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Sammanfattning 

Vårt arbete grundar sig i att vi har ett stort intresse för litteratur, då vi har fått lyssna på och upp-

täcka olika typer av böcker under vår uppväxt. Vi anser att arbetet med detta är viktigt i förskolans 

verksamhet, då det bland annat främjar barns språkutveckling och gruppens sammanhållning. Litte-

ratur är ett bra och användbart verktyg i verksamhetens olika områden. Genom en enkät och två 

ostrukturerade intervjuer har vi fått svar på våra frågeställningar. Våra frågeställningar är; Hur ofta 

används litteratur i barngrupp? Hur sker valet av den litteratur som används? Hur arbetar pedagoger 

utifrån litteratur? Vi har fått en inblick i hur pedagoger använder sig av detta. Vår studie visar att 

litteratur används i alla verksamheter. Dock är det vanligt att dessa aktiviteter är spontana och opla-

nerade. Vi har sett att både personalens intresse, samt förskolans ekonomi påverkar hur ofta och på 

vilket sätt litteratur används. Avslutningsvis har vi upplevt att majoriteten av pedagogerna har Lä-

roplanen till grund för allt arbete med litteratur – oavsett om aktiviteterna är oplanerade eller plane-

rade. 

  

Nyckelord: förskola, litteratur, delaktighet, litteracitet, läsvila  
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Inledning  
 

Vi har valt att skriva om användningen av litteratur i förskolan. Vi vill få en överblick över hur ofta 

pedagoger läser, berättar eller i övrigt använder sig av bland annat böcker, flanosagor och sånger 

utifrån detta. Vi som skriver detta arbete anser att det är ett viktigt pedagogiskt verktyg att använda 

sig av i verksamheten. Under vår utbildning har vi upplevt att litteratur återkommer i de flesta olika 

områden som man arbetar med i förskolan. Vi har sett att det är möjligt att integrera det i de flesta 

områden, såsom exempelvis drama, musik, matematik, hållbar utveckling och naturvetenskap. Detta 

vetktyg går att använda på många sätt, bland annat i form av bokläsning, flanosagor, fritt berättande 

och dramatiseringar.  

 

När vi har varit ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) så har vi dock upplevt att den inte an-

vänds som ett pedagogiskt verktyg. Ofta används den för att lugna barnen eller för att pedagoger 

ska kunna ta rast efter lunchen. Litteraturen kommer även till användning de få gånger barnen häm-

tar en bok på eget initiativ. Vi har upplevt att pedagogerna sällan tar tillvara på det fantastiskt an-

vändbara verktyg som det faktiskt är. 

Vi har därför valt att, genom enkätfrågor och två intervjuer, undersöka hur ofta pedagogerna använ-

der litteratur i sin verksamhet. Vi har också tittat på hur ofta pedagogerna skapar planerade aktivite-

ter utifrån detta verktyg. 

Läroplanen för förskolan innehåller inte något specifikt mål rörande litteratur i förskolan. Däremot 

står det i läroplanen för förskolan att; 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

”Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld,” 

”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker för-

stå andras perspektiv,” 

”Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa,”(Lpfö 98/10, s.10). 

 

Detta anser vi visar på vikten av att använda litteratur i verksamheten. Eftersom det kan beröra näs-

tan vilket område som helst, så kan det med fördel användas för att nå styrdokumentens mål.  
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Arbetsfördelning  

Under detta uppsatsskrivande har vi strävat mot att vi både ska ha lika bra insyn, delaktighet och 

påverkan på arbetet. Väldigt ofta har vi startat dagarna med att göra en ”Att göra-lista” för att vi 

tydligt skulle se vad som skulle göras och utifrån den har vi delat upp arbetet. Det var allt från små-

saker till olika delar i arbetet som delades upp.  

 

Under arbetets gång har samarbetat väldigt bra. Vi har diskuterat tillsammans och sedan skrivit på 

varsitt håll. Vi har tillsammans gått igenom alla delar i dokumentet dels för att ge varandra feedback 

och för att få ett sammanhängande språk.  

 

Vi valde att dela upp enkätdelen och intervjudelen. Linnea Sørensen har ansvar för enkätdelarna 

som innebar att skapa enkäten, mailkontakt, påminna svarspersonerna, sammanställa, analysera och 

diskutera. Therese Dahlström har ansvar för intervjudelarna vilket innebar, ta kontakt med förskol-

lärarna via telefon, ta ytterligare kontakt via mail, intervjua, transkribera, sammanställa, analysera 

och diskutera. Frågorna till enkäten och intervjun har vi skrivit tillsammans. Vi delade upp under-

rubrikerna i ´tidigare forskning´. Linnea har skrivit delarna ”Boken som central artefakt”, ”Valet av 

litteratur i förskolan” och ”Pedagogers syn på litteratur”, Therese har skrivit delarna ”Berättandets 

historia i korta drag” och ”Läsmiljö”. Delen som heter ”Inte bara läsvila” har vi skrivit tillsammans. 

Övriga delar i arbetet har vi arbetat fram tillsammans.   

Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på förskolor i Uppsala kommun arbetar med lit-

teratur. Genom studien får vi en bättre insyn i hur pedagoger planerar och genomför litteraturaktivi-

teter. Studien kartlägger hur pedagoger väljer litteratur samt hur den används i verksamheten. 

 

Dessa frågeställningar har använts för att besvara vårt syfte: 

Hur ofta används litteratur i barngrupp? 

Hur sker valet av den litteratur som används? 

Hur arbetar pedagoger utifrån litteratur? 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Följande kapitel kommer behandla de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

studie. I detta kapitel har vi beskrivit begreppet ”barns delaktighet” i allmänhet, men i vår studie har 

vi tittat extra noga på barns delaktighet i valet av litteratur.  

Litteracitet 

 
Björklund (2008) skriver att litteracitet är en sorts samlingsbegrepp för läsning, skrivning och allt 

som ingår i eller kan kopplas till det. Vi läser inte bara romaner, vi läser även busstidtabeller, tid-

ningar och kartor. Författaren lägger vikt vid att litteracitet inte enbart innebär skriven eller läst text 

(ibid s.22). Björklund tar vidare upp att språklig kommunikation är grunden för all litteracitet. Bar-

nen använder sig av sitt ordförråd för att skapa lekar. Barn brukar prata högt samtidigt som de leker, 

som för att beskriva leken. Björklund beskriver hur barns ordförråd kan ses som en ”låda” eller 

”skattkista”, där barnen kan välja ord som passar till sammanhanget (ibid s.47).  

 

Björklund skriver att barn utforskar och upptäcker sin omvärld, och detta gör att barnens litteracitet 

tar olika riktningar. Hon menar att litteracitet kan uppstå var som helst och när som helst, i olika 

sammanhang. Litteracitet uppstår när barn interagerar med varandra i förskolans sociala kontext. 

Björklund beskriver hur litteraccitet är något som är, snarare än växer fram. Med detta perspektiv 

kan pedagogerna få förståelse för hur de yngsta barnen uttrycker, erövrar och befinner sig i sin litte-

racitet (ibid s.56). 

 

Björklund tar också upp att förskolan inte använder sig av läsande och skrivande på samma sätt som 

skolan gör. På senare år har läroplanen gett en större frihet till pedagoger att arbeta med läs- och 

skrivutveckling, men ännu är många förskolor kvar i det gamla arbetssättet (ibid s.27). 

Läroplanen för förskolan säger att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för 

skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Lpfö 98/10, s.10). 

Detta kan tolkas som att även styrdokumenten uppmuntrar en läs- och skrivinlärning redan innan 

barnen börjar första klass.  
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Björklund säger också att litteracitet sker genom interaktion. Barn som går i förskola möter en sär-

skild sorts kultur som bara finns i förskolan, och denna kultur ger barnen möjlighet att få en upp-

fattning om var litteracitet innebär och vad som ingår i begreppet.  

När barn interagerar med varandra, eller med vuxna, så skapas möjligheter för dem att erövra 

litteracitet. När barnen sedan kommer utanför förskolans ramar så möter de en ny sorts kultur. Ef-

tersom de redan har fått en uppfattning om vad litteracitet innebär, så kan barnen lättare handskas 

med det samhälle de möter utanför förskolan eftersom många av koderna för litteracitet är likartade 

(ibid s.24-27). Fasth (2007) skriver att litteracitet påverkas av både sociala, ekonomiska, religiösa 

och kulturella sammanhang. Beroende på vilken miljö en människa befinner sig i, så finns olika 

typer av litteracitet. I alla olika gemenskaper som människan är en del av, värdesätts olika typer av 

litteracitet (ibid s.35-36). 

 

Björklund tar upp begreppet ”emergent literacy”, vilket handlar om de små barnens tidiga läs- och 

skrivutveckling. Begreppet handlar om att även de allra minsta barnen har ett intresse för exempel-

vis skriftspråket, som de utforskar på sitt sätt. Emergent literacy sker genom kommunikation med 

andra individer. Genom att kommunicera med personer som har det talade språket, så lär sig små 

barn att sätta ord på olika ting och fenomen (ibid s.53). Fasth (2007) beskriver hur även mycket små 

barn kan få en identitet som läsare. Genom att studera sina föräldrar eller äldre syskon, fångar bar-

nen upp olika gester som de vuxna gör när de läser eller skriver. Barnen applicerar dessa gester på 

sitt egna läsande och skrivande. Detta kan exempelvis vara att läsa med en speciell röst, eller att 

barnet sitter på ett speciellt sätt när det skriver. Även Yeo (2014) tar upp att föräldrars intresse för 

läsning är en mycket viktig faktor för att motivera barn till att läsa (ibid s.794). Fasth (2007) tar 

vidare upp begreppet ”De läskunnigas förening”, och beskriver hur barn som inte ännu har knäckt 

läskoden kan känna sig utestängda från de barn som redan kan läsa. När ett barn har lärt sig läsa, är 

det med en känsla av att få medlemskap till ”föreningen” (ibid s.42).  

Barns delaktighet  
 

Emilson (2008) skriver att delaktighet är en mänsklig demokratisk rättighet. Det handlar om att alla 

bör få känna att de är en del av någonting, bli accepterade och inkluderade (ibid, s.36-37). 

Pramling Samuelsson, Sheridan (2003) skriver att när barn är delaktiga innebär det att de är delakt-

iga i både handlingar och ord. En viktig del i detta är att barnen blir lyssnade på och behandlas med 

samma respekt som vuxna blir. Det är viktigt att de vuxna sätter sig in i barnens värld och försöker 

förstå barnens perspektiv och meningsskapande. De tidigare nämnda författarna lyfter att det under-

lättar för de vuxna om de kan ta ett barns perspektiv för att det då blir lättare att få barnen mer del-
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aktiga. I förskolan kan pedagoger ta del av barns tankar och känslor genom olika uttrycksformer. 

Exempel på uttrycksformer kan vara bland annat att  barnen får rita vad de känner eller agera i en 

dramatisering. De nämner även att Barnkonventionen tar upp barnens rättigheter. En av alla rättig-

heter är barnens rätt att uttrycka sina åsikter och att påverka och vara delaktiga i sitt eget lärande. 

