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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare förhåller sig till användandet av 

barnlitteratur i den dagliga verksamheten. Med en specifik undran på vad och hur, samt vilka syften 

förskollärare har när de använder litteratur. Fem intervjuer har genomförts med olika förskollärare 

på fyra olika förskolor. Dessa data har sedan sammanställts och analyserats med hjälp av ett 

sociokulturellt perspektiv på kommunikation (Vygotskij, 1995), samt Lindströms (2008) modell för 

lärandestrategier. Denna modell innefattar lärande om, i, genom samt med barnlitteraturen, och kunde 

urskiljas i samtliga intervjupersoners svar. Studiens resultat visade på att lärande med litteraturen var 

den mest framträdande lärandestrategin, då den innefattade lärarens arbete med att lära barnen 

vidare kunskaper genom att använda sig av litteraturen som redskap. Lärandet om litteraturen 

behandlade förskollärarnas kunskaper om barnlitteratur samt vad den kunde ge barngruppen. 

Lärandet genom barnlitteraturen representerades i undersökningen av vidareutvecklingen som 

skedde i samband med exempelvis ett temaarbete, då barnen inspirerades av litteraturen att utveckla 

sitt moraltänk samt sitt lärande om bokstäver. Lärandet i barnlitteraturen blev synligt med hjälp av 

lärarnas anpassning av miljön på förskolan med syfte att inspirera barnen till läsning. 
 

I studien framkom även att förskollärarna använder sig av barnlitteratur i olika syften vid olika 

tidpunkter under dagen. De hade alla en mycket positiv inställning till barnlitteratur som 

inspiration och grund för ett fortsatt lärande, och var medvetna om sin roll som stöttande och 

medupptäckande under det lärandet som skedde i mötet med litteraturen. Det självklara i att 

barnen ständigt ska ha tillgång till litteraturen fanns med i samtliga lärares dagliga planering, och 

samtliga i studien betonade litteraturens del i att skapa inspiration och nyfikenhet hos barnen. 

Däremot reflekterades det över pedagogernas egen medvetenhet när det kom till att involvera 

barnlitteraturen i de planerade aktiviteterna. Några fann det enkelt och mer naturligt, medan 

andra inte var lika medvetna eller endast använde sig av barnlitteratur vid vissa valda tillfällen. 

Resultatet visade även på vikten av att hitta ”rätt” litteratur för att hålla barnens intresse vid liv, 

samt att det kan vara väldigt individuellt vad som passar just den barngrupp läraren är ansvarig 

för – en viktig aspekt för läraren att kunna känna av och arbeta med.  

 
 
Nyckelord: intervju, barnlitteratur, förskola, sociokulturellt perspektiv, interaktion. 
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Inledning 

Barnlitteratur har ständigt varit närvarande vid såväl mina praktikperioder under utbildningens 

gång, som i kurslitteratur om språkutveckling, barns fantasi samt läsutveckling. Litteratur på 

förskolan finns tillgänglig för många syften, om det så är för att locka barnen att lära sig 

bokstäver, som avslappning vid vilan, eller för att användas som tidsfördriv i väntan på en annan 

aktivitet. I min studie är jag intresserad av att ta reda på vilken syn förskollärarna har på 

barnlitteraturen, samt i vilket syfte och utsträckning den används i verksamheten för att utveckla 

barnens språk, stimulera deras fantasi samt inspirera dem till ett vidare lärande. I läroplanen för 

förskolan står: 

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

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 (LPFÖ 98, rev 2016, s.12). 

 

Det är därför av intresse att undersöka hur förskollärarna förhåller sig till litteraturen i sin 

planering för verksamheten, och även att ta reda på om litteraturen hjälper dem i deras dagliga 

arbete med att integrera läroplanen i verksamheten, och i sådana fall på vilket sätt. 
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Bakgrund 

Granberg (1996) skriver i sin bok “Småbarns sagostund” om hur arbete med sagor i tidig ålder 

bidrar till utvecklandet av barnens förmåga att känna empati, lära sig språket, samt med hjälp utav 

fantasin ha lättare att skapa inre bilder. På de förskolor jag själv besökt har barnlitteraturen varit 

mer eller mindre tillgänglig för barnen att själva disponera i den mån de önskar. Mängden böcker, 

samt för vilka åldrar böckerna är avsedda har dock varierat med barnens ålder. På 

småbarnsavdelningarna fanns relativt få böcker, mest pekböcker eller böcker med många och 

tydliga bilder, samt eventuellt en kort text till varje bild. På de äldre barnens avdelningar såg jag 

oftare ett större antal böcker med färre bilder, samt mer text till bilderna. Ibland fanns även 

enklare kapitelböcker, samt olika tjockare böcker med sagosamlingar. Genom att barnen får 

bekanta sig med sagans huvudpersoner och dela deras tankar och känslor genom sagan, kan de 

själva börja utveckla sina sociala förmågor, samt påbörja ett förstående för begrepp som 

exempelvis moral och medkänsla. Med begreppet barnlitteratur menas i denna uppsats böcker för 

barn i förskolan, det vill säga barn mellan 1 och 6 år. Granberg (1996) skriver i sin bok om två 

olika typer av barnlitteratur som existerar i förskolemiljö. Dels pekboken för de yngsta barnen, 

som endast innehåller bilder, samt bilderboken, som förutom bilder även innehåller text av 

varierande längd. 

 

Synen på hur barnlitteratur kan användas i förskolan för att bidra till barnens utveckling har 

skiftat under tid. Fram till 1700-talet antogs det att lärande var en självklar verkan av sagoläsning, 

där barn förväntades ta del av världen som den ansågs se ut genom litteraturen, samt inspireras av 

dess karaktärer till att vilja vara lydiga och snälla medborgare. Litteraturen användes då som en 

del i barnens uppfostran, och skulle medverka till att barnen använde sig utav denna för att kunna 

veta vilka val de skulle göra i livet för att inte hamna i synd (Carlsson Asplund & Pramling 

Samuelsson, 1995, s.7). Synen på barnlitteraturen förändras sedan under 1800-talet, då den gick 

från att lära ut förnuft till att även involvera fantasi och känslor. Denna kontrast bidrog till att 

diskussioner angående barnlitteraturens egentliga syfte ägde rum - kunde den lära barnen något 

av vikt, eller var den endast till för att underhålla? Vilka utav barnens behov kunde mötas med 

hjälp av litteraturen, och behövde egentligen barnen lära sig något av den?  Dessa motsättningar 

fortsätter att existera i varierande grad ända fram till vår tid, men har skiftat fokus mellan olika 

frågeställningar som väckts under årens gång (s.9). Barnlitteraturen speglar den tidsperiod, de 

värderingar samt de miljöer som råder under tiden för dess publicering, vilket innebär att den 

ständigt anpassas efter sin omvärld. Att koppla barnlitteraturens karaktärer och handlingar till 

förskolebarnens egna omvärld bidrar även till att barnen enklare kan få perspektiv på hur deras 
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eget agerande kan påverka andra, samt även dem själva (Nilsson, 1997). 

