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Förord  

Vi vill tacka vår handledare som har hjälpt oss och varit ett stöd i vårt skrivande. Samt 

de båda förskolorna har ställt upp med intervjuer samt hjälp i vårt skrivande. Sedan vill 

vi tacka familj och vänner att ni varit oss till hjälp och förståelse nu under vårt 

skrivande då vi kanske inte haft lika mycket tid som vanligt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Vi har valt att studera hur pedagoger väljer böcker i förskolan för att främja barnens 

språkutveckling. Vårt syfte med detta arbete är att se hur pedagoger använder sig utav 

böcker i förskolan för att främja barnens språkutveckling. De flesta vet att böcker är bra 

för språkutvecklingen, men hur används detta i praktiken? Vi har valt att göra intervjuer 

på två olika förskolor med fyra olika pedagoger för att se hur de arbetar och utifrån 

vilket syfte.  

 

Det resultat vi fick fram av de pedagoger vi intervjuade, är att pedagogera är ense om att 

böckerna är ett viktigt redskap i språkutvecklingen och utvecklingen i stort hos barn. De 

vet att språkutvecklingsmässigt får barnen ut mycket av läsning. Det är mer än bara en 

vila utan ett sätt att lära sig språket. Alla pedagoger jobbar med detta, men på olika sätt. 

Vissa läser böcker med enbart text för att barnen skall lära sig att tänka själv och 

fantisera. Medan andra läser mindre böcker, med bilder och diskuterar och pratar om 

bilderna för att främja talet. Alla pedagoger verkar dock ha ett syfte och en tanke om 

hur och varför de läser och hur de väljer böcker. 

 

Nyckelord  

Barn, barnböcker, böcker, förskola, läsning, läsvila, språkutveckling. 
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Inledning 

Vi har valt att skriva om högläsningens och bokens betydelse för språkutvecklingen i 

förskolan. Hur högläsningen och böckerna främjar barnens språk under de tidigare åren, 

och hur pedagoger jobbar praktiskt med detta. Högläsning anser vi är något viktigt, det 

främjar språket och gör barnet intresserad till att läsa själv. Vi har läst lite om detta i 

tidigare kurser och vill därför studera detta område mer ingående. Eftersom läsningen i 

förskolan oftast sker i sammanband med vilan och till att lugna barnen, vill vi visa med 

detta att högläsning främjar så pass mycket mer i utvecklingen. Vi har utifrån vår 

erfarenhet på olika förskolor vi varit på, sett att pedagoger ser olika på 

läsvilan/högläsningen i förskolan och skulle genom detta arbete visa vad det hjälper 

barnen inte enbart som vila utan också som en hjälp i utvecklingen. Vi har valt att lägga 

vårt fokus på språkutvecklingen och vill därigenom visa att vikten i att välja böcker och 

vilken attityd förskollärare har till böcker och högläsningen. Med hjälp utav intervjuer 

på respektive förskola har vi valt att se skillnader och likheter, i valet och attityden av 

böcker och vad det har för betydelse på förskolan. Westlund (2009) skriver om 

språkträdet, och dess utveckling. Detta träd är som alla träd först en liten planta, liksom 

barnet. Men med hjälp utav vård och omsorg utifrån alla våra sinnen hjälps trädet till att 

växa, liksom barnet. Uppmärksamhet, kommunikation och koncentration leder till 

barnets utveckling i språket. Men detta klarar inte barnet av själv och här har vi vuxna 

ett ansvar, för att med olika metoder utveckla språket, här kan böcker vara till hjälp.  

 

Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att visa vikten av att man som pedagog tänker på hur 

de väljer böcker till barnen. Hur pedagogerna ser på böcker och läsningen och om de 

har ett syfte och vetskap om att detta. Men framförallt, hur gör man detta ute på plats? I 

förskolorna där man väl är medveten om vikten av att läsa, men hur gör man det i 

praktiken? Och vad har pedagogerna för tankar om detta? Vi har begränsat oss till att 

fokusera på språkutvecklingen hos barnen, hur viktigt det är med att välja böcker med 

ett syfte, att hela tiden ha en tanke bakom valet. Vi har även intervjuat fyra pedagoger 

på två olika förskolor, för att se deras tankar bakom valet av böcker och 

språkutvecklingen hos barn. 
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Problemformulering och frågeställningar  

Vi har valt att intressera oss för hur pedagoger väljer sina böcker om de väljer böckerna 

enbart för läsvilans skull eller för barnens utveckling. Vilken nytta ger böcker och 

högläsning? Hur främjar böcker och högläsning språkutvecklingen? Hur gör 

pedagogerna i praktiken? Hur fungerar det när de läser? Vad säger författare och 

forskare om detta? 

 

Disposition, examensarbetets struktur 

I bakgrunden ger vi olika synvinklar på barn och böcker och dess språkutveckling. Lite 

forskning samt vad olika författare tycker och tänker. I metoddelen finner man hur vi 

använde oss av intervjuer, hur vi gjorde dessa. Under resultatet finns det vi fick ut av 

våra intervjuer. I analys och diskussion, skriver vi om det vi har kommit fram till och 

hur vi besvarar problemformuleringarna. I bilagan följer de frågor vi använde oss utav i 

intervjuerna.  
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer det först stå om vad forskare och författare anser att en barnbok 

är. Sedan om språkutvecklingen och hur den främjas genom böcker. Samt vad forskare 

anser vad boken och högläsningen har för mening i språkutvecklingen. Avslutningsvis 

finns styrdokumenten, läroplanen för förskolan och vad som står i den om barns 

språkutveckling och kontakt med böcker.  

