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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur ett antal pedagoger ser på barnlitteratur i 
förskolan och hur de arbetar med litteraturen för att nå ett lärande. Studien är av kvalitativ 
form och fokuserar på informaternas uppfattningar kring arbetet med barnlittertur. Tre 
förskollärare på tre olika förskolor intervjuades. Resultaten utifrån denna studie visar att 
informanterna anser att barnlitteratur är en viktig del av förskolans verksamhet som främjar 
barns språkutveckling. Böcker används dagligen i både underhållande och lugnande syfte men 
till största del ett medel för att utveckla barns språkmedvetenhet. Men boken anses även som 
ett bra verktyg i många andra avseenden så som en start på ett temaarbete, innehåll i en 
samling och ett sätt att hantera konflikter och svåra känslor. 
 
Nyckelord: Barnlitteratur, förskola, högläsning, samtal, arbetssätt 
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INLEDNING 

Efter tre år som förskollärarstudent är det nu dags att skriva examensarbetet. Under dessa år 
har jag hunnit lära mig en hel del, men ett ämne som har intresserat mig till stor del och som 
jag tycker är viktigt är barnlitteratur i förskolan och hur den tillämpas. Därför har jag valt att 
skriva om just detta i mitt arbete.  
 
Under mina verksamhetsförlagda delar av utbildningen så har jag mött olika sätt att hantera 
högläsningen i förskolan men det har alltid varit en självklar del av verksamheten. Det ska bli 
intressant att få fördjupa sig i hur pedagogerna ser på detta och få en tydligare bild om hur de 
verkligen arbetar med barnlitteraturen. 
 
Högläsning är något som sker nästintill varje dag på förskolan men Damber et. al (2013) 
ifrågasätter om dagens stunder av högläsning verkligen når sin fulla potential och menar att 
det mycket möjligt att det skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Även Westerlund (2009) 
uttrycker bekymmer över att högläsningen sker vid fel tillfälle under dagen vilket gör att det 
inte uppnår en optimal stimulans för barnen. Om man tittar på de senaste PIRLS– resultaten 
(Skolverket 2007) som visar på att svenska barn brister i läsförståelsen så menar Damber et. al 
(2013) att detta är ännu ett argument till att barn bör få möta texter i tidig ålder. 
 
I läroplanen för förskola (Lpfö98 reviderad 2010) så uttalas det inte hur arbetet med 
barnlitteratur ska ske men nämner ansvaret på förskollärare och arbetslag när det gäller att 
utmana och stimulera barnen i deras språkliga och kommunikativa utveckling. Är detta 
kanske en anledning till varför metoderna ser så pass olika ut i olika verksamheter? Enligt 
Kåreland (2013)är läroplanen för förskolan formulerat på ett oklart och svårtolkat sätt när det 
kommer till litteratur i förskolan. Hon ställer sig kritiskt till att det inte görs några självklara 
förbindelser mellan språkets betydelse och barnlitteraturen. Detta menar Kåreland kan göra att 
pedagoger som tolkar läroplanen ser litterturen som en mindre vikigt del av verksamheten då 
det inte nämns. 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld, 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv, 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner, 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka och samtala om dessa. 

(Skolverket, 2010: 10) 
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Användningen av barnlitteratur i förskolan kan se ut på många olika sätt och mitt syfte är att 
ta reda på dessa metoder och hur läsningen sker för att ge barnen ett lärande. 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur barnlitteratur i förskolan används och om 
hur pedagoger använder sig av barnlitteratur för att skapa ett lärande för barnen. För att få 
svar på detta kommer jag arbeta utifrån dessa frågeställningar: 

Frågeställningar 
1. På vilka sätt används barnlitteratur på ett urval förskolor? 
2. Vilket lärande sker genom läsningen enligt pedagogerna, och hur tas det tillvara på i 

förskolans verksamhet?  
 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Barnlitteratur  
Enligt Lindö (2005) ska en bra barnbok ge barnen lustfyllda upplevelser men också kunskap. 
Den ska även aktivera barns fantasi, stimulera språkligt begrepp och ordförråd. Det är viktigt 
att barnen kan relatera till litteraturen genom att kunna göra kopplingar till sig själv och sina 
erfarenheter. Lika betydelsefullt är det att de barnens föreställningar utmanas genom att ge 
dem kontakt med alternativa livsstilar och erfarenheter. Men Westerlund (2009) förklarar att 
boken bör ha en koppling till vekligenheten då fantasiberättelser kan bli svårt för barnen att 
förstå. Kåreland (2001) betonar att barnen ska kunna identifiera sig med innehållet men också 
att den ska innehålla bilder och vara lättläst. Heimer (2016) menar att förutom att boken ska 
utmana barnen språkligt ska den engagera och väcka frågor hos barnen. Hon betonar även 
vikten av att den inte får vara för svår eller lång då det skapar risker för ett tappat intresse och 
betydelse för vissa barn. Vidare menar Kåreland (2013) att det länge debaterats om hur 
barnboken borde utformas och användas. Hon menar att det har gått mellan att barnen ska 
skyddas från ondska våld och annat skrämmande och barnen ska kunna värva kunskaper om 
världen och samhället. 

Tidigt möte med litteratur 
Om man tittar på hur litteraturen påverkar barn i tidig ålder kan man se att många forskare har 
en gemensam syn på att läsning skapar intresse och en lust för språk hos barnen. Enligt 
Westerlund (2009) så framkallar gemensamma lässtunder i tidig ålder ett intresse hos barnen 
att själva kunna läsa. Detta anser även Lindö (2005) som också påpekar att barnen utvecklar 
sin egen identitet eftersom de får ta del av andras erfarenheter.  
 
