
Sandra Hedlund 
Ht 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Förskollärarprogrammet, 210 hp 

	  

Barnlitteratur i förskolan 

En studie om pedagogers arbete med språkutveckling 

 

Sandra Hedlund 



	  

	  

Sammanfattning 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur några pedagoger arbetar med barns 
språkutveckling i förskolan med barnlitteratur som verktyg. Studien utgår från de två 
frågeställningarna: Vilka för- och nackdelar upplever pedagoger att barnlitteratur kan ha för 
barns språkutveckling? Vilket syfte anser pedagoger att barnlitteratur bör ha i förskolan? Det 
är en kvalitativ studie som är genomförd på tre olika förskolor och tillsammans med fem 
stycken intervjuade informanter.  Resultaten visar att informanterna tycker att barnlitteratur 
främjar barns språkutveckling och kunskapsutveckling samt att barnens språkutveckling kan 
påverkas både positivt och negativt beroende på pedagogen och hur de arbetar med 
barnlitteratur i verksamheten.  
 
 

Nyckelord: Högläsning. Medläsning. Olika arbetssätt. Pedagogens betydelse. 
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1. Inledning 
 

Hos mig har glädjen till böcker och läsning funnits länge. Min familj läste mycket för mig 
som liten och min läslust växte ytterligare när jag själv lärde mig läsa och kunde läsa för mina 
yngre syskon. Intresset för barnens språkutveckling har vuxit fram under utbildningen och 
särskilt när vi läste en kurs som hette Lärande, lek och utveckling i förskolans verksamhet, där 
moment tre handlade om språk, kommunikation och språkutveckling i förskolan. 
Föreläsningarna och seminarierna till den kursen bidrog till mitt utökade intresse för barns 
språkutveckling vilket gjorde att jag valde skriva om det jag gör. I det här arbetet kommer 
fokus läggas på barnlitteraturens betydelse för barnens språkutveckling samt användningen av 
barnlitteratur i förskolan.  

Barns språkutveckling börjar redan från när de är nyfödda och genom arbete med 
barnlitteratur kan deras språk utvecklas. Lässtunder i förskolan används ofta mellan olika 
aktiviteter för att fylla ut tiden med något eller för att samla och lugna ner barnen. Det är 
vanligt med läsning vid lunch eller vila och läsningen brukar vara i cirka fem till tio minuter 
(Skolverket 2016; Damber, Nilsson & Ohlsson 2013). Detta har jag själv även 
uppmärksammat och har egna erfarenheter från när jag vikarierat och haft praktik under 
utbildningen. De tillfällen barnen och pedagogerna tillsammans använt sig utav barnlitteratur 
har varit vid det som kan kallas läsvilan, som oftast ägde rum efter lunch eller om det varit 
mycket spring och hög ljudvolym på avdelningen. Vilken tid läsningen äger rum på förskolan 
har betydelse för barnens möjlighet till språkutveckling. Om barnen är hungriga eller trötta 
finns risken att de inte orkar hänga med och samtala om det som händer i boken. För barnens 
möjlighet till språkutveckling genom barnlitteratur ser jag det här som ett problem och jag 
tycker barnlitteraturen kan användas till mer än läsvila och för att samla barnen. Den kan till 
exempel användas för att belysa olika ämnen, träna på återberättande av sagor, temaarbeten 
och medläsning med samtal kring litteraturens handling för att främja barnens 
språkutveckling. Författarna Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006) nämner att genom 
användning av barnlitteratur får barn möjlighet att ta del av fler nya ord och begrepp jämfört 
med i vardagssituationer. Förutom språklig kommunikation skapar språket också möjlighet till 
en utökad tankevärd och fantasi. Pedagogerna har en stor roll i arbetet med barnlitteraturen 
eftersom samspelet kring en bok tillsammans med en vuxen skapar möjlighet till dialog och 
utveckling av språket för barn. 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket 2010) står det om barnens språkliga 
utveckling och mål som en del av förskolans uppdrag. Barnens nyfikenhet och intresse ska tas 
tillvara på och förskolan ska stimulera barnens utveckling av språket och ordförrådet samt 
uppmuntra till att ställa frågor, kommunicera, berätta och leka med ord.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att undersöka hur några pedagoger arbetar med barns 
språkutveckling i förskolan med barnlitteratur som verktyg.  
 

1. Vilka för- och nackdelar upplever pedagoger att barnlitteratur kan ha för barns 
språkutveckling? 
 

2. Vilket syfte anser pedagoger att barnlitteratur bör ha för barn i förskolan? 
	  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Barnlitteratur: I den här studien avses barnlitteratur vara böcker som utges för barn, till 
exempel bilderböcker och pekböcker. Jag kommer även använda mig av orden berättelse och 
saga.  

Språkutveckling: I den här studien avser språkutveckling och utveckling av språket det första 
verbala språket.  

Tecken: Tecken kan fungera som ett komplement till talet och stötta språkutvecklingen 
(Tonér, 2016, s.7). I den här texten handlar det om teckenstöd som visas med händerna. 
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2. Litteraturgenomgång 
	  

I litteraturgenomgången kommer styrdokument, tidigare forskning och litteratur som 
behandlar barns språkutveckling genom barnlitteratur, olika arbetssätt med barnlitteratur i 
verksamheten, pedagogens roll och sociokulturell teori presenteras. 

2.1 Språkutveckling  
Enligt Granberg (1996, s.29) kan språkutveckling delas upp på flera olika sätt och i flera olika 
små kategorier, till exempel: ”ljudmässig utveckling, meningsbyggnadsutveckling, 
språkförståelseutveckling, utveckling av ordförråd och begrepp samt utveckling av förmågan 
att använda språket”. Barns språkutveckling startar långt innan de uttalar sina första ord 
eftersom spädbarn kommunicerar genom leende och blickkontakt. Barns gråt, gurglande och 
skrik beskrivs som en förverbal fas (Tonér 2016; Johansson & Svedner 2003). Det är av 
central betydelse för barnens språkutveckling att de redan från när de är nyfödda får språklig 
stimulans och träning genom till exempel gemensam läsning, berättande och samtal. Det finns 
några korta perioder som normalt kan ses som ett mönster för barns språkutveckling. I den 
första perioden kan de flesta barn bara ettordssatser för att i nästa period vid 18 månaders 
ålder utvecklats till att kunna säga några få ord tillsammans. Utvecklingen sker hela tiden och 
vid fyra års ålder behärskar de flesta barn grundprinciperna i språket och har lärt sig formulera 
meningar som är någorlunda grammatiskt korrekta (Kåreland 2001). Det finns många olika 
delar som påverkar barns språkutveckling, till exempel det medfödda, imitation, nyfikenhet 
samt barnets behov av att skapa kontakt och söka efter gemenskap (Johansson & Svedner 
2003).  

Intresserade och lyhörda vuxna kan vara av stor vikt för barns språkutveckling om de 
uppmärksammar det spontana kommunikationsbehov som barn har eftersom det beskrivs vara 
en stark drivkraft för barns språkutveckling (Askland & Sataoen 2009). Det har även stor 
betydelse för de yngsta barnens möjligheter till språkutveckling med vuxna som är 
engagerade och tar initiativ till samtal eftersom dialogen ses som det bästa verktyget för 
barnens språkutveckling tack vare att deras ordförråd, samtalsförmåga, meningsuppbyggnad 
och uttal stimuleras (Bruce 2009). Under en dag hinner barnen byta användningsområde för 
språket flera gånger eftersom deras språk skiftar fokus beroende på vilket sammanhang de 
befinner sig i. Dessa sammanhang kan till exempel vara matsituationer, arrangerade aktiviter, 
sagoberättande och leken (Persson & Wiklund 2008). 

2.2 Språkutveckling och barnlitteratur i läroplanen för förskolan 
I läroplanen (Lpfö98) (Skolverket 2010) står det om de strävansmål som innefattar barns 
språkutveckling. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk 
samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Skolverket, s.9-10). 
Språk och lärande hänger ihop och barnen ska ges möjlighet till lärande genom olika 
uttrycksformer för att främja deras utveckling och lärande. Vidare står det även om 
pedagogernas betydande roll för barnens språkutveckling. ”Förskollärare ska ansvara för att 
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arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (Skolverket, s.11, 2010). 

2.3 Barns språkutveckling genom barnlitteratur 
Dagens barnlitteratur är anpassad till läsarens behov, men så har det inte alltid sett ut. Tidigare 
var det pedagogiska syftet med barnlitteratur helt dominerande vilket gjorde att många barn 
inte upplevde böckerna som roliga men författares sätt att skriva barnlitteratur har förändrats 
under de senaste 100 åren. Till en början undvek författarna att skriva om problem, lidande 
och bekymmer därför de ville bespara barnen från detta och låta dem vara barn så länge som 
möjligt. I motsats till idag då barnen istället ska bli medvetna om de konflikter som finns i 
världen de lever i (Kåreland 2013).  

Det är betydelsefullt för barn att de kommer i kontakt med böcker via högläsning och egen 
läsning eftersom litteraturläsning kan utveckla barnens språkerfarenheter och ordförråd. 
Genom högläsning, visande av bilder och berättande får barn ett tidigt möte med litteraturen 
vilket skapar möjligheter till att de själva blir intresserade av litteratur och läsning. (Johansson 
& Svedner 2003). Vid arbete med litteratur gynnas mer än bara läsförmågan eftersom 
litteraturen kan användas som läromedel till flera olika områden och behandla olika ämnen. 
Exempel på områden och ämnen som kan öppna för möjligheter till kunskapsutvecklingar hos 
barnen är skapande, dramatiseringar, fantasi, ordförråd, känslor och relationer (Löthagen & 
Staaf 2009; Dominkovic, Eriksson & Fellenius 2006).  