  

Vad som betecknar en barnbok 

I en bok samanställd av Hallberg (1998) skriver ett flertal skribenter att en barnbok är 

en bok riktad till barn, författaren har barnläsarna som målgrupp och att språket är 

förenklat. Historiskt sett har barnboken inte funnits så länge. Rim och ramsor och sagor 

ur folkmun var det som riktades som sagor för barn förr. I boken står det att barnboken 

inte kan handla om vad som helst då barnen inte har den kunskap och erfarenhet som 

krävs för att förstå. Hallberg (1998) menar att författaren, det vill säga barnbokens, bör 

inte tala ner till barnen, inte ha moraliserande pekpinnar men ändå uppfostrande. Ge 

stimulans till det goda i barnasinnet och låta dem vara barn. Boken skall intressera barn, 

beröra etiska frågor och moral, och även har estiskiska kvalifikationer. Den skall tilltala 

barn och vara accepterat av samhället. En barnbok kan handla om samma saker som en 

vuxenbok, men sättet att berätta och skriva på bör skilja.  

 

Språkutvecklingen 

Människor leker med språket genom hela livet (Svensson, 2005). Spädbarnet jollrar, 

förskolebarn och skolbarn leker genom ramsor, rim, visor och dikter. Även tonåringar 

och vuxna leker med språket genom att skriva berättelser, pjäser, dikter och även berätta 

historier. Vi människor leker med språket genom hela livet, det är ett sätt att förstå och 

bearbeta omvärlden och vår omgivning. Samt även att få ett perspektiv på företeelser 

och händelser runt om oss. Svensson (2005) säger att dessa så kallade språklekar är 

viktiga för att barnen skall bli medvetna om språket på olika sätt, underlätta när de lär 

sig att läsa och skriva, skapa kontakt och gemenskap samt en rolig och lärorik situation.  

 

Språk och kommunikation är inte enbart det talade språket (Westerlund, 2009). Förr 

trodde man att språket och språkutvecklingen började med barnens första ord, men nu 

vet man att det är mycket mer än så. Det är även blickar, leenden, kroppspråk och 
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miner. Det nyfödda barnet kommunicerar på sitt eget vis, med sina sinnen, lukt känsel, 

smak osv, den känner den anhörigas närvaro. 

 

Westerlund (2009) berättar att till en början handlar det bara om reflexer och gester för 

barnet. Att barnet greppar om en sak, det vill säga gripreflexen. Att kunna gripa i saker 

och sedan undersöka är en början till att utveckla språket. För att veta vad saker är och 

hur de känns och smakar, det vill säga med barnets sinnen. Pekgesten följer detta sedan 

vid ca ett års ålder, pekar barnen på något besvarar ofta den vuxne vad detta är och detta 

fungerar då som ett socialt verktyg. 

 

Barnet börjar med joller, långa vokalljudskedjor som barnet övar sig med. Innan ca ett 

års ålder ändras detta till ljudkombinationer med riktiga ord. Westerlund (2009) menar 

att jollret förkortas och man kan nu urskilja ord som barnet hör i vardagen, t.ex. 

mamma, pappa. Sedan blir språket mer nyanserat, utvecklat och från enstaka ord lär sig 

barnet meningar, satser osv.  

 

Lange (1989) tar upp att lyssna och förstå talspråket är lika viktigt som när man läser 

skrivspråket. Inom psykologin så beskrivs lyssnandet akustiskt och läsandet visuellt. 

Man omvandlar detta till olika innehåll. När man lyssnar så kommer det in olika 

ljudvågor i örat, olika tryckförändringar når örat. Lange (1989) menar att lyssnaren 

troligen dessförinnan redan skapat sin tolkning av vad som kommer att sägas. Genom 

att förstå situationen, lyssna och se omvärlden, förstår man vad som sagts. Läser man 

brukar man oftast fråga och se om barnet förstått vad som har sagts och menats, för att 

se om denne förstår. Om man läser för barnen måste barnen lära sig att förstå budkapet, 

förstå betydelsen i det som sagts. Lange (1989) menar att om man läser eller säger att 

någon skall öppna en dörr, denne svarar då ja men gör det inte. Då har denne förstått 

vad som sagts men inte budskapet bakom, att den skall öppna dörren. Genom att lyssna 

och förstå, lär sig barnet sådana koder och därigenom blir mer medveten om språket och 

dess egentliga budskap.  

 

Hagvert (2004) tar upp att synen på utveckling och stimulering har en betydelse för att 

förebygga svårigheter. Yngre barns hjärnutveckling är hög och de har lätt för att lära 

sig. Förskolebarn har mindre krav än skolbarnen på att lära sig så de kan göra detta i 

lugn och ro och sitt eget tempo. Nyfikenheten och lusten att lära sig, om detta möts av 
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en vuxen som visar intresse utvecklar barnet sig i något positivt och kan även ta 

misslyckanden bra (Hagtvet, 2004). 

 

Hagvet (2004) skriver även om att i ett till tvåårsåldern präglas språket på ett 

situationsbundet sätt, det som sker här och nu. Mellan två till femårsåldern har barnet en 

förmåga att samtala om det som har hänt, tänkts och planerats. Denna förmåga att 

använda språket om saker som inte är närvarande, gör att barnet kan möta världen som 

genom högläsning och förstå vad som sägs. Det är viktigt att diskutera och förstå och i 

denna ålder kan de även stanna upp och fråga om det de ej förstår. Detta kan leda till 

reflektion och samtal i och om språket. Att barn blir mer uppmärksamma och medvetna 

om hur språket används är en viktig del i språkutvecklingen. Barnet förhåller sig till 

språket genom att uppleva språket utifrån som observatör (Hagtvet, 2004). 