 

 Att läsa för barn kan bidra med mycket. Under mina praktiktillfällen på olika förskolor har jag 

noterat att pedagogernas förhållande till barnlitteratur kan se olika ut, samt att de använde sig 

olika mycket av litteraturen i sitt arbete med barnen. Även orsakerna till användandet skiftade 

mellan förskolorna. Då jag själv alltid varit intresserad av litteratur har jag därmed velat lära mig 

mer om hur jag som blivande pedagog kan arbeta med litteratur i förskolan. Detta då jag anser att 

litteratur är en viktig grundpelare för att hjälpa barnen framåt när det kommer till bland annat 

språkutveckling samt läsförståelse. Barnlitteratur kan introducera barnet till det första mötet med 

bokstäver, inspirera till att fantisera ihop egna berättelser eller vidareutveckla bokens händelser till 

lek (Fast, 2011). Läsningens och barnlitteraturens många funktioner och syften har behandlats i 

ett flertal studier, och dess positiva egenskaper är många. Att barnets erfarenheter och 

upplevelser av litteratur är betydelsefulla råder det ingen tvekan om enligt Svensson (2009) som 

argumenterar för att när barn, bok och vuxen interagerar i en lässituation bidrar detta till många 

olika kunskaper samt utveckling inom flera områden för barnet. Därför ansåg jag det vara av 

intresse att undersöka hur dagens förskollärare ser på detta. Finns det en medvetenhet kring 

arbetet med barnlitteratur, och är det i sådana fall gemensamt för de jag intervjuar att inkludera 

barnlitteraturen i sina planerade aktiviteter med barngruppen? 

 

Svensson menar att ha en vuxen som stöd i lässituationer bidrar till barnets vidareutveckling av 

språket, kommunikation, meningsuppbyggnad och flera andra faktorer som är bidragande i 

barnets tillägnande av kunskap (s.142 - 143). Barnlitteraturens roll i barnets utveckling fortsätter 

därmed att intressera, utmana och inspirera mig och många andra blivande lärare att använda oss 

av den med syftet att föra kunskap vidare till barnet. Det är därmed intressant att vända sig till 

erfarna förskollärare och undersöka vilka erfarenheter de har av användande av litteratur i sin 

dagliga verksamhet. 
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Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning inom ämnet, samt belysa de teoretiska 

utgångspunkter jag har valt att använda mig av i min forskningsstudie. 

  

Interaktion 

 

Maria Simonsson (2004) skriver i sin avhandling ”Bilderboken i förskolan -  en utgångspunkt för 

samspel” om hur barn använder sig av bilderboken som en artefakt för en vidareutveckling av 

dess innehåll och budskap i interaktion med andra barn (Simonsson, 2004). Simonsson har 

observerat förskolebarn och deras interaktion med bilderboken på förskolan i olika situationer. 

Hon följer barnen när de interagerar med samma bok, men i olika konstellationer, exempelvis 

lärare-barngrupp-bok, barn-barn-bok, och lärare-barn-bok. Boken i detta exempel var en ABC 

bok, och hade således ingen ”handling”. Simonsson menar att det var individuellt för barnen 

vilken lässituation som tilltalade dem, beroende på huruvida barnet tyckte boken var intressant 

samt vilket behov barnet hade att få vara med och lyssna på boken/titta på bilderna (s.140). Av 

observationerna kunde utläsas att läsandets mening ändras beroende på vilken typ av interaktion 

som omfattas av situationen. Exempelvis så ser läraren boken som ett sätt att lära barnen se 

skillnad på bokstäver, medan barnen ser boken som en chans att hitta på historier kring bilderna 

eller att få en ensam stund med läraren och därmed utforska sin relation till denne (s.142). I 

samverkan med boken interagerar barnen både med varandra, läraren, samt med materialet, det 

vill säga boken i detta fall.  Simonsson menar vidare att då användandet av boken och dess 

syfte/mål ändras i och med de olika situationer boken uppmärksammas i, så skapas också olika 

förutsättningar för interaktion. Böckerna används därmed på olika sätt beroende på situation och 

behov, och bidrar till att barnen själva aktivt skapar sig sociala lärandesituationer även då en lärare 

inte är närvarande vid läsningen/tittandet på bilderna (s. 201). Barnen lär varandra, samtidigt som 

de lär av varandra då de samtalar kring boken, ett viktigt hjälpmedel i interaktionen barnen 

emellan som de kan ta avstamp i när det kommer till diskussioner, lek och att fantisera vidare 

kring innehållet och/eller bilderna. Dessa argument stöds av Karin Jönsson (2007) som i sin 

avhandling ”Litteraturarbetets möjligheter” även talar om vikten av läsning för barn med avsikt 

att skapa sammanhållning i barngruppen, där en större grupp delar samma upplevelse istället för 

som i leken, vara mer uppdelad (s.10) Hon avhandlar även vikten av att som lärare vara 

uppmärksam på barnen under högläsningen, detta för att se att de hänger med, fånga upp deras 
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respons samt eventuellt vidareutveckla resonemang kring läsningen och bokens innehåll om 

barnen behöver detta. Något som inte alltid är helt enkelt i en barngrupp (s.10) 

Agneta Jonsson (2016) har undersökt betydelsen av lärarens sätt att kommunicera med barnet för 

att det ska finnas villkor för lärande. Hon har gjort observationer i fyra olika förskolor i 

barngrupper där barnen varit mellan ett och tre år. En tidigare studie som Agneta studerat visade 

på att läroplanen för förskolan följts ur ett barnperspektiv, det vill säga att barnens egna intressen 

och behov tas i åtanke när verksamheten ska planeras. En senare studie visar dock på att ett mer 

lärcentrerat sätt att arbeta på i förskolan, det vill säga att arbetet sker utifrån lärarens perspektiv 

samt kommunikation med barnen. Vidare undersökningar av Skolinspektionen visade på att 

lärarens förhållningssätt till kunskapen som ska förmedlas till barngruppen måste ändras, då 

dessa ansågs behöva mer genomtanke samt mer reflektion. Fokus i Agnetas artikel ligger på 

kommunikationen mellan lärare och barn, samt de didaktiska frågornas betydelse för lärandet. 

Barns villkor för lärande skapas genom delaktighet och interaktion med andra barn samt vuxna, 

och Agneta nämner en struktureringsteori som exempel på detta. Hon betonar lärarens egna 

kunskaper samt attityder och erfarenheter som en bidragande faktor för barnens lärande, samt ett 

ansvar att ta tillvara barnens egna förmågor och kompetenser för att bädda för ett fortsatt 

lärande. Videoobservationer samt tidigare intervjuer som gjorts hos de fyra olika lärarna 

analyserades och var mestadels kopplad till den verbala kommunikationen mellan lärare och barn. 

För denna analys användes en teori i fem steg, med olika typer av kommunikation. Detta visade 

på att lärandet kan ske på olika sätt hos barnet, beroende på hur, samt hur mycket läraren väljer 

att interagera/kommunicera med barnet. Kommunikation och interaktion med barnen bidrar i 

sin tur till att läraren förmår att hjälpa barnen ta ytterligare steg i sin utveckling. 

 

Carina Fast berättar i sin studie ”Att läsa och skriva i förskolan” om det viktiga i att 

förskolepersonalen tar tillvara på barnens intressen med syftet att barnlitteraturen skall locka till 

ett vidare lärande. Interaktionen barnen upplever tillsammans med pedagogen i samband med 

bokläsande bäddar för många betydelsefulla stunder av språkutveckling, samtal, läran om 

meningsuppbyggnad samt retorik (Fast,2011 ,s.186). Pedagogens val av text är därför av stor vikt 

för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån dess innehåll. Bygger interaktionen på 

envägskommunikation från enbart läraren eller inte är tillräckligt utmanande för barnen finns 

risken att texten inte fångar barnens uppmärksamhet, något som i sin tur kan bidra till att barnet 

väljer att fokusera på något annat de intresseras av mer och därmed går miste om lärandet (Fast, 

2011, s.191). Pedagogen har därför en otroligt viktig roll när det kommer till att vara väl 

införstådd i barnens erfarenhetsvärld, kunna interagera med barnen på ett utvecklande och 
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inspirerande sätt, samt ha kunskap om barnlitteratur i sig och hur denna kan hjälpa och lära 

barnen i den dagliga verksamheten på förskolan. Denna teori stöds även av Corsaro och Nelson 

(2003), som har gjort studier grundade i ett sociokulturellt perspektiv när de undersökte 

förskolebarn i USA och Italiens aktiviteter i barngruppen kring litteraturen. De använder sig av 

begreppet literacy, som på svenska kan förklaras som grundläggande läs- och skrivfärdigheter. 