2.4 Olika arbetssätt med barnlitteratur i verksamheten 
Högläsning: Högläsning är gynnsamt för barns språkutveckling och barn bör därför bli lästa 
för i tidig ålder eftersom läsningen har en positiv inverkan på ordförrådet och 
språkinlärningen. Genom högläsning kan barnen även utveckla sin fantasi och lust till 
litteratur samt att högläsning är ett effektivt sätt för barn att varva ner inför att de ska sova. 
(Persson & Wiklund 2008). Granberg (1996) beskriver högläsningen som troligtvis det 
vanligaste och många gånger enda sättet för arbete med litteratur i förskolan. Hon tycker barn 
under tre år är för små för att helt kunna tillägna sig högläsningen eftersom de tar in sina 
upplevelser genom både hörsel, känsel och syn. Istället för endast högläsning bör konkreta 
tredimensionella bilder visas för de yngre barnen samtidigt som läsningen sker.  

Medläsning: Högläsning är positivt för barns språkutveckling. Men i jämförelse med enbart 
högläsning så är medläsning där barnen ges möjlighet till samtal och diskussion om texten 
eller bilderna ännu bättre för deras språkutveckling eftersom det berikar deras läsning 
(Svensson 2009). Läsningen bör därför ske när barnen är utvilade så de kan ta till sig 
litteraturen och samtala om det som sker i boken, om vad de tror kan hända näst eller prata om 
vad de ser på bilderna i pek- eller bilderböcker. Genom dessa samtal får barnen träna på 
reflektion och sätta ord till tankar (Ekelund 2007). Enligt Chambers (1993) är samtal om 
böcker är en värdefull aktivitet och bra övning och hjälp för att lära sig uttrycka sig och även 
samtala om annat. I samtalen ska de vuxna utgå från barnens ålder och språkutveckling 
eftersom det är genom dessa samtal tillsammans med vuxna som barn får det stöd de behöver 
för sin språkutveckling (Hägg 2007). Enligt Dominkovic´, Eriksson & Fellenius (2006) sker 
medläsning i grupp ofta som en envägskommunikation av den orsaken att om alla barnen i 
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gruppen skulle ges utrymme till att kommentera läsningen finns risken att koncentrationen till 
berättelsen försvinner och därför kan samtalsstunderna vara svåra att få givande för hela 
gruppen. 

Olika arbetssätt: Rim och ramsor är en kombination av lek och språk, ett sätt för barn att 
utveckla sin språkbehärskning och är positivt för barn som ska lära sig läsa och skriva. 
(Ekström & Isaksson 1997). Temaarbeten är också positivt för barns språkutveckling eftersom 
arbete med tema skapar tillfällen för möten med nya ord, vilket ses som språkstimulerande 
(Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 1993). Sagor kan användas på flera olika sätt till 
exempel som inspiration till lek, som utgångspunkt för ett tema eller del i ett temaarbete och 
sagostunden är ett sätt för barnen att bli bekanta med litteraturen. Eftersom sagor kan vara 
väldigt olika gällande handling, meningsuppbyggnad, ord och begrepp så är sagostunden även 
språkutvecklande, underhållande, kunskapsutvecklande och den väcker barnens fantasi. 
(Granberg 1996). Flanosagor1 är ett sätt att förtydliga sagor med bilder samt ett bra 
hjälpmedel som barnen kan använda när de återberättar sagor (Blomberg 1988). 

2.5 Pedagogens betydelse 
Samspel mellan barn och vuxna har stor betydelse för både barnens begreppsutveckling och 
språkutveckling. Det är främst de vuxnas vilja att bemöta och stimulera barnens frågor som är 
av störst vikt eftersom den bästa inlärningen sker när barnen får svar på de frågor som de 
själva ställt. När barnen får ställa frågor ges de möjlighet till utveckling av sin 
begreppsbildning, sitt språk och sin tankeförmåga (Lindgren & Modin 2012). Enligt 
Chambers (1993) har den läsande pedagogen en stor roll eftersom läsning handlar om mer än 
att bara läsa en bok. Det är pedagogens uppgift att se till så barnen blir helt delaktiga i 
litteraturen och läsningen. Barnen ska ges chansen att få vara de som skriver, tolkar, uppför, 
är aktiva mottagare, tyder och kommenterar texten. Valet av litteratur för läsningen är väldigt 
centralt för vilka samtal som kan uppstå eftersom förutsättningarna för samtal bygger på 
innehållet och handlingen i boken. Simonsson (2006) nämner att det finns en stor variation 
bland pedagoger i förskolan gällande hur stor vikt de lägger vid läsningen. Detta kan till viss 
del bero på vilket litteraturintresse pedagogen själv har.  

2.6 Sociokulturell teori 
Dysthe (2003) utgår från Vygotskijs teorier när hon skriver om sociokulturell teori. Språket 
och kommunikationen är det centrala och enligt Vygotskij har språket en viktig betydelse för 
möjligheten till utveckling av tänkandet.  

Kommunikation beskrivs vara en förutsättning för lärande och genom språket kan kunskapen 
komma till uttryck. Språket och kommunikationen är en länk som finns mellan omgivningen 
och barnet. Vygotskij ansåg att barn kan lära redan från tidig ålder och att lärandet sker 
genom samtal, lyssnande, samverkan, härmande samt genom läsning och skrivande. I den 
sociokulturella teorin är lärande genom samspel i fokus och författarna tar upp att barns 
lärande sker genom samspel med omgivningen och tillsammans med andra människor. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Flanosagor kan användas vid sagoberättande för att kunna visa en saga med bilder. Bilderna går att sätta fast 
och flytta runt på en tavla gjord av flanell. 
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Omgivningen har dels betydelse för utvecklingen men den kan även ha det för viljan att lära. 
Det är betydelsefullt med en omgivning som betraktar kunskap och lärande som meningsfullt 
(Säljö 2000; Dysthe 2003).  

Dysthe (2003) skriver även om att vi lär genom deltagande. Lärandet kan ske eftersom 
deltagarna har olika färdigheter och kunskaper. I samspelet mellan barn och vuxna kan den 
vuxna stötta barnets språkutveckling genom att utmana barnets språkkunskaper. Vad och hur 
barnet lär sig avgörs genom samspelet. För utveckling av ordförrådet och språket är 
interaktionen av central betydelse.  

Enligt Säljö (2000) är det den vuxnes uppgift att, för barnens språk- och begreppsutveckling, 
stötta barnet utifrån den nivå som den befinner sig på. Varje barn kan, om det får hjälp av ett 
äldre barn eller en vuxen, klara mer än vad den skulle gjort på egen hand. Dock endast så 
länge det är inom gränserna för barnets utvecklingsnivå. I den sociokulturella teorin finns 
ingen förställning om att en persons utveckling kan få ett slut, vilket har att göra med att det 
fysiska och språkliga hela tiden förändras och därför kommer även människors kunskaper 
hela tiden också förändras och utvecklas.  
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3. Metod 
 

I det här avsnittet kommer metodens olika delar tas upp: Val av metod, intervju, urval, etiska 
överväganden, genomförande, bearbetning av material och metoddiskussion.  

3.1 Val av metod  
Till studien användes en kvalitativ metod vilket innebär att mer djupgående data samlats in 
från en mindre grupp informanter jämfört med i en kvantitativ metod där ytligare data samlas 
in från en större grupp med informanter (Johansson & Svedner 2010). Eftersom studiens syfte 
är att undersöka hur några verksamma pedagoger arbetar är informanternas svar en central del 
i studien och för att besvara frågeställningarna genomfördes intervjuer. Johansson & Svedner 
(2010) nämner två saker som kan gå fel med intervjuer, det första är att den intervjuade inte 
talar sanning och det andra är att den som intervjuar antingen vinklar frågorna eller pressar 
sina egna åsikter på informanten. Med koppling till detta skedde noga aktsamhet till att inte 
formulera frågor som bestod av antaganden eller vinkla frågor som öppnade för svar som den 
som intervjuade ville ha.  

3.2 Intervju  
Den kvalitativa intervjun är den intervjumetod som, i jämförelse med strukturerad intervju, 
beskrivs som den intervjumetod som kan ge mest uttömande svar. För att informanterna 
skulle ges möjlighet att svara så uttömmande som möjligt undveks ja- och nejfrågor i största 
mån, den intervjuade fick istället ge exempel på egna erfarenheter eller berätta vilken 
uppfattning den själv har. Det är fördelaktigt med frågor som informanten kan koppla till egna 
konkreta erfarenheter skriver Johansson & Svedner (2010). I den kvalitativa intervjun ges 
möjligheten till anpassning av frågorna utifrån de svar informanterna ger eftersom frågorna 
inte är förbestämda utan endast frågeområdena. Den kvalitativa intervjun ger även den som 
intervjuar möjligheten till följdfrågor till informanten (Johansson & Svedner 2010; Repstad 
2007). De flesta informanterna frågade om de kunde få se frågorna i förväg och jag beslutade 
att de skulle få ta del av min intervjuguide (Se bilaga 2). Intervjuguiden innehöll 
frågeområden om informanternas bakgrund, barnlitteratur på avdelningen där informanten 
jobbar, läsning och språkutveckling. Repstad (2007) skriver att intervjuguiden kan bestå av 
några huvudfrågor, men beroende på informanternas svar blir följfrågorna skilda. 	   