 

Många förskolor använder sig utav läroplanen, för att lära barnen viktiga 

utvecklingssteg (Callaghan & Madelaine, 2012). Man använder sig utav den kognitiva 

kommunikationen och sociala förmågan. Att undervisa i läsning så tidigt som möjligt, 

för att i framtiden få bättre läsförmåga. Om ett barn har en förälder som inte kan läsa 

eller läser dåligt kan även barnet bli sådant om det inte får hjälp och stimulans redan 

från tidig ålder. Callaghan och Madelaine (2012) anser att detta är viktigt för att sedan 

minska risken för språk- och lässvårigheter senare i skolan. Har däremot barnet en 

förälder som kan detta ökar däremot barnets chanser till enklare språk, skriv- och 

läsförmåga. Medvetenheten är bra att den finns i så tidig ålder som möjligt för att kunna 

påverka det muntliga språket, läs- och skrivförmågan senare. För att minimera 

akademiska misslyckanden i skolan tidigt, och bättre förbereda barn för tidig framgång i 

läsning, är värdiga pedagogiska mål (Callaghan & Madelaine, 2012). 

 

Arnqvist (2003) tar upp att en viktig del i barns utveckling är att läsa och skriva. 

Läroplanens målsättning är att barnens möte med skriftspråket främjar barnens 

utveckling. Enligt läroplanen skall barnen redan i förskolan utveckla sina färdigheter i 

att kunna lyssna och återberätta samt att kunna reflektera över det de har hört. Samt att 

barnen ska finna sitt intresse för skriftspråk och förstå de olika symboler som finns. (Se 

även Utbildningsdepartementet, 1998). Läsning och skrivning har en formell sida som 

har fokus på den tekniska sidan av att läsa och skriva. Men det finns även en funktionell 
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sida som handlar om hur vi använder vår förmåga att läsa och skriva. (Se bl.a. Dahlgren 

och Gustavsson, 1999 samt Liber , 1998). 

 

Böcker och högläsning som hjälp i språkutvecklingen  

Angående böcker tar Westlund (2009) upp att böckerna är det bästa hjälpmedlet för att 

berika och ge barnen ett rikt språk. I böckerna uttrycker sig författarna på olika sätt, 

olika språkstilar, uttrycksätt och att detta på sikt ger dem ett mer självständigt 

förhållande till språket (Westerlund, 2009). Svensson (2005) säger också att det bästa 

hjälpmedlet för att ge barnen ett rikt språk är böckerna det bästa. Olika författare skriver 

och uttrycker sig på skilda och olika sätt, och på så sätt får de ett mer berikat språk. Det 

är nyttigt och bra för både vuxna och barn att komma i kontakt med olika språkliga 

uttrycksätt än det man är van vid (Svensson, 2005). Den språkstil barnet möter i 

böckerna ger ett självständigt förhållande till språket (Svensson, 2005). Förskolan läser 

pedagoger flera olika böcker, så man ger även de barn som inte kommer i kontakt med 

böcker hemma en chans till detta, att komma i kontakt med språket som finns i 

böckerna. Böckerna tar även upp känslor som sorg och glädje och kan få barn att 

uttrycka och förstå på ett annat vis. Böcker tar även upp spänning, fantasi och en hel 

värld som inte är som vår (Svensson, 2005). Svensson (2005) anser även att barn skall 

komma i kontakt med böcker och lyssna på berättelser så tidigt som möjligt för att 

komma i kontakt med språket, fantasin och vårt kulturarv.  

 

När barn får höra sagor och berättelser, lär de sig sammanhangen och hur berättelser 

och språk är uppbyggt, (Axelsson, Bergöö, Brink, Fast, Jönsson, & Kåreland, 2009). De 

känner igen sig i upplevelser och får nya intryck att diskutera. De kommer i kontakt 

med känslor som annars kan vara svårt att uttrycka och bearbeta. En berättelse gör att 

barnen tänker till mer och förstår vad som menas och händer i berättelsen. Det har stor 

betydelse hur lärare och pedagoger ser på litteraturen och hur de använder den. Om 

pedagogen ser och använder man högläsningen som ett sätt att skapa lugn och ro, eller 

som ett sätt att lära sig och ställa frågor (Axelsson, Bergöö, Brink, Fast, Jönsson, & 

Kåreland, 2009). För en förälder kan boken och högläsningen vara ett sätt att få vila, 

medan pedagogen kan ha ett syfte, ett tema eller liknande för att lära barnet något. När 

man läser högt delar både barn och vuxna en språkupplevelse tillsammans. 

Högläsningen ger en större ordkunskap än vad det dagliga samtalen gör, genom 

högläsningen utvecklar barnet hela sin språkutveckling. Böckerna ger många fler 
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möjligheter än vad det dagliga samtalet gör, man stöter på nya ord och begrepp man 

kanske inte vanligen använder (Axelsson, Bergöö, Brink, Fast, Jönsson, & Kåreland, 

2009).  

 

Det är även viktigt hur man läser för att fånga barnens intresse för att de ska kunna 

koncentrera sig och förstå vad som läses. Att använda olika tonlägen, röster och ha 

ögonkontakt. Detta ger barnen ett mer varierat sätt att höra, se och förstå språket. Ge 

barnen chans att diskutera och fråga om det är något de inte förstår, eller om de vill 

diskutera bilderna. Dock är det viktigt att behålla den röda tråden och inte låta 

diskussionerna gå allt för vida, det är viktigt att få läsa ut och få ett sammanhang i det 

hela för barnen. Även Westlund (2009) tar upp att det är viktigt att diskutera och 

komma med frågor, läser man en kapitelbok kan man mycket kort prata om vad som 

hände innan. Så barnet lär sig att minnas, diskutera och använda sig utav dåtiden, träna 

upp språket.  