Damber et. al (2013) poängterar betydelsen av läsaktiviteter i förskolan som en funktion som 
ger barnen en möjlighet att skapa en relation till skriftspråket. En relation som de 
förhoppningsvis kommer behålla och utveckla längre fram i livet. Damber et. al (2013) och 
Svensson (2009) framförhåller att det är extra viktigt för de barn som kommer från hem där 
de inte får den stimulansen och läs- och skrivaktiviteter inte förekommer lika frekvent. I en 
statlig utredning av Kommittén för svenska språket (SOU 2002:27) betonas vikten av att 
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barns språk stimuleras i tidig ålder i förskolan och upp i högre skolåldrar, vilket framhålls 
som särskilt viktigt för att stimulera de barn som i sin hemmiljö inte stöttas till att erövra ett 
rikare språk. Granskar man de senaste PIRLS- resultaten (Skolverket 2007) så visar det på att 
Sverige har sjunkit resultatmässigt när det gäller läsförståelse. Damber et al. (2013) menar att 
detta är ännu en orsak till att litteratur och andra texter bör introduceras för barn i tidig ålder .  
 
Kåreland (2013) belyser att det pågår en debatt kring populärkulturen och dess påverkan på 
barn, det finns en åsikt om att  dagens tekniska samhälle kan vara skadligt för barn och 
påverka deras intresse för böcker. Dock menar Säljö (2014) att det inte behöver betyda att 
boken kommer sluta användas. 
 
Förskolans roll 
Förskolan har, som tidigare framgått, en betydelsefull roll när det gäller barns möte med 
skriftspråket. Genom att barnen får ta del av litteratur i förskolan skapas tillfällen med 
lyssnarupplevelser med sina kompisar. Svensson (2009) påpekar det stora värdet i att 
tillsammans läsa böcker, då det skapar en gemenskap då barnen tillsammans möter och skapar 
nya erfarenheter i litteraturen. På liknande sätt betonar Granberg (2006) att högläsning i grupp 
skapar ett tillfällen för gemensamma upplevelser och stärker gruppkänslan genom detta. 
 
Svensson (2009) poängterar pedagogens roll som samtalsledare, dvs. den person som har 
stora möjligheter att styra vilka erfarenheter barnen kan få genom litteratur och hur innehåll 
och språk vidare kan bearbetas i andra språkutvecklande arbetsätt i samtal och rollekar. Hon 
framhåller att förskolans miljö är mycket passande och inbjuder just till detta då det finns 
både tid och rum för att bearbeta litteraturen genom drama och rollekar. 

Plats och tidpunkt 
När det kommer till läsmiljön menar Chambers (1995) att det finns yttre förutsättningar som 
skapar en bra lässtund. Två av dessa förutsättningar handlar om tidpunkten och platsen som 
läsningen sker. 
 
Enligt Granberg (2006) är morgonsamlingen ett tillfälle för högläsning då många barn är som 
mest närvarande koncentrerade och störs inte av de skulle vara hungriga. Även Westerlund 
(2009) visar på vikten av att barnen bör vara nöjda, pigga och mätta för att skapa bra 
förutsättnigar till att barnen ska orka koncentrera sig. För att skapa ett fortlöpande 
samannhang i verksamheten menar Granberg (2006) att det kan vara bra att ha lästunden som 
en aktivtet vid samma tidpunkt och plats vid varje tillfälle.  
 
En bra plats för högläsning menar Granberg (2006) är någonstans där barnen har en möjlighet 
att koncentrera och lyssna utan intryck från den övriga verksamheten. Granberg (2006) och 
Westerlund (2009) delar inte samma uppfattning när det kommer till hur barnen bör sitta 
under lässtunden. Granberg (2006) anser att barnen inte bör sitta för nära varnandra utan med 
utrymme att röra på sig medans Westerlund (2009) menar på att barnen ska sitta tryggt pch 
nära för att få möjlighet att följa med bokens bilder.  
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Effektivare högläsning 
Enligt Damber et al. (2013) så sker inte dagens högläsning i förskolorna på ett effektivt sätt. 
Författaren menar att fler positiva effekter kan uppnås om högläsningen görs som en planerad 
aktivitet med ett syfte. I både hem och förskola så kopplar man ofta läsningen till vila men om 
läsningen ska kunna stimulera barnen och ge ett aktivt lyssnande och frambringa ett samtal 
anser Westerlund (2009) att det krävs att barnen är nöjda och pigga. Vidare förklarar Damber 
et al. (2013) att studier visar vikten av att dialoger och aktiviteter som engagerar barnen både 
före under och efter läsning skapar bättre utgångspunkt för ett lärande. Men, som vidare 
framkommit enlig Svensson (2009) är det inte bara samtalen direkt efter en lässtund som ger 
positiva effekter utan att barnen regelbundet får möjlighet att göra kopplingar mellan olika 
texter och texters innehåll och hitta och utforska olika samband.  
 
Ett bra sätt att påbörja en lässtund enligt Lindö (2005) är betrakta bokens framsida och 
samtala med barnen kring den. Damber et al. (2013) som betonar detsamma säger att sådana 
samtal skapar både skapar en förståelse och förväntan om bokans innehåll hos barnen innan 
man börjar läsa boken. Men Fox (2003) anser att vi inte får se högläsningen som något vi 
måste göra för barnens skull utan se det som ett lustfullt tillfälle istället. 
 

Högläsning får inte betraktas som något man SKA ägna sig åt för att Det Är Bra 
För Barnen...det där med att det är bra för dem är något vi får på köpet 
 (Fox, 2003:18). 

