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Abstract 

 

Vårt syfte med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex stycken förskollärares 

förhållningssätt till ett språkfrämjande arbete kring litteratur i förskoleverksamheter. 

Metoden vi valt är ostrukturerade intervjuer med sex verksamma förskollärare på fyra olika 

förskolor. Vår teoretiska utgångspunkt har varit Vygotskijs sociokulturella perspektiv där 

barnen lär i samspel med både förskollärare och andra barn i en språkfrämjande miljö i 

förskolan. Resultatet av vår studie visar att förskollärare strävar efter ett språkfrämjande 

förhållningssätt där litteraturen har en betydelsefull roll i barnens språkutveckling. 

Slutsatsen av studien är att förskollärarna ser många möjligheter kring arbetet med 

barnlitteratur i samspel med barnen.  

 

Nyckelord: 

Barnlitteratur, förskollärare, språkfrämjande, förskola, lärmiljö.  
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Förord 

 

Nu när vi blivit klara med examensarbetet vill vi börja med att varmt tacka de förskollärare 

som deltagit i vår studie och gjort den möjlig. För oss har det varit mycket intressant och 

lärorikt att få ta del av era tankar och perspektiv. Arbetet har givit oss inspiration och idéer 

kring hur vi kan arbeta med barnlitteratur i de förskoleverksamheter som vi kommer arbeta 

i. Undersökningen har gett oss en förståelse över hur givande det är för barn att få ta del av 

litteratur i förskoleverksamheten. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Eva Bergqvist för det stöd och den handledning vi fått 

under arbetets gång.  

  Vi vill slutligen tacka våra vänner och familjer för all peppning och stöd under våra 

studieår.  

 

Ett stort tack till er alla!  

 

Uppsala 2017-04-19 

Caroline Larsson 

Johanna Vestberg  
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1.Inledning 

 

Högläsning av barnlitteratur förekommer på de flesta förskolor. Böcker är något som är 

spännande och det finns stora möjligheter till att arbeta på olika språkutvecklande sätt med 

dessa. På de VFU-perioder som vi haft har man haft läsvilan efter lunch då man läser olika 

böcker.  

Det finns olika metoder man kan använda när man ska arbeta och bearbeta barnlitteratur. 

Man kan exempelvis ha ett reflekterande boksamtal där barnen får samtala och återkoppla 

till bokens händelser. Barnen kan även använda sig av estetiska uttrycksformer som 

exempelvis bild och drama för att bearbeta litteraturen. På förskolor brukar förskollärare 

ibland använda ett tema som medel när de arbetar med och väljer böcker till och då får barnen 

vara delaktiga i valet av böcker.  

  På en VFU-förskola upplevde Johanna att skriftspråk tillsammans med eller utan bilder 

fascinerade barnen mycket. Barnen ville gärna följa med i texten och fanns det bilder i boken 

ville de samtala kring dem och kom på egna idéer till bildernas uttryck. Barnen tog även in 

bokens handling i sina lekar vilket Johanna tolkar som en bearbetning av boken som blivit 

läst.  

  På förskolan som Caroline hade sin vfu hos fick barnen genom att återberätta litteraturen 

utveckla sin berättandeförmåga och även lära sig nya begrepp som förekom i litteraturen. 

Förskolläraren hade utformat en aktivitet kring detta genom att visa böckernas bilder på en 

storskärm för barnen. Då fick barnen återberätta handlingen och vad som sker i litteraturen 

och även diskutera begrepp som framkom i boken. Vilket gav inspiration av och vilka medel 

som man kan använda sig av som förskollärare då man arbetar med litteratur med barn.  

Vi vill med vår studie få fördjupade kunskaper kring hur förskollärare arbetar med 

barnlitteratur för att främja barnens språkutveckling i förskolan.  

 

1.2 Arbetsfördelning  

 

Vi har båda två sökt efter litteratur/artiklar som hör ihop med vårt ämne. Tillsammans har vi 

även gjort intervjuer och bearbetat datainsamlingen. Tillsammans har vi skrivit, diskussion, 
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inledning, abstract, resultat och analys. Johanna har skrivit bearbetning av materialet, metod, 

litteraturgenomgången, genomförande och urval. Caroline har skrivit bakgrund, teoretiska 

utgångspunkten och etiska ställningstaganden. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka sex stycken förskollärares förhållningssätt till 

ett språkfrämjande arbete kring litteratur i förskoleverksamheter. 

 

Våra frågeställningar: 

 

• Hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolan? 

 

• Vad är tanken bakom litteraturens placering i miljön? 

 

• På vilka sätt gör förskollärarna barnen delaktiga i val av litteratur? 

 

 

2.1 Definition av några viktiga begrepp 
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2.2 Barnlitteratur 

 

Lena Kåreland menar att föreställningen om vad som räknas som barnböcker och 

barnlitteratur har skiftat under tidens gång. Ett acceptabelt sätt att se på det är att litteratur 

som lanserats och marknadsförts för att passa barn får gå under beteckningen barnlitteratur. 

Hon menar även att detta är ett ämne som barnboksforskare diskuterat under lång tid 

(Kåreland, 2013, s.13).  

Kåreland menar att det finns ett flertal unika genrer som vi inte kan hitta bland 

vuxenlitteraturen som barnboken omfattas av. Exempel på genrer som vi hittar bland 

barnlitteraturen är böcker som handlar om ena könet, sk. Pojkböcker och flickböcker, taktila 

böcker som passar de minsta barnen och tolkningar av myter och legender. Men genrerna 

som finns bland barnböcker utvecklas och förändras i takt med samhällets förändring 

(Kåreland, 2013, s. 46).  

Vår ambition har inte varit att undersöka förskollärares förhållningssätt till olika typer av 

litteratur. Vi har valt att använda ordet barnlitteratur och därmed inkludera alla typer av 

genrer.  

 

2.3 Literacy och litteracitet  

 

Litteracitet omfattar läskunnighet och skrivkunnighet. Begreppet har med tiden fått en annan 

innebörd då Sveriges befolkning var på 1600-talet läskunniga och hade under slutet av 1800-

talet en stor kunskap om läs och skrivkunskaper. Idag har begreppet litteracitet utvidgats från 

endast läskunnighet och skrivkunnighet till kunskaper i att skriva tecken och göra gester. 

Det har även utvecklats ett begrepp som bildliteracitet från begreppet litteracitet (Björklund, 

2008, s.23).  

Fast menar att ett traditionellt sätt att se på literacy är att se den tekniska färdigheten att 

läsa och skriva (Fast, 2008, s.41). Fast menar att barns vägar in till skriftspråket är beroende 
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av en lärorik miljö. Fast menar att begreppet emergent literacy är då barn stegvis lär sig 

kunskaper inom läsning och skrivning i ett tidigt skede av sina liv genom interaktion med 

andra individer (Fast, 2008, s. 38).  

I sin avhandling menar Carina Fast att ett sätt att se på barns läs-och skrivinlärning är att 

skriftspråket introducerats för barnet i olika situationer när barnet är i en tidig ålder. Att ju 

äldre barnet blir införskaffar barnet sig kunskaper om läsande och skrivande både i samspel 

med andra barn och vuxna. Läs-och skrivinlärningen är heller inte enbart kopplad till en viss 

plats utan kan ske varsomhelst som exempelvis i hemmet, i lekparken, i skolan osv. (Fast, 

2007, s. 31).  

 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

 

I vår studie har vi undersökt förskollärares förhållningssätt till böcker och högläsning 

tillsammans med barnen genom att använda oss av intervjuer. Vi har valt det sociokulturella 

perspektivet som den teoretiska utgångspunkten i denna studie.  

Jakobsson tolkar begreppet den proximala utvecklingszonen och kallar begreppet för den 

närmaste utvecklingszonen och den möjliga utvecklingszonen. Begreppet beskriver att en 

individ utvecklar nya kunskaper och kompetenser genom att interagera med andra 

individer.  Man måste förutom att samarbeta även förklara, omformulera, presentera, 

argumentera och slutligen tänka om för att lära sig nya kunskaper. Detta samspel bidrar till 

att en individ får nya perspektiv och kunskaper under dessa sammanhang av utbyte av 

kunskap mellan individer (Jakobsson, 2012, s. 159).  

Anders Jakobsson tolkar att det sociokulturella perspektivet innefattar teorier om 

människans lärande och utveckling. Läroplanen för förskolan är inspirerad av det 

sociokulturella perspektivet, som utgår från att förskollärare ska stötta barnets utveckling i 

samspel med vuxna och andra barn i förskolans pedagogiska miljö. I det sociokulturella 

perspektivet kan man se hur en engagerad och närvarande förskollärare stöttar barnet till att 

nå nästa utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen är en central tanke hos Vygotskij, 



 

9 

 

där barn och vuxna lär sig bäst utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper (Jakobsson, 2012, 

s.153). Enligt Jakobssons tolkning utvecklas kunskaperna först på ett socialt plan och sedan 

på det individuella planet. Vad Vygotskij betonar är att först förstår barnet läsning på ett 

yttre plan, med hjälp av böcker och språk. Nästa steg är att läsa på det inre planet och förstå 

det man läser. Vi tänker i olika steg när vi använder oss av kulturella redskap (2012, s.153, 

157). 

En annan central tanke i Vygotskij teori som Jakobsson har tolkat är att människans 

tänkande och kunskaper kan förstås genom språk och handlingar, som har samband med 

människans sociala och kulturella resurser. Språket är det viktigaste kulturella redskapet och 

blir meningsfullt genom samverkan med andra människor (Jakobsson, 2012, s.153, 155). 

Jakobsson menar att man kan utläsa att det finns tre nyckelord inom det sociokulturella 

perspektivet. Dessa nyckelord är: artefakt, språk och mediering. Begreppen är oskiljaktiga, 

såsom mänskligt tänkande och kulturella redskap. Mediering är ett begrepp som förklarar 

samverkan mellan människor. Artefakter är de redskap som människan använder sig av för 

att påverka tänkandet och för att kunna agera i vår omvärld (Jakobsson, 2012, s.153). 