Allt material till den här studien har samlats in på samma sätt och alla intervjuer har utgått 
från likadana frågor. Frågorna har varit välformulerade och tydliga för att undvika 
missförstånd. Reliabilitet beskrivs enligt Johansson & Svedner (2010) som mätnoggrannheten 
i intervjumetoden och för att reliabiliteten ska vara hög ska materialet vara insamlat på samma 
sätt, utifrån likadana frågor, utan missförstånd kring frågorna.  

3.3 Urval  
Informanterna valdes utifrån att de är verksamma idag, har erfarenheter från förskolans 
verksamhet och därför har relevanta kunskaper till den här studien, vilket också Repstad 
(2007) betonar bör vara centralt vid val av informanter. Det är fem pedagoger från tre olika 
förskolor som medverkat och alla fem är kvinnor i åldrar mellan 27 – 57 år. Tre av 
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pedagogerna har förskollärarutbildning och två är utbildade barnskötare. Förskollärarnas 
utbildning varierar något eftersom de har olika år för examen och förskollärarutbildningen har 
förändrats och gjorts om ett antal gånger. De informanter som deltagit i undersökningen är 
alla olika varandra gällande ålder och utbildning vilket Repstad (2007) bedömer vara av stor 
betydelse för ett så allsidigt dataunderlag som möjligt. Tre av informanterna jobbar på 
avdelningar där barnen är ett till två år gamla och de andra två informanterna jobbar på 
avdelningar där barnen är två till tre år gamla. I intervjuerna berättade informanterna om 
erfarenheter och upplevelser från både barngrupperna de jobbar i nu, men även från tidigare 
barngruppen då de även jobbat med barn i åldern fyra till fem år.   

Två av informanterna är jag bekant med sedan tidigare och det kan ses utifrån två teoretiska 
synvinklar, den ena positiv och den andra negativ. Det positiva är att informanterna kan känna 
sig mer bekväma med att berätta om sina erfarenheter för en bekant jämfört med för en 
obekant person. Å andra sidan kan bekantskapen påverka dem så de känner sig mer benägna 
att besvara frågorna utifrån vad de tror de borde svara (Repstad 2007).  

3.4 Etiska överväganden  
Vid första kontakten blev pedagogerna informerade om Vetenskapsrådets (2002) 
Forskningsetiska principer, som kan förtydligas och delas upp utifrån fyra stycken kategorier. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Inom forskningsetik beskriver Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) informationen, 
samtycket och rätten till att avbryta som den viktigaste principen inför intervjuer.   

Informationskravet: Informationskravet innebär att de informanter som är berörda ska 
informeras om undersökningens syfte, deras frivilliga deltagande och rätten till att avbryta sitt 
deltagande utan några konsekvenser. Informanterna har i förväg rätt att få veta ungefär hur 
undersökningen kommer gå till och var resultatet kommer offentliggöras innan de ger sitt 
samtycke. Denna information har de rätt att få senast vid tillfället för intervjun (Löfdahl, 
Hjalmarsson & Franzen 2014). Informanterna till den här studien blev informerade några 
dagar innan intervjuerna om undersökningens syfte, hur den skulle gå till och att det skulle 
göras en ljudinspelning, eventuellt anteckningar samt att studien skulle bli offentlig.  

Samtyckeskravet: Informanterna blev kontaktade muntligt första gången och fick därför även 
ett skriftligt informationsbrev (Se bilaga 1) med samma information som vid den första 
kontakten. I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer ska de 
tillfrågade informanterna själva ge sitt samtycke till deltagande och bestämma över sin 
medverkan efter dem fått information om undersökningen. Alla tillfrågade informanter gav 
sitt samtycke till deltagande i undersökningen och vi bokade in en tid för intervju. Det 
behövdes inget samtycke från vårdnadshavare eftersom informanterna var över 15 år och 
undersökningen inte var av etisk känslig karaktär, vilket Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 
(2014) skriver annars hade behövts.  

Konfidentialitetskravet: Informanters identiteter ska inte kunna identifieras och deras 
personuppgifter ska försvaras oåtkomliga för obehöriga. Materialet ska endast vara 
tillgängligt för den som samlat in det. För att informanterna ska kunna förbli anonyma kan 
fiktiva namn användas (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014). Enligt Trost (2010) ska 



	  

9	  
	  

informanten antingen vid första kontakten eller vid tid för intervjun upplysas om att det som 
sägs under samtalet är konfidentiellt.  Han förklarar anonymitet med att man inte får veta 
informanternas riktiga namn eller något annat som kan ses som ett igenkänningstecken för 
informanten. Informanternas fiktiva namn är Malin, Eva, Lisa, Anna och Karin. 
Informanterna blev vid första kontaken informerade om att deras riktiga namn inte skulle 
finnas med i studien och det skulle inte heller gå att förstå vem de är utifrån den information 
som finns med.  

Nyttjandekravet: Den insamlade informationen från undersökningen får endast användas till 
det ändamål informanten gett sitt samtycke till. Det får inte utlånas eller användas till annat 
(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014). Informanterna blev informerade om att svaren på 
intervjufrågorna kommer användas som underlag när studiens frågeställningar ska besvaras i 
resultatdelen samt att ingen annan kommer lyssna på inspelningarna och materialet, efter det 
bearbetats och skrivits in i resultatdelen, kommer förstöras.  

3.5 Genomförande  
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av två läsplattor och anteckningar. Enligt Trost 
(2010) finns det både för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Nackdelarna kan vara 
tiden det tar att lyssna igenom inspelningarna samt kostnaderna i möda och pengar om 
intervjuerna skrivs ut. Fördelarna å andra sidan är möjligheten till att lyssna flera gånger, läsa 
intervjun ordagrant efter utskrift, nya lärdomar för den egna intervjutekniken efter att ha 
lyssnat igenom inspelningarna, inte behöva hinna anteckna allting och istället koncentrera sig 
på svaren som ges till frågorna.  

Intervjuerna började med att informanterna fick beskriva sin bakgrund gällande vad de har för 
utbildning och hur länge de jobbat i förskoleverksamheten. Därefter utvecklades intervjuerna 
olika beroende på informanternas svar till de förberedda frågeområdena. Vid samtliga 
intervjuer fick vi sitta ostört och vid fyra av intervjuerna var vi på informanternas arbetsplats 
och vid den femte var vi hemma hos informanten. Trost (2010) nämner att oavsett var 
intervjun äger rum ska det vara i en miljö där man inte blir störd av andra eller har åhörare i 
närheten. Om intervjuerna sker på arbetsplatsen eller i hemmet spelar ingen roll, huvudsaken 
är att informanterna känner sig trygga, vilket det upplevdes som att de gjorde.  

Lisa hade en tid att passa och därför hade den intervjuen en tidsbegränsning på max 30 
minuter, vilket var tillräckligt. Vid de övriga intervjuerna fanns ingen tidsbegränsning.  

3.6 Bearbetning av material 
Vid bearbetningen av materialet från intervjuerna har inga personers, stadsdelar eller 
förskolors namn skrivits ut, med koppling till konfidentialitetskravet om att det inte ska gå 
identifiera vem som sagt vad (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014).  

Som tidigare nämnt spelades intervjuerna in med hjälp av läsplatta. Intervjuerna 
transkriberades och skrevs ut i sin helhet allt eftersom de var genomförda med tanken att de 
fortfarande skulle vara färska i minnet. Efter alla intervjuer var bearbetade började arbetet 
med sammanställningen av resultaten. Eftersom det var väldigt mycket material från fem 
stycken intervjuer började jag med att göra tydliga markeringar av informanternas svar i deras 
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nedskrivna intervjuer. Därefter läste jag igenom intervjuerna igen. Efter genomläsningen gick 
jag igenom varje intervju och plockade ut samt sorterade informanternas svar i olika 
kategorier. När jag läst igenom allting igen bestämde jag att materialet skulle sammanställas i 
teman som uppmärksammats utifrån informanternas svar under bearbetningen.  

I resultatdelen har citat från informanterna tagits med varav några ord ändrats från talspråk till 
skriftspråk, till exempel hära – här och dom – dem och enligt Trost (2010) är det en smaksak 
om citaten ska stå i tal- eller skriftspråk.  

3.7 Metoddiskussion  
Jag tror inte min bekantskap med två av informanterna haft någon påverkan på resultatet. Den 
enda skillnaden jag upplevde under intervjun var att de två upplevdes vara mer avslappnade 
vilket även Repstad (2007) nämner kan vara en fördel.   

Den enda betydelse jag tror det kan ha haft för resultatet att informanterna fick ta del av 
frågeområdena innan intervjun är att de eventuellt gett fylligare svar till mina frågor då de haft 
lite extra tid och möjlighet att fundera över sina tidigare erfarenheter och upplevelser. 
Eftersom det var en kvalitativ intervju var jag medveten om att frågorna kunde komma att 
ändras beroende på vad informanterna svarade, vilket jag berättade för dem. Det var tre av 
informanterna som frågade om de kunde få se frågeområdena i förväg men eftersom jag ville 
att utgångspunkten skulle vara lika valde jag att alla fem skulle se dem.   
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4. Resultat 
 

I det här avsnittet kommer jag först beskriva informanterna, sedan redovisa de sammanställda 
resultaten utifrån de fem kvalitativa intervjuer jag gjort med verksamma pedagoger från tre 
olika förskolor och till sist sammanfatta resultaten. Resultaten är uppdelade utifrån olika 
teman och dessa teman är Barns språkutveckling, Tillgång till barnlitteratur, Högläsning och 
medläsning, Olika arbetssätt med barnlitteratur i verksamheten och Nackdelar med 
barnlitteratur i verksamheten.  