När barn erfar att de blir hörda och sedda, att deras tankar och idéer räknas, känner de att de både är 

delaktiga och har inflytande (ibid, s.71-72). I läroplanen för förskolan är delaktighet och inflytande 

två centrala delar. Vi kan i den läsa att förskollärare ska ansvara för: 

                         Att varje barn får sina behov bekräftade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,  

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och 

att de utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen (Lpfö, 98/10, s.8). 

 

I Carina Fasths avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva (2007) skriver hon att barnen har många 

berättelser i sina ”ryggsäckar” som hon kallar det. Barnen har berättelser från sitt vardagsliv, det 

kan handla om till exempel populärkultur, krig eller religiösa gestalter. Fasth menar att beroende på 

hur gamla barnen är har de fått material från verkliga världar. När barn lyssnar till en saga, läst eller 

berättad, lär de sig mycket. De lär sig dels hur språket är uppbyggt och låter, dels nya retoriska be-

grepp. Fasth lyfter även hon vad hon menar är viktiga anledningar till att läsa högt för barn, en av 

dessa är hur litteraturen kan användas som hjälpmedel in i kulturer. Förskollärare bör vara med-

vetna om att det finns berättelser om olika kulturer, vilket är viktigt när de arbetar på/i en mångkul-

turell barngrupp/klass. När barn kan känna glädjen i att vara delaktig av en berättelse blir de mer 

positiva att både läsa och skriva själva. Berättelser är nämligen en väg in i skriftspråket. När de se-

dan själva börjar skriva får de mer förståelse för värdet av en text (ibid, s.157). 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003)  skriver att läsning och skrivning är flera studiers objekt 

där det visas hur värdefullt det är att betona barns perspektiv för att kunna utveckla olika kunskaper 

och dess förmågor. De lyfter även att barnens språkutveckling visats vara en avgörande faktor för 

barnen att bli mer delaktiga i förskolans verksamhet. Genom att lära sig det talade språket kan barn 

uttrycka känslor, tankar och åsikter. När barnen känner att de klarar av att uttrycka sig i ord, kan de 

också börja påverka sin omgivning i verksamheten. Delaktighet är en grundförutsättning för att barn 

ska få en möjlighet att föra sin talan vidare. Barn bör få vara mer delaktiga i både pedagogiska pro-

cesser och när det tas beslut i verksamheten (ibid, s.78).  
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Tidigare forskning 
 

Boken som central artefakt 

 
Böcker kan vara ett hjälpmedel för barn att kommunicera med sin omvärld. Björklund (2008) be-

skriver att när den valda boken är i fokus så kan barn inspireras till en utvidgad kommunikation och 

samspel med andra. Bokens innehåll uppmuntrar till samtal och diskussion kring ett ämne som den 

behandlar. 

Trots detta beskriver Björklund hur barnen ofta utforskar bokens många olika funktioner på egen 

hand till en början, innan andra barn kan få bli delaktiga. Barnen kan utforska boken genom att 

bläddra, titta på bilder, läsa tyst eller återberätta för sig själva. Men de kan  även läsa och berätta för 

varandra. Det kan uppstå diskussioner om vem som ska få ha tillgång till boken. Ibland används 

boken inte till läsning, utan som ett föremål att bära på eller bygga med. Boken har många funkt-

ioner för barn (ibid, s.139-142). Även när boken inte används till läsning, så kan den agera språkut-

vecklande och uppmuntra till samspel. När boken förvandlas till något nytt, exempelvis en telefon 

eller kanske ett byggmaterial, så fungerar boken som ett medel för andra typer av lekar. Boken är 

kort sammanfattat ett redskap för berättande, interaktion och kommunikation. (ibid, s.147-149). 

Berättandets och barnbokens historia i korta drag 

 
Enligt Pramling, Carlsson & Klerfelt (1993) har det lästs sagor för barn i flera hundra år. Det munt-

liga berättandet var förut inte riktat mot barn utan mer vuxna emellan. Barnen fick då enbart höra på 

när de vuxna berättade för varandra. 

Pramling m.fl (1993) tar vidare upp att under 17- och 1800-talen växte den borgerliga familjen fram 

och i och med detta kom läsningen in i medelklassens hem. Fadern i huset läste ofta både för barnen 

och kvinnorna i hemmet. Under 1800- talet fick man en ny syn på barn och det medförde att även 

barnen fick en egen litteratur. Så småningom publicerades barnberättelser speciellt för barn och tog 

över den moderna läsningen. I slutet av 1900-talet tog sig högläsning in i förskola, skola och fri-

tidshem och den finns kvar där även idag. Att den finns kvar än idag kan bero på att högläsningen 

medför ett sätt att faktiskt prata med barnet om någonting och inte bara prata till barnet (ibid, s.27-

30). Redan 1987 togs det upp i socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan att det skulle 

arbetas aktivt med bland annat kultur. Inom kultur hörde böcker, sagor och berättelser till, på så vis 

att barnen fick nya erfarenheter och mer stimulans för deras fantasi.  Att läsa var även bra just för 

barns språkutveckling och det symboliska budskapen i böckerna kan hjälpa barnen att både bearbeta 
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och förstå upplevelser, känslor och intryck. Valet av litteratur påverkar hur förskolan uppnår sina 

pedagogiska mål i verksamheten (ibid, s.27-30).  

Pedagogernas berättande är viktigt för barnens berättarutveckling.  arjanovi -Umek, Fekonja-

Peklaj & Podlesek (2012) tar upp att de föräldrar som läser tillsammans med sina barn ökar barnens 

förståelse för berättandet. Barnen lär sig även hur en berättelse är uppbyggd. Studier visar att när 

barnen är mellan tre och sex år gamla, sker en stor del av den utveckling som påverkar barns förstå-

else för berättande. De visar även att föräldrars engagemang och kunskap om barnböcker, är av be-

tydelse för barnens utveckling (ibid, s.351). 

Valet av litteratur i förskolan 

 
Vi har upplevt att vid exempelvis läsvila eller spontana lässtunder är det vanligt att pedagogen bara 

tar en bok ur lådan eller bokhyllan. Detta tycks ofta ske utan någon större reflektion över vilken bok 

pedagogen har valt. En vanlig svårighet är att pedagogerna väljer böcker som de aldrig har läst tidi-

gare. Widerberg (2008) lyfter hur läsupplevelsen grumlas både för barn och pedagoger, när pedago-

gen inte har läst in sig på boken i förväg. 

Widerberg (2008) beskriver hur det kan vara en trygghet att ha några böcker i bokhyllan som är 

avdelningens egna, som pedagogerna är väl inlästa på. Dessa böcker kan pedagogerna ta till när de 

inte ännu känner sig bekväma med att läsa de nya böcker som har lånats på biblioteket.  Widerberg 

lyfter också vikten av att man som högläsare själv uppskattar den valda boken. Om pedagogen själv 

upplever boken som underhållande och spännande, ökar även lyssnarupplevelsen för barnen (ibid, 

s.28). Chambers (1995) skriver att det är viktigt att pedagogerna alltid läser igenom böckerna innan 

de läses högt i barngruppen. Anledningen till detta är att det kan finnas överraskningar i boken och 

det kan då uppstå otrevliga och pinsamma situationer (ibid, s.74). 

 

Det är viktigt att barnen får vara med i valet av litteratur. Chambers (1995) skriver att ingen kan 

fullt ut välja en bok som någon annan kommer att uppskatta helt och hållet. Alla vill ha frihet att 

välja litteratur, det påverkar inställningen och positivitet till litteraturen (ibid, s.42). Men det kan 

uppstå svårigheter när barnen fritt får välja. Widerberg (2008)beskriver att många gånger kan det bli 

bra, men inte alltför sällan dyker det upp böcker som helt enkelt inte går att läsa. De kan vara för 

långa, för avancerade för barnens förståelse eller enbart intressera ett barn i gruppen och inte de 

andra barnen. När detta sker bör en som pedagog föra ett samtal kring valet av bok. Genom att pe-

dagogen exempelvis föreslår att  läsa den valda boken vid ett annat tillfälle, eller enskilt med det 

barn som har valt boken, så tydliggör pedagogen att barnets intresse av boken är viktigt även om 

boken inte lämpade sig vid just detta tillfälle (ibid, s.30). 



12 

 

Arvidsson och Persson (2011) beskriver i sin uppsats hur pedagoger gör valet av böcker utan barns 

delaktighet. När pedagogerna gör ett aktivt val vilken litteratur som ska användas, så utgår de ifrån 

det egna arbetet i verksamheten. Pedagogerna menar att målet med ett temaarbete eller planerade 

boksamtal går före barnens egen nyfikenhet. Författarna belyser hur detta kan vara negativt, då bar-

nens nyfikenhet sätts åt sidan och pedagogernas mål med olika aktiviteter är av större betydelse 

(ibid, s.24).  

Pedagogers syn på litteratur  

 
Pedagogernas litteratursyn påverkar hela verksamheten. Om pedagoger ser litteratur som onödigt 

eller tråkigt, kommer det att påverka litteraturupplevelsen för barnen. 

Björklund (2008) tar i sin studie upp hur pedagogerna hon har studerat utformar sina aktiviteter med 

ett stort fokus på litteracitet. Det finns ett stort utrymme för samtal och berättande i de aktiviteter 

som beskrivs. Författaren tar även upp hur sagoberättande kan fånga barnens intresse på ett annat 

sätt än vad traditionell bokläsning gör. Författaren lyfter hur pedagogerna kan använda olika tonlä-

gen och volym när de berättar, för att skapa ett större djup i det muntliga berättandet. Björklund 

beskriver hur pedagogerna i hennes studie inte planerar sina högläsningssituationer före barnen har 

fyllt tre år, då de inte längre behöver sova mitt på dagen. Innan dess sker högläsning i störst ut-

sträckning när något barn på eget initiativ har hämtat en bok och bett en pedagog att läsa (ibid s.188 

-197). 

Dominkovic (2006) lyfter vikten av att pedagogen är öppen för barnens tankar och funderingar un-

der lässtunden, för att på så sätt ta tillvara på ett språkutvecklande tillfälle. Det kan vara en utma-

ning att fånga sådana tillfällen när en pedagog har en stor barngrupp, men genom att samtala om 

boken både innan och efter lässtunden så får barnen en större insikt i vad högläsningen handlar om, 

och kan på så vis göra det lättare för barnen att behålla koncentrationen och intresset (ibid, 2006). 