 

Enligt Allington (1984) är läsning en viktig milstolpe i barnens liv för att klara sig 

akademiskt senare i skolan. Har de inte fått en god kontakt med det skrivna och lästa 

språket så kommer de senare i skolan att få det svårt i skolan (Neuman & Dickinson, 

2002). Många barn har svårt att läsa och har inte övat upp förståelsen av det lästa och 

skrivna språket när de kommer till skolan. Hela en av tre barn har svårigheter, (Se även 

Adams, 1990 samt Shaywitz , Escobar, Shaywitz, Fletcher, & Makuch, 1992) med 

språket (Kerstin Dominkoic, 2006). Deras framtida studier ligger till grund för att de 

akademiskt skall klara sig i skolan, har de då svårigheter med detta kan det bli svårt att 

studera vidare, menar (Graden, Zints, & Curtis, 1988) enligt Neuman och Dickinson. 

 

Björklund (2008) skriver att bilderböcker ger barnen och även de allra yngsta barnen en 

utmaning att kunna skapa en slags kommunikation som skapar meningar, som finns i 

böcker. Barnen ska få tillgång till böcker som väcker deras intresse. (Se även Hall, 

Larson, & Marsh, 2003). 

 

I en engelskspråkig studie med förskolebarn undersökte de barn med ordfördröjning och 

bokens effekt på detta (Pollard-Durodla, o.a., 2001). De hade undersökt barn som hade 

ett annat modersmål och som kom från familjer med låg inkomst. De kom fram till att 

bokläsningen har betydande inverkan för deras utveckling. Men med hjälp av ett projekt 
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som de kallar WORLD kan det kanske bli bättre, med tematiskt arbete för att främja 

deras språk. Dock har de ej börjat forskat om detta ännu, men böcker och högläsning 

ökar barnens ordförråd (Pollard-Durodla, o.a., 2001).  

 

I en engelskspråkig artikel (Lever & Sénéchal, 2011) skriver författarna om att muntliga 

berättelser har en förmåga att få abstrakta idéer samt ett bra samtal om berättelsen. Detta 

gör att barnet får lära sig språket samt få en bra språkutveckling. För mindre barn är 

muntliga berättelser ett sätt att kunna kommunicera om verkliga eller berättelsens 

händelser, få ett perspektiv. Sådana berättelser kan användas till att förstå innebörden 

med olika erfarenheter man varit med om. På så sätt blir det enklare att ha diskussioner 

med barnen om sitt liv, vad de varit med om. Lever och Sénéchal (2011) menar att 

berättelser för barn, bör vara strukturerad samt ha ett mål till att ge barnen lagom 

mycket information. Det är viktigt att ha bokläsningsrutiner, så att barnet lär sig vad 

som skall hända och hur man skall uppföra sig. Även små barn kan läsa en bilderbok 

och förstå vad det betyder genom bilderna. Oftast läser då den vuxne tillsammans med 

barnet, ger information och barnet förstå innebörden i texten och i bilden. Barnet kan 

förstå känslor i bilden och utgå från sig själv, hur man känner sig i den situationen. Vid 

högläsningen är det den vuxne som levererar kunskapen på ett annat sätt än enbart med 

bilder. Högläsningen ger sammanhang och en dialog på ett annat sätt än enbart förklara 

bilder i en bok (Lever & Sénéchal, 2011).  

 

Styrdokument  

Läroplanen för förskolan (2010) tar upp mål som förskolan skall sträva efter. 

Läroplanen säger att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp. Även att kunna leka och berätta med ord, uttrycka 

tankar och ställa frågor samt kommunisera och argumentera med andra. Barnet skall 

utveckla intresse för skriftspråk samt symboler och förstå dessa, även uttrycka intresse 

för bilder och texter och kunna samtala och tolka dessa (Skolverket, 2010).  

 

Läroplanen för förskolan (2010) tar upp att språk och lärande hänger samman och att 

förskolan lägger stor vikt vid språkutvecklingen, att uppmuntra barn till intresse. Att 

låta dem stimulera sitt språk på olika vis och utveckla sin språkliga förmåga.  
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Metod 

I metoden står det om hur vi har gått tillväga för att göra detta arbete. Sedan vilket urval 

vi har gjort och de etiska överväganden vi har tagit för intervjuerna  

 

Metodbeskrivning 

Vi började med att göra frågor till intervjuerna som vi utgick från (Se bilaga 1), dock 

ställde vi följdfrågor och pratade runt om frågorna med. Vi skickade frågorna via mail 

till förskolorna och kom med dem överens om tid och plats för intervjuerna. Vi valde att 

skicka ut frågorna först för att pedagogen skulle ha god tid på sig att fundera ut sin 

tanke bakom det hela, samt att få veta vad vi ville få ut av intervjuen. Vid intervjuerna 

berättade vi först att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att de och 

förskolan skulle vara helt anonym. Vi spelade in intervjuerna på mobilen, dock frågade 

vi om tillåtelse till detta först. Samt under intervjuen så antecknade vi på papper och 

ställde frågor och följdfrågor om ämnet. Vi valde inspelning samt anteckning för att 

senare kunna lyssna samt läsa om informationen som vi fick. Vi valde intervjuer för att 

vi ansåg att enkätfrågor oftast ignoreras eller att de svaras på i största hast och inte 

djupgående. Genom intervjuerna kunde vi även fråga och ställa följdfrågor för att få 

pedagogen att tänka till samt få så bra information som möjligt.  

 

Urval  

Vi har valt att använda oss utav intervjuer, från fyra pedagoger på två olika förskolor, 

två pedagoger från varje. Förskolorna ligger i vår kommun. Tre pedagoger är utbildade 

förskollärare och en är fritidspedagog. Samt tre är kvinnor och en man. De har alla 

jobbat ett antal år inom förskoleverksamheten och har erfarenhet utifrån detta.  

 

Etiska överväganden 

Vi valde att informera pedagogerna om vår uppsats, dess syfte och våra frågeställningar. 