Kunskap om läskunnighet och skrivkunnighet genom mediering tillsammans med artefakter 

gör att kunskapen kan fördjupas på ett inre plan. Synen på tanken, medvetandet och det 

materiella bildar en helhet. Artefakter och kulturella redskap är alltid närvarande och 

påverkar och gör det möjligt för människan att tänka. Sociala och kulturella redskap har 

alltså en stor inverkan på människans medvetande och tankesätt (Jakobsson, 2012, s. 155). 

Enligt Jakobssons tolkning menar Vygotskij att allt lärande är socialt. Språket är det 

viktigaste kulturella redskapet och blir meningsfullt genom samspel med andra människor. 

Lärandet ska sammanlänkas med det vi redan vet för att sedan utöka kunskaperna till nya 

erfarenheter. Vygotskijs teori utgår från hur människans tankar och kunskaper kan 

undersökas genom språk och handling och hur detta relaterar till de sociala och kulturella 

resurser som människan använder för detta (Jakobsson, 2012, s.155).  

Vi lär tillsammans i samspel eller i dialog med någon. Människans tankar och kunskaper 

kan förstås genom språk och handlingar, som har samband med människans sociala och 

kulturella resurser. Vi lär oss först tillsammans i samspel för att sedan inuti oss själva genom 

att reflektera, koppla samman den nya kunskapen med våra tidigare erfarenheter (Jakobsson, 

2012, s.155). Enligt Jakobssons tolkning lär man sig först på ett socialt plan tillsammans 

med andra människor, för att sedan lära sig på det individuella planet (Jakobsson, 2012, s. 

157).  
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4. Bakgrund 

 

4.1: Vad säger våra styrdokument? 

 

De styrdokument som förskollärare som arbetar med barn i de yngre åldrarna ska följa är 

bland annat förskolans läroplan. I förskolans läroplan framkommer det att förskollärare ska 

medverka till att barnen ska utveckla olika aspekter av sin språkutveckling såsom talspråk, 

begreppsförståelse och sitt ordförråd (Lpfö 98/ 2016, s.7).  

  Det sociokulturella perspektivet som Vygotskij står bakom som menar på att vi lär i 

samspel med andra människor. I läroplanen kan det perspektivet lysa igenom då barnen i 

förskolan gör olika aktiviteter i grupp och där alla ska få en chans att göra sin röst hörd i 

samtal osv. Ett exempel är under högläsningen då en förskollärare ofta läser en eller flera 

böcker för en grupp barn och där det reflekterande boksamtalet kan komma in under eller 

efter lässtunden. Där barnen får lära sig att lyssna på andra, samtidigt som alla blir sedda och 

lyssnade på när de delar med sig av sina tankar och reflektioner (Jakobsson, 2012,s.153,155).  

Enligt förskolans läroplan ska förskolläraren ge barnen möjlighet att utveckla olika sidor 

av språkutveckling såsom talspråk, begreppsförståelse och ordförråd. Barnen ska få 

möjlighet att utveckla intresse för bokstäver och leka med ord för att utöka förståelsen och 

samtala om språk och bilder. För att barnen ska kunna utvecklas i språk och kommunikation 

är det viktigt att förskolläraren uppmärksammar och stimulerar dessa kunskapsområden. I 

läroplanen står det även att läsa att barnen ”utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Lpfö 98/2016, s.10).  

Förskolan ska också se till att barnen ”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Lpfö 98/2016, s.10). Läroplanen 

påpekar att läsning och litteratursamtal ofta används som tidsutfyllnad i verksamheten eller 

för att samla och lugna barngruppen. Läsning och samtal kring bilder ska göras med utvilade 

barngrupper, där pedagogen kan engagera och inspirera barngruppen.  Att barnen ges 

möjlighet till att utveckla sin lust för bokstäver och att vilja leka med ord för att få en större 
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förståelse. Att barnen även utvecklar en lust till att samtala och diskutera tankar om språk 

och bilder. Det är viktigt att förskolläraren utmanar och stimulerar barnen i deras utveckling 

i både språk och kommunikation för att barnen ska kunna vidareutveckla dessa områden 

(Lpfö 98/2016, s.7).   

 

4.2 Vikten av att arbeta med språket 

 

Ett resultat som styrker att vi behöver arbeta med språk mer i barns tidigare år är OECD Pisa 

resultat som Skolverket har lagt upp på sin hemsida. Resultatet visar att barnens läsförståelse 

blivit allt sämre och särskilt då för de lågpresterande eleverna. Förbättrade skolresultat kan 

påbörjas redan i förskolan. Det finns politiska beslut för att förtydliga strävansmålen i språk 

och läsning i förskolan (Skolverket, 2013, 23-03-2017). 

Skolverket understryker att det förekommer allt fler språkdiagnoser i förskolan. Att 

kartlägga individuella barns språkutveckling påvisar betydelsen av förskollärares 

förhållningssätt och tidiga insatser för att förbättra språkutvecklingen i tidiga åldrar. 

Skolverket påpekar vidare att läsning och litteratursamtal ofta används som tidsutfyllnad i 

verksamheten eller för att samla och lugna barngruppen. Läsning och samtal kring bilder ska 

göras med utvilade barngrupper, där pedagogen kan engagera och inspirera barngruppen 

(Skolverket, 2010, 24-03-2017). 

Litteraturpedagog Susanna Ekström skriver i en artikel i att man genom högläsning bidrar 

till barnens läslust. Högläsning är roligt och utvecklar barnets ordförråd, uttal och 

språkkänsla. Böcker har alltmer fått konkurrens av dataspel, Tv-program och DVD-filmer. 

Man måste sätta av tid för högläsningen. Genom att säga: ” Kom så ska jag läsa en saga för 

er”, blir barnen nyfikna och vill vara med och lyssna på sagan (Läsrörelsen, 2015, 23-03-

2017).  

För att få barnen koncentrerade kan förskolläraren lekläsa böcker och samtidigt tänka på 

hur man använder sin röst i läsningen för att få barnens uppmärksamhet. När barnet lekläser 

är inte det viktigaste att lära sig alfabetet och bokstäverna, utan att lyssna på barnens egna 

reflektioner kring bilder och text. Barn som fått lyssna på högläsning vill ofta själva lära sig 

att läsa och kunna berätta sagor (Läsrörelsen, 2015, 23-03-2017). 

Susanna Ekström är engagerad i Läsrörelsens projekt ”Berätta, leka, läsa”, där man bl.a. 

vill engagera föräldrar att läsa mer för sina småbarn. I detta projekt har förskollärare, 
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föräldrar och bibliotekarier samarbetat kring närläsning för 1-3 åringar i förskolan. Genom 

att ha inspirations- och utbildningskonferenser, vill man öka kunskapen om barnlitteratur, 

små barns intresse för bilderböcker och engagera barnens föräldrar (Slutspurten, 2015, 23-

03-2017). 

 

 

 

5. Tidigare forskning 

 

5.1 Barns språkutveckling 

 

Enligt Jakobssons tolkning av Vygotskijs sociokulturella perspektiv betonas vikten av ett 

socialt samspel med andra människor (Jakobsson, 2012, s. 153,155). Redan som spädbarn 

är man beroende av det sociala samspelet med andra människor. Barnet söker kontakt med 

sina primära anknytningspersoner, observerar hur läpparna rör sig och försöker härma 

läpprörelser och ljuden.   

Anna Paulsson menar att språket utvecklas i flera steg. Hon har utgått från barn med 

svenska som modersmål. När barnen är spädbarn använder de sig av joller, som är deras 

första steg mot sina första språkljud. Barnen jollrar fram till ungefär 10 månaders ålder. Efter 

10 månaders ålder utvecklas de första språkljuden hos barnet. Då handlar det om 

uttalsutveckling, också kallat för fonologi (Paulsson, 2013, s. 186).  

Språkljuden är viktiga beståndsdelar när vi bygger ett ordförråd. Språkljuden delas även 

upp i vokaler och konsonanter. Efter utvecklingen av språkljuden börjar barnet med sina 

första ord som består av en vokal och en konsonant. Uppsättningen av språkljuden är till en 

början väldigt begränsad, men efter ett tag utvecklas språkljuden ytterligare och den första 

stavelsen dubblas och orden slutar med en vokal (Paulsson, 2013, s. 186).  

Senare utvecklas det ännu mer och består av varannan vokal och varannan konsonant och 

till slut kan orden även sluta på en konsonant (Paulsson, 2013, s. 187).  
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När barnet är mellan ett och ett halvt och fyra år gammal utvecklas talet väldigt mycket. 

Talets utveckling inträffar ungefär samtidigt som ordförrådet utökas vilket kallas för 

ordförråd explosionen. Nu börjar barnet använda fler ord som det kan sätta ihop till meningar 

(Paulsson, 2013, s. 187).   

De sista språkljuden utvecklas när barnet är i femårsåldern, vilket gör att de kan göra sig 

förstådda även för utomstående personer. De flesta konsonant kombinationerna brukar ha 

tillägnats barnet mellan fyra till sexårsåldern. Språkljud som är specifikt för det svenska 

språket som r-och tje-ljud tillägnar sig barnet ofta senare och kan fortfarande vara under 

utveckling efter sexårsåldern (Paulsson, 2013, s.188).  

Marie Eriksson menar att när man talar om språkutveckling och medel för att främja detta 

syftar man på rim och ramsor och sånger. Alla situationer i vardagen där man sätter ord på 

saker är också mycket språkutvecklande. Man kan även utmana barnen i deras lärande och 

utveckling. Ett bra sätt är att benämna saker istället för att ta bort substantiven och använda 

sig av det och den då detta kan ge barnen språkliga utmaningar. Oavsett om man har annat 

modersmål än svenska eller har svenska som modersmål (Eriksson, 2009, s. 35).  