Axelsson (2009)beskriver hur pedagogernas uppgift är att skapa ett intresse hos barnen, samt att 

skapa möjligheter för dem att utveckla sin förståelse för texter och skriftspråk. Hon lyfter även att 

pedagogerna bör låta barn samtala om, och upptäcka, litteratur för att på så sätt utveckla sin littera-

citet (ibid s.20-21).  Collins (2010) tar upp hur samtal om böcker inte bara ökar intresset, utan även 

ordförrådet. Genom att djupgående förklara olika saker i böckerna som läses, så utvecklas barnens 

ordförråd. Författaren tar upp att vanligtvis kan barn förstå helt nya ord genom att enbart höra dem i 

en kontext. Genom att komplettera originaltexten i en bok, med förklaringar och samtal kring 

boken, så har barnen mycket stora möjligheter att utveckla sin ordförståelse (ibid, s.93). 
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Chambers (1995) skriver att en berättelse bör vara av två olika slag, dels de berättelser som en själv 

kan improvisera och dels de berättelser som ska återberättas ordagrant. Där kan pedagoger välja om 

de vill utveckla och ändra i till exempel berättelsen om bockarna Bruse. När pedagogerna ska im-

provisera är det viktigt att de bevarar viktiga delar i berättelsernas ursprung, som att säga “Vem är 

det som klampar på min bro?”, det är en given mening som inte bör tas bort. Många av Astrid Lind-

grens sagor är sådana som bör berättas ordagrant, där ligger ansvaret hos pedagogen hur rytmen i 

sagan blir och vad pedagogen väljer att betona (ibid, s.60). 

Chambers (1995) menar att det även är viktigt att tänka på som pedagog är hur lång en lässtund bör 

vara. Alla barn orkar inte sitta hur länge som helst, vilket kan bero på olika saker, som ålder på bar-

nen, barngruppen och pedagogen. De yngre barnen har svårare att sitta och vara koncentrerad en 

längre tid än vad äldre barn har (ibid, s.47). 

Inte bara läsvila 

 
Widerberg (2008) beskriver hur pedagogerna kan göra läsvilan till en pedagogisk, språkutvecklande 

aktivitet. Hon tar upp hur ett nära samarbete med bibliotek kan främja litteraturanvändningen i 

verksamheten. Pedagogerna kan få ett stort utbyte av att ta hjälp av en bibliotekarie, exempelvis när 

det arbetas med teman eller speciella ämnen. På så sätt kan pedagogerna få tillgång till relevant lit-

teratur, som är åldersanpassad och aktuell. 

Widerberg talar också om det muntliga berättandet. Hon lyfter att det är vanligt att både pedagoger 

och barn är ovana vid muntligt berättande, och att det kräver en viss vana för att det ska bli så bra 

som möjligt. Genom att använda sig av attribut, till exempel små figurer eller andra saker som kan  

symbolisera olika delar av berättelsen, kan en ovan berättare känna trygghet. Eftersom barnen van-

ligtvis håller större fokus på de attribut som används, än berättaren, så kan berättaren slappna av 

och behöver inte känna att allt fokus ligger på honom eller henne (ibid, s.41). Widerberg (2008) och 

Björklund (2008)  tar även upp hur pedagoger kan fånga de barn som har svårt att framkalla bilder i 

huvudet, och därför har svårt att lyssna på muntligt berättande. Om en pedagog pratar om händelser 

som barnen själva nyligen har varit med om, exempelvis händelser under morgonen eller ute på 

gården, så blir det lättare för dessa barn att skapa egna bilder i huvudet. Det är lätt för barnen att 

återkoppla till något de själva har varit med om, och på så sätt lätt kan föreställa sig i efterhand. 

Hon lyfter också hur pedagoger kan låta barnen stå för berättandet. Genom att använda sig av attri-

but, som är kopplade till exempelvis sagor eller den dagliga verksamheten, kan pedagogena upp-

muntra och locka barn till att försöka berätta på egen hand. På detta sätt blir barnen också delaktiga 

i att berätta, eller skapa egen, litteratur (ibid, s.188-197). 
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Läsmiljö 

 
Chambers (1995) lyfter att en av de många anledningarna till att pedagoger använder sig av littera-

tur i förskolan är att litteraturen har en socialt sammansvetsande funktion. Det innebär att de som 

läser tillsammans känner gemenskap och att de är en del av någonting. Alla som tidigare har läst för 

yngre barn vet att det är en speciell stund, då alla sitter nära varandra, slappnar av och lyssnar kon-

centrerat. Då detta sker känner barnen en trygghet som är en viktig del i förskolan (ibid, s.72). 

De flesta barn har en idé om hur det faktiskt känns att lyssna på en bok, många barn anser att det är 

roligt, mysigt, spännande och kul (Pramling, Carlsson, Klerfelt, 1993, s.98).  

 

Guo, Justice, Kaderavek & McGinty (2012) tar upp att miljön i förskolan är viktig. Materialet i för-

skolans miljö är bra för barnens erövrande av literacitet.  Ett sådant material kan till exempel vara 

sagoböcker, skrivmaterial, skyltar och etiketter samt literacy-relaterad rekvisita. Det har stor bety-

delse var böcker placeras och var övrig skriven text visas upp någonstans. Det bör erbjudas böcker 

och andra materiella resurser. De lyfter även att det kan bidra till bokläsning om det finns en bok 

som är attraktiv för många barn. Lässtunden förstärks även om det finns bekväma läsplatser (ibid, 

s.309-310). 
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Metod 
 

Enkät 

 
Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av en enkät (se bilaga 2) för att vi ville få en 

översiktlig bild över hur litteraturanvändningen ser ut i förskolor i Uppsala kommun. När en enkät 

utformas är det bland annat viktigt att tänka på hur frågorna formuleras. De bör inte kunna uppfattas 

som kränkande, stötande, vara antaganden eller ledande (Bell, 2006, s.139-145). 

När vi skapade enkäten blandade vi olika typer av frågor, till exempel ja/nej-frågor, flervalsfrågor 

och alternativfrågor. Vi valde att variera typen av frågor för att få så mycket information ur svaren 

som möjligt. DePoy och Gitlin (1999) lyfter hur alla olika sätt att ställa frågor har både begräns-

ningar och fördelar. De personer som skapar enkäten bör vara väl medvetna om dessa fördelar och 

begränsningar, och utifrån dem avgöra vilken frågeform som lämpar sig bäst (ibid, s.233).  

 

De första sex frågorna handlade enbart om vilken verksamhet förskollärarna arbetar i. Vi ville se 

om det finns eventuella kopplingar mellan storlek på barngrupp, antal pedagoger och hur litteratur 

används i verksamheten. De följande elva frågorna handlade om pedagogernas syn på litteratur, hur 

den används i deras verksamheter och vilket material som oftast används. Vi hade enbart en öppen 

fråga, för att tydligt kunna föra statistik över de svar vi fick. Bell (2006) tar upp att öppna frågor 

kan ge den som utformat enkäten en djupare insyn och förståelse för svarspersonens åsikter och 

tankar. Detta kräver dock en mer utförlig analys av svaren (ibid, s.138). Den öppna frågan placerade 

vi sist i enkäten, för att den kräver mer engagemang av svarspersonen. Bell (2006) anser att det är 

strategiskt att placera sådana frågor i slutet av enkäten (ibid, s.154). 

 

 DePoy och Gitlin (1999) tar upp hur begränsade frågor ger begränsade svar. Enkäter ger sällan ett 

djup, snarare en bredd på svaren eftersom frågorna ofta skickas till många svarspersoner. Vill en ha 

mer djupgående frågor och svar kan intervju vara en bättre metod (ibid, s.134). Befring (1994) 

beskriver enkäten som en “kollektiv intervju”, där det rör sig om ett antal bestämda frågor som ska 

skickas ut till ett stort antal svarspersoner. De bestämda frågorna har även ofta bestämda svarsalter-

nativ (ibid, s.72). Även om en klassisk intervju är mer effektiv för att få en djupare inblick i något, 

så finns det stora fördelar med att använda sig av enkät. Ofta tar enkäten bara några minuter att be-

svara, jämfört med en intervju som ofta kan vara en timme lång. Att analysera och sammanställa 

resultatet från en enkät är vanligtvis lättare och tar kortare tid, än att transkribera och analysera re-

sultatet vid en intervju (DePoy & Gitlin 1999, s.135). Då vi använde oss av en webbenkät samman-
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ställdes resultatet automatiskt i programmet, och visade hur många procent av svarspersonerna som 

valde de olika alternativen. Detta underlättade mycket i sammanfattandet och analysen av resultatet.  

Slutligen lyfter Befring (1994) att enkätskaparen får räkna med ett visst bortfall vid användandet av 

enkät, och att en bör skicka ett antal påminnelser till de som ska besvara enkäten (ibid, s.74). Jag 

mailade vår enkät till förskolechefer i Uppsala kommun, som jag bad att i sin tur skicka vidare till 

sina anställda förskollärare. Detta gjorde jag på grund av att jag enbart hade tillgång till förskole-

chefernas mailadresser. Det gjorde att vi fick ytterligare ett led som påverkar svarsfrekvensen.  Ge-

nom att maila ut flera påminnelser om enkäten fick jag förhoppningsvis fler förskolechefer att 

skicka enkäten vidare till förskollärarna. På så sätt kunde vi öka svarsfrekvensen. När jag skickade 

ut påminnelser fick jag även svar från en förskolechef att dennes anställda förskollärare inte kunde 

delta i enkäten.  

Enkäten ligger till grund för att besvara våra frågeställningar. 

Intervju 

 
Vi genomförde även två intervjuer med två valda pedagoger på olika förskolor. Vi skapade till-

sammans intervjufrågor som kompletterade frågorna i vår enkät. Dessa var öppna för att ge en för-

djupning i de frågor vi ville ha ytterligare svar på. När vi skrev frågorna så gjorde vi det på olika 

papper för att sedan komma fram till vilken ordningsföljd vi skulle ha dessa i (Gillham, 2008, s.40) 

(se bilaga 4). De färdiga frågorna blev relativt korta men enligt oss tydliga. Gillham (2008) skriver 

att tydlighet ofta handlar om att ord används ekonomiskt, att de korta frågorna ofta fungerar bättre 

(ibid, s.43). 

 

Befring (1994) , Gillham (2008), DePoy & Gitlin (1999) pratar om ostrukturerade intervjuer, vilket 

kan innebära att intervjun startas med att berätta och förklara syftet med denna och studien som 

görs. Denna form innebär även att det samtalas utifrån ett tema, och att det räcker med några få frå-

gor. De ostrukturerade intervjuerna brukar ofta sväva iväg på fler vägar. De spontana frågorna som 

kan uppkomma under en ostrukturerad intervju kan kallas undersökande frågor. En kan då gå vidare 

från en fråga med en följdfråga av den informationen som framkommer under intervjun (Befring, 

1994, s.69) (Gillham, 2008, s.46) (Depoy & Gitlin, 1999, s.232-233). Vi tog till oss detta och hade 

med oss några fasta frågor som blev grunden för intervjun, utöver dessa frågor samtalade vi fritt 

under temat litteratur. 