Samtal, dramatisering & tematiskt arbete 
För att få en större effekt på språkutvecklingen så är det samtalet kring texten en viktig aspekt 
enligt Svensson (2009). Författaren menar att genom att koppla berättelsen innehåll till barns 
egna upplevelser skapas en personlig upplevelse kring läsandet och ger dem möjlighet att 
upptäcka olika världar genom språket. Vidare förklarar författaren att om barn endast får 
böcker upplästa för sig rakt upp och ner lär det sig inte komma ifrån det naturliga språket de 
befinner sig i dagligen. Lindö (2005) poängterar också hur nödvändigt det är med samtal 
kring litterturen för att det ska bli en betydelsefull stund för barnen. Författaren menar att 
detta är ett lika viktigt utrymme att ge barnen allt från förskoleåldern upp i skolåldern.  
 
Genom att göra dramatisering av litteraturen som läses i förskolan anser Damber et al. (2013) 
att barnen erbjuds en möjlighet att delta aktivt. Det skapar ett meningsfullt tillfälle för barnen 
att utforska en berättelse, deras figurer och hur de agerar. Ett annat sätt att arbeta med 
litteratur enligt Damber et al. (2013) är temaarbete. Detta menar författaren ger barnen 
möjligheter att fängslas i spontana lekar och aktiviteter där begreppen ur litteraturen används i 
det vardagliga samtalet. 

Känslor och konflikter  
Förutom att litteruren gynnar barnens språkutveckling så pekar många däribland Edwards 
(2008) och Lindö (2005) på att läsning kan var ett verktyg till att hantera konflikter och svåra 
känslor.  Exempelvis, vid  problem i barngruppen med osämja och konflikter, kan enligt 
Edwards en termins arbete med böcker om just detta, leda till en goda effekter. Även när det 
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kommer till svåra ämnen som skilsmässa eller död så har enligt Edwards många bilderböcker 
ett bra sätt att ta upp det ur ett barnpespektiv.  Böckerna och läsningen ger barnen möjlighet 
att bearbeta sina känslor. Men Edwards (2008) poängterar samtidigt att detta inte sker 
automatiskt utan att det är viktigt med samtalen kring det lästa. Lindö (2005) tar på liknande 
sätt upp hur barnböcker kan hjälpa barnen att komma närmare sina tankar och känslor. 
 
METOD 

Metodval 
Eftersom jag i min studie ville ta reda på hur förskolor använder sig av barnlitteratur och hur 
pedagoger tänker i sitt arbetssätt för att skapa ett lärande så ansåg jag att kvalitativa intervjuer 
var bra val för insamling av data. Enligt Trost (2005) så är kvalitativa intervjuer ett lämpligt 
sätt att få fram den intervjuades tankar, känslor och erfarenheter kring ett ämne.  

Urval 
I denna undersökning har jag valt att intervjua tre pedagoger från olika förskolor med olika 
åldersindelningar. Jag valde att intervjua pedagoger i olika verksamheter, som dels har olika 
lång erfarenhet i yrket, dels kan antas ha olika erfarenheter av yrkesverksamheten. Det 
begränsade urvalet av deltagare i studien bedömde jag som rimligt för att jag skulle ha 
möjlighet att bearbeta materialet på ett bra sätt inom ramen för examensarbetets avgränsning i 
tid. Trost (2005) poängterar vikten av att inte ha för många intervjuer då det kan göra det svårt 
att få en överblick över materialet. Han menar att det är bättre att ha färre men bättre utförda 
intervjuer än fler med sämre kvalitet. 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har fyra huvudkrav som jag efterföljt i 
examensarbetet, detta för att skydda mina undersökningsdeltagare som individer 
(Vetenskapsrådet, 2011). De fyra kraven förklaras nedan. 
 
Informationskravet innebär att tydligt presentera syftet med forskningen för deltagaren och att 
den har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  
 
Samtyckeskravet betyder att deltagaren ha gett samtycke att medverka i undersökningen och 
eftersom inga av mina undersökningsdeltagare i detta arbete var under 15 år så krävdes inget 
samtycke från vårdnadshavare. 
 
Konfidentialitetskravet efterföljs på så sätt att den information som jag samlar in under 
intervjuerna kommer endast användas av mig och kommer att bevaras oåtkomligtför 
utomstående; efter godkänt examensarbete kommer inspelningarna att raderas. I 
redovisningen av intervjuerna används fiktiva namn för att deltagarna inte ska kunna spåras 
på något sätt.   
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Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in under intervjuerna endast kommer 
användas till undersökningen som deltagarna har gett samtycke till. Informationen kommer 
även att efter avslutat arbete raderas och endast användas av mig i mitt arbete. 
 
All denna information framgick i följebrevet till undersökningsdeltagarna och jag förtydligade 
även dessa krav innan vi påbörjade intervjun. Genom att jag använde mig av de 
forskningsetiska principerna visades respekt och hänsyn till informanterna. 

Genomförande 
Jag kontaktade undersökningsdeltagarna via mejl för att se om det fanns ett intresse att ställa 
upp på intervjuer. I mejlet hade jag bifogat följebrevet (bilaga 1) så de fick möjlighet att veta 
vad deras deltagande innebar och vad mitt syfte var med intervjuerna. Vi bokade in en tid och 
jag valde att inte skicka med intervjufrågorna (bilaga 2) i förväg, för att få svar som är så 
sanningsenliga som möjligt. Vid varje intervjutillfälle valde jag att spela in med både en 
mobiltelefon och en dator för att vara säker på att ljudupptagningen funkade och antecknade 
stödord under intervjuns gång. Genom att spela in intervjuerna menar Trost (2005) att man 
kan gå tillbaka och lyssna på den insamlade data och under själva intervjun kan lägga fokus 
på att ställa frågor och ta in svaren. 
 