4.1 Informanter   
Alla fem informanterna arbetar på avdelningar där barnen är mellan ett till tre år gamla. Under 
intervjuerna när de berättade om sina egna erfarenheter utgick de både från avdelningen de 
arbetar på nu men även från tidigare erfarenheter då de jobbat med barn som varit upp till sex 
år gamla. När det står äldre barn avses barn i åldern fyra till sex år. När det står yngre barn 
avses barn i åldern ett till tre år.  

Malin blev färdigutbildad till högstadie-/senare årlärare 2010. Hon läste sedan till ett år av 
utbildningen för att bli förskollärare vilket hon färdig med 2013. Mellan 2010 till 2013 
jobbade hon även som barnskötare men jobbar sedan 2013 som förskollärare. Förskolan hon 
jobbar på nu är den andra förskolan hon jobbat på. På avdelningen där hon jobbar är barnen 
två till tre år gamla. 

Eva jobbar som barnskötare och har gjort det sedan 2008. Hon har barnskötarutbildning från 
gymnasiet. Förutom springvick i några månader på en annan förskola har hon bara jobbat på 
den där hon jobbar nu. Barnen på avdelningen hon jobbar på är mellan två till tre år gamla. 

Lisa arbetar som förskollärare och har gjort det i ungefär sju år. Hon har barnskötarutbildning 
och lärarutbildning. Lärarutbildningen var tre och ett halvt år och sedan har hon läst en termin 
till förskollärare. Hon har bara jobbat på förskolan där hon jobbar nu. Barnen på avdelningen 
är ett år gamla.  

Anna blev färdigutbildad förskollärare 1982 och utbildningen var två och ett halvt år lång. 
Hon har mestadels jobbat på förskolan hon jobbar på nu förutom under ett år då hon jobbade 
på en annan. Hon har även jobbat på en sexårsavdelning som de hade på förskolan under fyra 
år. Barnen på avdelningen där hon jobbar nu är ett år gamla.  

Karin jobbar som barnskötare och har gjort det i 41 år. Hon har gått en tvåårig barn- och 
fritidsutbildning samt studerat ett antal kurser, bland annat om småbarns lärande och 
barnsjukvård. Hon har jobbat på några olika förskolor. Barnen på avdelningen där hon jobbar 
nu är ett till två år gamla.  
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4.2 Barns språkutveckling  
Alla fem informanter berättar att de har barnlitteratur på avdelningen där de jobbar. De ger 
olika svar om varför men alla svar har en gemensam nämnare: för barnens språkutveckling.  

Karin berättar att de har barnlitteratur eftersom de vill väcka barnens läslust och ge dem 
möjligheten att utveckla ett rikare språk, ordförråd och fantasi. Hon tycker även sagor, drama 
samt rim och ramsor är bra för barnens språkutveckling och vidare säger hon att barnlitteratur 
kan innehålla mycket upprepningar, vilket hon tror har en positiv funktion för barnens 
språkutveckling.  

Fyra av informanterna berättade att de jobbar med språkutveckling varje dag. Eva upplever 
avdelningens dagliga samlingar som goda tillfällen för barnens språkutveckling eftersom 
barnen själva får vara delaktiga, prata och berättar om någonting de varit med om. Det tror 
hon kan ge barnen tillfälle att utveckla sitt språk och deras förmåga att prata inför en grupp 
samt lyssna på när andra pratar. Tre av informanterna berättade om samtal med barnen och 
menar att de kan ha stor betydelse för barnens språkutveckling. Lisa påstår det vara 
betydelsefullt för barnen med bekräftelse när de pratar och med pedagoger som lyssnar på och 
fångar upp vad barnen säger. Hon nämner också att på deras avdelning med de barn som är ett 
till två år gamla är det inte enbart verbal kommunikation utan de har även många andra sätt de 
kommunicera på, bland annat med hjälp av tecken. Eller rättare sagt säger hon att är det deras 
ambition och än så länge använder de tre tecken som de har satt upp på lappar för föräldrarna 
så de kan träna hemma. Lisa säger även att hon använder rösten väldigt mycket för att 
förstärka betydelsen av ord, till exempel ”liiiiiiiiiiiten å stooooooooooooor” och det menar 
hon är både för att hjälpa barnen med förståelsen av orden men också för att få dem 
intresserade. Eva och Malin berättade båda att de brukar använda sig av tecken som stöd vid 
samtal ibland för förstärkning av talet. Eva upplever användningen av teckenstöd som 
vanligast hos barnen under tre år och Malin säger att hon försöker vara tydlig i sitt språk och 
inte prata för snabbt. Vidare nämner Malin matsituationer som ett av de dagliga tillfällen då 
hon upplever att det sker en språkutveckling hos barnen. Det tror hon kan bero på att de sitter 
ner och reflekterar tillsammans. Sitta ner och reflektera med barnen berättar hon också att de 
brukar göra innan projekttiden på förmiddagarna de har på avdelningen några dagar i veckan 
och de brukar även göra återkopplingar till den innan mellanmålet dessa dagar. Då brukar de 
titta på bilder från vad de gjort under dagen och låta barnen berätta och samtala om det. Även 
Lisa kopplar matsituationen till vardagliga händelser för barnens språkutveckling. På 
avdelningen där hon jobbar sitter det en pedagog och fyra barn vid samma bord och hon ser 
det som språkutvecklande tillfällen när de får möjlighet att prata med barnen och låta dem 
berätta om saker de känner för. Samtalets betydelse för barnens språkutveckling trycker hon 
mycket på ”Ja men vi, vi jobbar ju med språk hela tiden”.  

Malin tycker det är bra med pekböcker för de yngsta barnens språktutveckling eftersom de 
kan sitta tillsammans och titta på bilder och prata om dem, vilket även Anna berättade om. 
Malin upplever att hon anstränger sig mer för barnets språk när hon sitter med ett yngre barn 
eftersom hon vet att hon sitter med ett barn som inte har språket och därför måste hjälpa till 
mer och tillsammans sätta ord på vad de ser. Hon är samtidigt tydlig med att även de äldre 
barnen ska ges möjlighet till utveckling av deras språk och det därför är lika viktigt att stanna 
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upp och prata med dem om bokens innehåll. Med de äldre barnen sa Anna att de läste mer ur 
kapitelböcker och barnen fick hjälpas åt att återberätta vad de läst om dagen innan. Vidare 
berättade hon också att med de äldre barnen har de mycket mer fokus på bokstäver och de har 
material kopplat till det framme eftersom de upplevt att barnen varit intresserade av det. 

4.3 Tillgång till barnlitteraturen  
På alla fem informanters avdelningar har barnen tillgång till böcker på deras egen höjd och 
enligt Malin har de barnlitteratur ”För att det är fantastiskt”. Hon nämner att de jobbar Reggio 
Emilia-inspirerat och barnen därför själva ska kunna ta för sig. Eva, Lisa och Karin säger att 
de har böckerna på barnens nivå eftersom de vill att barnen ska kunna sätta sig och bläddra i 
en bok de själva valt. Lisa och Karin är positiva till att barnen själva kan hämta böcker 
eftersom de lättare upptäcker när ett barn verkar vilja bli läst för. Från två av förskolorna 
framkommer det att böckerna är placerade med framsidan synlig och det valet förklarars 
genom att de tror barnen blir lockade till läsning om de ser en rolig bild istället för ryggen på 
böckerna. Malin nämner också förutom betydelse av böckernas tillgänglighet för barnen 
betydelsen av att lära barnen vara rädd om böckerna. Eva upplever att många av de yngre 
barnen sätter sig och bläddrar i en bok och fast de kanske inte har språket försöker de. Barnen 
tar ofta en bok de känner igen, till exempel Bockarna bruse, sätter sig och tittar på bilderna 
och läser eller berättar utifrån egna erfarenheter av sagan.  

Fyra av informantera berättar att de brukar gå till biblioteket och låna böcker tillsammans med 
barnen. De lånar några böcker och barnen lånar några. Ingen av förskolorna har ett uttalat 
sammarbete med biblioteken inför besöken. På förskolan som Anna och Lisa jobbar på har de 
ett samarbete med bibliotekarierna så de sammanställer bokpåsar till avdelningarna. Dessa 
bokpåsar får föräldrarna låna med sig hem. Tanken från bibliotekarierna och informanterna är 
att det ska underlätta för föräldrarna så de lånar med sig böcker hem med förhoppningar om 
att de ska läsa mer för sina barn. 