Pedagogerna valde vi utifrån de svar vi fått på enkäten. Intervjuerna varade ca 20 minuter, och 

dessa spelades in som en ljudinspelning. Anledningen till att vi valde att göra en ljudinspelning var 
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för att jag som intervjuade ville kunna hålla fullt fokus på den intervjuade. Att spela in möjliggjorde 

även en öppen dialog med den intervjuade pedagogen. Bell (2006) tar upp att ljudinspelning är en 

effektiv metod, då den som intervjuar kan notera vissa kommentarer i efterhand, som annars kanske 

inte hade hunnit fångas upp om intervjun hade antecknats. Som intervjuare bör medvetenhet finnas 

om att när den intervjuade vet om att han eller hon blir inspelad, så kan detta hämma ärliga svar 

(ibid, s.165).  Befring (1994) lyfter vikten av att den som intervjuar bör ha förståelse för att om in-

tervjun ska få vetenskapligt värde är det viktigt att intervjuarens personlighet inte påverkar hur den 

intervjuade svarar. Vi som intervjuar bör även vara lika accepterande för alla svar som kan komma 

upp under intervjun (ibid, s.71). 

 

Bell (2006) tar även upp att som intervjuare bör du vara öppen för den intervjuades önskemål vad 

gäller tid och plats (ibid, s.165). Vi gjorde en så kallad fältintervju, vilket innebär att vi genomförde 

intervjun i de intervjuades livsmiljö som i detta fall var på förskolan (Befring, 1994, s.69). 

Urval 

 
Vi har valt att fokusera på de kommunala förskolorna, då vi har upplevt att det där kan finnas större 

begränsningar vad gäller både personaltäthet och ekonomi, än i de fristående. Vi har valt att skicka 

enkäten till 12 förskolechefer för ca 100 förskolor i olika områden inom Uppsala kommun. Dessa 

chefer har i sin tur vidarebefordrat detta till sina anställda förskollärare. Det flesta typer av barn-

grupper finns representerade, såsom småbarnsgrupp, syskongrupp samt storbarnsgrupp. Vi bad att 

få svar från utbildade förskollärare.  

Etiska överväganden 

Vi har, både inför enkäten och intervjuerna, utgått ifrån vetenskapsrådet (2002) i våra etiska över-

väganden. 

I det följebrev vi skickade ut till förskolorna tillsammans med enkäten förklarade vi tydligt studiens 

syfte, vilka vi som skapat enkäten är, samt klargjorde hur de svar som vi fick skulle hanteras (se 

bilaga 1). Enkätsvaren är inte anonyma. Svarspersonerna får fylla i både namn och vilken förskola 

de arbetar på. Denna information vill vi ha för att vi skulle kunna genomföra en intervju vid ett se-

nare tillfälle.  Vi var mycket tydliga med att det inte kommer att framgå vilka förskolor, eller peda-

goger, det är som har svarat i vårt slutgiltiga examensarbete. Vi berättar heller inte vilket område 

förskolorna ligger i, utan enbart att de tillhör Uppsala kommun. 
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När vi genomförde våra intervjuer tydliggjorde vi för de intervjuade deras rättigheter. Vi förklarade 

att deras namn och vilken förskola de arbetar på inte kommer att framgå i vårt färdiga examensar-

bete. Vi var tydliga med att beskriva vad intervjun hade för syfte och hur den intervjuades svar 

skulle komma att användas. Vi formulerade ett informationsbrev där vi tog upp de etiska aspekter-

na. Detta gjorde vi för att de som vi ville intervjua skulle vara medvetna om vad de gett sig in på, 

och för att de skulle få en möjlighet att tänka över det och eventuellt kunna avböja (Bell 2006, 

s.157). Vi genomförde våra intervjuer med hjälp av ljudinspelning. Vi var förberedda på att kanske 

inte kunna genomföra intervjun med ljudinspelning, då den intervjuade har rätt att ångra sig vid 

intervjutillfället. Därför hade vi förberett frågorna och dess uppföljning för att kunna genomföra 

intervjun även om pedagogerna inte skulle vilja ha ljudinspelning (Bell 2006, s.165). 

Genomförande 

Enkät 
 

Jag vet inte hur många förskollärare som enkäten skickades till, då vi inte har fått svar från försko-

lecheferna om huruvida de har skickat den vidare. Vi fick svar från 23 förskollärare. Vi hade hop-

pats på en större delaktighet, men fick veta att många av de kommunala förskollärarna hade bland 

annat utvärdering av verksamheten att arbeta med, vilket innebar att de redan hade ett antal enkäter 

att besvara. Därav fanns inte tiden och intresset för att besvara vår enkät.  

 

När jag skickade ut det första mailet till förskolecheferna, med en länk till enkäten, så bifogade jag 

även ett brev med information om vad vårt arbete handlar om, sekretessinformation och kontaktin-

formation. I informationsbrevet fanns även information om hur länge enkäten skulle ligga öppen, 

och vilket datum som svaren behövde vara inne.  

 

Jag lät enkäten ligga öppen i en vecka efter att jag hade skickat ut den till förskolecheferna. Under 

veckan skickade jag två stycken påminnelser, båda innehållande både länken till enkäten och in-

formationsbrevet. Efter att vi hade fått in alla enkätsvar mailade vi återigen dessa förskolechefer 

och frågade hur många de hade vidarebefordrat enkäten till. Dessvärre valde många förskolechefer 

att inte svara på vårt mail, vilket medför att det blir svårt för oss att räkna ut exakta antalet förskol-

lärare som fick enkäten. När enkäten hade avslutats gick vi gemensamt igenom svaren, för att få en 

lätt överblick över hur pedagogerna hade svarat. Sedan sammanfattade jag resultatet. Eftersom vi 

gjorde vår enkät i ett webbprogram, så räknade programmet ut hur många procent av pedagogerna 

som hade svarat vad. Detta underlättade min sammanställning.  
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Intervju 

 
Vi började med att välja ut två av de sju förskollärare som hade svarat ja på frågan i enkäten om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag tog kontakt via telefon och bokade tid för inter-

vjun. Dessa pedagoger arbetar på olika förskolor och hade intressanta olikheter i enkäten. Intervjun 

blev som en komplettering och en möjlighet till en djupdykning av enkäten. När jag hade kontaktat 

dem satte vi oss och började skriva ner frågor till intervjun. Vi formulerade ett informationsbrev där 

vi skrev om de som skulle bli intervjuades rättigheter bland annat, och att vi hade tänkt spela in in-

tervjun. Vi skrev även att om de inte ville bli inspelade ville vi gärna veta det innan vi kom dit (Se 

bilaga 3). 

Det var bara en av oss som genomförde intervjuerna för att den intervjuade inte skulle känna sig i 

underläge. Intervjun ägde rum i ett avskilt rum där vi inte blev störda. Innan jag började ställa inter-

vjufrågorna förklarades syftet med både intervjun och vårt arbete. Jag gick även igenom informat-

ionsbrevet vi skickat, dels för att få reda på om de hade läst det och för att dubbelkolla att det kän-

des okej att intervjun spelades in. Intervjun hade utgångspunkt i ett antal grundläggande frågor, 

samma frågor ställdes under båda intervjuerna. I och med att det var en ostrukturerad intervjuform 

ställdes även olika följdfrågor till de två pedagogerna utifrån vad de svarade. 

Intervjuerna tog ca 20-30 minuter vardera och transkriberades efteråt. 
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Resultat 

Resultat av enkätundersökning 

Jag har sammanställt resultatet i form av diagram. Jag har avrundat procentantalen för att undvika 

decimaler. Därför kan resultatet i vissa diagram bli över eller under hundra procent. Resultatet är 

alltid baserat på 23 svarspersoner. 

 

De första frågorna i enkäten handlade om verksamheten som förskollärarna arbetar i. Vi ville un-

dersöka om barngruppen och lärartätheten eventuellt har ett samband med  användandet av littera-

tur. Det arbetade i genomsnitt 5 pedagoger på varje avdelning, varav i genomsnitt 2,77 var utbil-

dade förskollärare. Medelvärdet för antal barn per avdelning var 24,92. Antalet barn var färre i 

småbarnsgrupper, och fler i fyra- och femårsgrupperna. 

 

På frågan “Hur viktig anser du att litteratur är i förskolans verksamhet?” fick svarspersonerna 

kryssa i ett alternativ i en kolumn, som sträckte sig från 1-oviktig till 5-mycket viktig. Sju av 23 

svarspersoner svarade nummer 4, vilket innebär att de anser att litteratur är viktigt.16 pedaoger sva-

rade nummer 5 - mycket viktig.  
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På frågan “Hur ofta använder ni litteratur i verksamheten?” svarade två stycken att de använder 

litteratur 2-3 gånger per vecka. Tio av de 23 pedagoger som svarade, sa att de använder litteratur en 

gång varje dag, och majoriteten använder litteratur flera gånger varje dag (se figur 1.) 

 

Figur 1.
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Majoriteten av svarspersonerna svarade att de vanligtvis använder litteratur vid läsvilan. Tre styck-

en uppger att de oftast använder litteratur vid samling, och lika många använder litteratur på bar-

nens initiativ. Endast en pedagog uppgav att de vanligtvis använder litteratur i sitt temaarbete. Fem 

pedagoger kryssade i alternativet “annat”, och skrev egna kommentarer om hur de vanligtvis arbetar 

med litteratur. Flera svarspersoner lyfter att de arbetar med alla de alternativ som fanns att välja på, 

en pedagog nämner att litteratur används hela dagen - inte enbart vid ett specifikt tillfälle.  Pedago-

gerna tar vidare upp att litteraturen kan användas för att exempelvis söka fakta om olika saker, för 

att läsa sagor, och för att uppmuntra till samtal.  En pedagog skrev att litteratur används på pedago-

gernas initiativ - ett alternativ som vi själva inte hade med i enkätfrågan (se figur 2). 

 
Figur 2. 
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På frågan om pedagogerna har en såkallad ”vila” på förskolan, svarade 21 stycken JA, och två 

stycken NEJ.  

 

En fråga löd “Vad använder ni vanligtvis för material vid vilan?”. Denna fråga var en flervalsfråga, 

så svarspersonerna kunde välja flera alternativ. 19 stycken av de 23 pedagoger som har svarat, be-

rättar att de använder böcker. Hälften av pedagogerna har svarat flanosaga. Strax efter flanosagan 

kommer ljudbok, som tio av pedagogerna har svarat att de använder. Nio pedagoger uppger att de 

använder musik-cd, medan enbart tre pedagoger har svarat att de använder fritt berättande. Tre 

stycken har svarat “annat”, varpå de förklarar att barnen sover, de arbetar med lärplattan, leker 

lugna lekar eller pusslar (Se figur 3). 

  
 
Figur 3. 
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Vi frågade när under dagen användandet av litteratur sker, och nio av de 23 svarspersonerna uppgav 

att de använde litteratur på förmiddagen. 14 stycken skriver att de använde litteratur på eftermid-

dagen.  

 

På frågan ”Vilka av dessa metoder/material föredrar du att arbeta med?”, vilket var en flervalsfråga, 

svarade alla, det vill säga 23 pedagoger att de föredrar att använda böcker, de flesta sade även fla-

nosaga. Ungefär hälften av pedagogerna svarade fritt berättande, tio pedagoger kryssade i drama 

och minst antal röster hade alternativet ”sagolek” som sju pedagoger kryssade i (se figur 4). 