Intervjuerna genomfördes på neutrala platser på förskolan för att få ett så ostört genomförande 
som möjligt. Innan varje intervju så berättade jag återigen mitt syfte med arbetet och gav dem 
en kopia av intervjufrågorna. Jag informerade även om att de när om helst kan avbryta 
intervjun, att de är anonyma och att uppgifterna de lämnar kommer att hanteras konfidentiellt. 

Bearbetning 
Att använda sig av kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) är ett sätt att få fram och förstå 
informanternas tankar kring ämnet i fråga.  Jag valde att bearbeta materialet genom att 
transkribera inspelningarna och sedan forma det till berättelser utifrån deras egna ord. Detta 
analyserade jag sedan under mina syftefrågeställningar för att få en gemensam bild av 
informanternas berättelser. 
 
RESULTAT 

Pedagogerna som medverkat i intervjuerna är mellan 30 och 58 år, samtliga är kvinnor och 
har genomgått en förskollärarutbildning. Informanternas yrkeserfarenhet som förskollärare 
varierar mellan 5 och 27 år. Alla har även tidigare erfarenheter av arbete i förskoleverksamhet 
(då som barnskötare). I det följande är deras namn fiktiva.  
 
Informanter 
Anna: Arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år, verksam förskollärare i 27 år  
Sara: Arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år verksam förskollärare i 5 år  
Malin: Arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år verksam förskollärare i 27 år  
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Om barnlitteratur i förskolan 
Anna berättar att hon anser att barnlitteraturen har en stor roll i förskolan då fler barn 
spenderar allt mer tid i verksamheten. Hon uttrycker att det är ju här de till stor del lär sig 
språket och då är lässtunderna viktiga. Högläsningen ger en gemenskap och en möjlighet för 
barnen att utveckla ordförråd och ordförståelse. Hon nämner även att den digitala världen inte 
får göra att vi glömmer den skrivna texternas möjligheter.  
 

Den nya digitala världen den är bra men vi får inte glömma bort det här med 
högläsning för att det ger ju dels en gemenskap med den vuxne och en mysig 
stund och att man kan ha gjort något tillsammans, berätta och prata om det. Att 
ett barn som är två år får sitta med en padda för sig själv i en soffa, även om det 
är en saga i sig så tycker jag inte att det har samma givande möjligheter. 

 
Sara tycker att barnlitteraturen fyller ett stort syfte för barnen i förskolan. Speciellt för de barn 
som inte får ta del av litteraturens värld där hemma. Hon anser att barnen berikas av att ta till 
sig av litteraturen och kan få glädje av det på många sätt. Inte bara språket och ordförrådet 
hon tänker också att det är en bra förberedelse inför kommande skolgång, då de lär sig att 
lyssna, ta information, fantisera och bygga upp egna bilder av sagans värld. 
 

Om man skulle tänka sig en verksamhet utan böcker skulle det kännas väldigt 
märkligt.  Det känns ju som en viktig del. 

 
Även Malin anser att litteraturen har en viktig del i förskolans verksamhet, som främjar både 
språkinlärningen och ordförrådet. Men hon menar även att de är en bra stund för barnen att 
skapa gemenamma erfarenheter och samtala kring dem. 

Litteraturen i förhållande till läroplanen 
För Anna har det alltid varit intressant med böcker ända sen barnsben vilket gör det självklart 
för henne att böcker ska finnas i verksamheten. Hon menar att har man inte det intresset för 
böcker så kan ju läroplanens mål tolkas på olika sätt. Vilket gör att hon kan tycka att målen 
skulle kunna specificeras något då det inte nämns något om litteratur i läroplanen. 
 

Det är ju spretigt och alla väljer ju vad dom vill ta åt sig. 
 
Sara tycker att litteraturen har en viktig del i förskolan men anser att det finns många mål i 
läroplanen som kan kopplas till att läsa i förskolan. Att det borde stå i klartext i läroplanen 
tycker inte hon är nödvändigt. 

 
Det skulle inte göra något om det stod med men jag tänker att språket och 
böcker det är ju som på nått vis stommen litegrann som alla barn ska få. 

 
Även Malin tycker att de målen som redan finns i läroplanen kan kopplas till litteratur och 
läsning i förskolans verksamhet. Och tror inte att bara för att det inte uttalas om litteratur i 
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riktlinjerna, att det påverkar böckernas användning i förskolan då det alltid har varit en så pass 
naturlig del i verksamheten.  

Genomförande av högläsning 
På Annas avdelning sker högläsning varje dag oftast efter vilan men också många spontana 
tillfällen under dagen. Hon berättar även att de kan använda sig av högläsning om 
samlingarna har speciella teman, men också om situationen i barngruppen känns stökig, för att 
då lugna ner. För att skapa en bra lässtund för barnen anser Anna att det krävs ett rum där 
barnen kan få lugn och ro, helst någonstans där man kan stänga dörren.  
 

Det bästa är ett lugnt rum, inget genomfartsrum utan ett rum där man kan sitta i 
lugn och ro. Men tyvärr sker läsningen många gånger i ett genomfartsrum. 

 
Antalet barn är också en faktor enligt henne då helst inte ska vara så många barn åt gången 
som lyssnar. Men detta kan variera ganska mycket under det spontana läsandet då man kan ha 
allt från två till åtta barn som vill lyssna på samma gång. 
 
På Saras avdelning läser de för barnen dagligen. Hon berättar att det vanligtvis har skett efter 
lunch på den så kallade läsvilan. Men nu på senare tid har de ändrat till att denna styrda 
lässtund sker vid niotiden innan de ska gå ut för dagen. Anledningen till denna ändring är att 
de efter lunch endast är två pedagoger vilket resulterar i att de har tio barn på samma läsvila.  
Sara tycker att ändringen har funkat bra och barnen har kunnat koncentrera på ett bättre sätt 
då barngruppen kunnat delas på tre.  
 