Deras undersökning baserades på etnografiskt insamlade data, och visade på att den kunskapen 

barnen först fick tillgång till i gruppen av pedagogen, senare fick utrymme att växa i dialog med 

de andra barnen. De stimulerades till att använda sig av litteraturen av pedagogerna, och fick 

därmed utrymme att i ett senare skede lära ut/lära sina vänner vidare och utveckla sina tillägnade 

kunskaper i interaktionen och kommunikationen med de andra barnen. 

Språkutveckling  

Thomsen (2013) skriver i sin bok ”Det berättande barnet” om hur barnets språkutveckling 

gynnas märkbart av det samspel som skapas mellan pedagoger och barn i förskolan. Pedagogen 

bör hela tiden sträva efter att utveckla barnets språkbruk samt utmana barnet med hjälp av 

resonemang och längre och längre meningar, nya ord, olika betydelser av ord samt att använda sig 

av upprepningar. Barnet ska alltid stöttas att utvecklas lite till, att vidga sina kunskaper ytterligare 

menar hon och hänvisar till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Det kräver dock 

att pedagogen medvetet arbetar för att barnet inte ska stanna på samma nivå, utan aktivt ser till 

att vidareutveckla och stärka barnets språk utan att fastna i ”gamla hjulspår” och exempelvis 

använda sig av samma fraser om och om igen när denne talar med/läser för barnet. Simonsson 

(2004) menar i sin avhandling ”Bilderboken i förskolan - en utgångspunkt för samspel” att 

språklig medvetenhet som en följd av bilderboksanvändning i förskolan är något som 

pedagogerna själva medvetet tar med i sin planering av verksamheten. Pedagogerna i Simonssons 

exempel berättar om boken som ett medel, med vilket barnen ges möjlighet till en utveckling av 

språket (s.99) För de barn som ansågs behöva extra hjälp med språket anpassades litteraturen på 

förskolan med enklare bilderböcker/ordböcker, då pedagogerna ansåg att förståelsen inte alltid 

var densamma för barn som hade svenska som modersmål, som för de barn som hade svenska 

som andra språk. Johansson,Pramling Samuelsson & Sheridan har studerat hur språkutvecklande 

förskolor kan skilja sig nämnvärt i kvalitet från förskolor som inte arbetar lika medvetet för att 

barnen ska utveckla sitt språk. De har i sin studie tagit hjälp av observationsmetoden ECERS 

(The early childhood environment rating scale), som bland annat omfattar barnens lärandemiljö 

och möjlighet till utveckling inom förskolan. Observationerna visade att det var stora variationer 

bland förskolorna beroende på tillgängligheten av material såsom böcker, sagolådor med 
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tillhörande figurer, spel samt dataprogram. De förskolor där pedagogerna gjorde barnen delaktiga 

i aktiviteterna, använde sig av materialet tillsammans, samt förde en utmanande kommunikation 

med barnen ansågs få betydligt bättre resultat angående kvalitén på förskolan samt i vilken mån 

barnen fick tillfällen att utveckla språket. De förskolor där läraren främst ställde ja-och nej frågor 

till barnen, där materialet var svårt att nå för barnen och sällan togs fram, eller läraren använde ett 

språk baserat på rutin och oftast i samband med omsorgssituationer, fick ett betydligt sämre 

resultat (Johansson et.al., s.46).  Även Caroline Liberg (2013) styrker detta i texten ”Elevers läs- 

och skrivutveckling”, där hon skriver om hur det är de vuxna som står för ansvaret att se till att 

barnen stimuleras med mer avancerade texter  redan i yngre åldrar för att lära sig ett mer varierat 

språkbruk än det de möter i sin vardag (Skolverket, 2013,s.9). Detta lägger i sin tur en viktig 

grund för barnets senare förmåga att lära sig läsa och skriva. Jag fann det därför vara av intresse 

att undersöka i min studie huruvida de lärare jag ämnade intervjua hade dessa faktorer i åtanke 

under sin planering av verksamheten. Att även höra de berätta om i vilken mån de medvetet 

arbetade med litteraturen som ett redskap till förmån för att barnens språk skulle utvecklas bidrog 

till utformandet av intervjufrågorna i denna studie. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturellt perspektiv  

 
Lev S Vygotskij levde mellan 1896 och 1934. Hans kunskaper inom psykologi, pedagogik, 

vetenskapsteori samt en mängd andra områden gjorde honom välkänd och respekterad främst för 

sina tankar om utveckling. Vygotskij var den som var ursprunget till teorin om det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Han menade att läraren redan på förskolan har i uppgift att intressera 

barnet för skriftspråket och inspirera till ett vidare lärande med hjälp av förmedlande av kunskap, 

något som tas tillvara i dagens läroplan för förskolan (Vygotskij, 1995) Enligt Vygotskij så är en 

förutsättning för att ett lärande ska ske att pedagogiken och pedagogen är närvarande och 

medvetna om barnets förmåga att lära från dem. Lärandet inspireras av dialogen mellan 

pedagogen, barnet och andra runt omkring. Barns lärande i samverkan med andra förklaras med 

hjälp av sociala konstruktioner, där dialogen ges stor betydelse (Vygotskij i Hagtvet, 2010 s.25). 

Ett centralt begrepp som användes av Vygotskij var ”den proximala utvecklingszonen” 

(Vygotskij, 2001). Detta begrepp förklarar barnens behov av att samspela med andra för att 

utvecklas, och bäddade för en senare term som utvecklades ur detta begrepp vid 

namn ”scaffolding” eller på svenska kallat ”stöttning”. Detta går, som namnet antyder, ut på att 

den mer kunnige, exempelvis en vuxen, vägleder och stöttar den mindre kunnige (barnet) för att 

denne ska lära av processen. Det kan även vara ett barn som är mer kunnig inom ett område som 

hjälper ett annat, mer okunnigt barn (Vygotskij i Sandström Kjellin, 2004.s.46). Att använda sig av 

interaktion som en väg till lärande, samt att den som är mer kunnig inom ett område vägleder en 

som är mindre kunnig, kännetecknar därmed det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 

2000) De redskap, eller verktyg som lärandet gynnas av, skapas genom kommunikationen mellan 

människor, och i detta fall mellan lärare-barn eller barn-barn. Både rent fysiska redskap, såsom i-

pads samt intellektuella redskap såsom förmågan att exempelvis kunna läsa. Det är genom att 

använda sig av dessa redskap som vi utvecklar och får möjlighet att föra lärandet och kunskapen 

vidare (Säljö, 2000.s.22) Kommunikationen som sker är därför nödvändig för att ett lärande ska 

uppstå, och de verktyg vi använder oss av i vår interaktion med andra, i detta fall barnlitteraturen, 

är på grund utav detta av intresse för denna uppsats. Men det är inte vilken kommunikation som 

helst som ska ske, utan för att lärande ska ske sätts kommunikationen i relation till ett specifikt 

syfte. Med andra ord behöver läraren ha didaktisk kompetens. Englund (2007) menar att lärarens 

didaktiska kompetens är avgörande för att lärandet ska inneha ett betydelsefullt och utvecklande 

innehåll (s.134). Lärarens inställning till litteraturens innehåll och budskap borde därför vara av 
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största vikt för att en grund till lärande ska uppstå. Då läraren är förmedlaren av litteraturen till 

barnet är det av största vikt att kommunikationen är tydlig och hjälper till att skapa ett innehåll 

för barnet (Englund, 2007, s.128). För att kunna undersöka vilka syften som ligger till grund för 

användandet av litteraturen kommer jag att ta hjälp av Lars Lindströms (2008) fyra olika 

lärandestrategier. 