 
 
Figur 4. 
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Vi ville veta hur ofta pedagogerna genomför planerade aktiviteter utifrån litteratur. Därför ställde vi 

en fråga om detta, med fem olika svarsalternativ (se figur 5).  

 
Figur 5. 
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På frågan ”Varför använder ni litteratur i er verksamhet?”, som också var en flervalsfråga, valde 

alla, det vill säga 23 pedagoger att kryssa i ”språkutveckling”. Även alternativen ”det sker på bar-

nens initiativ”, ”en lugn stund” och ”för att utveckla fantasi” var populära val hos pedagogerna. 

Enbart en pedagog kryssade i ”tidsfördriv”, och fyra stycken kryssade i alternativet ”för att pedago-

gerna ska kunna ta rast” (se figur 6). 

 

Figur 6. 
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Vi ville ta reda på hur valet av litteratur sker. Därför frågade vi hur litteraturen väljs till verksam-

heten. Sex svarspersoner har svarat att litteraturen väljs utifrån barnens intressen. Lika många har 

svarat att barn och pedagoger väljer tillsammans. Två av pedagogerna har kryssat i att pedagogen 

väljer, lika många har svarat att de tar hjälp av en bibliotekarie. En pedagog har sagt att de väljer 

litteratur utifrån det temaarbete som är aktuellt. Ingen av svarspersonerna svarade att barnen väljer 

litteraturen. Sex pedagoger kryssade dock i alternativet ”annat”, och majoriteten av de som hade 

valt det alternativet svarade att de ville kryssa i alla alternativ. En pedagog lyfte att de valde sin 

litteratur utifrån så kallade fokusveckor med ett extra fokus på olika teman, såsom genus eller lika-

behandling (se figur 7).  

 
 
Figur 7. 
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Vi ville få en inblick i vad som avgör vilken litteratur som väljs till verksamheten. Därför frågade vi 

vad pedagogerna anser är viktigt att ha i åtanke vid valet av litteratur. Detta var en flervalsfråga. 19 

av 23 pedagoger svarade att genus var viktigt att ha i åtanke, och 15 pedagoger svarade att litteratur 

som behandlar etnicitet var viktigt. Många av svarspersonerna kryssade även i att klass är ett viktigt 

ämne. Ungefär hälften svarade att klassiska böcker var av stor vikt, och sex pedagoger sade att litte-

ratur av kända författare var viktigt att ta med i sitt val av litteratur. Sex stycken kryssade i alterna-

tivet ”annat” och lyfte att det var viktigt med bra litteratur, litteratur av bra kvalitet, att det var vik-

tigt att välja blandade böcker eller att utgå ifrån ett visst tema. En svarsperson tyckte att det var vik-

tigt att välja litteratur som berörde aktuella ämnen eller dilemman och en annan pedagog ansåg att 

det var viktigt att ta i åtanke vad litteraturen kan och vill förmedla. En pedagog skrev att den ville 

välja alla alternativ (se figur 8). 

 
 
 
Figur 8. 
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Den sista frågan i enkäten handlade om hur pedagoger arbetar med litteratur för att möta läroplans-

målen. Detta var en öppen fråga, och pedagogerna fick svara helt fritt. Detta gav många olika svar. 

Flera pedagoger lyfter att de är noga med att välja litteratur som främjar barnens språkutveckling. 

De berättar att de försöker välja litteratur som uppmuntrar till samtal och reflektion. Flera pedago-

ger lyfter också att de vill försöka fånga barnens intressen och utgå ifrån det, för att sedan arbeta 

vidare med det i olika teman där litteratur ingår. Några pedagoger tar upp att de arbetar aktivt med 

exempelvis genus, etnicitet och olika familjeförhållanden, med hjälp av litteratur. Många av peda-

gogerna belyser vikten av att integrera litteraturen in i andra ämnen såsom till exempel matematik 

och naturvetenskap.  

Flertalet pedagoger lyfter även det faktum att böcker, och läsning, kan ge en lugn stund och trygg-

het. Många nämner också att de arbetar med litteratur i projekt- och temaarbeten, samt att de an-

vänder litteratur för att söka reda på fakta om olika saker. En pedagog beskriver vikten av att alla 

som arbetar i verksamheten är medvetna om hur läsning påverkar barns ordförråd och fantasi. En 

annan pedagog tar upp hur en berättelse kan användas för att tydliggöra hur den är uppbyggd, samt 

berättandets byggstenar, för barnen. Genom att lyssna på sådana kan barnen utveckla sitt eget berät-

tande.   

En svarsperson tar upp att de diskuterar om användandet litteratur på APT-möten (arbetsplatsträff) 

och i utvecklingsgruppen. Flera pedagoger lyfter också hur de använder litteratur för att fortbilda 

sig, det vill säga litteratur som inte är riktad till barn. Detta är ytterligare en aspekt på vikten av lit-

teratur i förskolans verksamhet som vi inte reflekterat över. 

En pedagog berättar att de använder litteratur på många olika sätt, exempelvis för att söka fakta, 

som skönlitteratur, för att samtala om, dramatisera och lyssna på i form av ljudböcker. De läser 

många olika genrer, som behandlar olika ämnen.  

En svarsperson berättar att de för tillfället oftast använder litteratur i anknytning till läsvilan, och 

beskriver det som något negativt. Han/hon berättar att de aktivt arbetar med att utveckla sitt använ-

dande av litteratur för att skapa en mening och ett syfte med litteraturanvändandet.  
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Resultat av pedagogintervjuer 

Pedagog 1 
 

Pedagog 1 arbetar på en förskola med fyra avdelningar, hennes avdelning består av barn i åldrarna 

1-3,5 år. Hon arbetar med sina två kollegor, två av dem är utbildade förskollärare och en är utbildad 

barnskötare. Hon har arbetat på den här förskolan i cirka ett år, tidigare på en annan förskola i 

samma område. Avdelningen hon arbetar på nu har väldigt många nya barn som precis har skolats 

in.  

 

Pedagog 1 läser ibland på fritiden, hon berättar att hon läser i perioder. Hon berättade även att när 

hon var liten tyckte hon inte alls om att läsa eller lyssna på böcker. Intresset för litteratur växte fram 

senare för henne.  

 

När frågan om hon tror att hennes intresse för böcker påverkar hennes arbete med litteraturen ställs, 

funderar hon en liten stund och säger sedan att hon tror att det kan vara så, hon lyfter även att hon 

nu älskar barnböcker. Hon påpekar även att om hon fick bestämma över förskolans budget skulle 

fler barnböcker köpas in. Hon nämner bland annat att Go-boken har börjat med pedagogiska böcker 

som är väldigt bra.  

 

Pedagog 1 anser att litteraturen har ganska stor betydelse för verksamheten, då hon berättar att bar-

nen kan samlas kring en bok och titta på bilderna. Då hon arbetar med de minsta barnen menar hon 

att de samtalar om bilderna i böckerna och att det gynnar barnens språkutveckling. 

Pedagogen berättar även att ibland använder hon och de andra pedagogerna på avdelningen sig av 

handdockor för att spela upp delar ur en bok, hon berättar att hon tycker om att fantisera tillsam-

mans med barnen. 

 

Pedagog 1 anser att barnens ålder påverkar hur de arbetar med litteratur, hon förklarar att vissa sa-

ker är svårare att genomföra med de yngsta barnen, men om hon skulle arbeta i en barngrupp med 

äldre barn skulle hon utveckla, dramatisera och planera andra aktiviteter. 

På avdelningen finns böckerna i barnens höjd och pedagogerna väljer vilka. Det är även tillåtet för 

barnen att gå runt med böckerna på avdelningen under hela dagarna, då de samtalar med andra barn 

om böckerna och bilderna. Detta berättar pedagog 1 är deras sätt att arbeta med litteraturen med 
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barnen. Pedagog 1 berättar att de ibland tar sig tid att sitta ner och läsa med barnen, om de ber om 

det. 

 

Biblioteket ligger en bit bort från förskolan och de anser att det är för långt att ta sig dit med barnen 

på grund av deras ålder, då de inte orkar gå så långt själva. Hon berättar även att de har en stor 

skattgömma på förskolan med massor av böcker. Där brukar pedagogerna välja ett antal böcker som 

finns på avdelningen. Det händer ibland att barnen får följa med och välja någon bok. 

Hon berättar att när de väljer böcker så utgår de ifrån vad de arbetar med, och just nu är fokus på att 

vara rädd om böckerna då barnen är små. När de väljer böcker så blir det hårda böcker, gärna av 

kartong som tål lite mer än andra böcker. 

 

Biblioteket är det bara pedagogen som går till på sin planeringstid om de vill ha någonting som inte 

finns på förskolan. Pedagog 1 säger att när hon är på biblioteket väljer hon böcker med bra bilder. 

Jag ställde frågan om hon har sett något mönster på hur barnen väljer böcker de gångerna de får gå 

med till förskolans skattgömma som hon kallade det. Hon svarade att hon inte hade funderat över 

det utan att barnen plockat ihop några böcker och sedan brukar pedagogerna sortera ut de som de 

tycker ska vara med. Hon säger att om de har gett barnen ett val så spelar det ingen roll vilken bok 

de väljer utan att barnen har fått valet och då ska det vara så fullt ut. Jag frågar om de på avdelning-

en har en läsvila. 

                        Nej vi har en sovvila, där lyssnar vi på klassisk musik bara. Men de som är vakna eller vaknar 

under vilan och de som inte får sova så länge brukar få antingen måla eller läsa en bok om de 

vill… (Pedagog1, 2014-10-20) 

 

Jag ställer en fråga om hur ofta de har planerade aktiviteter utifrån litteratur. 

Pedagog 1 svarar då att de inte har några planerade aktiviteter överhuvudtaget. Hon förklarar att det 

är en ny barngrupp och att de lär känna barnen nu och tittar på vad barnen är intresserade av. Jag 

frågar hur de arbetar med att möta styrdokumentens mål med hjälp av litteratur. 

                       Med hjälp av? Det är ju i så fall att vi är medvetna om att det finns litteratur som tar upp till 

exempel genus, kultur och familjer, att man tänker så, kanske konflikthantering och sådär att 

man väljer. Du kan ju få in litteratur i allt du gör, precis allt, men det är ju bara strävansmål så 

det finns inget som säger att du ska men att du ska sträva efter läroplanens mål..” (Pedagog1, 

2014-10-20) 
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Pedagog 2 
 

Pedagog 2 arbetar på en förskola med elva avdelningar, hennes avdelning består av barn i åldrarna 

3-5 år. Hon arbetar med sina två kollegor, de är två utbildade förskollärare och en barnskötare. Hon 

har arbetat på förskolan i ungefär ett halvår, tidigare på en annan förskola i ett annat område.  

Pedagog 2 läser väldigt mycket böcker på fritiden, mest deckare berättar hon. Hon har alltid tyckt 

om böcker, både att lyssna på och att läsa själv. Hennes favoritböcker från när hon var liten var 

Pricken och de flesta av Astrid Lindgrens böcker.   