 

5.2 Literacy 

 

Det är viktigt att barn får språkkunskaper för att kunna socialiseras in och leva i samhället. I 

dagens samhälle är människors delaktighet i teknik, politik och kultur är en del av 

demokratin. I och med att barn får möjligheten till att lära sig att läsa och utveckla sin 

språkutveckling ges barnen även rätten till att ta del av information som finns i samhället 

(Björklund, 2008, s. 18). 

Eftersom texter och bilder finns i omgivningen ökar det ett intresse och även genom att ta 

del av sociala tillställningar. Det är förskolans roll att stödja barnen i deras språkutveckling 

och deras intresse för att vilja utveckla sitt språkbruk (Björklund, 2008, s.18).   

När barnen vistas i en miljö som uppmuntrar, är välvillig och även har material i form av 

litteratur som barnen har tillgång till att få tillfällen att öva sin skriv- och läs kunskap gynnar 

detta till barns framtida språkutveckling. Barns förmåga i överlag angående språk 

sammanstrålar med barns språkutveckling både i det tidiga skedet och det fortsatta. 

Förmågor som är exempel på detta är att barnen erhåller kunskapen att återberätta, kunna 

delta i ett samtal och även ha en stor vokabulär. Förmågorna är grundläggande för att ha en 
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förståelse och att kunna uttrycka sig verbalt och även samtala om litteratur (Liberg, 2008, 

s.54). 

Det är betydelsefullt att barn får ta del och erfara om språket och få möjlighet att utveckla 

sina språkkunskaper. Språket är ett redskap som möjliggör att barn får en ingång i det 

svenska samhället. Samhället är uppbyggt på ett sätt då man måste tolka information som 

grundar sig på text som individen måste kunna ha förmågan att tyda och tolka (Björklund, 

2008, s. 18).  

Barnen har ett strukturerat beteende när de väljer böcker. De väljer ofta böcker med mer 

text och mer detaljerade bilder. Dessa böcker intresserar barnen mer än det enkla och 

konkreta. Det är därför fördelaktigt om det finns en bra variation av böcker att välja mellan. 

Björklund menar att det är en demokratisk rättighet att ta del av information och kunna läsa, 

men att det finns mer att stödja än själva språkutvecklingen (Björklund, 2008, s.228). 

Att läsa, skriva och litteracitet är viktigt för barn. Litteracitet innebär för barnen läsning, 

skrivning, tecken, bilder, tal, sång och berättande. Barnen ägnar sig åt den litteracitet som 

intresserar dem. Barnen kan förstå innebörden av litteracitet och att socialisera kring böcker. 

Litteracitet är värdefullt för barnens språkutveckling och har en tydlig plats i barnens 

vardagsliv (Björklund, 2008, s. 219-220).  

I vardagslivet och i aktiviteter och i samspel med andra människor sker ett lärande och 

intag av literacy. Dessa händelseförlopp har begreppet litteracitetshändelser som innebär 

händelser som innefattar läsning och skrivning men där det också ingår ett kulturellt och 

historiskt perspektiv som har läsning och skrivning i ämnet (Björklund, 2008, s.23-24). 

Litteracitet ses som något som skapas och tillförs genom det sociala samspelet. I förskolan 

får barnen möta olika typer av kulturer och skrivning och läsning i dessa. Barnen får dela 

med sig av sina erfarenheter och även ta del och lära sig av andra barns erfarenheter som 

barnen kan ta lärdom av och lägga till i sina erfarenheter. Detta resulterar i att barn får 

möjligheten att träda in i samhället där det finns liknande former av litteracitet och vet hur 

de ska agera och hantera dessa (Björklund, s.27).    

Björklund skriver i sin avhandling om vikten av språkinlärningen i förskolan, hon betonar 

att barnen i hennes studie ”Att erövra litteracitet”, har utvecklat ett eget litteracitetsmanifest 

(Björklund, 2008, s. 238-239). Det innebär att barnen har utvecklat en liknande 

berättelsekunskap. De barn som är inblandade i denna gemenskap gör på ungefär samma sätt 

när de samlas kring böcker. Barnen kan samlas i soffan tätt tillsammans med böckerna, eller 

stå på knä framför soffan med boken uppslagen i soffan (Björklund, 2008, s. 222).   
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När barnen pekar och pratar om bilder i varandras böcker blir det en kollektiv handling. 

Barnen stödjer varandra genom att sitta nära varandra för att läsa tillsammans. Läsningen 

avslutas med att barnen säger ”slut” och slår ihop boken (Björklund, 2008, s. 224-225). 

Hur vi ser på de yngre barnens litteracitet bör uppmärksammas anser Elisabeth Björklund 

i artikeln ”Mer fokus på små barns läsande”. Litteracitets-händelserna finns i barnens vardag 

och att detta bör uppmärksammas mer än själva språkutvecklingen. Barnen väljer medvetet 

ut böcker för högläsning och då gärna böcker med längre texter och mer detaljerade bilder. 

Björklund ser i sin forskning att det finns en struktur i letandet efter rätt bok. Barn utvecklar 

också olika mönster kring bokläsningen. De sitter tätt tillsammans och pratar om innehållet. 

Litteracitets-händelserna har betydelse i barnens vardag.  

Att som förskollärare se hur och vad barnen gör när de läser är värdefullt, då barnen är 

seriösa i sitt sätt att ta sig an läsningen. Att läsa är på riktigt och leka är på låtsas. Genom att 

kommentera berättelsen utvidgas ordförråd och språkrikedom och genom att problematisera 

händelser ökas barnens förståelse för att se händelser ur olika perspektiv. Förskolläraren 

utmanar på detta sätt barnens tankegångar (Björklund, 2008, s. 221). 

 

5.3 Högläsning  

 

Förutom att utmana barnen i vardagssituationer genom att benämna substantiven kan man 

även under högläsningen samtala om att flera ord kan betyda samma sak och prata om svåra 

ord. Carina Fast menar att det finns magi i att läsa böcker högt för barn. Hon menar att barnet 

förväntansfullt ofta kryper nära läsaren för att få veta vad som händer i boken. Under tiden 

boken blir läst och barnet lyssnar skapar även barnet egna bilder i sin fantasi kring situationer 

och händelser som boken berätta (Fast, 2015, s. 43).  

Fast menar att högläsning framförallt är roligt och att man som läsare får dela upplevelser 

tillsammans och få lärdom om sig själva. Böckerna man läser kan även handla om 

igenkänning för barnet som lyssnar, berättelsen blir som en spegel av barnets egna 

erfarenheter. Detta kan leda till att barnet bearbetar saker som det varit med om, på ett 

omedvetet plan. Ett barn som blir läst för mycket utvecklar en drivkraft till att själv börja 

läsa och skriva (Fast, 2015, s. 44).  

Förutom att högläsningen är en rolig stund och bra för fantasin den är även bra för 

språkutvecklingen. Fast menar att barn som får lyssna på mycket berättelser lär sig att boken 
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har en början och ett slut och det ger kunskaper att följa en röd tråd. Hon menar att barnen 

får ett större ordförråd då det lär sig nya ord, får en förståelse för språkets uppbyggnad och 

de får en känsla för berättelsens form där man kan känna språkets rytm (Fast, 2015, s. 48).  

Efter högläsningen är det viktigt att samtala kring berättelsen. Carina Fast menar att det 

kan vara svårt ibland att veta hur man ska samtala om det man läst, men att det finns en 

samtalsmodell som ofta används i skolan. Det första steget är att barnet får återberätta vad 

som hände i berättelsen och då kan man hjälpa barnet genom att ställa olika frågor kring 

händelser från boken. Nästa steg är att man kan fundera och gissa hur karaktärerna tänkt eller 

varför en situation uppstod. Här kan barnet få använda sin egen fantasi och komma med 

idéer. Det sista steget i samtalsmodellen är att ta ställning för eller emot karaktärernas val 

och handlingar (Fast, 2015, s. 57).  

Fast betonar att det är viktigt att man som vuxen är med och bidrar till samtalet och inte 

bara låter barnet prata. På det viset blir det engagerat samtal för både förskollärare och barn 

det känns då inte som ett förhör. Dessa samtal är viktiga och barnet kanske inte alltid är 

medveten om alla tankar det har kring boken. Men det är viktigt att inte tvinga barnet att 

svara utan ge det tid att tänka och svara. Boksamtal kan utspela sig på olika sätt, de kan bli 

allvarsamma, tokiga och roliga men är ändå mycket givande för både barnet och den vuxne. 

Detta är ett sätt att komma nära barnet och det går även åt det andra hållet då barnet får 

tillfälle att lära känna och förstå den vuxne (Fast, 2015, s.58).  

Enligt Skolverket har förskollärares förhållningssätt till läs-och skrivinlärning samt hur 

de uttrycker sig verbalt en betydande del i barnens språkutveckling. Skolverket anser även 

att det är viktigt att man kan samtala utvidgat och fördjupat, både i barngruppen men även 

tillsammans med varje enskilt barn (Skolverket, 2016, 2017-04-11).  

 

 

6. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de tillvägagångssätt och tekniker som vi har använt i 

vår undersökning. Här kommer vi även beskriva vårt urval, genomförande och våra 

forskningsetiska ställningstaganden.  
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6.1 Metodval 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervju för att ta reda på hur förskollärare arbetar 

med barnlitteratur i förskolan tillsammans med barnen. Anledningen till att vi valde just 

kvalitativ intervju som metod var för att vi ville att deltagarna skulle kunna ge fördjupade 

svar.  

Judith Bell menar att en stor fördel med denna metod är att den är flexibel. Man kan 

fördjupa och utveckla svaren genom följdfrågor och läsa av deltagarnas kroppsspråk och 

tonfall. Bell menar dock att metoden har vissa nackdelar. En nackdel är att det tar tid i 

anspråk. Man behöver ha en viss teknik för att få fram mycket svar som möjligt, exempelvis 

ha förmågan att ställa följdfrågor (Bell, 2016, s. 189-190).  