 

Lindström (2008) skriver om estetiska lärprocesser samt olika sätt att använda sig av estetiska 

uttrycksmedel för att förstå de lärprocesser som äger rum hos eleverna. Lindström använder sig 

av en tabell för att visa på fyra estetiska lärandestrategier, lärande om, med, i, samt genom (i detta 

fall syftar Lindström till bildkonst och medier). 

 

 

 

 

 

Tabellen består av fyra celler, där de första två kolumnerna upptas av vilken typ av lärande vi 

använder oss av för att uppnå kunskap genom att använda oss av det nämnda mediet. I de övriga 

cellerna hittar vi de medel som vi kan använda oss av då vi söker uppnå våra mål genom 

lärprocesserna (s.62) Lindström räknar upp olika exempel på hur elever tagit till sig kunskap, i 

dessa exempel inom slöjd, genom att använda sig av dessa fyra lärandeformer. Dessa fyra 
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bildar ”byggstenar” som tillsammans utgör en modell för en fungerande lärandestrategi. 

Lindströms modell visar därmed på en koppling till Vygotskijs tankar om barnens “byggstenar”, 

eller redskap för lärande som de tillägnar sig och öppnar upp för tankar kring pedagogens roll i 

detta, dvs. vilket syfte som ligger till grund för lärandet. 

 

 Liknande jämförelser kan göras med barnboken som medium, vilket jag kommer att göra i denna 

studie. Det innebär att lärande om barnlitteratur, exempelvis dess struktur samt att kunna urskilja 

dess teman och syften, kan hjälpa läraren att anpassa och välja ut passande litteratur till barnen. 

Lärandet med litteraturen kan bl.a. bidra till ökad läsförståelse, ordförståelse samt språkförbättring. 

Den tredje lärandestrategin i Lindströms tabell är att lära i barnlitteraturen. Läraren med hjälp av 

sin kompetens förmodas kunna avgöra vad i litteraturen som kan medverka till en 

vidareutveckling inom barnens olika kunskapsområden. I just denna kategori kan det exempelvis 

röra sig om att lära sig skilja på olika stämningar i litteraturen, är boken sorglig, glad, informativ? 

Vad kan detta ge barnen och på vilket plan? (Lindström, 2008, s.63) Den fjärde lärandestrategin, 

lärande genom litteraturen syftar till det förhållningssätt som i detta fall förskollärarna har till 

arbetet med barnlitteratur för att barnen i sin tur ska få ut så mycket som möjligt rent 

innehållsmässigt från litteraturen. Här spelar samspelet mellan lärare och barn en betydande roll 

för förståelsen och möjligheten till vidareutveckling samt bearbetning av litteraturen. En pedagog 

som inte är tillräckligt engagerad samt inte ser vikten av kommunikation för att en utveckling skall 

kunna ske, har heller inte bidragit till en bra grund för barnet att utvecklas ifrån (Vygotskij, 1995, 

s. 20). Detta perspektiv på lärandestrategier utifrån en sociokulturell teori kommer i studien 

användas som analysmetod för att synliggöra på vilket sätt förskollärarna förhåller sig till 

litteraturen. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt lärare i förskolan förhåller sig till 

användandet av barnlitteratur i den dagliga verksamheten. 

  Frågeställningar: 

1. Vilka erfarenheter har förskollärare av användande av barnlitteratur i förskolan; vad och 
hur används barnlitteraturen till med barngruppen? 

 
2. På vilka sätt kan barnens lärprocesser utvecklas genom användandet av barnlitteratur 

enligt förskollärarna; vilka syften har förskollärare med att använda sig av barnlitteratur? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva mitt val av datainsamlingsmetod. Jag kommer att delge 

mitt val av intervjupersoner, samt hur jag analyserat de data jag fick fram i min undersökning. Jag 

kommer även att behandla tillförlitligheten i min undersökning samt vilka etiska aspekter som är 

relevanta i användandet av denna typ av datainsamlingsmetod. 

. 

Metod för datainsamling  

Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer för att få fram data till min 

undersökning. Orsaken till att jag valt att använda mig av denna metod är för att syftet med min 

studie är att visa på förskolepersonalens syn på användandet av barnlitteratur i förskolan. Detta 

syfte kan bäst besvaras i kvalitativa intervjuer med intervjupersonerna, då den kvalitativa intervjun 

syftar till att få kännedom om intervjupersonens livsvärld (Brinkmann & Kvale, 2014, s.47) 

Denna metod används med fördel i min datainsamling, då jag kan ställa följdfrågor samt utveckla 

de frågor jag redan har. Frågorna jag formulerat inför intervjuerna såg jag till att hålla så breda 

som möjligt, detta så att jag kan få långa och utförliga svar, samt har möjlighet att be 

intervjupersonen att utveckla sina svar ytterligare om det behövdes. (Esaiasson, 2012, s.264) 

Intervjupersonernas skilda erfarenheter kommer därmed fram på ett detaljerat plan. Mina 

intervjufrågor är skapade efter en intervjuguide (Bilaga 1) som är uppstrukturerad i olika teman 

med efterföljande följdfrågor. (Esaiasson, 2012.)  Detta för att enklare få en överblick över 

intervjuns teman, det vill säga de övergripande frågorna. Det finns då även rum att utveckla 

svaren för intervjupersonen, samt för mig som intervjuar att kunna vidarekoppla underförstådda 

budskap hos intervjupersonen som kan bli till ytterligare följdfrågor (Brinkmann& Kvale, 2014, 

s.47). 

Urval  

Jag har valt att intervjua fem stycken utbildade förskollärare från fyra olika förskolor. Två av 

förskollärarna arbetar på samma förskola, men inte med samma barngrupp. Förskolorna ligger i 

en mellanstor svensk stad. En kort presentation av intervjupersonerna kan ses under efterföljande 

rubrik. För att värna om intervjupersonernas anonymitet är alla namn i studien fingerade. 
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Presentation av förskollärarna  

Eva 

Eva har arbetat som förskollärare sedan 2013. När hon studerade arbetade hon extra som 

barnskötare under hela studietiden. Hon arbetar nu på en syskonavdelning där barnen är mellan 

ett och fem år. På sin nuvarande förskola har hon arbetat i fyra månader. 

 

Sofie 

Sofie har arbetat som förskollärare sedan 1995. Hon har även arbetat som förskolechef  i 3.5år. 

Hon arbetar på en förskola där barnen är mellan ett och fem år gamla, och har ansvar för 

femåringarna. 

 

 

Karin 

Karin har arbetat som förskollärare sedan våren 2015. Hon har tidigare varit på samma förskola 

under sin praktikperiod på förskollärarprogrammet, men har inte arbetat på förskola innan dess. 