 

Jag frågade om hon trodde att hennes litteraturintresse påverkar hur hon arbetar med det i verksam-

heten. Pedagog 2 svarar att hon tror att det självklart speglar sig i barnen. Brinner hon för någonting 

så kan det smittas av på barnen och de märker om hon är positiv. Där flikar hon även in att litteratu-

ren har sån stor roll i verksamheten. Litteratur kan användas så brett i det mesta. 

Pedagog 2 berättar att de använder sig av litteratur flera gånger dagligen i olika situationer. Dels i 

spontana situationer men även i planerade samlingar och så vidare.  

 

Jag frågade om pedagog 2 tror att barnens ålder påverkar deras arbete med litteraturen. Hon förkla-

rar då att det tror hon i vissa fall. Ibland läser de böcker enbart för de äldsta och då använder de sig 

utav kapitelböcker för att barnen ska få fantisera egna bilder i huvudet och för att de äldre barnen 

orkar lyssna längre på en bok än de yngre barnen. Med de yngre barnen använder de sig av bilder-

böcker, men även då visar de inte alltid bilderna utan låter barnen få en egen bild. De brukar också 

be barnen efter läsningen att rita vad de tidigare fått höra i sagan. Barnen får då öva både på minnet 

och att få ut sin fantasi på ett kreativt sätt. Jag ber pedagog 2 att ge ett exempel på hur de arbetar 

med litteraturen. 

                        Ja vi jobbar med Före Bornholms modellen. Det är ett språkutvecklande material som har lek, 

rim och ramsor och där finns det förplanerade kan man säga. Språksamlingar som är upplagt 

efter ett visst schema, till exempel att man presenterar sig, har någon ramsa, man utgår från en 

bok. Man läser de ofta kortare böckerna, gamla sagor, folksagor, och så arbetar man handling-

en, man kan förstärka med bildkort, låta barnen få återberätta, med hjälp av bilderna. Det finns 

ett färdigt material som man får köpa, och så finns det utbildningar, det finns också Born-

holms modell för skolan och det är forskning som visar att dessa ger bra resultat. 

Vi började jobba med denna modell den här terminen (Pedagog 2, 2014-10-23). 
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Pedagogerna på avdelningen arbetar med denna modell främst på förmiddagarna, sen läser de med 

de äldre barnen på vilan och spontant när barnen själva vill. Barnen brukar oftast vilja läsa böcker 

tidigt på mornarna medan det är lite barn. Anledningen till det är nog att det är lugnt och avkopplat 

då de är mindre barn här då, berättar pedagogen. 

 

Pedagog 2 tar upp att efter lunchen har de läsvila, för de barnen som är vakna. Det är oftast pedago-

gerna som väljer vilken bok de ska läsa. Men barnen har också ”Veckans värd” då de får ta med sig 

en bok de vill läsa, två barn varje vecka får ta med sig en bok som de antingen läser på vilan eller på 

samlingen, det får barnet bestämma som har med sig boken. 

 

Biblioteket är populär, de brukar gå dit regelbundet. Där har de fått hjälp med att hitta böcker som 

hör till Bornholms modellen som de själva inte hittat. Pedagog 2 berättar att när de är på biblioteket 

får barnen också vara med och välja böcker som ska lånas. Där hade de sett mönster på hur barnen 

väljer böcker, de tittar ofta på framsidan och om det är någon bok som de känner igen, kanske något 

de sett på tv, eller någon bok de läst förut.  När barnen då kommer för att visa att de vill låna den, 

brukar pedagogerna på avdelningen titta igenom boken med barnen, för att pedagogerna ska hjälpa 

barnen att se om de verkligen vill ha bokens innehåll eller om det bara var framsidan som lockade. 

Pedagog 2 berättar att både hon och hennes kollegor gärna vill läsa igenom böckerna innan de både 

lånar och läser de tillsammans med barnen för att minska överraskningar. Jag avslutade intervjun 

med en sista fråga om hur de arbetar med att möta styrdokumentens mål med hjälp av litteratur. 

 

Man arbetar lite omedvetet, man väljer böcker som man vet är viktiga för arbetet, man kan 

jobba med kompisdilemman, och olika familjer, det är så lätt att då utgå ifrån en bok och se-

dan prata om det. Samma sak med genus och så, det finns ju böcker om allt… 

Läroplanen får man ju verkligen tolka så som man vill nästan men i litteraturen kan man ju få 

med allt, tex svåra ämnen och så. Det beror också på vilken koppling man har själv med litte-

ratur, det har stor betydelse för hur man arbetar med det (pedagog 2, 2014-10-23). 
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Analys 

I analysen och diskussionen kommer vi att benämna de pedagoger som besvarat enkäten som grupp 

A. De intervjuade pedagogerna kommer vi att benämna som grupp B. 

 

Hur ofta används litteratur i barngrupp?  

I enkäten framgick det att 92 % av pedagogerna använder litteratur dagligen, 48% av dessa använ-

der litteratur flera gånger per dag. I enkätens öppna fråga svarade flera pedagoger att de använder 

litteraturen dagligen för att stimulera barnens språkutveckling. Vi har utifrån våra enkätsvar och 

intervjuer, samt tidigare forskning, förstått att interaktion mellan vuxna och barn främjar barnens 

litteracitet. Genom dagliga litteraturaktiviteter kan pedagoger hjälpa till att uppmuntra till barns 

litteracitetsutveckling. Barnens språkutveckling har visat sig vara en avgörande faktor vad gäller 

deras delaktighet. Av de svar vi fått på enkäten och i intervjuerna kan vi dra slutsatsen att litteratur 

används dagligen i de flesta verksamheter. Vi upplever dock att sättet pedagoger arbetar med littera-

tur skiljer sig mycket åt i de olika förskolorna.  

Hur sker valet av litteraturen som används? 

Vad gäller valet av litteratur så har majoriteten i grupp A svarat att valet sker både med hjälp av 

bibliotekarie, att pedagogerna väljer, att valet sker utifrån barnens intressen, att barn och pedagoger 

väljer tillsammans och utifrån ett aktuellt tema/projektarbete. Mycket få pedagoger har svarat att 

barnen väljer litteraturen. I intervjun med pedagog 1 berättar hon att det oftast är pedagogerna som 

väljer böcker men att barnen får vara med ibland. Pedagog 2 besöker ofta biblioteket med barnen. 

Hon anser att barnen bör få vara delaktiga i valet men att pedagogerna tittar i böckerna tillsammans 

med barnen innan de lånas på biblioteket. Även pedagog 1 vill gärna titta igenom böckerna innan de 

läses högt. Detta görs på grund av att pedagogerna dels vill veta innehållet och dels att den passar 

barngruppens ålder. Vi uppfattar detta som att valet av litteratur är viktigt för pedagogerna samtidigt 

som de vill att barnen ska få vara delaktiga i valet. Pedagog 2 berättar att de har så kallad ”Veckans 

värd” som innebär att barnen får ta med sig en bok de själva valt och får bestämma när den ska lä-

sas under dagen. Detta anser vi är ett tydligt exempel på barns delaktighet. Pedagog 1 säger att på 

deras avdelning finns böckerna i barnens höjd för att barnen själva ska kunna titta i böckerna när de 

vill. Hon berättar även att barnen brukar samlas kring böckerna och tillsammans titta på bilderna. 

Tidigare forskning visar att när barn interagerar med varandra, eller med vuxna, så skapas möjlig-

heter för dem att erövra litteracitet. Vi anser att sättet pedagog 1 arbetar på är ett bra exempel på hur 
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verksamheten kan arbeta med literacitet med de yngre barnen. En viktig del i barns delaktighet är 

att barnen blir lyssnade på och behandlas med samma respekt som vuxna blir.  

Litteracitet är inte enbart läst eller skriven text. Vi anser att många pedagoger tycks ha ett stort fo-

kus på just valet av böcker. Vi tänker oss att litteratur även innefattar exempelvis flanosagor och 

fritt berättande. Även när det gäller sådan typ av litteratur är barnens delaktighet av värde.  

Grupp A tycker att litteraturen bör vara aktuell och relevant, och behandla olika områden som är 

viktiga för verksamheten. De tar upp att viktiga områden är bland annat genus, olika familjeförhål-

landen och etnicitet. Även grupp B lyfter att de arbetar utifrån dessa områden med hjälp av litteratur 

för att möta styrdokumentens mål. Många pedagoger tar även upp att litteratur av god kvalitet är 

viktigt, och att litteraturen bör vara blandad. Vi tolkar detta som att många verksamheter är nog-

granna i valet av litteratur, och att de teman eller projekt de arbetar med i förskolan ofta avgör vil-

ken litteratur de väljer. 

Hur arbetar pedagoger utifrån litteratur? 

Vi har upplevt att förskolan inte arbetar med läsning och skrivning på samma sätt som skolan gör. 

På senare år har läroplanen gett en större frihet till pedagoger att arbeta med läs- och skrivutveckl-

ing, men ännu verkar är många förskolor kvar i det gamla arbetssättet. Vi upplever att en del peda-

goger fortfarande arbetar sparsamt med litteratur, men även att många pedagoger har ett nytänkande 

arbetssätt när det gäller litteratur. Vi tolkar det som att den spontana läsningen, vare sig det sker på 

pedagogens eller barnets initiativ, är vanligast i verksamheten. 

Nästan hälften av pedagogerna i grupp A svarar att de har planerade litteraturaktiviteter en gång per 

vecka. Ungefär 30 % svarar att de har planerade aktiviteter en gång per månad. Två av svarsperso-

nerna har aldrig planerade aktiviteter. Pedagog 1 berättade i intervjun att de inte har några planerade 

aktiviteter alls på grund av att de för tillfället har fokus på att lära känna barnen. Pedagog 2 däremot 

arbetar med Före Bornholmsmodellen som är ett redan färdigt språkutvecklande material försko-

lorna får köpa som redan är färdigt. Pedagog 2 berättade att hon och hennes kollegor läser olika 

böcker beroende på barnens ålder. De läser till exempel kapitelböcker för de äldre och bilderböcker 

för de yngre barnen. Efter att de läst boken får barnen till exempel rita det som de hört i sagan. Vi 

har upplevt att detta kan vara ett sätt att få ta del av barns tankar och känslor. Att rita är en av 

många olika uttrycksformer som kan främja detta.  

Svaren från både grupp A och B bekräftar vår hypotes, som var att en stor del av läsningen sker vid 

den så kallade ”läsvilan”.  
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Många pedagoger i grupp A berättar dock att de integrerar litteraturen med olika ämnesomådern 

såsom matematik, naturkunskap och teknik. Litteratur kan användas i till exempel temaarbete och 

projekt. På så sätt fyller litteraturen många syften. Vi uppfattar detta som att många pedagoger arbe-

tar efter ett tydligt syfte och mål vad gäller litteraturen. Detta gläder oss, då vi själva inte har sett så 

mycket av detta sätt att arbeta. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur litteratur används i förskolans verksamhet. Vi ville få en 

inblick i hur pedagoger skapar planerade aktiviteter utifrån litteratur, samt hur valet av litteratur 

sker. Vår hypotes var att många pedagoger inte planerar sina litteraturaktiviteter, utan låter dem ske 

spontant. Vår upplevelse var också att litteratur används i störst utsträckning efter maten, i form av 

en vila.  