Nackdelen med en kvalitativ intervju menar Bell är att det tar en lång tid att tolka 

intervjuerna och bearbeta dem i efterhand. Vi utgår ifrån att få neutrala och sanningsenliga 

svar utav de intervjuer som vi har gjort under studien. Det som vi även vill ha ut av svaren 

är att svaren är grundade i hur förskollärarna faktiskt arbetar och inte hur de anser eller ser 

som önskvärt att arbeta i deras förskoleverksamheter. Det kan dock lätt bli en partisk intervju 

som gör det svårt att uppnå en sanningsenlig bild av de svar som ges genom denna metod 

menar Bell (Bell, 2016, s.158).  

 

6.2 Urval 

 

Vi valde ut fyra förskolor i två närliggande kommuner för att kunna jämföra om likheter och 

olikheter i arbetet med litteratur på förskolorna. En förskola var en vfu-förskola och en annan 

var en förskola där vi varit tidigare och intervjuat och gjort saker med barnen där under andra 

kurser under utbildningen. VFU-förskolan var en större förskola som låg i utkanten av en 

mindre kommun med många villor omkring och en närhet till naturen. Vi valde den förskolan 

på grund av att vi ville åka till en eller två förskolor på en mindre ort för att jämföra arbetet 

med litteratur i jämförelse med förskolorna i en storstad.  

Vi intervjuade en förskollärare på den förskolan som vi kommer kalla för förskolan Röd. 

Anledningen till att vi enbart intervjuade en förskollärare som arbetar på en mindre ort var 

för att vi intresset var lågt bland de förskolor vi hörde av oss till i den kommunen. Den andra 
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förskolan är en mindre förskola som ligger i utkanten av en storstad, men området skiljer sig 

något då det är höghus, och inte lika många villor som ligger omkring den. I likhet med 

VFU-förskolan ligger den här nära naturen. Den här förskolan kommer vi att kalla för 

förskolan Blå.   

De två sista valdes av en slump. Vi ringde runt till många förskolor i storstaden för att 

kolla av intresset att delta i vår studie. Förskolan Gul är en mindre förskola som ligger i ett 

ganska centralt område med hög personaltäthet av förskollärare. På förskolan Gul 

intervjuade vi två förskollärare. Slutligen var det en förskola som ligger centralt i storstaden 

som hade två intresserade förskollärare som ville delta. Den här förskolan var heller inte stor 

och vi kommer kalla den för förskolan Vit. Vi kallar förskolorna för Gul, Röd, Vit och Blå 

för att förskolorna är anonyma i detta arbete. Det som skiljer förskolorna åt är: området, 

storlek och barngruppens storlek.  

 

6.3 Genomförande 

 

Efter att vi hade diskuterat och valt ämnet vi ville skriva om i studien och handledaren hade 

godkänt ämnet använde vi oss av litteraturen från språkkursen som har ingått i 

förskollärarutbildningen. Vi har även använt oss av internet där vi sökt efter mer litteratur 

och även artiklar som var relevanta i ämnet. Under den här processen har vi läst den litteratur 

vi har hittat och även många olika artiklar som vi ansett vara relevanta för studien. 

  När vi kände att vi var tillräckligt inlästa började vi diskutera vilka intervjufrågor vi ville 

ha för att få fram svar som skulle överensstämma med forskningsfrågorna. Vi skapade en 

intervjuguide där vi delade in frågorna i olika teman (se bifogade bilagor).  

  Vi ringde runt till olika påtänkta förskolor i två närliggande kommuner, till en del sände vi 

mail till. Vi mailade ett informationsbrev till samtliga där det stod information om ämnet i 

studien och våra kontaktuppgifter. Vi valde att intervjua enbart förskollärare därför att det 

är mest intressant för vår yrkesroll som vi kommer att träda in i snart. När vi fått det antal 

förskollärare som vi behövde bokade vi in intervjuerna.  

Totalt intervjuade vi sex stycken förskollärare och intervjuerna tog cirka 30 minuter per 

gång. Vi valde att sitta mittemot när vi intervjuade för att kunna avläsa kroppsspråket. Vi 
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berättade om de fyra etiska huvudkraven och berättade om vår studie. Vi informerade även 

att vi tänkt spela in intervjun med en mobiltelefon. Vi fick då ett muntligt medgivande om 

att deltagaren ville fortsätta delta i intervjun.  

När vi genomförde våra intervjuer valde vi en ostrukturerad intervjumetod för att våra 

deltagare i den här intervjustudien skulle kunna ge bredare svar som inte är förutbestämda. 

Judith Bell menar att en ostrukturerad intervju kan ge mycket information, om man är en 

duktig intervjuare. Hon menar att analysen av en ostrukturerad intervju kan ta lång tid. Hon 

betonar att det är viktigt att komma ihåg att en intervju inte enbart är ett givande samtal med 

ett tema, utan något man gör för att man är ute efter en viss typ av information (2016, Bell, 

s.161).   

I intervjusituationen hade vi som tanke att ge information om studien och dess syfte, 

hantering av material, inspelningen, anonymitet och rätt till att avsluta medverkan om det 

önskas. När det var dags att intervjua hade vi samma strategi på samtliga. Båda två deltog 

på alla intervjutillfällen och vi valde att sitta mittemot förskollärarna för att dels avläsa 

kroppsspråk, men också för att det kändes bäst. Vi valde att turas om att ställa frågorna, vi 

ställde ungefär varannan fråga.  

  Mellan och efter intervjuerna transkriberade vi materialet i ett delat Google dokument som 

vi arbetat i under hela processen med uppsatsen. Vi har valt att organisera och strukturera 

svaren i olika teman för att det skulle bli lättare att förstå det vi fått fram.  

 

6.4 Etiska ställningstaganden 

 

För att utföra ett lyckat examensarbete är det viktigt att man under arbetets gång använder 

sig utav en bra forskningsetik. En forskningsetik som hyser en respekt till deltagarna som 

deltar i studien. Vid intervjuns början ska det ha skett ett delgivande av information om 

anonymitet och sekretess. Man ska informera om syftet med studien och även att den 

deltagande har rätt till att avbryta sin medverkan under intervjuns gång (Johansson, Svedner, 

2004, s.23). 

Det finns fyra huvudkrav på forskning som man måste följa när man gör en kvalitativ 

intervju. Dessa fyra huvudkrav är: nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet 

och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att den deltagande ska ha blivit 

informerad om en beskrivning och vad syftet är med studien och även kontaktinformation. 
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Det är viktigt att betona för de deltagande att materialet som intervjun har givit inte kommer 

att användas i andra sammanhang än i studiens syfte och även att materialet kommer att 

förstöras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-7).  

Samtyckeskravet innefattar att de deltagande ska ges samtycke till sin medverkan och få 

avbryta sin eller strykas ur forskningsmaterialet om det finns en önskan om det. De 

deltagande ska bestämma hur länge och under vilka villkor de ska delta och självständigt 

bestämma detta.  Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter från deltagarna inte ska 

spridas till det offentliga. Alla personer som deltar ska inte kunna identifieras och  de ska 

ges anonymitet under studiens gång och personuppgifter skall inte 

offentliggöras  (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).  

Nyttjandekravet innefattar att de uppgifter som har lagts in i arbetet från de personerna 

som har deltagit inte ska användas i annat syfte än i studien som inte är vetenskapliga.  De 

uppgifter om personer i studien får inte användas på något annat sätt som kan påverka de 

deltagande inom exempelvis vård, utan personen i frågas godkännande (Vetenskapsrådet, 

2002, s.14).  

Vi uppfyllde informationskravet genom att informera om syftet med vår studie. Vi 

upplyste även deltagarna om att deras medverkan var frivillig och att de när de ville kunde 

avbryta sin medverkan utan förklaring. När vi hade fått deltagarnas samtycke till deltagande 

i studien uppfyllde vi samtyckeskravet.  

Genom att skydda enskilda individers anonymitet hade vi uppfyllt konfidentialitetskravet. 

De uppgifter som vi har i vår studie om enskilda personer har endast använts i 

forskningssyfte. Vi har också i god tid före studien tagit kontakt med institutionen som 

beviljat oss tillstånd att få komma och göra denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.12)  
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6.5 Bearbetning av materialet 

 

Vi har använt oss av transkribering i bearbetning av materialet. Vi valde att spela in 

intervjuerna med mobiltelefon och har sedan både tillsammans och enskilt transkriberat 

dessa. Därefter har vi analyserat materialet och jämfört svaren mot varandra och plockat ut 

likheter och olikheter bland dem.  

Vi började transkribera dagarna mellan intervjuerna. Vi skrev ner svaren på de frågor som 

vi hade ställt under intervjuernas gång. Transkriberingen av intervjuerna tog några timmar 

per intervju. När vi skulle jämföra de transkriberade intervjuerna hade vi dem först utskrivna 

på papper, men vi tyckte det blev rörigt och jämförde dem på datorn istället. Vi jämförde 

intervjuerna och skrev ner likheter och olikheter mellan de olika svaren. Vi valde att lägga 

in svaren i olika teman som kan knytas ihop med våra forskningsfrågor.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet 

 

Det är viktigt när man utformar ett examensarbete att ta reda på hur korrekta svar man får 

utifrån sina undersökningar och insamling av material. Reliabilitet (tillförlitlighet) mäter om 

den metod/verktyg som valts till datainsamlingen har fungerat att använda successivt och att 

metoden har givit korrekta resultat varje gång exempelvis en intervju har gjorts (Bell, s.117, 

2016).  

I dessa tester som kan visa på hur metoden kan ha gett svar som inte är sanningsenliga 

och faktorer som kan ha påverkat hur metoden inte fungerat som tänkt, vilket kan göra att 

resultatet av en studie blir felaktig. Exempelvis om den deltagande har blivit påverkad av en 

händelse som påverkar hur personen som deltar i studien svarar. Då kan det behövas göra 

exempelvis en till intervju igen för att få mer sanningsenliga svar som inte har några faktorer 

som påverkar vad den deltagande svarar (Bell, s.117, 2016).  