Barnen på förskolan är mellan ett och fem år, och Karin är ansvarig för femåringarna. 

 

Ellinor 

Ellinor har arbetat som förskollärare sedan 2013. Innan hon utbildade sig vikarierade hon som 

barnskötare på två olika förskolor. Barnen på förskolan är mellan ett och fem år, och Ellinor har 

nu hand om fyraåringarna. 

 

Rebecka 

Rebecka har arbetat som förskollärare sedan 2011. Under utbildningen arbetade hon extra som 

barnskötare på en förskola. Hon arbetar nu på en småbarnsavdelning, där barnen är mellan ett 

och tre år gamla. 

 

Genomförande av metod och bearbetande av material  

Intervjuerna bestämdes på förhand via telefon, där tid och datum för intervjun fick bestämmas 

av intervjupersonerna. Information om hur intervjun skulle gå till, samt att intervjun skulle 

komma att spelas in och användas i denna studie delgavs intervjupersonerna i förväg. 

Intervjupersonerna erbjöds att ta del av frågorna via mail innan intervjun skulle äga rum för att 

kunna förbereda sig om de så ville. Tid och plats för intervjun bestämdes i samråd med 
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intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes på en lugn plats, avskild från yttre störningar och 

tog ca en halvtimme per person. Efter intervjuerna var genomförda transkriberades intervjuerna 

och sammanställdes. Denna metod synliggör viktiga detaljer det annars kan vara svårt att hinna 

att skriva ner, i de fall jag hade valt att istället enbart skriva ner intervjuerna istället för att spela in 

dem. Av de data som därmed samlades in gjorde jag en bedömning av intervjupersonernas svar 

för att se vilka svar som var användbara i en analys och diskussion i anknytning till mina 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Jag har därmed utgått ifrån det sociokulturella 

perspektivet (Vygotskij,1995) på kommunikation och barnlitteratur som verktyg för lärande, vilket 

jag sedan specificerat med hjälp av Lindströms (2008) modell för lärandestrategier för att 

analysera vad och hur, samt vilka syften läraren har med litteraturanvändningen. 

 

Etiska aspekter  

Jag har i denna studie tillämpat Vetenskapsrådets 4 huvudkrav då jag utfört mina intervjuer. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet,2002). Informationskravet tog jag hänsyn till då jag informerade 

intervjupersonerna om hur intervjun skulle genomföras, då jag berättade att intervjun skulle 

spelas in, samt då jag erbjöd dem att ta del av intervjufrågorna i förväg. (Vetenskapsrådet,2002, 

s.7) Samtyckeskravet, som innebär samtycke till intervjun inhämtades av intervjupersonerna före 

nämnda intervjuer. Intervjupersonerna hade även möjlighet att närsomhelst före, under eller efter 

intervjun att avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet,2002, s.9). Konfidentialitetskravet, 

som yrkar på intervjupersonens rätt att vara anonym, har jag tagit hänsyn till genom att fingera 

intervjupersonernas namn, både i mina anteckningar samt i min studie för att ingen ska ha 

möjlighet att förstå vilka som varit mina intervjupersoner (Vetenskapsrådet,2002 ,s.12). Jag har 

enbart använt mig av intervjupersonernas svar för att kunna genomföra denna forskningsstudie, 

svaren kommer alltså inte att användas i några andra syften vilket det sista kravet, nyttjandekravet 

står för (Vetenskapsrådet,2002, s.14). 

Reflektion över metod 

Intervju som metod fungerade bra för min studie. Det var dock ett problem att två av mina 

intervjupersoner blev sjuka så att intervjuerna fick skjutas upp en vecka, då jag inte tagit med 

i tidsberäkning att detta kunde ske. Att vara den som intervjuar ansåg jag vara en utmaning, 

speciellt i början då jag fann det svårare att ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Detta 

kändes dock enklare efter ca två intervjuer när jag kände mig mer bekväm i situationen. Jag 
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ansåg det vara en stor fördel att spela in intervjuerna, även om jag antecknade samtidigt. Jag 

skulle omöjligt ha hunnit med alla detaljer och fångat alla nyanser i intervjupersonernas svar 

med hjälp av enbart anteckningar. Jag skulle dessutom haft betydligt svårare att fokusera på 

personens svar om jag varit bunden till att konstant skriva istället. Att kunna gå tillbaka i 

materialet och ha möjligheten att lyssna på det flera gånger var avgörande för att kunna 

urskilja detaljerat material som kunde användas i en analys till min studie. 
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Resultat 

Vilka erfarenheter har förskollärare av användande av barnlitteratur i 

förskolan; vad och hur används barnlitteraturen till med barngruppen? 

Samtliga intervjuade förskollärare ser barnlitteratur som något väldigt positivt, som skall finnas 

tillgängligt och användas ofta i förskolan. Sofie berättar att de satt upp särskilda hyllor för böcker 

på sin förskola i barnens höjd, så att de lätt ska kunna ta en bok själva när de känner för det. 

Bredvid hyllorna står små fåtöljer i barnstorlek och en soffa för barnen att sitta och läsa i, 

tillsammans, själva eller med en vuxen. Eva berättar att två barn varje fredag får ta med sin 

favoritbok till förskolan, som de sedan läser på samlingen eller på vilan. På Ellinors och Rebeckas 

respektive förskola brukar pedagogerna se till att alltid ha med litteratur som en viktig bas i sina 

temaarbeten, som genomsyrar verksamheten på förskolan under läsåret. Samtliga förskollärare 

berättar att de går regelbundet till biblioteket och har som rutin att läsa för/med barnen någon 

gång under dagen varje dag. Samtliga förskollärare använder sig ofta av barnlitteratur på vilan, 

och/eller på samlingen även om det inte förekommer varje dag. 

 

Dom lyssnar men vill gärna kommentera om man har högläsning på vilan. Jag upplever att 
det kan bli en stimmigare vila om man läser. Så oftast lyssnar vi på en inläst bok på cd. Men 
sen har ju jag läst för de äldre barnen bara ibland, när de mindre haft egen vila. Då blir det 
lite mer boksamtal ändå på vilan. (Karin) 

 

Ellinor och Rebecka arbetar inte på samma förskola, men berättar båda att de ser till att involvera 

barnlitteratur mycket på sina respektive avdelningar. Detta då de arbetar med ett tematiskt 

arbetssätt där barnlitteraturen ofta har en stor plats inom temat. Ellinor berättar om en vår för två 

år sedan då de hade sago-tema med anknytning till värdegrunden. 

 

Vi hade några olika bokserier som vi jobbade med, men jag kommer särskilt ihåg när vi 
jobbade med Alfons-böckerna. De har så bra teman som barnen kan relatera till och 
inspireras av. Den våren var det mycket tjafs mellan barnen, och vi tyckte att de behövde 
fokusera lite på det här med att vara en bra kompis, så då passade ju Alfons jättebra i det 
syftet (Ellinor). 

 

Sofie berättar att de ofta utgår från en bok till att börja med, gärna en som barnen visat intresse 

för. Sedan har pedagogerna spunnit vidare på detta och låtit barnen dramatisera, samtala och rita 

utifrån boken. 
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Vi använde den här ”Vännerna i Kungaskogen” i våras, den hade så bra tema om vänskap 
så det passade jättebra att prata om. Sedan blev det att vi dramatiserade den och gjorde en 
teater där barnen sjöng sångerna från boken och hade några repliker. Det blev väldigt 
populärt, och de hänvisar fortfarande till karaktärerna i boken ibland när vi pratar om hur 
man ska vara mot varandra (Sofie). 