4.4 Högläsning och medläsning  
Malin tror väldigt mycket på att skapa stämning vid läsning. ”Om man skapar en stämning 
kan man fånga barnen och sen fångar ju böckerna barnen”. Hon berättar att förut använde de 
sig av något hon kallar sagoelden för att skapa stämning. Hon släckte ner i rummet så det blev 
helt svart, tände ett ljus och sa en ramsa innan hon började läsa en bok. Boken läste de utan att 
titta på bilderna eftersom barnen själva skulle få fantisera om bilderna. Karin betonar också att 
det går att leva sig in i böcker och driva bort i fantasin och anledningen till varför hon tycker 
det är bra att barnen ges möjlighet till skapande av egna inre bilder är eftersom de idag får 
mycket färdiga bilder utifrån om hur saker och ting ska se ut. Vidare berättar hon att hon ser 
väldigt mycket fördelar med läsning varav några är reflektioner med barnen över det man läst 
samt att sagor och fantasi är något hon tror fångar barnen. Hon tar även upp rollen som 
pedagog som hon menar kan ha stor betydelse för hur bra läsningen blir. Det förklarar hon 
med hur mycket pedagogerna stannar upp och pratar om bilderna, funderar på vad som hänt 
och vad de tror kommer hända. ”Om man pratar om böckerna får man ju ut mer”. Hon säger 
även att det är bra för ordförrådet. Anna tar också upp pedagogens betydelse för läsningen 
med barnen och hon berättar om exempel gällande sig själv. En del barn hon läser för vill 
ibland endast titta på bilderna och hon upplever sig då läsa bara för att läsa. Här förklarar hon 
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att hon själv måste stanna upp, fundera och förstå att det faktiskt är bilderna barnet är 
intresserad av den här gången och fånga upp det. Lisas upplevelser med de yngre barnen är att 
det inte är särskilt mycket läsning utan mer prat om bilderna och vad som händer. Exempel på 
det säger hon kan vara någon som är jätteglad eller någon som ser ledsen ut och då pratar de 
kring det. Malin arbetar mycket med medläsning vilket innebär att hon stannar upp i 
böckerna, pratar om bilderna och handlingen, vad händer och vad tror barnen kommer hända 
sen, vilket blir mer än bara läsning. Detta påstår hon vara bra för barnens språkutveckling 
eftersom det finns mycket ord som kan vara svåra för barnen att förstå och som är viktiga att 
pedagogerna uppmärksammar så de inte bara sitter och ”tomläser” för då blir det lätt att 
barnen inte förstår handling och då tappar de jättemycket. Hon menar också att det utvecklar 
förståelsen för innehållet i boken. Eva berättar också att hon brukar stanna upp i texten och 
fråga barnen vad de tror kommer hända sen och barnen får då svara vad de tror. Genom detta 
upplever hon att barnen hänger med mer i handlingen i boken. Hon berättar även att barnen 
får kommentera eller ställa frågor utifrån vad de läser, antingen till varandra eller till 
pedagogen som läser. Det här sättet att läsa upplever hon som medläsning med barnen och 
som positivt för deras språkutveckling. Hon lägger dock till att hon själv måste reflektera över 
det hon läser eftersom barnen inte alltid säger till om de inte förstår och då kan det finnas en 
risk att något barn bara sitter och lyssnar fast det egentligen inte vet vad hon menar. Hon 
tycker det är bra med diskussion med barnen om svåra ord och deras betydelse. ”och det är ju 
en jättestor språkutveckling, att bara lära sig ett ord”.  

Syftet med läsningen: Eva berättar att syftet med läsningen framförallt är barnens 
språkutveckling. Förutom språkutvecklingen beskriver Anna att deras syfte med läsningen är 
att fånga upp barnen så de blir intresserade av läsning och tycker det är roligt med böcker. 
Hon vill att barnen ska få känna glädjen till böckerna eftersom det är början till språket. Detta 
vill hon att alla barn ska känna, oavsett ålder. Lisa nämner att ett syfte med läsningen är att 
det ska vara en lugn och trivsam stund där barnen ges möjlighet att träna på språket när de 
pratar kring bilderna i barnlitteraturen. Hon berättar att hon ibland samlar barnen med läsning 
av en bok när det är för stimmigt på avdelningen. Vidare säger hon att syftet med läsningen 
för barn i förskolan i slutändan är densamma men blir på olika sätt beroende på hur gamla 
barnen är. Med de äldre barnen läser Lisa mer från första till sista mening utan särskilt mycket 
prat. Detta eftersom det är många barn och alla skulle vilja berätta något. Efter en stunds 
tänkande säger hon att det är rätt dumt att hon gör så. Men att det nog handlar om att inte ta 
sig tid och därför inte låter barnen komma med sina instick. En del av syftet med läsningen 
säger Karin är att belysa olika områden. Exempel på det säger hon är olika sorters familjer, 
kulturer, språk och flaggor. Hon bedömer att med böcker och läsning kan barnen ges en 
bredare bild och att det inte enbart är vår lilla värld som existetar.  

Läsvila: Tre av pedagogerna berättar att de inte har någon läsvila på avdelningen som de 
arbetar på just nu eftersom barnen ligger och sover istället. Men alla tre berättar också att när 
de arbetat på avdelningar med äldre barn brukar de haft läsvila efter lunchen och att de brukar 
ha högläsning. De andra två informanterna berättar att de har läsvila på avdelningen där de 
arbetar och att den brukar ske när de övriga barnen på avdelningen sover. Även de brukar ha 
högläsning på läsvilan.  
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Högläsning: Av informanterna framkommer det att högläsning är något som sker på varje 
avdelning, men på olika sätt och med blandat engagemang från pedagogerna. Gemensamt för 
avdelningarna sker högläsningen ofta på morgonen och på initiativ av barnen som kommer 
med en bok och vill att pedagogen ska läsa. Evas erfarenheter av högläsning är att det skett 
mest när hon arbetat med de äldre barnen, och barnen haft möjlighet att ställa frågor och 
kommentera under läsningen. Karin säger tvärtom, hon upplever att det varit mer högläsning 
för de yngre barnen eftersom de inte frågar så mycket. Anledningen till varför de inte gör det 
sa hon är eftersom de håller på och bygger upp sitt språk. Hennes erfarenheter är att hon mer 
brukar titta på och diskutera bilderna med de äldre barnen eftersom de, enligt henne, kan 
fundera mer kring bilderna. Men att det självklart även förekom bland de yngre barnen, men 
på deras nivå. Hon gav exemplet titta på en bild på en potta och prata med barnen om vad 
man kan göra med pottan. Lisa berättar om några av sina upplevelser och vad hon tycker om 
högläsning. Genom högläsning menar hon att barnen ges chans att höra ord som inte alltid 
används i det dagliga språket. De får lyssna till ord och formuleringar som barnen inte annars 
är vana vid, vilket hon också menar är positiv för deras spårkutveckling.  

4.5 Olika arbetssätt med barnlitteratur i verksamheten  
Alla fem informanter jobbar med barnlitteratur på fler sätt än genom med- och högläsning. De 
exempel som pedagogerna berättar om är sagor, sagolådor, flanosagor, drama, sagopåsar2, rim 
och ramsor och sagolik sagolek3.  

Anna jobbar med barnlitteratur på flera olika vis. Dels med läsvila, men även dramaform, 
sagolik sagolek, sagopåsar och läsa sagor. Lisa berättar om att de inte bara har böcker utan 
jobbar mycket med sagor på olika sätt, till exempel genom flanosagor, sagolådor och 
sagopåsar. När hon jobbade med de äldre barnen och sagopåsar kunde hon ta fram en påse 
med grejer och sedan fick barnen vara med och själva göra sagan. Det menar hon gav barnen 
möjlighet för förståelse till sagans uppbyggnad ”Det är några som är med och någonting 
händer å så löser dem det”. 

Sagolådor: Eva berättar att hon tidigare arbetat mycket med sagolådor tillsammans med 
barnen vilket var ett väldigt uppskattat projekt och barnen arbetade med lådorna under flera 
veckor. Det tillkom hela tiden nytt material till lådorna i form av till exempel glasspinnar, 
kapsyler och piprensare, och barnen satt tillsammans och berättade vad de arbetade med. Till 
lådorna skulle de dessutom ha en saga, antingen en som redan fanns eller en som de kom på 
själva. De sagor som barnen kom på själv utvecklades också hela tiden i takt med att lådan 
gjorde det när material tillkom eller togs bort. Eva upplever det lättare att fånga en större 
grupp med barn med sagolådor, jämfört med vid läsning av en bok och anledningen till det 
menar hon kan vara eftersom det händer mycket mer, antingen med figurerna eller med gester 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 I sagopåsar läggs ofta figurer eller djur som har en koppling till sagor. Det är vanligt att påsarna används som 
redskap under samlingarna när pedagogerna läser för barnen. Pedagogerna ställer frågor till barnen om vad 
figurerna till exempel föreställer, vad de är för färg eller hur de låter. Genom frågorna kan pedagogerna 
uppmärksamma barnen på olika begrepp och ord (Skolverket 2002). 

3 Barnen får lyssna till en saga som de sedan får dramatisera och alla får vara vilken roll de vill. I sagolik sagolek 
kan barnen få öva på att uttrycka olika känslor och få förståelse för sagans uppbyggnad. 
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från henne. Detsamma var även Malin inne på och hon menar att pedagogerna använder 
rösten mer eller ändrar röstläget till sagor. Eva berättar även att hon brukar ändra handlingen i 
sagor och barnen får vara delaktiga i att bygga på den nya handlingen.  