  Esaiasson menar att validitet (trovärdighet) kan definieras på flera olika sätt. Det definieras 

som överenskommelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, frånvaro av 
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systematiska fel och den tredje definitionen är att vi mäter det vi påstår att vi mäter 

(Esaiasson, 2017, s. 58).  

Validitet har som syfte att visa om de svar som man har fått under undersökningen 

stämmer överens med det man utgick ifrån att ha som resultat i sin undersökning. Det 

fastställer om undersökningen är tillförlitlig. Validitet finns två olika situationer då validitet 

främst används: det första är när man ska skapa en studie eller en undersökning och den 

andra är under granskningen av resultaten av en metod som har använts (Bell, 2016, s.118). 

Förskollärarna som deltagit i vår studie kan höja tillförlitligheten eftersom de är 

verksamma och insatta i förskolans profession och har olika erfarenheter av arbetet som 

förskollärare.  Eftersom vi intervjuat sex förskollärare kan det höja trovärdigheten då vi fick 

liknande svar av samtliga. Genom inspelning på mobiltelefon som vi även transkriberat i 

skrift kan även höja studiens trovärdighet.  

 

 

7. Resultat och analys 

 

Vi har intervjuat totalt sex förskollärare på fyra olika förskolor. Förskolorna ligger på olika 

ställen, tre ligger i samma kommun och en ligger i en närliggande kommun.  Vi har med 

hjälp av att titta på förskolornas hemsidor kartlagt på ett ungefär hur många förskollärare 

som finns på respektive förskola har samt på ett ungefär fått fram hur många barn som finns 

totalt på varje förskola. Vi har intervjuat två förskollärare på förskolan Gul och Vit. Nedan 

följer information om de olika förskolorna och på vilka sätt de arbetar med litteratur.  

 

Förskolan Gul Förskolan Röd Förskolan Vit Förskolan Blå 

Intervjuade  

förskollärare: 2 

Intervjuade  

förskollärare: 1 

Intervjuade  

Förskollärare: 2 

Intervjuade 

Förskollärare: 1 

Totalt antal: 

6 förskollärare 

Totalt antal: 

6 förskollärare 

Totalt antal: 

5 förskollärare 

Totalt antal:  

5 förskollärare 



 

23 

 

4 åldersindelade grupper 6 avdelningar 4 avdelningar 3 avdelningar 

52 barn 96 barn 72 barn 48 barn 

Storstad Mindre ort Storstad Storstad 

 

Förskolan Gul ligger i ett villaområde i en storstad i Sverige där majoriteten av barnen har 

svenska som modersmål. När de har barn med andra modersmål lånar de böcker på deras 

modersmål och jämför även ord på svenska respektive barnets modersmål för att se 

skillnader i språket. Vi intervjuade två förskollärare på den förskolan där den ena arbetar 

med äldre barn, och den andra med yngre. För att skilja förskollärarna åt så kommer vi kalla 

dem för förskollärare A och förskollärare B.  

Förskolan Röd är den förskola med flest barn och ligger i ett villaområde i utkanten av en 

ort i närheten av en storstad. Med närhet till naturen och en skog. Majoriteten av barnen har 

svenska som modersmål. De använder olika appar som finns på olika språk. Här intervjuade 

vi en förskollärare som arbetar på en avdelning med blandade åldrar från 2-6 år.  

Förskolan Vit ligger centralt i en storstad. Där har barnen flera olika modersmål. De 

använder qr-koder där det finns sånger och ramsor på flera olika språk. Vi intervjuade två 

förskollärare på förskolan Vit, där den ena arbetar med de äldre barnen och den andra med 

de yngre. Vi kommer kalla förskollärarna för förskollärare C och förskollärare D för att skilja 

deras svar åt. På förskolan Vit intervjuades båda förskollärarna samtidigt.  

Förskolan Blå ligger i ett område med flerfamiljshus i en storstad. Just nu har majoriteten 

av barnen svenska som modersmål, men en barnskötare har arbetat målinriktat för att 

synliggöra skillnader i barnens olika modersmål.  Vi intervjuade en förskollärare på 

förskolan Blå som arbetar på en småbarnsavdelning.  

 

7.1 Resultat av intervjuer med förskollärarna 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka några förskollärares förhållningssätt till ett 

språkfrämjande arbete kring litteratur i förskoleverksamhet. 

Våra forskningsfrågor är: 
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• Hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolan? 

• Vad är tanken bakom litteraturens placering i miljön? 

• På vilka sätt gör förskollärarna barnen delaktiga i val av litteratur? 

 

Utifrån våra forskningsfrågor har vi delat in svaren vi fått på intervjuerna i tre olika rubriker 

1) Förskollärares arbete med litteratur 2) Litteraturval tillgänglighet i miljön 3) Barnens 

delaktighet.  

  Vi har valt att dela in svaren i dessa teman för att du som läsare ska kunna koppla ihop 

texten i resultatet med de forskningsfrågor vi har valt att använda i studien. Rubrikerna står 

i samma ordning som våra forskningsfrågor. Vi har även valt att under första rubriken nämna 

hur förskollärarna arbetar med litteraturen om de har barn med andra modersmål på 

förskolan, men det har inte varit vårt syfte att gå in mer ingående på arbetet kring 

barnlitteratur på andra modersmål. Vi har valt att nämna det eftersom att vi vill visa att även 

barn med andra modersmål inkluderas i arbetet med barnlitteratur i allmänhet.     

 

7.2 Förskollärares arbete med barnlitteratur i förskolan 

 

Alla förskollärarna var eniga om att läsning av litteratur handlar om glädje, fantasi och 

skapar ett intresse för det skriftliga språket. De var även eniga över att boksamtalet under 

tiden man läser med barnen är en viktig del för barnens språkutveckling. När det gäller 

planering av litteratur på de förskolor som deltagit i studien finns det både likheter och 

skillnader.   

Likheterna mellan dessa är att barnlitteraturen finns med i en stor del av verksamheten 

och att den väljs ut till viss del utifrån teman, projekt och intressen just nu i barngruppen. 

Tre av förskollärarna vi intervjuade arbetar på storbarnsavdelningen där en del barn har 

börjat lära sig att läsa. Då väljer man ut böcker som ska stimulera deras läsinlärning. 

Förskollärarna är eniga om att det är viktigt att den ska stå tillgänglig. Samtliga anser att 

barnlitteraturen ska vara anpassade för barnen utifrån ålder och anpassat till de projekt som 

förskollärarna arbetar med barnen som exempelvis kompisrelationer. 

   På förskolan Gul har de böckerna som kopplas ihop med temat ståendes framme och som 

barnen kommer åt att ta. Enligt förskollärare A på förskolan Gul granskar dem böckerna och 

samtalar med barnen kring genus och de tittade en del på de huvudroller som fanns i 
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litteraturen. Förskollärare B hävdar att det finns ett kritiskt granskande av böckerna. De 

granskade böckerna innan de läser för barnen.  

   När det gäller till kritiskt granskande av litteratur kan vi se en del skillnader mellan de 

olika förskolorna. Förskolläraren på förskolan Röd anser att det finns ett visst granskande av 

böckerna, de har ett bibliotek på förskolan med en läshörna där barnen kan ta en bok och 

sätta sig. Förskolläraren tycker det är viktigt med budskap i böckerna som barnen kan ta till 

sig och lära sig.   

Enligt förskollärare C på förskolan Vit granskar man också böcker och plockar bort vissa 

gamla böcker som inte riktigt talar sanning om hur vi lever idag. Ibland när man tycker att 

en bok ser bra ut utanpå och börjar läsa kan man se att den ger ett budskap som inte är något 

barnen ska lära sig. Dessa böcker tas snabbt bort. Förskollärare D höll med förskollärare C.  

   På förskolan Blå granskar de inte litteraturen kritiskt, men förskolläraren menar däremot 

att hen har ett granskande öga på under tiden hen läser böckerna. Under högläsningens gång 

kan hen byta ut vissa ord till andra som kan passa bättre. Om boken är väldigt dåligt gjord 

kan högläsningen brytas av att man byter till en annan bok.  

Flera av förskollärarna i studien har en planerad lässtund efter maten förutom en som hade 

valt att ta bort den aktiviteten. På förskolan Blå har valt att plocka bort lässtunden efter 

lunchen. Anledningen till att man på förskolan Blå plockat bort lässtunden är för att det inte 

ska bli ett måste för barnen att sitta stilla direkt efter att de har suttit stilla under lunchen. 

Däremot brukar barnen alltid få en bok när de fyller år på förskolan Blå. 

Om det finns tid sätter sig förskollärarna på samtliga förskolor och läser med barnen om 

det finns intresse från barnens sida. Oftast vid lugnare tillfällen under dagen brukar det bli 

möjligt för barnen att kunna läsa i lugn och ro och även efter maten brukar det vara läsvila.  

På förskolan Vit har man valt att ha sin läsvila vid matbordet efter att lunchen var klar. 

Förskollärare D menar att personalen tyckte att det behövdes en förändring vid läsvilan som 

tidigare var i ett annat rum än där matbordet står. Anledningen till detta var för att de tyckte 

det blev rörigt under läsvilan, och att byta rum för det skapade oro i barngruppen.  Efter att 

ha testat att ha läsvilan vid matbordet tyckte förskollärarna att gruppen blev lugnare och mer 

fokuserade vid läsvilan. Förskollärare C höll med.  

På förskolorna Gul, Röd och Vit, två av dem i samma kommun och en i en närliggande 

kommun har fasta stunder efter lunch då de läser böcker för barnen.  

  Förskolläraren som arbetar på förskolan Röd anser att under lässtunderna handlar det inte 

bara om att främja barnens språk, utan också om närheten att sitta nära och föra ett samtal. 
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Under lässtunderna på förskolan kan man även prata om svåra ord och samtala kring 

händelser i boken och titta och prata om bilderna.  