För at det ska bli meningsfullt så är det ju bra att det inte är så jättemånga, då går 
energin inte åt så mycket annat än att koncentrera sig på sagan. 

 
De har även på Saras avdelning en samling fyra dagar i veckan där barnen får lyssna på en 
bok som en pedagog läser och barnen får inte se bilderna under tiden. Hon berättar att detta 
funkar olika bra vid varje tillfälle då vissa av barnen har svårt att koncentrera sig. Men hon 
menar att detta är en träning som är bra för barnen, att kunna visualisera sig in i berättelsen. 
Efteråt så ställer pedagoger kring boken och samtalar kring vad som hände och barnen 
forsätter ofta prata om det under dagens gång. 
 

Man märker att dem verkligen lyssnat även fast de kanske inte alla gånger ser ut 
så. 

 
På avdelningen där Malin arbetar har de både spontana och organiserade lästunder varje dag. 
Under de planerade lässtunderna som sker på förmiddagarna berättar Malin att de delar in 
barnen i mindre grupper utefter mognad då det ger pedagogen en möjlighet att välja lämplig 
litteratur utifrån just den gruppen barn. Annars menar Malin att det finns en risk barnen blir 
ointresserade då de antigen kan bli för svårt eller alldelens för lätt.  De har även ett moment i 
verksamheten som de kallar ”Veckans boktips” där ett barn i veckan har möjlighet att ta med 
en bok hemifrån som de får visa och berätta för sina kamrater. Att inte ha för stora 
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barngrupper när det är dags att läsa är något Malin menar är vikigt för att lässtunden ska bli 
givande i så stor mån som möjligt, men även att vistas i ett rum där barnen har möjlighet att 
koncentrera sig. 

Att välja barnlitteratur 
När det gäller val av barnlitteratur så berättar Anna att en av pedagogerna brukar besöka 
biblioteket med några barn åt gången om tiden finns när det är dags att lämna tillbaka tidigare 
böcker. Här får barnen välja ut böcker men även pedagogen plockar ut lämpliga böcker. Men 
hon anser att besöket inte alltid kan utnyttjas på de sätt de skulle vilja, då tiden är kort och en 
faktor som inte går att komma ifrån då det gäller att hinna tillbaka till förskolan, till exempel 
innan lunch. Hon tänker att det vore inte bara trevligt men också mer pedagogiskt givande om 
de skulle kunna stanna en längre stund och kanske hinna läsa för barnen.  
 

… det blir mycket att man går dit och så lånar man böcker och så går man 
tillbaka. Det är inte någon timme man kan vara på biblioteket utan det är korta 
stunder. 

 
Under de spontana lässtunderna så är det oftast barnen som väljer böcker. Men arbetar 
barngruppen med ett speciellt tema så gör pedagogen valet. Anna berättar även att vid 
situationer där det inträffat något i barngruppen kan en bok vara ett bra verktyg till att lösa 
och ge förståelse över situationen. De arbetar mestadels med bilderböcker men har vid vissa 
tillfällen valt att använda sig av flanosagor istället då det har uppskattats av barnen. 
 

Om att det är att dela med sig eller om det har vart en konflikt eller så, att någon 
har knuffat någon annan så kan man ju välja en bok som har med det ämnet att 
göra. 

 
När det är dags för lässtunder där Sara arbetar så har pedagogerna valt att styra litteratur valet 
lite mer än tidigare. I vanliga fall så har barnen fått välja var sin bok men nu väljer ofta 
pedagogen allt ifrån de böcker barnen har lånat på biblioteket till kompisböcker som 
innehåller enkla och bra budskap. Detta för att skapa en mer lärorik stund för barnen. En gång 
i veckan så får ”Veckans kompis” ta med sig en bok hemifrån som de får berätta om som de 
sedan läser. 
 

Det är ett uppskattat moment i verksamheten… de känner sig stolta och glada 
över att få visa upp och berätta om sin bok. 

 
Som alternativ till biblioteket får Malins förskola besök av Bokbussen där två till tre barn och 
en pedagog från avdelningen får gå och låna böcker. Barnen får själva välja de böcker som de 
vill låna och pedagogen som följer med plockar ut några böcker som kan användas till om de 
exempelvis arbetar med ett speciellt tema just då. De böcker som lånas av barnen har de fri 
tillgång till på avdelningen vilket dagligen skapar många spontana lästunder. 
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Barns intresse för böcker 
Sara anser att många av barnen visar ett stort intresse för litteratur. Men hon kan se att några 
barn på avdelningen inte riktig har tid att sätta sig ner spontant och lyssna på en bok. Hon 
tänker att det är annat i verksamheten som drar starkare för vissa barn. Sara känner att de 
borde lägga ner mer tid på att fånga barnens intresse när det gäller litteratur då det inte är 
något de har prioriterat i dagens läge. 

 
… dom är så sugna på att göra annat så därför tror jag att bokläsningen faller 
bort. 

 
Intresset för böcker visar sig på olika sätt i Annas barngrupp, både genom att de själva går och 
väljer en bok som de vill ha läst för sig men också att barnen sitter själva eller tillsammans 
och tittar i böcker. De barn som visar ett mindre intresse för litteratur och lässtunder kan 
enligt henne lockas med böcker som innehåller de just det barnet gillar. 
 