Sagor: Alla fem informanter berättar att de gärna jobbar med sagor tillsammans med barnen. 
Malin upplever det som en frihet att arbeta med sagor eftersom det kan vara väldigt brett och 
det går att fånga många barn. Hon säger sig också uppleva att tvååringar och treåringar kan ha 
svårt att sitta länge med böcker men att det går bättre med sagor. Vidare tar hon också upp att 
efter man jobbat med en saga, till exempel Bockarna bruse, kan man även ta in böckerna och 
sjunga sångerna och barnen blir då uppmärksammade på flera olika arbetssätt. Anna jobbar 
gärna med sagor som tema tillsammans med barnen och även hon använder sig av Bockarna 
bruse som exempel och berättar att de spelat upp den som pjäs för de yngsta barnen. Hon har 
uppmärksammat en skillnad i barnens engagemang och hur de lever sig in i handlingen om de 
endast fått höra sagan ur en bok jämfört med om de får höra sagan berättad och dramatiserad. 
Hon berättar att det är samma för henne själv och tror det kan ha påverkan på barnen. ”Å det 
påverkar ju. Om du själv tycker det här är jätteroligt det vi gör, då blir det ju bra för barnen”. 
Malin upplever att boksagor inte alltid är för alla barn eftersom många barn kan ha svårt att 
fastna i en bilderbok och hon tycker då att flanosagor är fantastiska. Tack vare att det kan vara 
sagor som kommer ur böcker men som hon kan hjälpa till och förstärka. När barnen lärt sig 
sagan kan de läsa den i böcker och barnen får se att sagan hör till en bok. Hon menar att 
barnen vill ha mycket repetition och höra om och om igen. Karin berättar att hon genom 
flanosagor kan berätta en saga men hjälpa till och förtydliga den med bilder ur en bok. Arbetet 
med flanosagor upplever hon att de yngsta barnen tycker är jättekul.  

Drama: Eva berättar att de tidigare jobbade med drama. Varje hemvist ansvarade för en 
dramaföreställning på fredagar. De brukade klä ut sig sen samlades alla på en hemvist och de 
spelade upp sagan. Även Malin jobbade mycket med drama där sagorna brukade användas 
som inspiration och de plockade ut innehåll ur sagor som de spelade upp, eller hade teatrar 
utifrån böcker. Karin berättade att de jobbat med ett slags drama, kallad sagolik sagolek. De 
läste en saga för barnen och sen fick barnen välja roller utifrån sagan och spela och leka 
sagan. Det hade ingen betydelse om alla vill ha samma roll eller om de ville olika, barnen fick 
välja vilken roll de ville. 

Tema/olika områden: Malin jobbar gärna med sagor eftersom hon tycker det fungerar som en 
bra ingångsport till många olika ämnen. Samt, menar hon, utifrån läroplanen går det arbeta 
med mycket kopplat till sagor. ”För om man vill arbeta med något specifikt område eller 
barnen är intresserade av något specifikt område så finns det ju böcker för allt”. Lisa är inne 
på likande spår, fast med barnlitteratur. Hon berättar att med de lite äldre barnen kan man 
genom böcker få in många olika områden, till exempel hur man är en bra kompis, samt få syn 
på andra verkligheter än de man själv har och är van hemifrån med sin familj. 
Familjekonstellationer kan se olika ut. ”Å det kan ju som öppna fönster och dörrar åt alla 
håll”. Detta är även Karin inne på, hon säger att de gärna använder sig av barnlitteratur om de 
har problem med något eller har något de behöver prata om och även hon tar exemplet om hur 
man är en bra kompis. Anna och Eva är båda inne på att det verkligen finns barnlitteratur om 
allt och de tycker den är väldigt bra att använda sig av när de jobbar med något tema. Malin 
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säger att de tidigare använde sig av temapåsar. Det var påsar som bibliotekarierna 
sammanställt med böcker som handlade om ett specifikt ämne och ibland var det även med 
figurer eller annat material. Malin berättar även om hur hon också varit med om att de använt 
sagan för andra syften, till exempel hade de mycket puttningar på avdelningen och tog till en 
saga för att uppmärksamma det ”Så det är fantastiska redskap”. Om de hade något på 
förskolan som de behövde arbeta med, till exempel kränkningar, kunde de spela upp det som 
en saga eller ta en saga där de vet att det sker. Sedan hade de möjlighet att prata om det 
tillsammans med barnen. Barnen kunde även få leka sagan och sedan berätta: hur känns det 
för mig nu när jag blev puttad eller hur känns det för dig som puttade.  

Sång och rörelse: Karin jobbar mycket med rörelser i barngruppen och sjunger rörelsesånger 
som till exempel I ett hus i skogens slut. Hon tycker att det egentligen är som en berättelse 
eller saga, fast med tecken och sång. De har sjungit för att få ihop och samlat gruppen som är 
ny för terminen. Genom rörelser kan barnen visa vad de menar och de får träna på sin 
kroppsuppfattning. Även Lisa, Anna och Karin har mycket rim, ramsor och sånger 
tillsammans med barnen. Karin berättar att de jobbat mycket med rim med de äldre barnen 
och de fick träna på att rimma på olika saker vilket de tyckte var jättekul och hon upplevde 
rimmandet som språkutvecklande för barnen. Anna har gärna med rim och ramsor på 
samlingarna eftersom hon vill få in rytmen.  

Tecken: Eva och Lisa pratar lite extra om tecken som stöd och att de tidigare jobbat med 
böcker som de skulle teckna till samtidigt som de läste. Lisa tycker det är bra med tecken för 
barn som behöver förstärka sitt språk och att man både kan teckna och berätta. Även för de 
yngsta som kanske inte kan säga vissa ord men istället kan visa vad de menar. Eva berättar att 
de även använder sig av tecken till sång, när de sjunger matsången till exempel gör de tecken. 
De använde sig också mycket av teckenhatten förut eftersom det var ett barn som var i behov 
av teckenstöd. Teckenhatten finns på Youtube4 och till den är det mycket sång samtidigt som 
de visar tecken för till exempel färger och djur. Efter några veckor uppmärksammade Eva att 
barnen började lära sig tecknen.  

Ljudböcker: Eva och Malin berättar att barnen på avdelningen brukar lyssna på ljudböcker 
ibland efter att de sovit på dagen. Malin berättar också att hon tidigare använde ljudböcker vid 
aktiviteter där barnen satt stilla och jobbade med någonting, exempel hon ger är legobyggning 
och bakning med deg. Under de stunderna var inte ljudböckerna i fokus utan de var mest en 
del i bakgrunden och det blev inte särskilt mycket reflektion kring innehållet. Malin brukar 
spela in ljudklipp med olika stämningar som barnen får lyssna på och sedan hitta på en saga 
utifrån ljudklippen. Hon brukar ställa frågor till barnen om vad de tror händer? Det kan vara 
ljud från regn och ofta kan det upplevas lite skrämmande och hon berättar att monster ofta 
brukar vara en del i sagorna. Barnen får hitta på utifrån vad de tycker att de hör. Malin 
nämner att hon brukar försöka ställa öppna frågor till barnen. ”Vad säger du? Vad händer nu? 
Vad hörde du? Jaha du hörde det”. Hon upplever att barnen aldrig vill sluta och genom 
aktiviteten får de jobba med sagor och använda sin fantasi och utveckla sitt språk. Ett bra sätt 
för att fånga upp barnen vid läsning eller sagoberättande upplever hon är genom frågor om de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Youtube är en webbplats där dess användare kan ladda upp videoklipp 
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hör vad som händer eller säga att nu hör jag ett ljud, eftersom barnen genast blir mer 
uppmärksamma.  

4.6 Nackdelar med barnlitteratur i verksamheten 
Alla informanterna nämner att det finns fler fördelar än nackdelar med barnlitteratur i 
förskolan. 

Eva är inne på att deras användande av litteraturen till viss del kan vara en nackdel och menar 
att de måste tänka på hur de ska lägga upp arbetet och hur mycket vikt de ska lägga vid boken 
vid den specifika stunden. Annars är det lätt att barnlitteraturen kommer i sidohand och endast 
används vid läsvilan. Hon måste också ibland påminna sig själv om att stanna upp i boken, 
samtala med barnen och inte enbart läsa rakt av men möjligheterna för barnen att ställa 
frågorna kanske inte är den bästa när de har en samling med 16 barn. Alla fem informanterna 
nämnde att de jobbade alldeles för lite med barnlitteraturen i verksamheten.  

Tre av informanterna nämner innehållet i böckerna angående vad som skulle kunna vara 
negativt. Karin berör vikten av att böckerna passas till den ålder och nivå barnen är på, 
eftersom hon menar att det kan vara svårtolkat med vissa budskap i böcker om de är för svåra 
sett från barnens nivå. Även Anna och Lisa är inne på samma spår och båda berättar att det 
funnits tillfällen då de fått ”snickrat till” handlingen lite. Både Anna och Karin anser det 
betydelsefullt med känslan av glädje till läsning och enligt Anna kan känslor förmedlas till 
barnen om pedagogen läser litteraturen med inlevelse. Karin säger att barnen till viss del ska 
få välja litteratur vid läsningen men att pedagoger också ska läsa det de vill läsa, vilket hon 
förklarar är för att pedagogen själv ska tycka det är kul med läsningen. Om pedagogen inte 
tycker det är kul med läsningen tror Karin att barnen inte får en lika bra läsupplevelse som om 
pedagogen känt glädje till läsningen.  