 

 

“Jag tycker det är viktigt med budskap i böckerna som barnen kan ta till sig och lära sig 

av.”(..) - Förskollärare på förskolan Röd.  

 

“Vi har valt att ha läsvilan vid matbordet efter lunchen”(..)- Förskollärare C på förskolan 

Vit 

(..)“Vi anser att i lässtunderna så handlar det inte bara om att främja barnens språk, utan 

också om närheten att sitta nära och föra ett samtal.”- Förskollärare på förskolan Röd. 

 

Samtliga förskollärare som vi har intervjuat på de fyra olika förskolorna arbetar med 

barnlitteraturen utifrån läroplanens mål. De är eniga om att läroplanen är en viktig del av 

verksamheten och är delaktig i alla delar av den.  

De intervjuade förskollärarna menar att litteraturen är en viktig del av många olika 

sammanhang och situationer som man kan möta på förskolan bland barnen. Exempelvis 

gruppklimat och det sociala klimatet i gruppen, av-och påklädnings situationer, 

matsituationer osv. Litteraturen ger även mycket mer än bara det språkliga. Exempelvis 

riktning, prepositioner som finns med i matematiken. Men alla är eniga kring att läroplanen 

alltid finns med i verksamheten och i de val man ställs inför. 

  Det var olika på de olika förskolorna om det fanns barn med andra modersmål än svenska 

på dem. Det gemensamma mellan förskolorna är att de lånar böcker på andra modersmål, 

sjunger sånger och ramsor på olika språk. Det finns även appar på olika språk som 

förskolorna använder med barnen. Även qr-koder används en del där det finns sagor och 

sånger på olika språk.  

De kan även jämföra ord mellan svenska och modersmålet. Förskollärare B berättade att 

på förskolan Gul hade de jämfört olika ord utifrån ett barns teckning. Alla deltagande 

förskollärare tycker även att modersmålspedagoger har varit ett bra stöd när de haft barn 

med andra modersmål som har läst böcker med barnen och arbetat med barnens modersmål 

på många olika sätt.  
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Några av förskollärarna och barnskötarna på förskolan Blå har även försökt lära sig några 

ord på barnens modersmål för att synliggöra barnens modersmål, att det inte bara är svenskan 

som är viktig att prata på. De har även uppmuntrat barnen att berätta vad olika saker heter 

på sitt modersmål för att synliggöra modersmålet, samtidigt får de andra barnen lära sig nya 

ord. Vilket blir inkluderande av alla i barngruppen. Förskolläraren på förskolan Blå berättade 

att de även valt att synliggöra olikheter i andra modersmål genom att barnens namn får stå 

på olika språk, vilket uppskattas av barnen.  

  Förskollärare A på förskolan Gul menade att man fokuserade på att uppmärksamma barnen 

om deras utveckling från hur mycket dom kunde läsa i början till hur långt de har kommit i 

sin språkutveckling. Förskollärare A menar också att hen uppmärksammar barnen i sin 

utveckling genom att belysa exempelvis att barnet inte kunde ett visst ord tidigare men nu 

klarar den av att skriva ordet helt själv. Förskollärare A fick medhåll av förskollärare B. 

Det är i stunden med barnet som man får uppmärksamma barnet på deras lärande i sin 

språkutveckling. Förskolläraren på förskolan Röd menade att det var viktigt att vara lyhörd 

och att ge alla möjligheten att få komma till tals och att uppmärksamma att barnen vågar 

prata inför gruppen för det kan finnas barn som har svårt med att uttala ord. Att man då inte 

påpekar att dom säger ett ord fel, utan bekräftar ordet. Att man upprepar ordet rätt för att 

barnet ska få höra den rätta versionen av ordet som barnet försöker lära sig. Att man försöker 

göra lärandet av språket lustfyllt för barnen för att de blir intresserade och vill lära sig mer 

om språk och utvecklas i sin språkutveckling. 

  Gemensamt med de förskollärare vi frågade denna fråga var att litteraturen var en del i 

deras projekt som de arbetade med på verksamheten som hade dokumenterats. Då det kan 

ske en dokumentering kring ett visst ämne som exempelvis kompisrelation som 

förskolläraren jobbar med barnen då förskolläraren har lånat böcker inom området.  

Den gemensamma tanken som de intervjuade förskolorna har om de framgångsrika 

böckerna är att böckerna ska ha ett innehåll som passar läroplanen, barnens intressen, var 

barnen är i sin språkliga utveckling och som främjar deras lärande.  
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7.3 Litteraturval och tillgänglighet i miljön 

 

 

(..)“Vi har böcker i hallen som barnen kan bläddra i medan de väntar på sin tur att få hjälp.”  

 

- Förskollärare på förskolan Blå 

 

Samtliga förskollärare som deltog i studien har som syfte att ha böckerna lätt tillgängliga i 

sina verksamheter. På de olika förskolorna hade man gjort upp specifika rum som var till för 

att barnen skulle kunna läsa i dem.  

Förskolläraren på förskolan Röd hade varit delaktig i skapandet av ett bibliotek där barnen 

kan läsa, som vi även fick se efter intervjun. Det var fyllt med böcker i olika genrer, allt från 

disney till naturböcker och många fler olika typer av böcker i hela rummet vilket var väldigt 

roligt att se.  

Förskollärarna som vi har intervjuat svarade att litteraturen finns på barnens höjd då det 

blir lätt för barnen att nå böckerna och att böckerna inte är bortplockade, utan alltid finns 

tillgängliga. Om det inte är böcker som är lånade eller som man är försiktig med. På samtliga 

förskolor får barnen åka med till biblioteket och välja ut böcker, berättar förskollärarna som 

även lyssnar och uppmärksammar barnens intressen och lånar böcker inom deras 

intresseområden.  

Samtliga förskollärare menade att barnen har tillgång till litteraturen som finns hela tiden 

under dagen när det inte är planerade aktiviteter. På alla förskolorna ges barnen tillfällen 

under hela dagen att titta i litteraturen, förutom under de planerade aktiviteter i verksamheten 

som sovstund och matsituationen. Förskolläraren på förskolan Blå berättade att de har böcker 

i hallen för att barnen ska kunna sätta sig i hallen och bläddra i en bok.  

Boken drömtåg, sömntåg hade använts mycket på förskolan Gul då förskolläraren ansåg 

att det var bra för barnens språkutveckling. Boken är en väldigt målande bok och innehöll 

rim och i sagan fanns det olika föremål i de olika vagnarna på tåget som var i boken som 

man kan ha ett samtal med barnen kring för att utveckla deras begreppsförståelse. Det som 

var gemensamt i hur de olika förskollärarna arbetade med böckerna var att de försökte 

anpassa bokens svårighet till barnets ålder och utvecklingsstadium.  
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Förskollärarna A och B berättade att på förskolan Gul anpassade även böckerna till de 

vardagsnära situationer som barn i de olika åldrarna kan relatera som mest till och väcker då 

ett intresse. Förskollärare A berättade att barnen som var 5 år på förskolan Gul hade 

intresserat sig av liv och död och det hade pedagogerna uppmärksammat. Förskolläraren 

började då läsa Bröderna lejonhjärta för barnen för att prata och diskutera ämnet mer 

djupgående. Det är väldigt beroende på vilken ålder man arbetar med menar båda 

förskollärarna som arbetar på förskolan Gul.  

  Förskolläraren på förskolan Röd ansåg att det var bra med böcker som innehöll teknik och 

matematik. Förskolläraren som blev intervjuad från förskolan Röd påpekade att böcker som 

exempelvis Pettson och Skrot Nisse böcker var väldigt givande för barnen för att få lärdom 

av de ämnena. Förskollärare C på förskolan Vit berättade att hen använde sig av Grodan och 

främlingen för att diskutera vänskap och utanförskap med barnen. Förskollärare D ansåg att 

den boken var bra.  

På förskolan Blå tog förskolläraren upp att barnen pratar om filmen Frost mycket men 

förskolläraren förnekar inte lärandet som kan ske i de samtalen på grund av att det är en film 

och inte en bok. Förskolläraren menar att det är ett berättande även i en film och brukar 

diskutera med barnen för att barnen ska träna sin berättarförmåga och få ny ordförståelse 

och man går även utifrån barnens intressen i samtalet.  

Bilderböcker som framgångsrikt används på de intervjuade förskolorna är: 

 

• Sömntåg, Drömtåg, skriven av Sherri Duskey Rinker 

• Pettsons-böckerna, skrivna av Sven Nordqvist 

• Alfons-böckerna, skrivna av Gunilla Bergström 

• Skrotnisse, skriven av Jan Lööf 

• Gittan- böckerna, skrivna av Pija Lindenbaum 

• Grodan och främlingen, skriven av Max Velthuijs 

• Max-böckerna, skrivna av Barbro Lindgren 

• Vem- böckerna, skrivna av Stina Wirsén  

 

På förskolan Gul har de även börjat läsa Bröderna Lejonhjärta som är en kapitelbok, skriven 

av Astrid Lindgren.  
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7.4 Barnens delaktighet: 

 

 

“Vi brukar uppmuntra både barnen och föräldrarna att ta med sig litteratur till förskolan 

då det är ett bra sätt att få in lite annan litteratur på förskolan.” (..) 

- Förskollärare A på förskolan Gul 

 

När det gäller barnens delaktighet när det kommer till litteraturen är det vissa olikheter 

mellan förskolorna. På en av våra förskolor, förskolan Gul där vi hade två deltagande 

förskollärare i studien får barnen ta med sig böcker hemifrån. Förskollärare A och B var 

eniga om att det enbart ses som positivt av förskollärarna. En gång hade de utformat ett helt 

temaarbete kring en bok som ett barn tagit med sig. Förskollärare A menar att på denna 

förskola får barnen även vara delaktiga i val av böcker när de går till biblioteket. Då får 

barnen i uppdrag att välja en eller två böcker och förskollärarna väljer resten av böckerna. 