 

Samtliga pedagoger berättar att de oftast pratar med barnen om bokens innehåll då de läst något 

tillsammans. Sofie och Karin betonar dock att det inte alltid blir en diskussion efter läsning, då 

det  inte alltid finns tid till detta. Båda är dock överens om att diskussion tillsammans med barnen 

bidrar till en högre förståelse hos barnet, samt att de ändå eftersträvar en diskussion i samband 

med läsningen i den mån det fungerar tidsmässigt. Karin berättar om barnlitteratur som en hjälp 

för att få barnen att lättare förstå teman som kan vara svåra att förklara. 

 

När vi hade FN dagen pratade vi om barnens rätt, då hade vi lånat en bok om det. Då blev 
det ett samtal kring det efteråt, hur har barnen det i andra länder? Och så pratade vi om 
barns rättigheter, om barnen var medvetna om vad de hade rätt till. Då blir det ju lite 
djupare samtal om man säger så. Men det är ju inte så att man bara ställer en massa frågor 
efter, utan det blir ju i sådana fall under tiden man läser. (Karin) 

 
 Karin och Ellinor har båda arbetat med ”Kompisböckerna” med sina barngrupper, en bokserie 

som behandlar olika konflikter och dilemman som kan uppstå i barngruppen. De diskuterar alla 

fördelarna med att använda sig av denna typ av bok i förskolan. 

 

Det blir så mycket lättare för barnen när de kan prata om bokens huvudperson efteråt och 
verkligen sätta sig i den personens känslor. Alla har ju varit med om att känna sig utanför 
eller inte vetat hur man ska ta sig in en lek eller så, och då kan vi diskutera tillsammans hur 
man kan göra (Ellinor). 

 

Då kan man ju läsa den boken man tycker passar just då och efteråt kan man prata med 
barnen och fråga hur de brukar göra i samma situation, hur de hade löst det hela. Ibland 
har de nämnt det själva att ”vi har ju bestämt att vi ska göra såhär” när vi pratat om våra 
regler vi satt upp tillsammans på förskolan. Då kan de koppla böckerna till våra regler till 
exempel. (Karin) 
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På vilka sätt kan barnens lärprocesser utvecklas genom användandet av 

barnlitteratur enligt förskollärarna; vilka syften har förskollärare med att 

använda sig av barnlitteratur? 

Eva menar på att användandet av barnlitteratur bidrar till en ökad nyfikenhet och väcker barnens 

lust att lära sig mer. Det kan även användas för att fördjupa de kunskaper barnen redan har, så att 

de kan ges möjlighet att lära sig mer om ett ämne de är särskilt intresserade av, exempelvis 

dinosaurier. Eva, Ellinor och Sofie berättar alla om hur de upplever att läsande i barngruppen 

inspirerar barnen att vilja lära sig läsa själva, och Eva och Karin berättar om hur barnen ibland 

sätter sig och ”låtsasläser” med varandra eller ensamma. Intresset för bokstäver och hur ord 

uttalas är även det en inspiration för barnen att vidareutvecklas ifrån i samband med läsningen, 

menar Ellinor. Eva upplever dock att det även finns barnlitteratur som utmanar barnen på fel 

sätt. Hon menar på att då barnen upplever att de inte förstår orden eller handlingen i en bok, så 

tappar de snabbt intresset och gör hellre en annan aktivitet. 

 

Jag är nog ganska kinkig när det gäller böcker. Många böcker har svårt språk, ord som barn 
inte kan, det stör jag mig jättemycket på. Jag vill ha språk som barn tar till sig så de inte 
stänger av. (Eva) 

 

Även Sofie berättar om erfarenheter med böcker som tagits hem från biblioteket och inte tittats 

igenom ordentligt av personalen innan barnen får höra dem. Resultatet blev då att boken inte ens 

blev läst till hälften på grund av att den innehöll svordomar och ett språk hon inte tyckte passade 

barngruppens ålder. Boken togs snabbt bort och återlämnades. Samtliga förskollärare betonar 

vikten av att använda sig av barnlitteratur som är relevant för just deras barngrupp. Det gäller 

därför att man är lyhörd och öppen inför barngruppen och dess samlade förmågor menar 

Rebecka. Eva anser att litteratur alltid ska finnas med inom arbetet på förskolan, men att det även 

är viktigt att inte ta med litteratur ”bara för att”. 

 

Jag tycker litteraturen ska passa till det man har planerat, det ska inte bara vara något som 
man bara tagit i farten. Jag tänker kanske inte jättemedvetet på mina val av böcker, men jag 
borde göra det mer. (Eva) 

 

Även Karin vill använda sig mer av böcker i sin planering, och menar att hon borde utnyttja 

biblioteket i närområdet och dess bibliotekarier mer. Detta då det ofta finns färdiga temaväskor 

att hämta ut, där innehållet redan är anpassat efter det valda temat. På förskolan finns det 
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visserligen många böcker, men i Karins tycke är det för många, så att det därför är svårt för 

pedagogerna att ha koll på vad alla innehåller. 

 

På Ellinors avdelning använder sig pedagogerna mycket av olika ABC-böcker med barnen, då de 

upplevt vid utvärdering i arbetslaget att barnen blivit mer intresserade av att lära sig bokstäver 

med hjälp av dessa. 

 

Man märker liksom hur det utvecklas, från att vi har läst olika bokstavs-ramsor till exempel, 
till att barnen vill lära sig skriva bokstaven, de letar efter saker som börjar på den bokstaven 
när vi äter och så vidare. Plötsligt handlar allt om bokstäver, i flera olika situationer än bara 
lässituationen. Det är häftigt att se! Det blir som en kedjereaktion på det man läst, så man 
ser ju att det fungerar, iallafall för de här barnen (Ellinor). 

 

Ämnen som berör kamratskap, moral och värderingar är något som samtliga förskollärare i 

intervjuerna berättat om som en positiv bieffekt av barnlitteraturen. Rebecka berättar att hennes 

småbarnsgrupp fastnat för bokserierna om Emma och Totte som finns på de flesta förskolor. 

 

De tar upp de minsta barnens liv, som det ser ut hemma, på förskolan, vid besök på 
vårdcentralen.. De gillar nog det för att de kan känna igen sig. Då förstår de ju vad som 
händer mer. Boken när Emma ramlar ner från förskolans klätterträd är mest populär nu, 
så vi har pratat jättemycket om vad man ska göra när någon gör illa sig till exempel 
(Rebecka) 

 

Bland de förskollärare som har äldre barngrupper vill även barnen läsa om äldre barn, som 

Madicken, Alfons eller enklare kapitelböcker som exempelvis Lassemajas Detektivbyrå berättar 

Ellinor. I de efterföljande diskussionerna blir det mycket prat bland barnen om rätt och fel och 

vad man får och inte får göra. De tidigare nämnda ”Kompisböckerna” tas upp även här som ett 

värdefullt verktyg i arbetet med att vara en bra kompis och vilka regler man ska ha på förskolan i 

barngruppen. Sofie berättar om när de läste Madicken och barnen började prata om att de också 

ville ”hoppa från taket med paraply”, något de självklart inte fick prova, säger hon och skrattar. I 

och med att det går att knyta böcker till så många olika teman så kan man använda sig av böcker i 

många olika syften, något samtliga förskollärare tar upp. Att som förskollärare kunna se vilka 

böcker som passar för vilket ändamål är av största vikt för att barnen ska ha utrymme att 

utvecklas inom områden som exempelvis språkutveckling och ordförståelse. Ellinor förtydligar: 
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Det är vår uppgift att se till att barnen får en bra grund till att lära sig läsa och skriva. Så 
utmanar vi dem med rätt böcker och lyssnar och diskuterar med dem när vi läser 
tillsammans så är vi nog en bra bit på väg mot det där ”vidare lärandet” vi pratat om. Men 
då gäller det ju också att man är medveten om det hela tiden och inte bara ibland när det 
passar en. Det kan vara svårt ibland, men har man jobbat längre kanske man har det mer i 
ryggmärgen. (Ellinor) 

 

 

 



 

 25 

Analys 

Nedan följer en analys av mina frågeställningar, baserat på Lindströms (2008) lärandestrategier. 