4.7. Sammanfattning resultat 
Språkutvecklingen sker varje dag i verksamheten. Samtal mellan barn och pedagoger, samt 
pedagoger som lyssnar på och bekräftar barnen har stor betydelse för barns språkutveckling. 
Barnlitteraturen är placerad på barnens nivå eftersom de själva ska kunna välja bok. 
Högläsning sker oftast på initiativ från barnen och genom högläsning kan barn höra ord som 
inte används i det vardagliga språket. Syftet med läsningen beskrivs vara språkutveckling, 
väcka intresse och glädje för läsning och litteratur, en lugn stund med möjlighet att samtala 
kring bilder och handling i barnlitteraturen och belysa olika områden. Beroende på barnens 
ålder och språkkunskaper blir samtalen olika och pedagogen har en avgörande roll gällande 
hur bra samtalen och läsningen blir. I medläsningen får barnen vara delaktiga genom att ställa 
frågor men barnens möjligheter till samtal om barnlitteraturen begränsas ofta på grund av för 
lite tid till läsningen. Barnlitteratur kan belysa olika ämnen och vara grunden i ett temarbete 
eller användas som inspiration till både dramatiseringar, teatrar och sagolik sagolek. Det har 
upplevts vara skillnad i hur barnen lever sig in i handlingen om de får en saga dramatiserad 
för sig jämfört med berättad ur en bok och det är lättare att fånga en större barngrupp med 
sagolådor jämfört med en bok eftersom det händer mycket mer med en sagolåda. Flanosagor 
menar informanterna kan hjälpa till att förstärka sagor och barnlitteratur. Nackdelar med 
barnlitteratur ansågs vara litteraturens innehåll eller hur pedagogerna använde sig av och 
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arbetade med den. Det ansågs även vara en nackdel att pedagoger väljer litteratur utifrån vad 
de själva vill läsa och inte utgår från barnens intressen och kunskaper.  
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6. Diskussion, analys och slutsats 
	  

I det här avsnittet kommer jag att analysera och diskutera resultaten från intervjuerna med 
koppling till litteraturavsnittet och utgå från studiens syfte och frågeställningar.	  

6.1 Pedagogers arbetssätt med barnlitteratur 
Fyra av informanterna arbetar dagligen med språkutveckling genom både planerade och 
oplanerade händelser. De vardagliga händelserna beskriver Persson & Wiklund (2008) ha stor 
betydelse för barnens språkutveckling eftersom barnen använder språket på olika sätt i olika 
situationer. Ett exempel på vardagliga händelser som Lisa tog upp var samtalet och dess 
betydelse för barnens språkutveckling. Hennes tankar om vikten av att pedagoger lyssnar på 
och bekräftar barnen när de pratar delar jag med henne och författarna Askland & Sataoen 
(2009) som nämner att pedagogernas uppmärksammande av barnens spontana samtal och 
frågor kan ha en betydande roll för deras språkutveckling. Om pedagogerna inte tar tillvara på 
de vardagliga händelserna och samtalen kan barnen gå miste om många betydelsefulla 
tillfällen att utveckla deras språk. Informanterna berättade också om planerade aktiviteter då 
de arbetar med barnlitteratur och nämner högläsning, medläsning, sagor, flanosagor, 
sagolådor, sagopåsar, temaarbete, rim och ramsor, drama och sagolik sagolek. Precis som 
informanterna framhåller Löthagen & Staaf (2009) att litteratur kan användas som läromedel 
till flera områden och nämner också skapande, dramatisering, sagolik sagolek och sagolådor 
som arbetsätt. Förutom de olika arbetssätt informanterna brukar arbeta med barnlitteratur på 
nämner både de och författarna Dominkovic´, Eriksson & Fellenius (2006) att utifrån 
barnlitteratur går det att uppmärksamma många olika områden. Dessa områden kan förutom 
språklig kunskap även skapa möjlighet till annan kunskapsutveckling hos barnen och exempel 
på dessa kan vara hur man är en bra kompis, olika familjekonstellationer och hur vi kan ta 
hand om vår miljö. Detta kopplar jag till förskolans Läroplan (Lpfö98) (Skolverket 2010) där 
det står att förskolan ska vara ett stöd till barnens forstran och sträva efter att utveckla deras 
kunskaper, ansvarskänsla samt förmedla meningen om respekt och värde. Nästan alla barn går 
i förskolan idag och därför menar jag att förskolan har ett väldigt viktigt uppdrag att stötta 
hemmen i deras fostran. 

Granberg (1996) nämner att läsning är det vanligaste arbetssättet med barnlitteratur i 
förskolan och många gånger även det enda sättet. Efter de fem intervjuerna tycker jag det 
synliggjorts att läsning kan vara det vanligaste arbetssättet, men inte det enda. Malin och Eva 
jobbar mycket med medläsning eftersom de anser det vara positivt för barnens 
språkutveckling och alla fem informanter läser högt för barnen varje dag på avdelningen. 
Några av informanterna berättade även att de själva har ett stort intresse för litteratur och 
läsning vilket jag tycker visade sig litegrann i svaren de gav till frågorna under intervjun. De 
informanter som sagt att de själva tyckte om att läsa ville även jobba mer med barnlitteratur i 
verksamheten. Lisa tror högläsning kan ge barnen möjligheter att höra ord och formuleringar 
som de inte hör i det dagliga språket vilket hon menar är positivt för språktutvecklingen. 
Svensson (2009) delar dessa tankar och menar att högläsning har en positiv inverkan på 
ordförrådet men att medläsning där barnen ges möjlighet till samtal och diskussion om texten 
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har ännu bättre effekt för deras språkutveckling i jämförelse med läsning utan möjlighet till 
samtal. Jag tycker också det verkar rimligt att läsning där barnen får vara delaktiga genom 
samtal har en mer positiv effekt för deras språkutveckling. Om barnen inte får vara delaktiga 
genom samtal i läsningen tänker jag att deras möjligheter att använda sitt språk och sätta ord 
på sina tankar försvinner, samt att om det är ett ord eller något i handlingen de inte förstår kan 
de inte heller fråga pedagogen om betydelsen, vilket kan begränsa den positiva effekten för 
barnens språkutveckling. 

De flesta av informanterna pratade mycket om sagor och vilka möjligheter de såg i arbetet 
med sagor utifrån barnens språkutveckling, men även som ett arbetssätt för att kunna arbeta 
med olika områden, problem eller teman vilket även stöds av författarna Pramling, Asplund 
Carlsson & Klerfelt (1993). De menar att sagan kan användas som en utgångspunkt för ett 
tema eller som del i ett temaarbete. Informanterna nämnde även flanosagor och sagolådor till 
arbete med sagor. Med sagolådor upplever några informanter det lättare att fånga barnens 
uppmärksamhet jämfört med om de läser en bok och barnen kan vara mer delaktiga eftersom 
de kan hitta på en saga tillsammans. Flanosagor förklarar informanterna kan användas som 
stöd till förstärkning av barnlitteratur och sagor vilket även Blomberg (1988) håller med om 
och hon nämner också att barnen kan använda sig av dessa när de tränar på att själva 
återberätta sagor. Granberg (1996) skriver att barn under tre år med fördel kan få höra sagor 
med tredimensionella bilder till eftersom de tar in sina upplevelser genom både syn, hörsel 
och känsel och anses för små för bara högläsning samt att sagor är ett bra sätt för barn att bli 
bekanta med litteraturen. Jag håller också med informanterna och författarna om att sagor kan 
användas som grund för flera olika arbetssätt, belysa olika områden och vara både språk- och 
kunskapsutvecklande.   

Karin tycker en del barnvisor är som sagor fast med tecken och sång och på avdelningen där 
hon arbetar har de använt sig mycket av rörelsesånger för att skapa en gemenskap i gruppen. 
Hon tycker det är bra att barnen får träna på rörelser eftersom de genom rörelser och tecken 
kan förstärka sitt språk. Sång och rörelser liksom rim och ramsor ser jag som en kombination 
av språk och lek vilket även Ekström & Isaksson (1997) gör och de beskriver kombinationen 
av lek och ljud som ett sätt för barn att utveckla sina språkkunskaper. Jag tänker att, förutom 
de skrivna orden i böcker, kan litteratur även till exempel vara låttexter och ljudböcker. 
Böcker tror jag alltid kommer finnas på förskolor liksom surfplattor för att läsa och lyssna på 
litteratur. Jag tror att användandet av surfplattor kommer att öka i framtiden och frågan är då 
om och hur det påverkar barnens språkutveckling. Alexandra Borg5 pratar om att genom 
digitalisering av böcker blir det lättare att sprida litteratur. Surfplattor och talböcker gör 
litteraturen mer tillgänglig för barnen men det ger inte barnen tillfälle till frågor och samtal till 
det hörda. Dessa frågor och samtal som jag tror är så betydelsefulla för barnens 
språkutveckling. Surfplattan kan vara ett suveränt komplement till högläsning och medläsning 
av pedagog. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Region Västerbotten (2016, oktober 17). Forskartorget2016 – Egenutgivning och bokbranschens digitala 
vändning. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=4D9TThWOfTo 30.11.2016 
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6.2 Pedagogers upplevelse av för och nackdelar med barnlitteratur 
Johansson & Svedner (2003), informanterna och jag är alla eniga om uppfattningen av 
barnlitteraturens positiva betydelse för barnens språkutveckling och tycker barnlitteratur bör 
finnas på förskolor så barnen kan komma i kontakt med litteraturen. Vidare tror jag 
barnlitteratur och läsning kan skänka glädje samtidigt som det kan vara kunskapsutvecklande. 
Förutom det positiva för barnens språkutveckling nämnde flera av informanterna att fördelar 
med barnlitteratur även är att den kan användas som läromedel till olika områden vilket också 
Löthagen & Staaf (2009) nämner. Jag tycker också det är betydelsefullt att arbetet med 
litteraturen kan ske utifrån flera olika arbetssätt eftersom alla barn är olika, har olika intressen 
och lär på olika sätt. Jag menar att verksamheten ska anpassas utifrån barnen, vilket jag finner 
stöd till i Läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket 2010). 