Mycket av den litteratur som finns på förskolan är biblioteksböcker. Barnen får välja böcker 

till teman och projekt och böcker som dom har ett intresse av att låna. 

Enligt förskollärarna på de andra tre förskolorna har de antingen inte tänkt tanken på att 

uppmuntra barnen att ta med sig böcker av olika skäl eller har de förbud mot böcker hemifrån 

då böckerna lätt kan gå sönder eller tappas bort på förskolan.  

Däremot går alla förskolor regelbundet till biblioteket, där barnen får vara delaktiga och 

välja litteratur och vid läsvilan.  

Förskolläraren som arbetar på förskolan Röd berättade att när hon har läsvila brukar hon 

göra barnen delaktiga i val av bok vid läsvilan, men om hon har ett mål med att arbeta med 

en viss bok som har använts i ett tema som har arbetats med på avdelningen blir det en bok 

som har bestämts av förskolläraren att läsas på läsvilan. Förskolläraren som arbetar på 

förskolan Röd använder sig även av demokrati. Förskolläraren räknar då barnens röstning 

från de böcker som förskolläraren har visat upp för barnen som har fått flest röster vilken 

bok som barnen vill att förskolläraren ska läsa högt först. Barnen får lägga en penna vid 

boken som de vill att förskolläraren ska läsa och sedan räknar man de pennor som har fått 

flest röster och ser då vilken bok som har fått flest pennor.  

  På förskolan Blå får barnen vara delaktiga i val av litteratur genom att peka på den bok som 

de tycker ser spännande ut. Under lässtunderna får barnen välja varsin bok, men det är inte 

säkert att barnen orkar lyssna på alla böcker som valts, utan kan bli trötta efter andra boken. 
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Men förskolläraren menar att de ändå har fått vara delaktiga, även om kanske inte allas 

böcker blir lästa just då. Förskolläraren menar även att biblioteksböcker som barnen varit 

delaktiga i att välja står tillgängliga på avdelningen.  

  Förskolläraren på förskolan Blå kom även på att barnen även kan bli delaktiga i val av 

litteratur som ska köpas in till förskolan genom att de får titta på bilder på olika böcker och 

antingen peka eller uttrycka sig verbalt vilka böcker de vill ska köpas in.  

  Förskollärare C på förskolan Vit menar att de observerar barnen för att lägga märke till 

deras olika intressen. Sedan går de i helgrupp till biblioteket och där frågar de barnen vilka 

böcker de önskar få låna. Sedan lånar de böcker utifrån deras intressen och om de arbetar 

med något tema. Förskollärare D höll med förskollärare C. 

   

 

 

8. Diskussion  

 

I det här avsnittet kommer vi diskutera det resultat som kommit fram i vår studie. Vi kommer 

dela in diskussionen i samma teman som i resultatdelen.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka vilket förhållningssätt förskollärare har till att arbeta 

med barnlitteratur i förskolan. Förskollärare som deltagit i studien har tagit upp ord som 

läsvila, litteraturens placering i miljön, planering av barnlitteratur och barnens delaktighet. 

  Alla förskollärarna var eniga om att högläsning handlar om glädje, fantasi och skapar ett 

intresse för det skriftliga språket. Förutom att högläsningen är en rolig stund och bra för 

fantasin är den även bra för språkutvecklingen.  

Fast menar att barn som får lyssna på mycket berättelser lär sig att boken har en början 

och ett slut och det ger kunskaper att följa en röd tråd. Hon menar att barnen får ett större 
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ordförråd då det lär sig nya ord, får en förståelse för språkets uppbyggnad och de får en 

känsla för berättelsens form där man kan känna språkets rytm (Fast, 2015, s. 48).  

 Fast menar att högläsning framförallt är roligt och att man som läsare får dela upplevelser 

tillsammans och få lärdom om sig själva. Böckerna man läser kan även handla om 

igenkänning för barnet som lyssnar, berättelsen blir som en spegel av barnets egna 

erfarenheter. Detta kan leda till att barnet bearbetar saker som det varit med om, på ett 

omedvetet plan. Ett barn som blir läst för mycket utvecklar en drivkraft till att själv börja 

läsa och skriva (Fast, 2015, s. 44).  

  Flera av förskollärarna i studien har en planerad lässtund efter maten förutom en som hade 

valt att ta bort den aktiviteten. Det förvånade oss att en av förskolorna tagit bort lässtunden, 

därför att på alla förskolor vi varit på har lässtunden varit en rutin efter lunchen för att barnen 

skulle varva ner. Samtidigt kan vi tänka oss att det finns skäl till att man val att plocka bort 

den, exempelvis då man sitter still hela lunchen, kanske har man även en samling före lunch 

som också innebär ett stillasittande.  

 Högläsning är ett bra tillfälle för barnen att komma vidare i sin språkutveckling eftersom 

högläsning är främjande för språkutvecklingen. Enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

lär man i samspel med andra människor. Enligt Jakobssons tolkning lär man sig först på ett 

socialt plan tillsammans med andra människor, för att sedan lära sig på det individuella 

planet (2012, s. 157). Vid högläsningstillfällen på förskolan lär barnet i samspel med andra 

barn och förskollärare då man exempelvis har reflekterande boksamtal, barnet kan lära sig 

läsriktning osv. Sedan när barnet är äldre kan barnet använda de kunskaperna det fått i det 

första steget till att lära sig att själv läsa och förstå det som står. 

Vi ser det som positivt att förskollärarna arbetar för att barnen ska få tillägna sig kunskaper 

om språk i samspel med förskollärare och barn vid exempelvis samlingar och vid läsvilan. 

  Alla förskollärare som deltagit i studien har olika urvalskriterier i val av litteratur. De 

granskar och väljer litteratur utifrån teman och intresset i barngruppen. De som arbetar med 

de äldre barnen väljer även litteratur som stimulerar barnens läsinlärning. Litteraturen väljs 

även utifrån de mål i läroplanen som man arbetar med, exempelvis språkmålen. Gemensamt 

för alla är också att de går regelbundet till biblioteket och lånar både böcker som är 

planerade, men också böcker de hittar slumpvis.  

 Enligt läroplanen är det viktigt att man som förskollärare utmanar och stimulerar barnen i 

deras språkutveckling och kommunikation för att de sedan ska kunna vidareutveckla sina 

kunskaper inom dessa områden (Lpfö 98/2016, s.7). 



 

33 

 

 Det har framkommit att läroplanen följs väl på våra intervju-förskolor vad gäller att utmana 

barnen i deras språkutveckling. Att man utgår ifrån barnens intressen, som de gör tror även 

vi bidrar till att barnen får ett större intresse för skriftspråket, vilket är viktigt för framtida 

läs-och skrivinlärning. På en av förskolorna som vi hade intervjuerna hos var även 

igenkänningsfaktor i litteraturen viktigt, speciellt för de yngsta barnen, exempelvis av-och 

påklädning. Detta är även något som vi kan känna igen efter att ha arbetat på förskolor och 

från våra vfu-perioder. Samtliga förskolor har olika urvalskriterier när det gäller val av 

litteratur för att kunna arbeta temainriktat utifrån intressen i barngruppen och även att det 

finns budskap i böckerna som barnen kan lära sig något av. Här finns det ett visst kritiskt 

granskande av böckerna på två av våra förskolor innan de visar böckerna för barnen. 

Samtliga förskollärare menade att barnen har tillgång till litteraturen som finns hela tiden 

under dagen när det inte är planerade aktiviteter. 

 Om det finns tid sätter sig förskollärarna på samtliga förskolor och läser med barnen om det 

finns intresse från barnens sida. Oftast vid lugnare tillfällen under dagen brukar det bli 

möjligt för barnen att kunna läsa i lugn och ro och även efter maten brukar det vara läsvila. 

Efter högläsningen är det viktigt att samtala kring berättelsen (Fast, 2015, s. 57).   

  Förskollärarna har utformat verksamheten för att böckerna ska kunna vara lättillgängliga 

för barnen. Förskollärarna har placerat litteraturen på ett sätt som gör det lätt för barnen att 

kunna nå böckerna.  

  Under intervjuerna har det framkommit att det är viktigt att litteraturen står tillgänglig för 

att barnen ska ha tillgång till den, utan att alltid behöva be om hjälp. Verksamheterna är 

också utformade för att böckerna står på plats som är på barnens höjd för att barnen ska 

kunna ta ner en bok och läsa för att öva sina språkfärdigheter. Förskollärarna menade att 

litteraturen finns tillgänglig för barnen att läsa under hela dagen som de vistas i 

verksamheten. Det var under planerade aktiviteter såsom vid vilan och lunchen som 

böckerna inte används.   

  En lärande miljö var något som förskollärarna som vi intervjuade hade som en gemensam 

tanke. Det har framkommit att det är en positiv aspekt att en lärande miljö för barnen är 

något som förskollärarna som vi intervjuade vill skapa i deras verksamheter.  

  Liberg menar att det är viktigt med en miljö som uppmuntrar barnen att utforska det 

materiel som finns, bland annat litteratur. Det gynnar barnens framtida språkutveckling att 

få tillfällen och möjlighet att öva på sin läs-och skrivkunskap. Barnen tillägnar sig genom 

detta förmågor att kunna återberätta och delta i ett reflekterande samtal och ett större 
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ordförråd. Vilket är grundläggande förmågor för att skapa sig förståelse, uttrycka sig verbalt 

och samtala kring litteraturen (Liberg, 2008, s. 54).  

  På förskolorna får barnen vara delaktiga under besök på biblioteket genom att göra val av 

litteratur att låna från biblioteket. Förskollärarna uttryckte att de utgick efter barnens 

intresseområden och även teman. Det som är aktuellt för barnen att samtala om tar 

förskollärarna i åtanke om de åker till biblioteket för att låna till sina förskolor.  