Vi upplyste även om att undersökningen skulle behandlas konfidentiellt och vare sig 

deras eller förskolans namn kommer att nämnas. Vetenskapsrådet (2002) framhåller att 

detta är viktigt, man får inte använda personuppgifter i annat syfte än det som framgår i 

forskningen. Att personuppgifter och personhandlingar enbart används till forskningens 

syfte och inte något annat.  
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Resultat 

Pedagog 1 

Pedagog 1 jobbar på en liten förskola med en blandavdelning med ca 20 barn i olika 

åldrar, pedagog 1 jobbar tillsammans med pedagog 2 på förskola A. Förskolan har ett 

läsrum/vilorum med soffa och böcker på barnens nivå, samt uppe på hyllor. Läsvilan 

sker för alla åldrar på ca 45 minuter per dag, sedan sker spontanläsning hela tiden under 

dagen. 

 

Pedagog 1 gör skillnad på läsvila och läsning i övrigt. På vilan skall barnet lära sig 

lyssna, skapa egna bilder i huvudet och förstå genom tanken. Vilan fungerar som en 

lugn stund med inte så mycket diskussioner och liknande. Här använder de sig oftast av 

en kapitelbok som inte har så mycket bilder att diskutera. Dock tar de först upp vad som 

hänt i förra kapitlet för att barnen skall hänga med och man vet om de förstått. Boken 

skall vara lättförståelig samt dess budskap så barnet tar till sig detta. När pedagog 1 

väljer en bok skall det vara en bok för förskolebarn, som är anpassad för dem. Även 

böcker som själv tilltalar så att det blir intressant för barnen. Pedagog 1 menar att 

barnen märker om man själv inte gillar boken. När de väljer böcker med förskolan får 

barnen vara med i valet, särskilt av bilderböckerna. Men de ser snabbt igenom böckerna 

om det kanske finns något som inte tilltalar just ett tillfälle. Det kan vara för lång text, 

konstig krånglig t.ex., konstiga bilder eller ett innehåll som inte är lämpligt m.m.  

 

Pedagog 1 anser att det är viktigt att läsa boken till slutet för att barnen skall få en 

medvetenhet om hur bokläsning fungerar. Dock om boken kanske inte gillas av barnen 

kan pedagog 1 ändå läsa klart den men inte läsa utan mer berätta om vad som händer. 

Det kan då bli enklare för barnen att förstå och hänga med i vad som händer. Är det 

ointressant innehåll anpassas detta, kanske mer förklaras och boken förkortas ner. 

 

Blir det däremot spontanläsning får barnen oftast välja böcker själv och utifrån vad 

barnen ligger på för nivå i utvecklingen samtalar och diskuterar de. Vill pedagog 1 se 

om hur barnet ligger till i t.ex. språkutvecklingen, kan de samtala om begreppsbildning, 

var saker är, färger och liknande. Kanske diskutera och prata om vissa ord och se om 

barnet har en förståelse av händelsen i boken.  
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Pedagog 1 anser att bokläsningen är mycket viktig för språkutvecklingen. Barn idag har 

TV och datorer som tar till sig information snabbt och utan att behöva tänka så mycket. 

På TV ser de animerade figurer som rör sig. Blir barnen däremot lästa för får de själv 

tänka sig hur figurerna rör sig. Språkutvecklingen är mycket viktig eftersom att barnen 

på så sätt får en identitet, kunna utrycka sig socialt och få en egen självkänsla. Känner 

sig barnet tryggt med språket lär det sig även att utrycka känslor och beskriva vad som 

händer och vad de känner, enligt pedagog 1. 

 

Pedagog 2 

Pedagog 2 jobbar med pedagog 1 på samma förskola och har då samma rutiner och 

barn. Pedagog 2 anser även att det är skillnad på läsvila och övrig läsning, dock sysslar 

inte denne med läsvilan så mycket.  

 

Pedagog 2 väljer böcker att läsa som denne tycker om och med tanke på vad barnet i 

fråga behöver. Boken skall vara lättförståelig så de tar till sig budskapet. De kan samtala 

kring böcker, om vad de känner igen, se vad de minns och samtala om känslor. En bra 

bok anser pedagog 2 skall vara rolig och spännande. Pedagog 2 brukar läsa med olika 

röster för att få barnens uppmärksamhet. Det är bra att läsa igenom boken innan så att 

handlingen blir mer klar och då får man en bättre inlevelse, anser pedagog 2. 

 

Diskuterar de bokens innehåll ser de barnens grammatik, uttal, begreppsutbildning och 

liknande. Dock tycker denne att det är viktigt att läsa boken till slutet, och att få ett flyt i 

läsningen så att inte diskussionerna tar överhand.  

 

Pedagog 2 tycker man kan läsa böcker efter ett visst tema och arbeta utifrån detta, 

samtala och göra saker på förskolan. Få igång barnens bilder i huvudet, diskutera, leka 

med ord och begreppsutbildning. Pedagog 2 berättar att barnen även kan läsa eller mer 

berätta utifrån bilderna i en bok och på så vis starta en kommunikation, och visa hur 

berättande går till.  

 

Pedagog 2 anser att böcker är mycket viktig för utvecklingen i stort. En bok kan 

förklara känslor och saker på ett förståligt sätt. Barnen kan utifrån boken prata och 

diskutera, lyssna och lära sig nya ord.  
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Pedagog 3 

Pedagog 3 jobbar på förskolan B med cirka 70 stycken mångkulturella barn i olika 

åldrar. Förskola B har två avdelningar, en för yngre och en för äldre. Pedagog 3 jobbar 

med barn mellan ett till två år. Pedagog 4 jobbar på samma förskola som pedagog 3. Det 

har en liten hörna där de sitter och läser för barnen, eller att barnen sitter där själva och 

tittar i en bok. 