Det kan vara till exempel att jag vet att det barnet har jättestort intresse för just 
traktorer och är det ända han leker med på förskolan. Då väljer jag att plocka 
fram en bok om traktorer och kan på så sätt intressera honom för stunden. Och 
förhoppningsvis skapa en lust för böcker i längden 

 
Dock anser hon även att det kan vara bra att informera föräldrarna om att de skulle kunna läsa 
hemma. Ju mer kontakt de får med böcker ju större chans är det att intresset ökar menar Anna. 
 
Malin berättar att läsningen på avdelningen är något de har lagt ner mycket tid på nu på senare 
tid och att detta har visat ett ökat intresse hos barnen. De barn som tidigare inte varit särskilt 
intresserade av böcker kan idag sätta sig självmant och läsa. Många barn väljer under den fria 
leken att läsa böcker med varandra. 
 

Med hjälp av bilderna i boken hjälps de åt att läsa för varandra. 

Uppföljning av litteratur 
Sara berättar att de arbetar med litteraturen på många olika sätt än bara just att läsa ur böcker. 
De brukar göra allt från dramatiseringar av sagor till att utföra sagorna i en lek. Under 
veckans gång sker ofta en slags återkopplade aktivitet till boken som de läser vid samlingen. 
Aktiviteterna kan vara allt från en samling en lek eller ett skapande, lite som ett temaarbete 
även fast Sara inte vill kalla det de då aktiviteterna sker ganska spontant utifrån vad de läst. 
Sedan förklara Sara att de på avdelningen använder litteraturen mycket till att lära barnen om 
att uttrycka sina känslor eller hur man är en bra kompis. Detta märker pedagogerna av att 
barnen använder sig mycket utav under den fria leken. 
 

Man kan höra att ett barn uttalar sig till ett annat barn under lekens gång att till 
exempel alla ska få vara med om man är en bra kompis, eller att de kopplar det 
till att en karaktär i litteraturen de nyligen läst inte skulle tycka att det var rätt att 
göra så, vilket ofta leder till att de löser konflikter själva 
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När det kommer till att bearbeta litteraturen så berättar Malin att de lägger stor vikt vid 
samtalet kring boken. De samtalar både före, under och efter de planerade lässtunderna. Före 
dem börjar läsa tittar de på bokens framsida pratar om vad den skulle kunna handla om. Detta 
skapar en förväntan hos barnen som är viktigt enligt Malin. Både efter och under bokens gång 
har barnen möjlighet att ställa frågor kring bokens innehåll och om det var några svåra ord de 
inte förstod. Andra sätt som litteraturen de läser bearbetas är genom skapande och lek men 
detta sker ofta när de arbetar med speciella teman. Under temaarbetena används boken som 
den centrala delen. Hon berättar att de med femårsgruppen på förskolan har just nu ett tema 
om rymden där de läser böcker som sedan övergår i skapande och lekar kring böckerna. 
 
På Annas avdelning är barnen lite mindre och hon menar att det kan vara svårt för barnen att 
förstå sammanhanget mellan en bok och en aktivitet. Att ta hjälp ta hjälp av verkliga figurer 
och bilder för att skapa ett tema för barnen är en bra sak enligt Anna.  
 

Det här med tema eller konfliktlösning till exempel att man tar till Babblarna 
som hjälp att dom ska förstå. 

 
Vidare berättar Anna att hon anser att det är samtalet kring boken som är det viktiga för att 
barnen ska kunna förstå och göra egna kopplingar till sin egen vardag. Annars anser hon inte 
att det har någon större effekt på deras utveckling. 
 
Analys 

Om barnlitteratur i förskolan 
Samtliga informanter använder sig av både spontana och planerade lästunder dagligen och 
anser att litterturen har en stor roll i förskolans verksamhet. Sara nämner att det är extra 
viktigt för de barn som inte får böcker lästa för sig i hemmet . Detta menar även Damber et. al 
(2013) och Svensson (2009) som understryker vikten av att litterur i förkolan för de barn som 
saknar den stimulansern i hemmet. 
 
Samtilga informater ansåg att användningen av barnlittertur utvecklar barnens språk och 
ordförråd. Men två av informanterna nämner även ordet gemenskap i våra samtal. De menar 
att högläsningen blir ett tillfälle där barnen skapar erfarenheter tilsammans med varandra. 
Sara nämner att litterturen är en möjlighet för barnen att skapa sig fantasier och bygga upp 
nya världar men även en viktigt del inför framtida skolår. Detta nämner även Damber et al. 
(2013) som menar att barnen med hjälp av litteraturen skapar en relation till skriftspråket som 
de förhoppningsvis behåller livet ut. 

Litteraturen i förhållande till läroplanen 
Inga av informanterna ställde sig helt negativa till att läroplanens mål inte involverar 
litteraturens betydelse. De ansåg att de redan existerande målen kunde kopplas till böcker och 
läsning i förskolan. Detta stämmer inte överrens med Kårleand (2013) som är oroad över 
läroplanens utformning gällande littertur, som menar att risken finns att litteraturen hamnar i 
skymundan. 
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Genomförande av högläsning 
Under de planerade lästunderna nämner alla informanter att de delar in barnen i mindre 
grupper. Malin berättar att på hennes avdelning sker uppdelningen utifrån ålder och 
utveckling för att kunna anpassa valet av littertur.Två av de tre informaterna har valt att 
placera de planerade lästunderna på förmiddagen. På Saras avdelning har den gått från att ha 
lästunden efter lunch till morgonen och ser att detta har lett till en mer koncentrerad 
barngrupp. Granberg (2006) styrker detta då han menar att barnen på morgonen är som mest 
närvande och inte störda av trötthet eller hunger. Anna var den enda pedgogen som nämde 
rummets betydelse som en faktor för en bra högläsningstund. Detta bekräftar Granberg (2006) 
som anser att det krävs en plats där barnen slipper störas av intryck från den övriga 
verksamheten. De två andra informaterna nämner barngruppens storlek som en viktig del för 
att lästunden ska uppnå sin fulla potens. 