  Att även låna böcker som utmanar och utvecklar barnens språkbruk är även viktigt betonar 

de förskollärare som intervjuades. I läroplanen står det att förskollärare ska ansvara för att 

“alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö 98/ 2016, 

s. 12).  

I valet av böcker har barn ett specifikt beteende när de väljer. Barn väljer vanligtvis böcker 

med en större mängd bilder och text. Barnen får ett större intresse av dessa typer av böcker 

än böcker som inte har lika stor mängd bilder och text. Det kan då vara bra att inte ha ett 

utbud av böcker i förskoleverksamheten som inte är enformig och som inte är variationsrik. 

Björklund menar att det är viktigt att kunna läsa och skriva för att kunna ta del av demokratin 

genom att kunna ta del av information (Björklund, 2008, s.228).  

För oss är det viktigt att i vår framtida yrkesroll som förskollärare ska uppmuntra barn till 

en nyfikenhet för litteratur. I läroplanen står det skrivet att: “Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid 

att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98/2016. s.7). Vi ser barns delaktighet av 

den litteraturen som väljs att läsas för barnen i verksamheten ger ett ökat engagemang och 

intresse för barn att bli mer insatta i litteratur. Att även barnen ges möjlighet att granska 

litteraturen och bli mer bekanta vid exempelvis olika genrer och språkbruk.    

Vi blir fundersamma över hur stor del av valet av litteratur som barnen egentligen är 

delaktiga i. Eftersom svaren från förskollärarna som vi intervjuade i överlag valde ut böcker 

från biblioteket och då det köptes in ny litteratur. En diskussion som uppstod vid en intervju 

då vi ställde frågan om hur barnen görs delaktiga i val av böcker. Förskolläraren på förskolan 

Blå kom på att barnen kan få se bilder på böcker som kan köpas in till förskolan. På det sättet 

skulle barnen bli mer delaktiga i val av litteratur. Det skulle bli en annan urvalsprocess av 

litteratur att läsa för barnen istället för att förskollärarna väljer litteratur till barnen då de 

antar vilka böcker som kan passa barnens intressen.    
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8.2 Reliabilitet och validitet 

 

Vi anser att vi fått ut de korrekta svar som vi kan koppla ihop med våra frågeställningar och 

syfte, reliabilitet mäter om den valda metoden fungerat att använda och för oss var vårt 

metodval lämpligt för att få fram de svar vi eftersökte. Ur ett validitetsperspektiv stämmer 

svaren vi fått under intervjuerna överens med vårt syfte. Intervjufrågorna har inte skickats 

till deltagarna i förväg utan har ställts till deltagarna på plats och spelats in genom en 

mobiltelefon.  

Detta har resulterat i att förskollärarna inte har haft möjligheten till att förbereda sina svar 

till intervjufrågorna. Det ger en större trovärdighet till att svaren vi har fått inte har blivit 

förvrängda. Vi har intervjuat sex förskollärare som hade minst ett års erfarenhet av arbetet. 

Vi ser det som en större trovärdighet i denna studie då de sex erfarna förskollärarna hade 

liknande svar.    

 

 

8.3 Relevans för förskolläraryrket 

 

Eftersom högläsning oftast är en central del av förskolans verksamhet anser vi att ämnet är 

väldigt relevant för förskolläraryrket. På förskolan finns ofta ett stort urval av olika typer av 

barnlitteratur som fortlöpande kan användas på olika sätt och öppna upp många tillfällen för 

språkinlärning. Vi har kommit fram till att det är viktigt för förskollärare att fördjupa sina 

kunskaper i de möjligheter som finns i att arbeta språkfrämjande med barnlitteraturen. Vi 

anser att det är viktigt med ett medvetet förhållningssätt hos förskollärarna för att skapa en 

språkfrämjande lärmiljö där barnlitteratur har en viktig roll. Kunskapen hos förskollärarna 

och deras förhållningssätt till att arbeta med barnlitteraturen är även viktig för att höja den 

språkliga kompetensen i förskolan för de som arbetar inom professionen.  

  Vidare anser vi att det är viktigt att även barnen får vara delaktiga både i val av litteratur, 

men även i boksamtal vid högläsningsstunderna. För att skapa intresse hos barnen är det 

betydelsefullt att man utgår ifrån deras intressen och erfarenheter när man arbetar med 

litteraturen. Slutligen anser vi att det är viktigt att varje barn ska bli sedd oavsett 
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levnadsförhållanden, familjeförhållanden, modersmål osv. På det viset kan man skapa en 

interkulturell verksamhet i förskolan, där alla blir sedda och är lika värda.  

 

 

8.4. Förslag till vidare forskning  

 

Vår studie hade i syfte att ta reda på förskollärares förhållningssätt till att arbeta med 

barnlitteratur i förskolan. Vi tänker att en påbyggnad av vår studie hade varit att koppla in 

barnens perspektiv kring barnlitteratur. Genom barnintervjuer och observationer som 

metoder för att få fram deras tankar kring den barnlitteratur som finns på förskolan.  

 

 

 

9. Slutsats:  

 

Vårt syfte med studien var att undersöka vilket förhållningssätt förskollärare har till att arbeta 

med barnlitteratur i förskolan. I enlighet med vårt syfte och våra frågeställningar kan vi se 

att förskollärarna ser många möjligheter till att arbeta med barnlitteratur för att främja 

barnens språkutveckling. Vi kan se hur förskollärarna väljer att arbeta med barnlitteratur för 

att främja barnens språkutveckling i enlighet med läroplanens mål. Det har framkommit i 

intervjuerna att man besöker biblioteket regelbundet och då får även barnen vara delaktiga i 

valet av litteraturen.  

Att barnen får återkoppla, återberätta och även att förskollärarna har boksamtal med 

barnen för att utveckla deras kunskaper och vara ett stöd för barnen i deras språkutveckling. 

På nästan samtliga förskolor beskriver man läsvilan som viktig då man inte bara läser 

litteraturen för att främja språkutvecklingen, utan man kan även ge varje barn den 

uppmärksamhet som det finns behov av och att sitta nära och lyssna på deras tankar.  
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Litteraturens tillgänglighet i miljön har också varit en viktig del på samtliga förskolor 

eftersom det öppnar upp möjligheterna till ett intresse för skriftspråket hos barnen om de har 

fri tillgång till litteraturen.  

Lärandet i samspelet mellan både förskollärare och barn men även barnens samspel och 

utbyte av kunskaper med varandra har framkommit i denna undersökning. Det teoretiska 

perspektivet som vi valde till denna undersökning har haft inslag under hela studiens gång i 

bland annat de svar som har getts under intervjuerna och i den litteraturen som har använts 

men även i vårt tankesätt. 
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10. Bilagor 

10.1 Informationsbrev till våra deltagare:  

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter på Uppsala Universitet, institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier som ska skriva vårt examensarbete under vårterminen 2017. Vårt 

syfte är att undersöka hur några förskollärare arbetar med litteratur för att främja barnens 

intresse för språk.  

Som metod kommer vi att använda oss av muntliga kvalitativa intervjuer med både barn och 

förskollärare. Under intervjun kommer vi att spela in samtalet med mobiltelefon och därefter 

transkriberas materialet. 

 

Vår önskan är att göra intervjuer mer Er förskollärare på förskolan. Er medverkan bygger på 

frivillighet och Ni har rätt att avbryta när som helst under intervjuns gång. 

 

I examensarbetet kommer både Ni och förskolan att vara anonyma och det är endast vi två 

(Caroline och Johanna) som kommer att ha tillgång till materialet. Den information vi får 

fram under intervjuerna kommer endast att användas till vårt examensarbete. Allt material 

kring intervjuerna kommer att förstöras efter avslutat examensarbete. Intervjun kommer att 

bygga på ett samtal mellan oss och kommer att ta cirka 30 minuter. 

 

Vi kommer under de närmsta veckorna att ta kontakt med Er för att bestämma lämplig tid 

för intervjun. 

 

Tack för er medverkan! 

   Tveka inte att höra av Er vid eventuella frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Vestberg: Mail:  j…….. . Tel. 070-..... 

Caroline Larsson: Mail: c….... Tel. 070-...... 
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10.2 Intervjufrågor: 

 

Uppdraget-litteratur: 

Hur tänker ni kring läroplanen och val av litteratur? 

• Hur planeras arbetet kring barnlitteratur för att väcka barnens intresse för språket? 

Hur planerar ni valet av litteratur? 

• Vad är er tanke bakom val av litteraturen som finns tillgängligt på förskolan? 

• Granskar ni litteraturen kritisk? 

• Får barnen ta med sig egna böcker till förskolan? 

• På vilka sätt får barnen vara delaktiga kring valet av litteratur? 

• Om det finns barn med annat modersmål än svenska, hur inkluderas de       barnen i 

språkutvecklingen vad gäller litteratur? 

• På vilket sätt berikas deras förstaspråk? 

 

Litteraturen i förskolemiljön: 

Har ni någon medveten tanke kring litteraturens placering i miljön? 

• På vilka sätt gör ni litteraturen tillgänglig för barnen? 

• Vilka tillfällen under en dag på förskolan ges barnen tid och möjlighet att titta i 

böcker? 

 

Bearbeta litteratur: 

Hur brukar ni bearbeta litteraturen ni läser? 

• På vilka sätt brukar ni låta barnen återkoppla till boken? 

• Under högläsningens gång, samtalar du med barnen om svårare ord och händelser 

för att arbeta på ett riktat sätt? Hur? 

På vilket sätt inkluderar ni litteratur i temaarbeten? 

På vilket initiativ brukar högläsning ske? 

På vilket sätt anser ni att litteraturen kan utmana barnen i deras språkutveckling? 

 

Dokumentation: 

Hur uppmärksammar ni varje barns individuella språkutveckling vid samling/högläsning? 
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På vilket sätt dokumenterar ni arbetet med litteratur? 

Vilka böcker har framgångsrikt använts?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