 

Pedagog 3 är mycket medveten om att böcker utvecklar barnets språk och att det finns 

ett syfte med språkutvecklingen. För att de ska främja språkutvecklingen så ser dem till 

att böckerna finns tillgängligt för barnen så de kan titta på dem så mycket de vill. När 

pedagogen läser för barnen så läser det inte bara efter maten utan de försöker att läsa för 

dem så ofta det kan och om barnen vill det, och inte bara använda det som ett 

vilomoment. De vill inte tvinga barnen till att sitta och lyssna på en saga utan att 

intresset ska komma från barnen själva, men de försöker att locka barnen till läsningen. 

 

Eftersom barnen är små så är barnen inte med och beställer böcker från internet. Men 

när och om barnen får följa med till biblioteket så får barnen välja en bok som de tycker 

verkar spännande. Pedagog 3 anser att syftet att använda böcker är att barnen ska kunna 

utvidga sitt ordförråd samt att de ska kunna använda sin fantasi. Med böcker vill 

pedagogen visa att man kan se saker på olika sätt. När pedagogen läser med barnen så 

har pedagogen en diskussion med barnen om både texten och bilderna i boken. För att 

barnen ska hålla sin koncentration så försöker det göra boken mer intressant. De böcker 

som finns använder barnen olika mycket beroende på vilket barn det är, och vilket 

intresse detta barn har. 

 

Pedagog 3 tycker att det är bra att man pratar med barnen om boken för då kan man få 

en uppfattning om hur mycket de hänger med eller att det utvecklar bättre ordförråd. 

Pedagogerna försöker vara medvetna om barnens språkutveckling, men eftersom barnen 

är så små så pratar de inte med dem om hur mycket av det språket de har utvecklat. 

Pedagogen säger att barnen hör nya ord och de ser att bokstäverna bildar ord. De böcker 

som de väljer är bilderböcker, faktaböcker och många andra olika böcker. Men de 

tycker att böckerna ska vara intressanta och roliga för barnen. De böcker som pedagog 3 

väljer bort kan vara att inte är lämpliga för om en text är konstigt eller liknande. Om 
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innehållet i en bok är bra eller dålig så tittar dem igenom den när det har tid eller när de 

hinner. 

 

Pedagog 4 

Pedagog 4 jobbar på samma förskola som pedagog 3. Pedagog 3 väljer böcker som har 

en inriktning till de mål som de använder som t.ex. siffror, färger, djur, påklädning och 

sånger samt i det intresse barnen har. Pedagogerna jobbar nu på ett bokprojekt som 

heter Ellen 1, 2, 3, de har inte kommit så långt men det de har gjort nu är att kopiera 

bilder från boken och satt upp dem på vägarna. Barnen får gå och titta på bilderna och 

då kan pedagogerna se var barnen gillar eller blir intresserad av, som de senare kan 

jobba mer med. När pedagog 4 läser för barnen, diskuterar denne boken och bilderna. 

Pedagogen pratar mycket kring bilderna och det som barnen mest fastnar för. Är boken 

inte genomläst innan och barnen inte visar intresse för boken, tar de en ny bok som 

barnen gillar för att hålla intresset uppe.  

 

Sedan använder pedagog 4 katonarsböcker, det är böcker som har tjockare sidor och 

som inte är så lätt att ta sönder. Böckerna är bra eftersom de mindre barnen tuggar på 

dem och river sönder dem. Alla böcker är tillgängliga för barnen att ta men de får lära 

sig hur man hanterar en bok. Pedagog 4 anser att barnen är intresserad och kan lyssna 

när de läser böcker även om barnen inte sitter i soffan så kan de sitta i samma rum men 

en bit och lyssna. Barnen kan sitta själva, peka och läsa i en bok. När de har vila så är 

det de barn som inte vill eller kan sova de läser för, medan resten av barnen sover. 

Pedagogerna försöker läsa för barnen någon gång varje dag. De har även en kvalitativ 

språkstund varje dag, med några barn. De pratar om bilder diskuterar och läser m.m. 

 

De går inte till biblioteket så ofta med de mindre barnen, mer när de blir äldre. Om 

barnen befinner sig på biblioteket ser pedagog 4 till att barnen får välja en bok var. De 

beställer även böcker via internet hem till förskolan. Tanken när de väljer böcker är att 

de utgår från barnens intresse och vad de har för mål i verksamheten, samt att böckerna 

är tåliga och hållbara. Innan de lånar en bok på biblioteket så tittar pedagogen igenom 

boken så boken passar barnen. Pedagog 4 berättar att när ett barn fyller år så får de en 

bok av förskolan med sig hem, att titta i eller att föräldrarna läser för dem.  
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För att utveckla barns språkutveckling läser pedagog 4 en bok och försöker då prata så 

med mycket ord som möjligt, synonymer och liknande för att öka barnens ordförråd. 

Pedagog 4 tycker att böcker är ett bra hjälpmedel att främja barnets språkutveckling. 

 

Eftersom förskolan har många barn som har ett annat språk så blir det svårare med 

språket men pedagog 4 försöker ge dem så mycket ord som möjligt. Pedagog 4 menar 

att man märker vilka barn som blir lästa hemma för de har ett intresse av böcker 

hemifrån. Men pedagog 4 försöker att fånga de barn som inte blir lästa hemma, för att 

de skall få ett intresse för böcker. För att fånga deras intresse till böcker så försöker 

pedagog 4 att göra det så intressant som möjligt för barnet, utifrån vad denne är 

intresserad av.  
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Analys och Diskussion  

Skillnader på förskola A och B 

Vi tycker att förskola A och B skiljer sig mycket från varandra men har även en del 

likheter. Förskola A är en liten förskola med blandade åldrar och enbart en avdelning. 

Här märker vi att pedagogerna kommer närmare varandra och vi tror därför att de har 

mer ett likvärdigt svar, mål och syn på läsandet samt barns språkutveckling. Förskola B 

är däremot en större förskola där barnen och pedagogerna är mer spridda. Dock arbetar 

de alla efter målen i förskolans läroplan, detta märks då de tydligt vet att man skall läsa 

för barnen och gör det ofta och när barnen vill. Avdelningen på förskola B där vi 

intervjuade pedagogerna hade enbart mindre barn som även det är en skillnad till 

förskola A som har en blandavdelning. Samt i förskola B har de flesta barnen en 

mångkulturel bakgrund och har då inte på de flesta fall samma lästradition i hemmen. 