Uppföljning av litteratur  
Högläsning är det vanligaste sättet där bearbetningen av litteraturen sker. Malins avdelning 
lägger stor vikt vid samtalet kring boken. Men även de två andra informanterna samtalar kring 
litteraturen på ett eller annat sätt. Vilket Lindö (2005) anser är viktigt för att litteraturen ska få 
betydelse för barnen. Alla informanter nämner litteraturen som en stor roll i arbetet med tema. 
Boken är starten till ett fortsatt arbete kring ämnet. Två av informanter berättade hur de 
använder litteraturen till att ge barnen en möjlighet att bearbeta tankar och känslor.  Detta 
styrker Edwards (2008) som menar att böcker kan var ett verktyg till att hantera konflikter och 
svåra känslor i olika situationer. 

Att välja barnlitteratur 
När det kommer till valet av littertur så lånar alla avdelnigar böcker på bibliotek eller 
bokbuss. Samtliga nämner att det är barnen som väljer större delen av böckerna men att även 
pedagogerna väljer ut passande böcker till exempelvis för kommande temaarbete eller 
liknande. Sara berättar att de har under senare tid valt att styra valet av litteratur under de 
planerade högläsningstunderna för att passa just den barngruppen och skapa en mer berikande 
stund för barnen. Heimer (2016) och Kåreland (2001) anser att böckerna ska vara i barnens 
nivå för att komma ifrån att förlora barnens intresse. 

Barns intresse för böcker 
Alla informater anser att större delen av deras barngrupper visar stort intresse för litteratur och 
läsning. Sara anser att några av barnen inte har ”tiden” att sätta sig ner och lyssna och tycker 
att de borde lägga ner mer tid på att fånga dessa barns intresse. Anna ser en möjlighet i att 
fånga upp barn som visar ointresse för littertur genom att ta reda på barnets intresse och locka 
med just böcker om detta.  
 
Diskussion 

Metoddiskussion 
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för att samla in data till då jag ansåg att 
detta var det mest lämpade för min undersökning i förhållande till de givna tidsramarna. 
Kvalitativa intervjuer ger också enligt Trost (2005) en möjlighet att ta del av informanternas 
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tankar och upplevelser kring det specefika ämnet. Att använda kvalitativa intervjuer gav också 
informaterna chans att djupare beskriva och förklara sin syn på och sina erfarenheter av 
högläsning som pedagogiskt verktyg i förskolan svaren på frågorna. Något som jag märkte i 
efterhand när jag lyssnade på de inspelade intervjuerna var att fler följdfrågor kunde ha ställts, 
då informanternas svar ibland var otydliga och som jag därför hade svårt att tolka. Om studien 
hade byggt på fler informanter skulle tillförlitligheten ha varit större. Men som Trost (2005) 
påpekar så är ett färre antal intervjuer bättre då det blir lättare att överblicka materialet. 
Studien som är begränsad till ett litet format gör sålunda inte anspråk på att ge en heltäckande 
bild av hur förskolor generellt arbetar med högläsning.Trots det begränsade formatet anser jag 
att den här kvalitativa studien ger en aktuell bild av hur högläsning kan förstås av pedagoger 
och tillämpas som pedagogiskt verktyg förskolans verksamhet idag. Studien har i alla 
avseenden följt Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer (Vetenskapsrådet, 
2011). 
 
Då jag kände informanterna sedan tidgare så kunde intervjuerna utföras på ett mer avslappnat 
sätt både för mig och informanterna, vilket kan bidra till ett mer öppet samtalsklimat och 
därmed djupare reflektioner enligt Trost (2005).  Kanske hade jag fått andra svar om jag hade 
valt att intervjua pedagoger jag inte tidigare träffat. 
 
Jag valde att transkribera den insamlade datan, så ordagrant som möjligt och så nära 
informanternas uttryck som var möjligt. Jag har med hjälp av citat i resultatdelen försökt 
fånga informanternas betoningar i sina svar för att ge en genuin känsla av materialet. Enligt 
Patel  & Davidson (2003) påverkas materialet i utskriften då skrift och talspråk inte uttrycks 
på samma sätt; exempelvis försvinner betoningar och kroppspråk från samtalet. För den här 
studien bedömer jag dock att informanternas kroppspråk och gester var av mindre betydelse 
för innehållet i intervjuerna.  

Resultatdiskussion  
Utifrån litteraturen och de tre informanterna, med deras olika bakgrunder och erfarenheter, 
ger den här studien en inblick i barnlitteraturens roll inom förskolan. 
 
I resultatet av denna studie framkommer det att alla informaterna anser att barnlitteraturen har 
en stor och betydelsefull roll i förskolan och att litteraturen gynnar barns språkutveckling och 
ordförråd. En av informaterna menar att det är som extra viktigt för barn som kommer från 
hem där böcker inte är en naturlig del av vardagen. Vilket stämmer överrens med Damber 
et.al och Svensson (2009) tankar kring litterturens betydelse för barn. Jag anser att eftersom i 
dagens samhälle spenderar barnen allt mer tid på förskolan och att i takt med all den tekniska 
världen blir allt större del av barns vardag i hemmen så måste vi på förskolan ta vara på 
barnens möjliheter att få möta litteraturens värld. Så som en av informanterna uttryckte att vi 
inte får glömma de skriva texternas betydelse. 
 