Våra frågeställningar lyder:  

Hur ofta används litteratur i barngrupp?  

Hur sker valet av litteraturen som används?  

Hur arbetar pedagoger utifrån litteratur? 

I vår diskussion nedan har vi besvarat våra frågeställningar utifrån de resultat vi har fått, tidigare 

forskning samt teoretiska utgångspunkter.  

 

Hur ofta används litteratur i barngrupp?  

 
En stor del av de pedagoger som vi har haft kontakt med berättar att de använde litteratur vid ett 

tillfälle varje dag eller flera gånger dagligen. Vad gäller planerade litteraturaktiviteter skedde dessa 

mer sällan. Då svarade majoriteten att de hade planerade aktiviteter en gång per vecka eller en gång 

per månad. Flera svarade en gång per termin eller att de aldrig hade planerade litteraturaktiviteter. 

Detta förstår vi som att användandet av litteratur ofta sker vid läsvila, samling eller vid spontana 

tillfällen, som inte har planerats i förväg. Även dessa tillfällen är viktiga för att barn ska känna sig 

delaktiga och sedda (Emilsson 2008, s.36-36). Widerberg (2008) tar upp att pedagogerna, med hjälp 

av exempelvis bibliotek eller material som kan komplettera berättandet, kan göra läsvilan till en 

mycket språkutvecklande aktivitet (ibid s.41). Denna planering behöver inte ta mycket tid, men med 

lite eftertanke och med hjälp av olika typer av material, så kan de spontana och vanligtvis oplane-

rade lässtunderna bli något mer. Vi har dock sett att det är få pedagoger som faktiskt tar hjälp av 

bibliotek eller språkutvecklande material till läsvilan. Fasth (2007) beskriver att litteracitet påverkas 

av till exempel sociala sammanhang. Björklund (2008) tar vidare upp att barn lär sig att sätta ord på 

ting och fenomen genom att kommunicera och interagera med personer som har det talade språket, 

exempelvis pedagoger (ibid s.53). Detta har vi också sett i vår studie, där många svarspersoner i de 

båda grupperna (grupp A och B) beskriver hur de har samtal och diskussioner om den litteratur som 
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används. Björklund lyfter också hur pedagogerna kan integrera litteratur i olika ämnen, för att på så 

sätt skapa aktiviteter utifrån litteratur oftare (ibid s.188-197). De flesta ämnesområden går att knyta 

till litteratur, och tvärtom. På så sätt kan användandet av litteratur ske flera gånger dagligen, utan 

någon större ansträngning eller planering från pedagogerna. Detta bekräftar även de pedagoger som 

har deltagit i vår studie. De har berättat att de knyter an litteraturen till många av de ämnesområden 

som ingår i förskolans verksamhet.  

De båda pedagogerna i grupp B arbetar med oplanerade, spontana lässtunder. På frågan hur de arbe-

tar med att möta styrdokumentens mål med hjälp av litteratur svarade de ungefär likadant. De tog 

bland annat upp att de är medvetna om att genus, kompisdilemman och olika familjekonstellationer 

är någonting som Läroplanen (98/10) har som strävansmål. Dessa mål som pedagogerna tar upp är 

övergripande för all litteraturanvändning vare sig det är en planerad eller oplanerad stund (ibid, s.3-

16). Pedagogerna lyfter att litteratur är brett och kan användas till mycket, vilket även Björklund 

(2008) stödjer. Hon tar upp att pedagogerna kan använda sig av litteratur i de flesta aktiviteter de 

har på förskolan (ibid, s.188-197). Resultatet av vår studie visar att många pedagoger redan arbetar 

med att integrera litteraturen i andra områden. Dock har resultatet visat att många pedagoger är 

medvetna om att det går att arbeta på detta sätt, men gör det ändå inte.  

 

Hur sker valet av litteraturen som används? 
  

Majoriteten av pedagogerna svarade att litteraturen väljs utifrån barnens intresse, att pedagoger och 

barn väljer tillsammans eller med hjälp av en bibliotekarie. På frågan om vad som var viktigt att ha i 

åtanke vid valet av litteratur, svarade majoriteten att genus, olika familjeförhållanden och etnicitet 

var viktiga frågor. Vi uppfattar det som att pedagogerna vill att den valda litteraturen ska vara rele-

vant för exempelvis ett temaarbete, eller det som barnen är intresserade av. Många pedagoger som 

svarade ”annat” lade även tyngd på barnen får välja. Widerberg (2008) lyfter också denna fråga. 

Hon beskriver hur det kan vara svårt att låta barn välja helt själva, då litteraturen inte alltid blir rele-

vant för olika teman. Det är inte heller säkert att barn väljer litteratur som är passande för åldrarna 

på barnen, eller att barnet verkligen har ett intresse för litteraturens innehåll. Hon tar dock upp att 

barnens val är viktigt, då det är en del av deras delaktighet i verksamheten. Därför bör barnen också 

få vara delaktiga i att välja böcker, men pedagogerna bör läsa in sig på den litteraturen för att kunna 

presentera den på ett bra sätt (ibid s.30). Därför upplever vi det som positivt att många pedagoger 

har svarat att de väljer litteratur tillsammans med barnen, på så sätt blir även barnen delaktiga i va-

let. 



39 

 

I intervjun lyfte den ena pedagogen att det oftast var pedagogerna som valde böckerna som finns på 

avdelningen och att barnen endast fick vara med enstaka gånger. Hon berättade även att de väljer 

böcker utifrån vad barnen är intresserade av för tillfället och väljer utifrån det.  Enligt Arvidsson 

och Persson (2011) kan det vara negativt att pedagogerna gör valet av böcker utan barnens delak-

tighet. De menar på att pedagogerna då väljer litteratur efter vad de har bestämt att de ska arbeta 

med och inte använder sig av barnens nyfikenhet (ibid, s.24). I vår studie har vi sett att några peda-

goger väljer litteraturen själv, utan barnens delaktighet. Vi anser att det finns både negativa och 

positiva sidor med detta. Exempelvis kan detta påverka hur barnen ser på litteratur. Dock kan det 

gynna pedagogerna att de själva får välja vilka böcker som ska vara avdelningens egna, menar Wi-

derberg (2008) då hon skriver att det kan vara en trygghet att pedagogerna har böcker som de är väl 

inlästa på (ibid, s.28).  

 

Hur arbetar pedagoger utifrån litteratur? 

 
Pedagogerna svarade att de arbetar dagligen med litteratur på olika sätt, för att stimulera språkut-

veckling. Genom att samtala med barnen om den valda litteraturen skapas ett intresse och barnen 

får möjlighet att uttrycka tankar och ställa frågor. Dominkovic (2006) lyfter också vikten av att 

samtala med barnen och att pedagoger är öppna för barns åsikter och tankar. Genom att arbeta med 

litteraturen på det sättet så skapas språkutvecklande möjligheter (ibid). Björklund (2008) tar upp hur 

pedagogerna kan fånga barnens intresse, genom att knyta an litteraturen till barnens egna erfaren-

heter (ibid s.188-197). Detta lyfter även flera pedagoger, som berättar att barnens intresse är viktigt 

i exempelvis valet av litteratur. Flertalet pedagoger tar upp att de arbetar med olika teman eller pro-

jekt utifrån litteratur. Detta anser vi är ett positivt sätt att arbeta med litteratur, då det dels ger ett 

syfte med litteraturanvändningen och dels integrerar den i olika områden. Detta kan också vara ett 

effektivt sätt att väcka barnens intresse för litteratur. Arvidsson & Persson (2011) beskriver hur de 

pedagoger som de har studerat anser att planerade lässtunder eller temaarbeten är viktigare än bar-

nens egen nyfikenhet för litteratur (ibid s.24). Flera pedagoger lyfter att temaarbete är viktigt, men 

att även barnens intressen är viktiga för hur det arbetas med litteratur. En av barns viktiga rättighet-

er är att de får vara delaktiga och påverka sitt eget lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, 

s.71-72). Flera pedagoger tar även upp att de arbetar med litteratur med hjälp av drama eller olika 

attribut. Widerberg (2008) lyfter hur attribut, i form av små figurer eller saker, kan komplettera en 

bok eller det fria berättandet. På det sättet är det lätt att fånga de barn som annars inte kan hålla sig 

fokuserade på en hel bok eller berättelse (ibid s.41). De pedagoger som arbetar med de yngre bar-

nen berättar att de ibland använder sig av handdockor för att fånga barnens intresse och för att pe-
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dagogerna tycker om att fantisera utifrån sagor. Detta upplever vi som ett positivt arbetssätt, då vi 

själva inte har sett detta ute i verksamheten. I övrigt är det dock inga pedagoger som lyfter att de 

arbetar med hjälp av rekvisita och attribut. Detta bekräftar också vår hypotes om att lässtunden ofta 

bara består av högläsning.  

Några pedagoger tar upp att när böckerna finns i barnens nivå, kan det bidra till att barnen går runt 

fritt under dagarna med en bok i handen. Då kan det uppstå situationer med andra barn där de sam-

talar om och tittar på bilderna tillsammans. Detta anser vi är ett tydligt exempel på hur barn kan 

erövra litteracitet. Något som vi hade velat studera är huruvida miljön i Uppsalas förskolor inbjuder 

till att utforska litteratur, då det kanske inte alltid räcker med att böckerna finns tillgängliga för bar-

nen. Detta lyfter även Björklund (2008), som beskriver hur interaktion mellan barn är ett sätt att 

utveckla litteracitet (ibid s.24-27). Björklund skriver att barnen brukar utforska böckerna genom att 

bläddra i de själva och titta på bilderna. Även då boken inte används för läsning så fungerar boken 

som ett språkutvecklande verktyg och uppmuntrar samspel (ibid, s.147-149). Vi tycker att det är 

viktigt att ha ett aktivt samtal om böckernas bilder, då detta kan främja barns ordförståelse och 

språkutveckling. 

Flera pedagoger berättar att de anpassar vilka böcker de använder till barnens ålder och storleken på 

barngruppen. De berättar att de gör så på grund av att de äldre är mer intresserade och har ro att sitta 

still och lyssna en längre stund.  Chambers (1995) tar upp just att i en lässtund är det viktigt att pe-

dagogerna är medvetna om att alla barn orkar lyssna olika länge (ibid, s.47). 