Detta tror vi kan bero på att många av de mångkulturella föräldrarna inte är bekväm 

med det svenska språket och dess traditioner. De kanske inte vet hur man lånar böcker 

och har svårt att läsa, de kanske inte vet att det finns böcker på deras språk. Många av 

de barnen har då kanske inte böcker hemma och vet då inte hur böckerna skall hanteras, 

hur de ska användas. Pedagogerna tycker och har olika uppfattning, tror vi är att de alla 

utgår från samma mål men har olika sätt att visa och göra det på. Alla har olika mening, 

men de kan ha kommit fram till olika sätt att följa detta på. Dock märks det att 

förskolorna i sig försöker arbeta utifrån samma modell att ge barnen så god 

språkstimulans som möjligt med hjälp utav böckerna. Som även läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) tar upp, att ge barnen ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp. 

 

Hur böckerna används i förskolan 

I förskola A använder de böckerna så ofta de kan och vill. Till läsvilan efter maten 

använder de sig oftast av en kapitelbok där barnen enbart får lyssna. De talar visserligen 

om och pratar om vad som hände föregående kapitel men i övrigt försöker de helt enkelt 

ha en lugn och skön stund. Men även detta har de en tanke bakom, att barnen själva får 

tänka, fantisera och se bilderna i sitt huvud istället för att få det serverat. Detta 

stimulerar deras språk i att lyssna, tänka på orden och fundera själva och tala om det 

sedan. Vi anser att detta är en bra metod, barnen behöver få använda sin fantasi och 

tänka och fundera själv. Även Westerlund (2009) tycker att detta är bra, hon anser att 
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man skall tala om vad som hänt innan så barnet lär sig att minnas, diskutera och lär sig 

dåtidsbegrepp. 

 

Förskola B har inte läsvila så som förskola A då det enbart är ett fåtal som är vakna, 

men de läser för dem då, för de som är vakna och vill höra.  

 

När de i förskola A har mer övrig läsning, det vill säga mer spontan med barnen talar de 

och diskuterar de mer. Då får barnen välja böcker och diskussionerna går oftast ut efter 

vad barnen kan och behöver lära sig, ett sätt att se och träna var de ligger 

utvecklingsmässigt. Annars läser de för de skall ha ett speciellt tema eller att de ska ha 

roligt och kul tillsammans. De tycker att det är viktigt att böckerna läses ut så barnen får 

en handling, och inte diskussionerna tar över.  

 

I förskola B infaller den mer spontana läsningen under dagen men i ett försök att alla 

ska få del av den. De har böcker utifrån vissa mål som de använder sig utav, det de vill 

att barnet i fråga ska utvecklas i. De har ett bokprojekt men har ännu inte kommit så 

långt i det. De pratar mycket kring bilderna och vad barnen har för intresse och verkar 

tycka är kul, de har inget mål med att läsa ut boken, det viktigaste verkar vara talandet 

och att barnen inte tvingas till något. Båda förskolorna talar kring böckerna, detta anser 

vi skapar en god kommunikation och barnen kan diskutera kring det de inte förstår och 

lära sig av detta.  

 

Böckerna på förskola A är tillgängliga för barnen så att de själva kan välja vilka böcker 

de vill läsa. De kan sitta och se och läsa i böckerna, diskutera och prata med andra om 

dem och på så sätt själva utveckla sitt ordförråd. När de går till biblioteket får barnen 

själva vara med och bestämma böcker. För att de ska känna sig delaktiga och för att de 

ska få böcker som intresserar dem, så att de vill läsa och prata om böckerna.  

 

Förskola B ser efter vad barnens intresse är och väljer böcker utifrån det. Barnen får inte 

vara med och bestämma då de är så små förutom då de går med till biblioteket. Dock är 

alltid barnens intresse viktigt och pedagogerna har det som tanke när de väljer böcker. 

Förskola B väljer även böcker som är hållbara för att barnen brukar bita och slita i dem 

och de vill att de skall hålla. Vi anser att även förskola B skulle kunna ta med några av 
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barnen till biblioteket. Det gör att de kan få mer erfarenhet av hur det går till på ett 

bibliotek och får känna sig delaktig i valet av böcker på förskolan. 

 

Syfte i valet av böcker och hur de användes 

Pedagog 1 väljer kapitelböcker till läsvilan eftersom att pedagogen vill att barnen skall 

lyssna och skapa sin egen fantasi i huvudet till det pedagogen läser. Att barnen får 

använda sitt eget tänkande, komma ihåg vad som hänt, samt få en avslappnad stund. 

Pedagog 1 diskuterar gärna om böcker med barnen, dock inte när det är vila utan vid 

övrig läsning. Då diskuterar och pratar de oftast om något pedagogen vill se om barnet 

har uppnått eller det pedagogen vet att barnet behöver utveckla, så tränar de på detta. 

När pedagogen väljer böcker väljer denne efter författare pedagogen själv gillar och vet 

att är bra. Att boken innehåller ett bra budskap samt hur det kan vara i vardagen. Att 

barnen får en förståelse för boken och att boken tar upp känslor och liknande. 

Pedagogen anser att det är viktigt att barnen får en medveten hur läsning går till och får 

ett bra förhållande till boken.  