De nackdelar som kom fram i resultatet var hur informanterna sa att de använde sig av 
barnlitteraturen i verksamheten, eller egentligen inte använde sig av den. Alla pedagogerna 
tycker de jobbar för lite med litteraturen och borde göra det mer. Eva nämnde att hon ibland 
läser utan att stanna upp och ge barnen chans till delaktighet vilket hon menar kan begränsa 
barnens språkliga utveckling. Tyvärr är det säkert rätt vanligt på många förskolor vilket jag 
tycker är synd eftersom jag också tror det kan begränsa barnens språkutveckling om de inte 
får chans att vara delaktiga genom samtal om litteraturen. På de förskolor där de inte arbetar 
särskilt mycket med litteratur för barnens språkutveckling tror jag de gör det på andra sätt och 
i Läroplanen (Lpfö98) (Skolverket 2010) nämns bland annat musik, drama och bild som 
arbetssätt för utveckling av barnens kommunikation. Simonsson (2006) finner en stor 
variation bland pedagogerna i förskolan hur stor vikt de lägger vid läsningen. Hon tror att en 
koppling mellan hur och vad pedagogerna läser kan ha att göra med vilket litteraturintresse de 
har. Jag tror också att hur och vad pedagogerna läser kan kopplas till deras eget intresse för 
läsning. I sin intervju nämnde Karin att hon tycker pedagoger till viss del själva ska få välja 
den litteratur de vill läsa eftersom även de ska tycka att det är kul med läsningen. Eventuellt 
kan pedagogernas val av litteratur efter vad de själva vill läsa och att de inte utgår från 
barnens intressen riskera att barnen tappar intresset för läsning. Vilket i sin tur skulle kunna 
påverka barnens språkutveckling något mindre positivt. Men jag undrar vad som är bättre, om 
pedagogerna läser en bok som de själva är intresserade av och med mer inlevelse eller en bok 
som barnen är intresserade av men med mindre inlevelse? En annan nackdel som nämndes var 
litteraturens handling och att den ibland kan uppfattas för svår för vissa barn att förstå. Jag 
tänker att den nackdelen går att undvika och att pedagogerna kan titta igenom böckerna i 
förväg innan de ställer fram dem på avdelningen eller be om tips på böcker från 
bibliotekarierna.  

6.3 Barnlitteraturens syfte 
Informanterna berättade om de syften de har med barnlitteratur i verksamheten och 
gemensamt för alla fem är barnens språkutveckling. Utöver språkutveckling vill de få barnen 
intresserade av läsning och känna glädje till böcker, en lugn stund där de samtalar om bilder 
och handling i barnlitteraturen och belysa olika områden. Genom högläsning ges barnen 
möjlighet att bli bekanta med skriftspråket. Enligt Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) kan 
barn utveckla sitt språk genom litteraturläsning och om barnen blir lästa för redan från tidig 
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ålder kan det lägga grunden för ett fortsatt intresse till litteratur och läsning. Det här tycker jag 
visar på vilken viktig roll förskolan har för barnen. Liknande tankar har även bibliotekarierna 
gällande bokpåsarna de förbereder till förskolorna. De vill att föräldrarna ska låna med sig 
barnlitteraturen hem och ta ett större ansvar att läsa för barnen vilket jag tror kan vara positivit 
eftersom svenska barns läsförståelse, enligt Skolverket (2016), försvagats. Informanterna var 
alla överrens om att tillgången till barnlitteratur är viktig för barnens språkutveckling och alla 
fem placerar litteraturen på avdelningen så barnen själva kan nå den när de vill titta i en bok.  
Placeringen av barnlitteratur tror jag kan ha betydelse för hur ofta barnen använder den. Om 
litteraturen är svåråtkomlig och utom räckhåll tror jag det finns en risk att den faller till 
glömska hos barnen och inte används lika spontant som det finns möjlighet till att göra om 
den står lättillgänglig för barnen.  

Lisa sa att syftet med läsningen kan vara densamma, oavsett hur gamla barnen är men att de 
gör på olika sätt utifrån barnens ålder och kunskaper vilket flera av informanterna berättade 
även gällde samtalen kring litteratur och bilder. Tre av dem nämner att de haft mest 
medläsning med de äldre barnen eftersom de kan ställa frågor och kommentera om 
handlingen i litteraturen och mer högläsning med de yngre barnen eftersom de inte säger så 
mycket i och med att de håller på att bygga upp sitt språk. Jag håller med om det Säljö (2000) 
skriver om att det är den vuxnes uppgift att för barnens språk- och begreppsutveckling stötta 
barnet utifrån den nivå som de befinner sig på. Om pedagogerna inte utgår från den nivå det 
enskilda barnet befinner sig på kan det finnas en risk att barnet inte förstår litteraturen, att 
samtalen blir för svåra och att deras möjlighet till språkutveckling inte gynnas fullt ut.  

Förutom de språkliga fördelarna med läsning för barnen menar Karin och Persson & Wiklund 
(2008) att det även är bra med högläsning för barnens fantasi eftersom barnen utifrån 
högläsning ges möjlighet till skapande av egna inre bilder. Flera av informanterna säger att 
pedagogerna har en central roll för barnens språkutveckling eftersom det är de som ser till att 
barnen är delaktiga i läsningen genom att de ges möjlighet att ställa frågor och samtala kring 
litteraturen. Enligt Lisa har de ofta begränsat med tid för läsning vilket resulterar i att de 
många gånger läser utan att barnen får utrymme för samtal eller frågor. Lindgren & Modin 
(2012) skriver om att samspelet mellan barn och vuxna har stor betydelse för barns 
begreppsutveckling och språkutveckling. Det är de vuxnas vilja att bemöta och stimulera 
barns frågande som är av stor vikt eftersom det är när barnen får ställa frågor som de ges 
möjlighet att utveckla sin begreppsbildning, sitt språk och sin tankeförmåga. Det jag tror kan 
vara svårt med medläsning i en större barngrupp är att få det givande för alla barn eftersom 
alla har olika kunskaper och befinner sig på olika nivåer både när det gäller språk och 
kunskaper. De här tankarna delar jag med Dominkovic´, Eriksson & Fellenius (2006) som 
dessutom skriver att högläsning i grupp ofta sker som en envägskommunikation eftersom om 
alla skulle få berätta om sina tankar kring vad de läst skulle koncentrationen till läsningen 
försvinna. Här tänker jag att det finns en balansgång. Hur mycket ska man låta barnen fråga 
när man läser? Genom att inte låta barnen ställa frågor eller kommentera kan det vara svårt att 
veta om det är något ord eller något i handlingen de inte förstår. Men om de fritt får 
kommentera och ställa frågor finns en risk att man pratar sönder läsningen. Om man 
misstänker att det finns mycket att säga om boken som ska läsas kan man innan läsningen ge 
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barnen lite bakgrundsinformation och prata om boken så de får en förförståelse, samt prata om 
boken igen efter läsningen.  

6.4 Slutsats 
Jag upplever att jag fått svar på mina frågeställningar genom intervjuerna med informanterna. 
Studien visade att pedagoger upplever barnlitteratur som positiv för barns språkutveckling. De 
arbetar med litteraturen på fler sätt än genom endast läsning och målen för arbetet med 
litteraturen kan många gånger vara fler än barnens språkutveckling. Pedagogerna arbetar både 
medvetet och omedvetet för barnens språkutveckling genom både planerade och oplanerade 
aktiviteter. De oplanerade händelserna kan ses som minst lika värdefulla för barnens 
språkutveckling som de planerade. Pedagogen kan ha en stor betydelse för barnens 
språkutveckling med tanke på den betydelse dialogen kan ha för barnens språkutveckling. 
Tidsbristen kan upplevas som ett problem för användning av barnlitteratur i verksamheten och 
särskilt vid medläsning.  
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Bilagor 
	  

Bilaga 1  
Informationsbrev:  

Hej! Jag vill börja med att tacka för att jag får intervjua dig till mitt examensarbete.  

Den information jag tidigare delgav dig när vi pratades vid kommer nu här även i skrift.  

Jag heter Sandra Hedlund och ska skriva ett examensarbete om barns språkutveckling genom 
barnlitteratur, samt utifrån vilket syfte förskolepedagoger använder sig av barnlitteratur i 
verksamheten. Jag kommer föra anteckningar och spela in intervjun så att jag i efterhand kan 
bearbeta den. Inspelningen kommer endast vara med ljud, ingen bild. I min bearbetning och 
rapport kommer du vara helt anonym. När min bearbetning är färdig och resultaten redovisade 
kommer jag att förstöra ljudinspelningen. Det är endast jag som kommer lyssna på 
inspelningen. Jag vill som sagt också tacka för att jag får intervjua dig. Men skulle du ångra 
dig vill jag påminna dig om att du har rätt att dra dig ur om du känner att du inte längre vill 
delta. 

Hälsningar Sandra 

 

 

 
	  

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Bilaga 2 
Intervjufrågor:  

1. Vad arbetar du som?  
- Hur länge har du gjort det?  
- Vad har du för utbildning?  

 
2. Har ni barnlitteratur på er avdelning?  
3. Varför har ni barnlitteratur? 
4. Hur använder ni litteraturen?  
5. Vilket syfte har ni med er läsning? 
6. Berätta om dina erfarenheter av läsning för och med barn? 

 
7. Ge exempel på sätt du använder dig utav barnlitteratur som redskap för barnens 

språkutveckling?  
- Jobbar ni på några andra sätt med språkutveckling?  
 

8. Vilka fördelar ser du med barnlitteratur för barns språkutveckling? 
9. Vilka nackdelar ser du med barnlitteratur för barns språkutveckling?  