 

Nya erfarenheter och hur en kan gå vidare 

 
Efter vår genomförda studie har vi fått en delvis ny syn på hur litteratur används i förskolan. Vi har 

sett att läsvilan fortfarande är en central del av den dagliga verksamheten i förskolan. Vi har sett att 

det finns pedagoger som inte ser litteratur som ett pedagogiskt verktyg, utan snarare använder litte-

raturen enbart på barnens initiativ och utan eftertanke. Vi har dock även sett att det finns pedagoger 

som, precis som vi, brinner för litteratur och har ett tydligt syfte och mål med sina litteraturaktivite-

ter. Vi upplever att litteraturen inte får den plats i styrdokumentet som den bör ha, och vi tror att 

detta kan påverka hur pedagoger ser på litteratur.  

Om vi skulle gå vidare med detta, och göra ytterligare en studie, så skulle vi gärna åka runt till för-

skolor och göra observationer, för att få en tydligare och ärligare bild av hur pedagogiska dessa lit-

teraturaktiviteter faktiskt är. På så sätt skulle vi också kunna få en tydligare bild av hur ofta dessa 
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aktiviteter sker, och vem som tar initiativet. Utöver detta skulle vi dels kunna se hur pedagogerna 

planerar dessa stunder, och dels se hur delaktiga barnen är i valet av litteratur.  

 

Metoddiskussion 

Enkät 

 
Vi valde att i första hand använda oss av en enkät. Med hjälp av den fick vi en bredd på svaren. Vi 

valde att skicka enkäten till förskolechefer inom Uppsala kommun. Anledningen till att vi vände oss 

till förskolecheferna berodde på att vi inte hade tillgång till förskollärarnas mail. Vi bad därför che-

ferna att vidarebefordra enkäten till förskollärarna. Detta skapade ytterligare ett led i att få svar på 

enkäten, vilket minskade svarsfrekvensen. Trots att enkäten kan ha nått ut till närmare 100 förskol-

lärare, baserat på antalet förskolor vi skickade den till, så fick vi enbart 23 svar. Detta kan bero på 

att vissa förskolechefer inte skickade enkäten vidare eller att förskollärarna inte ville svara. Utav de 

23 personer som svarade kunde vi märka att några inte egentligen hade tid eller lust att svara på 

enkäten, då de svarade mycket kortfattat och/eller bristfälligt.  

Befring (1994) tar upp att vid användandet av enkät får en räkna med ett visst bortfall, och därför 

bör en skicka ut ett antal påminnelser (ibid s.74). Vi skickade ut flera påminnelser, men trots detta 

fick vi ett svar från en förskolechef som helt hade missat att vi hade skickat en enkät.  

När jag sammanställde enkätsvaren gjorde jag det med hjälp av diagram. Vi upplevde att det tydlig-

gjorde resultaten. Som sista fråga i enkäten hade vi en öppen fråga, som handlade om hur pedago-

gerna möter läroplansmålen med hjälp av litteratur. Denna fråga var den som var svårast att sam-

manställa, då de flesta pedagogerna svarat olika. Vissa pedagoger hade inte svarat alls, trots att frå-

gan var obligatorisk. Bell (2006) tar upp att öppna frågor ger så breda svar att de ofta kräver en mer 

utförlig analys (ibid s.138).  

 

Intervju 

 
Vi valde att använda oss av metoden intervju som ett komplement till enkäten.  I enkäten ställdes en 

fråga angående om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Endast sju av de 23 förskollärar-

na som svarade kunde tänka sig det. När vi valde vilka förskollärare vi skulle intervjua tittade vi 

först och främst på vad de hade svarat. Vi tittade även på var i Uppsala Kommun förskolorna låg.  
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I och med att det var en, som Befring (1994) skriver om, så kallad ostrukturerad intervju, så hade 

jag med mig ett förbestämt tema med ett antal frågor. Utifrån dessa frågor och vad den intervjuade 

svarade så uppkom det följdfrågor (ibid, s.69). Jag märkte att när jag ställde frågorna fick jag väl-

digt olika svar, jag vet dock inte om det var för att jag var otydlig eller om frågorna helt enkelt 

kunde uppfattas så olika.  

 

Jag la även märke till att det var svårare att vara en neural intervjuare än vad jag hade tänkt att det 

skulle vara. Redan efter första intervjun reflekterade jag över detta och tog med mig det in i den 

andra intervjun.  

 

Alternativa metoder till vår studie 
 

Istället för att använda oss av enkäter och intervjuer, kunde vi ha genomfört observationer. Vi hade 

också kunnat utöka antalet intervjuer.  

Observationer hade troligtvis visat hur ofta barnen möter litteratur i sin vardag på förskolan. Vi 

hade nog också kunnat se hur läsmiljön påverkar barns intresse för böcker och berättande. Vi hade 

också fått se vilket material pedagogerna väljer, utöver böcker, i arbetet med litteratur. Observat-

ioner hade dock inte gett oss samma tydliga bild av hur pedagogerna arbetar med planerade littera-

turstunder, som vi upplever att enkätfrågorna har gett.  

Om vi hade genomfört flera intervjuer, utöver de två som vi faktiskt gjorde, så hade vi troligvis fått 

både bredd och djup på svaren. Det hade nog gett oss flera olika perspektiv och synvinklar. Inter-

vjuer ger dock inte alltid ärliga svar, och därför hade vi kompletterat intervjuerna med någon annan 

metod, oavsett hur många intervjuer vi skulle göra.  

Vi upplever att det alltid är effektivt att använda sig av två metoder som komplettera varandra. Vi 

anser att varken enkäter, observationer eller intervjuer ger tillräckligt mycket information på egen 

hand. För att få djupen och bredden i svaren, anser vi att två metoder är avgörande.  
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Slutsats 

Vi ville med vårt arbete få mer kunskap och inblick i hur pedagoger på kommunala förskolor i Upp-

sala arbetar med litteratur. Genom de svar vi fått på vår enkät och i våra intervjuer kan vi dra slut-

satsen att arbetet med litteratur är bristfällig. Detta tycks bero på ett bristande intresse hos pedago-

gerna samt att ekonomin kan vara en påverkande faktor. Svaren visar att den litteraturanvändning 

som sker är ofta spontana och oplanerade situationer. Vi kan även dra slutsatsen att vare sig det är 

en planerad eller oplanerad aktivitet så sker litteraturanvändningen oftast under vilan. Trots att det 

finns mängder av olika sätt att arbeta med litteratur så tycks böcker och högläsning vara det mest 

använda.  

 

Under arbetets gång har det väckts frågor hos oss. Vi vill bland annat veta hur litteraturanvändning-

en eventuellt skiljer sig mellan de kommunala och privata förskolorna i Uppsala. Detta vill vi veta 

på grund av att vi har sett att personaltäthet och stora barngrupper påverkar hur litteratur används. 

Vi vill även veta hur ett samarbete mellan olika bibliotek och förskolor kan se ut, samt hur många 

förskolor som faktiskt tar hjälp av biblioteken. Detta väckte vår nyfikenhet då vi såg att det var end-

ast ett fåtal pedagoger som tar hjälp av de utbildade bibliotekarierna. Vi har själva erfarenhet av att 

bibliotekarierna är väldigt hjälpsamma och kunniga inom barnlitteratur. Därför förvånar det oss att 

så få förskolor har ett samarbete med biblioteket. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Uppsala den 13 oktober 

Hej! 

Vi heter Linnea Sörensen och Therése Dahlström och läser sjunde terminen på förskollärarpro-

grammet på Uppsala Universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Vi skriver nu vårt examensarbete, som handlar om användandet av litteratur i förskolan, och behö-

ver er hjälp med att besvara en enkät. Det tar inte lång tid att svara på frågorna, och er hjälp är 

ovärderlig för oss.  

I enkäten får ni fylla i ert namn och vilken förskola ni arbetar på för att vi ska kunna komma i kon-

takt med er för en eventuell intervju längre fram. Dessa uppgifter kommer inte att användas i vårt 

färdiga examensarbete utan kommer ses enbart av oss författare. Självklart följer vi de forskningse-

tiska principer som gäller vid denna typ av undersökning.  

 

Om ni har några frågor så kan ni kontakta:  

Mail & Telefonnummer 

Mail & Telefonnummer 

Ni kan även ta kontakt med vår handledare:  

 Jenny Normark Momquist - mail 

Vi vill ha in svaren på enkäten senast 21/10 2014. 

Vi hoppas att ni kan ta er tid att svara på vår enkät – det är en enorm hjälp för oss och vi är mycket 

tacksamma!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Linnea & Therése 
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Bilaga 2  
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Bilaga 3 

 

Uppsala den 20 oktober 2014 

 

Hej! 

Vi heter Linnea Sörensen och Therése Dahlström och läser sjunde terminen på förskollärarpro-

grammet på Uppsala Universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.  

Vi skriver nu vårt examensarbete, som handlar om användandet av litteratur i förskolan, och behö-

ver er hjälp med att genomföra en intervju. Intervjun tar max 40 minuter, och frågorna grundar sig i 

de svar du har angett i den enkät du tidigare besvarat.  

Du har all rätt att avbryta intervjun om du vill det, men det material vi redan har fått in kommer att 

användas i vårt arbete. Alla personliga uppgifter, såsom ditt namn och vilken förskola du arbetar på, 

kommer inte att framgå i arbetet. Denna sekretess gäller oavsett om du väljer att fullfölja eller av-

bryta intervjun. Vi följer de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har satt upp.  

Intervjun kommer att spelas in i form av en ljudfil, för att underlätta vår bearbetning av materialet. 

Enbart vi som skriver arbetet kommer att ha tillgång till ljudfilen och all annan information. Om du 

inte vill bli inspelad så vill vi att du hör av dig snarast. Resultatet av enkät och intervju kommer att 

publiceras i databasen DIVA. All information och allt material som vi har om dig och din förskola 

kommer att raderas så fort arbetet är avslutat.  

 

Om du har några frågor så kan du kontakta:  

Mail & Telefonnummer 

Mail & Telefonnummer 

Du kan även ta kontakt med vår handledare:  

 Jenny Normark Momquist – mail 

 

Vi är enormt tacksamma för ditt deltagande i vår intervju. Det är till stor hjälp för oss!  

Med vänliga hälsningar,  

Linnea Sörensen & Therése Dahlström  
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Bilaga 4 
 

 

Läser du mycket böcker på fritiden? 

 

Har du någon favoritbok just nu? 

 

Finns de någon bok från din barndom du kommer ihåg extra mycket? 

 

Vilken betydelse anser du att litteraturen har för förskolan/verksamheten? 

 

Tror du att barnens ålder i er barngrupp påverkar ert arbete med litteratur? 

 

Kan du ge exempel på hur ni arbetar med litteratur i er barngrupp? 

 

När under dagen väljer ni att använda er av litteratur? – varför? 

 

Har ni en såkallad ”läsvila?” –isåfall, hur väljer ni böcker?, vilket syfte? Är dessa planerade? 

 

Kan du ge något exempel på en planerad aktivitet utifrån litteraturen? 

 

Tar ni hjälp av biblioteket? Isåfall hur? 

 

Du har skrivit i din enkät att ni arbetar med Bornholms modellen, kan du förklara/berätta vad modellen inne-

bär?  

 

Hur arbetar ni för att möta styrdokumentens mål med hjälp av itteratur? 