 

Pedagog 2 väljer böcker som är roliga, spännande men den skall också vara 

lättförståelig. Pedagogen brukar innan denne läser titta igenom boken för att se 

handlingen, och på ett så sätt få en bättre inlevelse när denne läser. Pedagogen anser att 

högläsningen är viktig för barnen eftersom att de lär sig grammatik, uttal, får ett större 

ordförråd samt begreppsutbildning och att det är viktigt för barnens språkutveckling. De 

pratar och diskuterar om boken, men pedagogen vill att boken skall ha ett flyt, att man 

följer handlingen och läser boken till slut. Pedagogen anser att boken kan ta upp saker 

på ett enkelt sätt som barnen förstår och att de kan lära sig nya ord man kanske inte 

använder till vardags.  

 

Pedagog 3 är medveten om språkutvecklingen, pedagogen pratar med barnen om boken, 

kanske en bild för att träna deras språkutveckling. De barn pedagogen har är små så 

pedagogen anser att det är bra att utveckla deras ordförråd och att de får höra nya ord 

samt se bokstäverna. Pedagogen tycker att barnen skall få använda sin fantasi, så 

pedagogen diskuterar mycket med dem. När pedagogen beställer eller lånar en bok så 

tänker pedagogen på att boken skall vara rolig och intressant för barnen.  
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När pedagog 4 väljer böcker så tänker pedagogen på något som intresserar barnen samt 

något som de håller på med dagligen, så som siffror, djur eller påklädning. Pedagogen 

anser att det är viktigt att de följer barnens intresse och att de har ett mål med det de 

läser. När pedagogen läser gör denne så att den pratar och diskuterar mycket med 

barnet, så att barnet får lära sig nya ord, synonymer och att de får ett bra ordförråd. 

Detta är viktigt anser pedagogen för att utveckla barnens språkutveckling.  

 

Likheter och olikheter i pedagogernas syfte med böckerna  

Om man jämför de fyra pedagogerna så har de samma syfte och mål med bokläsningen 

och språkutvecklingen. De vill läsa för barnen för att ge dem en så bra språkutveckling 

som möjligt. Men alla fyra pedagogerna gör på olika sätt för att uppfylla detta. Pedagog 

1 och 2 vill båda att man läser klart en bok men att man kan diskutera boken under tiden 

men diskussionen får inte ta överhand. Pedagog 3 och 4 läser däremot inte klart boken 

utan diskuterar kanske enbart en bild och en sak i boken med barnen. Pedagog 1 och 2 

har svenska barn medan pedagog 3 och 4 har barn med mångkulturell bakgrund.  

 

Pedagog 1 och 2 jobbar på samma förskola men gör ändå på olika sätt, då pedagog 1 

brukar vara en av dem som har läsvilan. Pedagog 1 brukar då använda sig utav 

kapitelbok och enbart läsa. Men båda läser även spontant under dagen och har då 

diskussioner och pratar med barnen om vad som händer i böckerna. Men de är båda 

noga med att diskussionen inte får ta överhand, att berättelsen får ett flyt och att boken 

avslutas. Både Westerlund  (2009) och Svensson (2005) tar upp vikten av att diskutera, 

prata och samtala om boken. Detta tycker vi är viktigt för en bok tar upp nya saker och 

nya upplevelser som barnen inte kommer i kontakt med till vardagen men som kan vara 

berikande att diskutera om. 

 

Pedagog 3 och 4 läser, pratar och diskuterar mycket med barnen, de tänker vilket mål 

barnen skall uppnå. De läser aldrig eller sällan klart en bok utan kan diskutera en enda 

bild på en sida. På så vis tycker de att barnen får ett bra ordförråd, men det blir nästan 

ingen berättelse för barnen. Till skillnad från pedagog 1 och 2 som tycker att det är 

viktigt att läsa klart boken, att de får en hel berättelse och blir medveten om hur en 

läsning går till. Vi tycker att det är viktigt att åtminstone försöka att läsa klart en bok 

som pedagog 1 och 2 anser, de får då en helhet och ett avslut, de lär sig hur en bok är 

uppbyggd. Eftersom många av de mångkulturella barnen inte har samma lästradition 
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som de andra barnen anser vi att det är extra viktigt för dem då de ska till skolan sen och 

skolan bygger mycket på att läsa.   

 

Alla pedagogerna är ense om att böckerna är ett bra redskap för barnens utveckling i 

stort och då även språkutvecklingen. De jobbar alla med detta men på olika sätt, men 

alla verkar de ha ett syfte med hur och varför de läser. De har även en tanke med vad för 

böcker de väljer till barnen. Vi tycker att de alla hade en tanke med vad de gjorde och 

varför de gjorde så. Det märks att läsningen är en viktig del av förskolans arbete i att 

utveckla barnen till självständiga individer.  
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Bilagor  

Bilaga 1, Intervjufrågor  

 Har pedagogerna på förskolan en medveten tanke bakom sagoläsning för barnen 

med syfte att främja deras språkutveckling? 

 Hur arbetar ni med böcker för att främja barnens språkutveckling? 

 Vad anser ni om att man skall samtala med barnen omkring sagan vid 

högläsning? 

 Har barnen någon inverkan när det gäller valet av litteratur på bibliotek och 

förskola? 

 Hur får ni med barnen i arbetet med språkutveckling? 

 Finns böckerna tillgängliga för barnen? 

 I vilket syfte används böckerna i förskolan? 

 Använder ni böckerna som ett vilomoment eller ett sätt att främja barnens 

utveckling? Hur i så fall? 

 Anser ni att böcker är ett viktigt hjälpmedel för att främja barns 

språkutveckling? Hur använder ni utav den?  

 Hur mycket läser ni för barnen? 

 Hur mycket använder barnen sig utav böckerna som finns på förskolan? 

 Hur gör ni för att hålla barnens koncentration uppe vid högläsning?  

 När ni väljer böcker till förskolan, hur tänker ni, har ni ett syfte med era val?  

 Finns det böcker ni väljer bort, varför?  

 Läser ni igenom de böcker som finns om innehållet är bra eller ej?  

 

 

 

 

 


