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Abstract 
  

Title: Literature in preschool education- A qualitative study of how preschool teachers use 

and relate to literature as an educating tool. 

  

Authors: Barbara Lopez and Karla Pavez 

Supervisor: Karin Ehrlén  

 

 

The purpose of this study is to examine how four educators in two different departments at 

two different preschools in Stockholm, selects children's literature in preschool and how 

literature is used in the activities and how much influence children have in the choice of 

literature. Based on qualitative interviews as a method we have interviewed pedagogues to get 

answers to our questions. We will also interview some children to find out how involved they 

are in the purchase of literature on the departments we examined. We consider the social 

cultural perspective to be a well rounded starting point for our survey, because the theory 

gives us the opportunity to study how the interaction and meetings between educators and 

children develop for each reading encounter. And through the analysis a thorough display 

between educators and children towards literature will be shown. The study show that the 

educators are aware of the importance that literature entails for children´s language 

development. Therefore, it is a thoughful approach to how educators preselect the usage of 

literature in its operation. All educators have the purpose to increase the childrens influence in 

purchasing litterature in the teaching activities, in hopes of increasing the children’s interest in 

books and therefore increase children's language development. 

 

 

 

 

Keywords: Children’s literature, preschool, educator, children, language development, 

reading development. 

 

Nyckelord: Barnlitteratur, förskola, pedagoger, barn, språkutveckling, läsutveckling 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Vi har valt att skriva om barnlitteratur eftersom vi finner att litteratur är ett kulturellt verktyg 

som är viktigt och spelar stor roll i barns språkutveckling. Vi anser därför att litteratur bör 

introduceras tidigt för barn för att få barnen intresserade och nyfikna på litteratur. 

 

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen har vi vid flera tillfällen upplevt att det 

vanligaste syftet med barnlitteratur är att det används för att lugna ner barngruppen eller för 

att det är brist på personal och att de vill ha en lugnare miljö. Vi har ofta iakttagit att 

pedagoger bara väljer en slumpmässig ur den tillgängliga bokhögen istället för att välja en 

specifik bok som har ett syfte. Genom att en pedagog sätter sig ner vid ett lugnt område, en 

soffa eller vid en matta och läser högt, fångar det genast barnens uppmärksamhet och det blir 

en samhörighet i barngruppen.  

 

Vi har också erfarenhet att den planerade högläsningen oftast hamnar efter lunch då de yngsta 

barnen vilar. Det innebär då att många av barnen aldrig får uppleva högläsning på förskolan 

för att den alltid sker när de sover.  

 

Skolverket presenterar i den internationella undersökningen PIRLS att svenska barns 

läsförståelse har sjunkit. Undersökningen pekar på att Sverige är ett av de länder som har 

försämrat sina resultat under hela perioden. Undersökningen visar att den nedåtgående 

trenden som syntes i PIRLS undersökningarna 2001 och 2006 fortsätter (Skolverket, 2011,s. 

1).  

Vidare visar den senaste undersökningen av PIRLS (2011) att läsförmågan hos elever i 

årskurs 4 har sjunkit. Undersökningen genomfördes utifrån ett interkulturellt perspektiv och 

undervisningen visar också att barnen tycker om böcker men inte att läsa dem (Skolverket, 

2011,s. 49).  

 

Maj Björk och Caroline Liberg (2007) hävdar att barnets första möte med läsande och 

skrivande tillsammans med andra ger dem en helhetsuppfattning om vad det medför att vara 

läsare och skrivare (s. 34). Just detta belyser även Susanna Ekström och Britt Isaksson (1997) 
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som påstår att barnen har mer livserfarenheter, ett mer utvecklat språk och förmåga att tänka 

både framåt och bakåt, och barnboken som följetongsläsning blir i allra högsta grad aktuell (s. 

17).  

 

Många forskare bland annat Lena Kåreland (1994) har teorier kring läsutveckling och hur 

viktigt det är att barn får en positiv introduktion till läsning (s. 20), och det är bland annat med 

utgångspunkt i språk- och läsutveckling som vi väljer att undersöka hur pedagoger väljer och 

använder barnlitteratur i verksamheten samt hur stor delaktighet barnen har i detta. 

 

Under vår utbildning har vi skaffat oss en fördjupande förståelse för hur viktig litteraturen är 

för barn. Vi har också fått lära oss under utbildningens gång hur viktigt det är att barn har 

inflytande över sin dag på förskolan. Vi vill därför sträva efter detta som blivande 

förskollärare precis som det står i läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) att ”förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98 rev 2010, s. 7). Men 

vad som inte framgår i läroplanen är hur man ska använda litteraturen. Hur är det då 

egentligen i praktiken? Används litteratur som ett genomtänkt pedagogiskt redskap eller som 

förströelse?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

2. Syfte  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur fyra pedagoger på två avdelningar på två olika 

förskolor i Stockholm väljer litteratur i förskolan och hur litteraturen används i verksamheten 

samt hur stort inflytande barnen har i valet av litteratur. 

 

 

 

2.1 Frågeställningar 

 
 

• Hur väljer och/ eller använder några pedagoger barnlitteratur i verksamheten? 

• Hur mycket påverkar barnen valet av litteraturen?  
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3. Teorianknytning 

 
I denna del av examensarbetet kommer vi att presentera det sociokulturella perspektivet som 

är den teori som är framstående i vår studie. Barnlitteraturen som ett kulturellt verktyg 

kommer också att diskuteras och slutligen kommer vi att reflektera kring den valda teorin.   