Lässtunderna sker både spontant och i planerade former på förskolorna. Allt från samlingar 
med hela barngruppen till tillfällen där barnen önskar att få en bok lästa för sig. För att få ut så 
mycket som möjligt av själva lästunden väljer samtliga informater att dela in barnen i mindre 
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grupper, men bara en av informaterna nämner detta som en anledning till att kunna välja rätt 
litteratur för just den barngruppen. De andra nämner det mer som ett sätt att minska gruppens 
storlek för att få en mer koncentrerad barngrupp kring lästunden. Enligt Granberg (2006) så är 
det bäst att placera högläsningen på morgonen då barnen har de bästa möjliheterna till att 
varar närvarnde i stunden. Två av informanterna har valt att göra på detta vis och ser en 
förättring från tidigare. Endast en av informaterna nämner miljöns betydelse i samband med 
högläsningsstunden som viktig. Hennes uppfattning stämmer överrens med Granberg (2006) 
som menar att det krävs en plats som inte störs av den övriga verksamheten. 
 
I inledningen har jag beskrivit hur läroplanen inte uttalar hur arbetet med litteratur bör se ut i 
förskolan utan bara förskollärarens ansvar över barnens språkliga och kommunikativa 
utveckling. Ingen av informanterna såg detta som ett stort problem då många av målen kan 
kopplas till läsning och böcker. Men jag håller med en av informaterna om att detta handlar 
om ett intresse och finns inte detta så finns risken att arbetet med böcker blir åsidosatt. Detta 
styrks av Kåreland (2013) som menar om inga tydliga riktlinjer finns kan detta resultera i att 
litterturen blir en mindre viktig del av verksamheten.  
 
I litteraturöversikten har bland annat framkommit att många forskare betonar vikten av att 
uppföljning sker efter läsningen för att en kognitiv och språklig utveckling ska ske hos 
barnen. Damer et.al (2013), Lindö (2005) & Svensson (2009) nämner alla att bearbeta genom 
samtal kring litteraturen som en betydelsefull del i det hela. Om pedagogen inte följer upp 
högläsningen får barnen på så sätt inte samma möjligheter till stimulering för att utveckla det 
egna språket och begreppsförståelsen. Utifrån  informanternas svar så sker samtal kring 
litteraturen i deras verksamheter men även andra uppföljningar så som temaarbeten och 
dramatisering används också för att bearbeta det som lästs. 
 
Enligt Edwards (2008) & Lindö (2005) så kan böcker vara ett bra verktyg för att bearbeta 
barn känslor och tankar kring svåra ämnen men även ett sätt att hantera konflikter inom 
barngruppen. Detta nämner även av två av informaterna som ett sätt de arbetat med 
barnlitteraturen. Och att det har varit något som har funkat bra och barngrupperna själva 
använts sig av i den dagliga verksamheten. 

Slutsats 
Några övergripande slutssatser som kan dras av den här studien är att förskolor överlag 
arbetar med litteratur på ett eller annat sätt då det anses som en viktig del av verkasmheten. 
Vad pedagogerna lägger vikt på i sitt arbetsätt kring barnlitterturen ser olika ut från förskola 
till förskola men har ändå ett liknade tankesätt kring vad barnlitteraturen har för gynnade 
effekter på barns utveckling. Jag anser att på de förskolor som medverkat i denna stuide har 
ett fungerande arbetssätt och en bra syn när det kommer till barnlitteraturens betydelse. Men 
jag tror att om tydligare riktlinjer skulle upprättas i läroplanen, skulle litteraturen få en ännu 
större plats i verksamheten och gynna barnens intresse och utveckling kring de skrivna 
texterna och språket. 
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Fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att forska vidare i som inte kommit upp så mycket i denna 
studie är miljöns betydelse. Hur det kan utformas och locka barn in i litteraturens värld. 
Pedagogerna i denna studie nämnde bara att det bör vara tyst och lugnt men vad mer kan man 
göra.  Det skulle vara intressant att få en fördjupad inblick i detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Följebrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Rebecka Hänström och är student på Umeå Universitet och 
jag ska nu skriva mitt examensarbete. Jag undrar om ni skulle kunna tänka 
er ställa upp på en intervju som kommer ta ca 30 min. Jag kommer att 
spela in och anteckna under samtalet för att för att inte missa något viktigt. 
Skulle det vara så att ni inte vill att jag spelar in samtalet så går det bra 
också men då får ni räkna med att samtalet kommer ta längre tid ca 1 
timme. 
 

Mitt syfte med min studie är att ta reda på hur arbetet med barnlitteratur 
sker i förskolans verksamhet och hur det påverkar barns lärande. 
 

Jag utgår ifrån forskningsetiska principerna i mitt arbete vilket betyder att 
ert deltagande är frivilligt och ni har rätt att avbryta intervjun när som 
helst. Ert deltagande är anonymt och intervjumaterialet kommer att 
avidentifieras genom fiktiva namn.  Materialet kommer endast vara 
tillgängligt för mig och min handledare och kommer raderas vid avslutat 
arbete.  
 
 
 
 
Mvh  
Rebecka Hänström  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 
2. Vilken erfarenhet har du kring litteraturläsning i olika åldersgrupper? 
3. Brukar ni besöka biblioteket med barnen? 
4. När under dagen läser ni för barnen? 
5. Hur gör ni för att skapa en bra lässtund? 
6. Vad läser ni? Väljer barnen eller pedagoger? 
7. Vad har ni för syfte med högläsningen? 
8. På vilket sätt bearbetar ni det ni läser, hur? (Skapande, samtalande, leken) 
9. Visar barnen intresse för böcker självmant? (Exempel på mer eller mindre 

visat intresse) 
10. Hur ställer du/ni er till barnlitteraturens roll i förskolan? 
11. Hur ser ni på riktlinjerna i läroplanen gällande arbetet med barnlitteratur? 
12. Hur tror ni att barnen påverkas av arbetet med barnlitteratur? Ge exempel. 
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