möjlighet att utveckla fantasin, språket, se strukturen i 

berättelser samt bearbeta egna känslor som några forskare (Westlund(2009), Myndigheten för 

skolutveckling (2007) och Lundberg (2007) uttrycker att litteraturen bidrar till. Även fast en 

bok inte har ett innehåll som för pedagogen känns meningsfullt så kanske man med hjälp av 

samtal kan göra stunden utvecklande och givande för barnet. 
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Under intervjusamtalet kom två av informanterna in på ett projekt som kallas för X5000. Den 

ena respondenten beskrev syftet med projektet vilket var att ungdomar vid fjortonårsålder ska 

vara en god läsare. För att nå detta mål krävs det att barnet får femtusen lästimmar vilket 

innebär cirka en timmes läsning per dag från det att barnet är mellan noll till fjorton år. Om 

vissa barns läsbehov inte tillgodoses i hemmet går det att få en uppfattning om vad som krävs 

av förskolan och skolan för att barnet skall uppnå detta mål. Våra respondenter upplevde att 

alla barn får ta del av läsning varje dag på förskolan. Även om denna läsning inte uppgår till 

en timme varje dag så måste resultatet ses som positivt i förhållande till projektet. De 

aktiviteter som pedagogerna uppgav att litteraturen användes främst inom, var i estetiska 

ämnen så som musik, drama och bild. Sång, tecknande och dramatiserande är återkommande 

svar, men två av informanterna uppger även att litteraturen används i naturen. En möjlig teori 

enligt oss om varför litteraturen används så tydligt inom de estetiska ämnena kan vara att 

dessa ämnen är en naturlig del utav verksamheten medan arbete med kemi, fysik och teknik 

till exempel fortfarande är ett relativt nytt inslag i förskolan. Kanske kan detta bidra till att det 

är lättare att spontant använda sig av litteraturen inom de estetiska ämnena då det är djupare 

förankrat i verksamheten.  

5.4 Övergripande diskussion 

Studiens syfte var att undersöka några förskollärares tankar om att använda barnlitteratur som 

verktyg på förskolan. Inledningsvis beskrev vi våra föreställningar av 

barnlitteraturanvändandet som en icke prioriterad aktivitet samt ett citat av Björklund. Där 

beskrev han den nya läroplanen och tidig läsning i förskolan som en åtgärd till att minska 

lässvårigheterna bland femtonåringar (Arbetarbladet, 2012). I motsats till våra föreställningar 

om läsningens icke prioriterande visade resultatet att förskolelärarna i vår undersökning ansåg 

barnlitteraturen som ett betydelsefullt verktyg i förskolan samt att den användes dagligen i 

planerad eller oplanerad form. Resultatet kan också ses som positivt om man ser till 

Björklunds uttalande där tidig läsning i förskolan ses som en utav de åtgärder som ska 

förändra resultatet om lässvårigheter hos femtonåringar. 

5.5 Vidare undersökning 

Då denna studie syftade till att undersöka några förskolelärares syn på användandet av 

barnlitteratur skulle fortsatt forskning kunna innehålla ett större urval informanter samt 

observation som ett komplement till metoden. Detta för att öka tillförlitligheten och 

generaliserbarheten. 
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Bilaga 1: Forskningsetiska principer 
 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

 

Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan ”(vetenskapsrådet, 2002, s.9). 

 

Konfidentalitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem ”(vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlande om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (vetenskapsrådet, 2002, s.14). 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

 Kön, ålder, arbetade år, år på stället? 

 

 Barngruppens utformning?  

 

 Förekommer högläsning på förskolan?  

 

 Är läsning en planerad aktivitet? 

 

 Tillgång till litteratur?  

 

 Bearbetas litteraturen på något sätt?  

 

 Hur mycket uppskattar du att barnen läser?  

 

 På vilket sätt används litteraturen i olika aktiviteter?  

 

 Vad anser du om att använda litteratur i undervisningen?  

 

 Har ni någon läshörna på förskolan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