 

Vilka erfarenheter har förskollärare av användande av barnlitteratur i förskolan; vad och hur 
används barnlitteraturen till med barngruppen? 
 
På vilka sätt kan barnens lärprocesser utvecklas genom användandet av barnlitteratur enligt 
förskollärarna? 
 

 

Intervjupersonerna har alla positiva erfarenheter av barnlitteratur i förskolan vilket speglas i hur 

de berättar om att de använder litteraturen och varför. Samtliga förskollärare berättade att de 

försökte få in barnlitteratur i verksamheten så ofta som dagligen. De involverade barnen genom 

att låta dem ta med favoritböcker till förskolan, samt besökte biblioteket tillsammans med 

barngruppen. Samtliga var medvetna om det viktiga i att även anpassa förskolans miljö så att 

litteraturen var åtkomlig för barnen att använda när de ville, och vid tillfällen som samling och 

framförallt vila, var högläsning tillsammans med inläst litteratur på cd-skiva populärt att använda 

sig av. 

 

Lindströms (2008) tabell innehållande fyra olika lärandestrategier kan kopplas direkt till 

intervjuernas resultat för att visa på vilka olika syften litteraturen användes på, baserat på lärarnas 

utsagor. Nedan följer en redovisning av de fyra olika lärandestrategierna. 

 

Den kanske mest framträdande lärandestrategin är lärarnas berättelser om lärande med 

litteraturen. Genom att använda litteraturen var syftet att lära barnen något annat, exempelvis 

bokstäver, moral, samt att vilja vara en bra kompis, vilket alla är berättelser om hur lärarna med 

litteraturen som redskap medvetet eller omedvetet hjälpt barnen vidare inom dessa områden. 

Förskollärarna har berättat om sina erfarenheter i samband med barnlitteraturen och 

barngruppen på ett sätt som låter oss förstå att lärarens insats i kombination med barnens 

interaktion med boken, läraren samt varandra, lägger en god didaktisk grund för ett fortsatt 

tillägnande av kunskap. Säljö (2000) instämmer i detta, och hänvisar därmed till det 

sociokulturella perspektivets term ”scaffolding” eller ”stöttning” när han diskuterar betydelsen av 

redskap för lärande, såväl fysiska som intellektuella. Samspelet, interaktionen och dialogen som 

barnen är beroende av för utveckling blir härmed synligt och applicerbart på förskolans 

aktiviteter i samband med barnlitteraturen. Lärarnas roll som ”vägledare” åt barnen bygger på att 
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de väl känner till barngruppen samt dess behov, för att veta hur de kan utmana barnet till ett 

vidare lärande (Säljö, 2000). Detta bekräftades av mina intervjupersoner, då de betonade sin egen 

roll som medveten medupptäckare åt barnen. En konsekvens av detta är att de i sin roll som 

lärare noggrant måste avväga vilken barnlitteratur som kan utveckla barnen och vilken som inte 

bidrar med annat än tidsfördriv, var de alla högst medvetna om, inte minst Eva och Karin som 

uttryckte att de själva ansåg att detta var något de kunde planera mer medvetet. 

 

Lärandestrategin som innefattar lärande om barnlitteraturen representeras i min undersökning just 

av förskollärarnas kunskaper om detta, samt deras kunskap angående hur litteraturen kan vara ett 

användbart redskap i det dagliga arbetet på förskolan. Detta var samtliga intervjupersoner 

medvetna om. 

 

Lärande i barnlitteraturen kan i min studie tolkas som ett lärande som sker i samband med boken 

samt miljön runtomkring barnet när läsandet sker. Denna lärandestrategi behandlades i min 

studie då förskollärarna berättade om hur de anpassat miljön på förskolan så att den ska inspirera 

till användande av litteratur. Detta med exempelvis hyllor med böcker i barnens höjd, speciella 

områden avsatta för läsning möblerade med fåtöljer och soffor etc. Lärande i barnlitteraturen kan 

därmed få en större chans att utveckla barnet om miljön omkring dem inspirerar dem till att vilja 

använda sig av litteraturen i olika syften. Några av förskollärarna i intervjuerna nämnde att barnen 

ibland fick ta med sig böcker hemifrån, vilket förutsätter att barnen har tillgång till barnlitteratur i 

hemmet. Fanns en favoritbok endast på förskolan kunde barnen dock använda sig av denna 

istället om de så önskade. 

 

Lärande genom barnlitteraturen bekräftades i intervjuerna då lärarna berättade om den 

vidareutveckling som följde då barnen arbetat med exempelvis ett temaarbete (som ”vännerna i 

Kungaskogen”, ”Alfons” etc.). Detta då barnen inspirerades av barnbokskaraktärerna att utveckla 

sitt moraltänk samt även tog detta med sig i leken utanför temaarbetet med de andra barnen på 

förskolan. Därmed utvecklades lärandet i takt med barnens arbete med dessa 

barnbokskaraktärers hjälp. Ellinors berättelse om hur läsandet i ABC-boken bidrog till vidare 

bokstavsletande vid andra aktiviteter, exempelvis vid matbordet på förskolan är ytterligare ett 

bevis på detta, då litteraturen här inspirerat barnen att fortsätta sitt lärande om bokstäverna på 

andra sätt, samt i andra situationer på förskolan än just under läsningen. 
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Kritisk reflektion över resultatet  

Det är dock ett antagande jag har gjort i och med mina intervjuer, att förskollärarna antagligen 

började fundera över huruvida de verkligen valde litteraturen med syfte att utmana barnen i alla 

lägen. Detta då tre av fem förskollärare nämnde tidsbrist som en faktor till att litteraturvalet inte 

alltid var genomtänkt, och att det därför var vanligt att få byta bok efter några sidor när de insåg 

att den var för lätt/svår, hade dåligt språk, etc. En intressant faktor att återkomma till om studien 

skulle göras om med samma intervjupersoner om några månader. Kanske arbetar lärare inte alltid 

lika planerat som de tror. Kanske är förskollärare ett av många yrken som kräver extra stor 

flexibilitet hos den som planerar, och är därför svår att  lägga upp på något annat sätt än ”jag 

provar det här idag så får vi se hur det blir”. Oavsett syfte med barnlitteraturen i verksamheten  

kan vi dock sammanfatta studien med att så länge förskolläraren utnyttjar och använder sig av sin 

egen kunskap för att hjälpa barnet vidare, så kommer barnet med hjälp av både intellektuella och 

fysiska hjälpmedel att ha möjlighet att kunna utvecklas på flera olika områden och med stöttning 

kunna ta sig fram i livet (Säljö,2000). 
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Diskussion 

De olika syftena med användandet av barnlitteratur skilde sig inte nämnvärt mellan förskolorna, 

förutom möjligtvis mellan åldersgrupperna där fokus skiftade i vad barnen tagit till sig av 

böckernas innehåll. Något som samtliga förskollärare dock var överens om var att det var barnens 

intresse som oftast avgjorde vilken barnlitteratur som skulle läsas, något som Carina Fast (2011) 

även skriver om i sin studie. Hon betonar det viktiga med att tillvarata barnens intresse för att de 

därmed ska lägga en grund till lärande, och stödjer därmed intervjupersonerna i min studies 

åsikter (ibid). Som Simonsson (2004) diskuterar i sin avhandling så framkommer det även i mina 

intervjuer att böcker på förskolan är en värdefull artefakt, ett medel som hjälper till att bland 

annat utveckla barnens språk med stöttning av läraren, boken själv eller varandra. Den språkliga 

medvetenhet som Simonsson skriver om bekräftas i samtliga intervjuer och görs synlig i 

pedagogernas planerade aktiviteter med barnen, även om de själva i vissa fall önskar att de var 

ännu mer medvetna om barnlitteraturens plats i planeringen. Även de ”oplanerade” aktiviteterna, 

såsom förskolläraren Ellinors upplevelse med en kedjereaktion i lärande som kan uppstå 

exempelvis under en matsituation, kan bevisligen färgas av användandet av litteraturen i förskolan 

och därmed bidra till det vidare lärandet. I samtliga av intervjuerna nämns vikten av att välja 

litteratur som är passande både för ändamålet samt barngruppen, något som stöds av Simonsson 

(2004). Anpassningen litteratur-barn ska då göras med hänsyn till barnens utvecklingsnivå, 

samtidigt som den ämnar utmana barnet att fortsätta framåt i sin utveckling och inte stanna av 

under vägen (Thomsen, 2013). Detta ansåg två av intervjupersonerna vara en utmaning, då de 

berättar om de gånger de ”bara tagit en bok” utan att först se huruvida innehållet matchade 

barnens språknivå samt var passande för barnets ålder. Eva ansåg även att hon några gånger tagit 

en för svår bok att läsa för barnen, och att hon därför valt bort boken. Eva gjorde då 

bedömningen att boken inte skulle utveckla barnen på något plan, utan att de istället skulle bli 

ointresserade och välja en annan aktivitet. Detta är en svår balansgång, att skilja mellan rent 

olämplig litteratur och litteratur som visserligen innehar ett svårt språk, men därmed även 

utmanar barnen i sitt språkbruk. Caroline Liberg (2013) diskuterar ämnet med infallsvinkeln att 

språkligt utmanande barnlitteratur endast stimulerar barnet att vidareutvecklas, något även Carina 

Fast tar upp i sin studie (Fast,2011). Dock ansåg både Eva, Karin och Sofie att barnlitteratur inte 

nödvändigtvis var utvecklande för barnet i positiv bemärkelse om de gjorde bedömningen att 

litteraturen inte var passande och enbart skulle påverka barnet, dess handlande och språkbruk 

negativt.  Samtliga förskollärare nämner att de sett positiva resultat när det kommer till hur 

litteraturen påverkat barnen, oavsett om det är i deras beteende gentemot varandra när de 

influerats av grunden till värdegrundstänkande i kontakt med barnlitteraturen. Samt även då de 
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spontant och inspirerat själva fortsätter söka ny kunskap, fantisera ihop nya lekar samt utveckla 

de kunskaper de redan tillägnat  sig i samband med upptäckandet av bokstäverna under en 

lässituation. Detta innebär ett liknande resultat som Corsaro & Nelsons studie i Italien och USA 

visade prov på (Corsaro & Nelson,2003). Förskollärarna som medverkat i denna studie har varit 

medvetna om sin viktiga roll som stöttande och medupptäckande pedagog. Dock nämns faktorer 

som tidsbrist, en inte alltför ovanlig biverkan av dagens växande barngrupper och minskande 

pedagogantal. Några av intervjupersonerna uttryckte att även då de är ständigt medvetna om 

betydelsen av att använda sig av barnlitteratur, önskade de ändå att de gjorde det oftare, och då 

mer genomtänkt och planerat med ett tydligare bakomliggande syfte. Detta stöds i Agneta 

Jonssons artikel, då hon med hjälp av en studie av Skolinspektionen visar på betydelsen av att 

förskolepersonalens förhållningssätt kunskapen som ska förmedlas till barngruppen behöver mer 

genomtanke och reflektion (Jonsson, 2016). Denna studie visar att förskollärarna som medverkat 

i studien samtliga är medvetna om flera olika sätt att arbeta med barnlitteratur i barngruppen för 

att tillgodose barnens olika utvecklingssteg när det kommer till språk, samvaro och att få grunder 

i läs- och skrivinlärning 
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Konklusion 

Min studie visar att de förskollärare jag intervjuat anser sig använda barnlitteratur i barngruppen 

dagligen. Litteraturens användande i hänsyn till huruvida syftet är att barnen ska lära om, i, genom, 

eller med litteraturen varierade dock beroende på aktivitet, ålder på barngruppen, tidpunkt på 

dagen samt eventuellt temaarbete i barngruppen. De förskollärare som hade hand om äldre barn 

var mer medvetna om vad det språkliga kunde bidra med i barnens väg mot läsande och 

skrivande. De som hade hand om de yngre barnen pratade i sin tur mer om värdegrundsfrågor 

som barnen kunde få bättre förståelse för med hjälp av igenkänning och genom att kunna relatera 

till litteraturen. Samtliga förskollärare påtalade vikten av sin egen roll i arbetet med 

barnlitteraturen och kände att de fortfarande kunde utveckla sitt planerande kring användandet av 

barnlitteratur i sin planering för verksamheten. Då studien endast gjordes med fem 

intervjupersoner var det svårt att hitta stora skillnader. Hade intervjupersonerna varit fler och 

exempelvis delats upp efter ålder på barngrupp för att sedan jämföras med varandra, hade 

resultatet säkerligen blivit mer uttömmande. Det kan dock konstateras att barnlitteratur i 

interaktion med en pedagog och ett eller flera barn utan tvekan bäddar för ett vidare lärande. Hur 

det sedan görs eller vad det fokuseras på är upp till läraren att känna av vad barnet/barnen 

behöver för att kunna stöttas i sin vidare utveckling samt i sitt sökande av kunskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Tema 1-Biografiska bakgrundsfrågor 

Underteman: 

Lärarens tidigare utbildning(inom yrket) 

Erfarenhet inom yrket 

Eventuell specifik inriktning inom yrket 

Tema 2- Dagliga rutiner i barngruppen 

Underteman: 

Hur ser barngruppen ut, ålder, antal. 

En dags “upplägg”, hur ser det ut i lärarens planering 

Finns barnlitteratur med i lärarens enskilda planering, om ja, på vilket sätt 

Tema 3- Användandet av barnlitteratur 

Underteman: 

Finns någon rutin för användandet av barnlitteratur 

Hur väljs barnlitteraturen ut 

På vilket sätt tar läraren in barnlitteraturen i undervisningen 

Vad brukar läraren prata med barnen om efter läsningen 

 

Tema 4- Effekter på barngruppen 

Underteman: 

Utvärderar läraren huruvida barngruppen påverkats - om ja, hur/på vilket sätt 

Hur anser läraren att barnlitteratur kan ha inverkan på barnens beteende gentemot varandra 

Vilka effekter kan märkas i barngruppen som en konsekvens av läsande för barnen 

 