 

 
3.1 Det sociokulturella perspektivet  

 
Med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar i vår studie har vi valt att använda oss av 

det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att alla människor lär sig hela tiden i alla 

sociala sammanhang. Det sociala sammanhang vi kommer att rikta in oss på är förskolan, där 

förskolan fungerar som en arena där kunskap och utveckling sker. Fokus ligger på vad man 

lär sig snarare än om man lär sig. Vi kommer att studera mötet mellan barnen och litteraturen 

och dessutom hur mycket pedagoger låter barnen påverka litteraturvalet i verksamheten.  

 

Säljö (2010) skriver om det sociokulturella perspektivet som är en av Lev Vygotskijs 

grundläggande teorier inom pedagogiken, Vygotskij hävdar att det är genom sociala och 

kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra formas som tänkande, kännande 

och kommunicerande varelser (Säljö, 2010, s. 47). Säljö (2005) lyfter fram att Vygotskij anser 

att språket fungerar som ett verktyg som ska bidra till ett lärande i interaktion med varandra, 

och därför är språket en viktig komponent för den sociokulturella utvecklingen. Det lilla 

barnet försöker kommunicera från första stund i livet med sin omgivning och visserligen 

börjar barnet först att använda kroppskontakt, blickar och andra kanaler för att kommunicera, 

men det är språket som ger barnet möjligheter att komma i kontakt med sin omgivning och bli 

delaktig i sociokulturella erfarenheter (Säljö 2005, se Forsell, 2005, s. 117) 

 

Säljö (2010) menar vidare att människor utväxlar olika erfarenheter och kunskaper som det 

tidigare har fått erfarenhet av och använder därefter sina nya kunskaper samt sociala 

erfarenheter och förmedlar dem till andra människor. Kunskapen blir därmed, utifrån det 

sociokulturella perspektivet, något gemensamt för dessa människor (Säljö, 2010, s. 111).  
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3.2 Litteratur som kulturellt verktyg 

 
Vygotskij (2001) menar att ett samarbete mellan en pedagog och barn bidrar till att barnets 

högre psykologiska funktioner mognar med hjälp av och under deltagande av den vuxne (s. 

254). Inom det sociokulturella perspektivet finner man olika vetenskapliga begrepp som syftar 

till att inlärning sker i form av samarbete mellan människor. Säljö (2010) menar i likhet med 

Vygotskij att det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor tillägnar sig och 

formas av deltagare i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som 

kulturen tillhandahåller (s. 18). Vidare menar Säljö (2005) att genom den sociokulturella 

utvecklingen har människor skapat hjälpmedel som de använder i deras dagliga verksamhet. 

Barnlitteratur kan därför förstås som ett redskap och hjälpmedel för språk- och läsutveckling 

(Säljö 2005, se Forsell 2005, s. 118).   

 

I denna studie kommer vi att förhålla oss till barnlitteratur som ett kulturellt verktyg som 

pedagoger i samspel med barn använder för att stödja barnens språkutveckling samt läs- och 

skrivinlärning. Detta kulturella verktyg ger barnen möjlighet att upptäcka andra viktiga 

aspekter som kan härröra från litteratur (såsom fantasi och dramatisering) och ger möjligheter 

att inte bara introducera barnen för olika gynnande aspekter så som språk, ord och berättelser. 

I läroplanen (Lpfö, 98 rev 2010) står det också att det ska erbjuda barnen möjligheter att 

utveckla sin förmåga att upptäcka och reflektera över böckers innehåll och syfte, och i 

enlighet med läroplanen för förskolan, får barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och sin 

lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö 98, rev 2010, s. 9). 

 

3.3 Teorireflektion 

 
Det sociokulturella perspektivet förhåller sig relevant att använda i vår studie eftersom vi valt 

att undersöka hur pedagoger väljer och använder barnlitteratur i sin verksamhet. Säljö (2010) 

beskriver att det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor tillägnar sig och 

formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som 

kulturen erbjuder (s. 18).  Det sociokulturella perspektivet anser vi vara en bra utgångspunkt 

för vår studie eftersom teorin ger oss möjlighet att studera hur samspelet och möten mellan 

pedagog och barn tar sig i olika lässituationer och därigenom kunna få en inblick i pedagogers 

och barns förhållningsätt till litteratur. Säljö (2005) menar att språket är en nyckelroll för den 
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sociokulturella utvecklingen (s. 117). Det är i dessa möten mellan pedagog och barn som 

präglas av språk och läsning som i sin tur blir viktig för den sociokulturella utvecklingen. 

 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar på individer i ett samspel i ett större sammanhang 

och inte på den enskilda individen. Och även om människor ingår i ett socialt sammanhang så 

har man egna erfarenheter och upplevelser som påverkar deras agerande och tänkande. Detta 

är något man bör vara medveten om när man utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. 

 

 

4. Tidigare forskning  

 
Det finns mycket forskning kring barnlitteratur, och särskilt mycket om litteratur i förhållande 

till barns språkutveckling. Vi kommer att ge en bild av litteraturen utifrån ett historiskt 

perspektiv, vi kommer diskutera hur barnlitteratur påverkar barns språk- och läsutveckling 

samt forskningen om pedagogers medvetenhet till litteratur. 

 

 

4.1 Barnlitteraturen i ett historiskt perspektiv 

 

Kåreland (2011) menar att under det tidiga 1900-talet så var den moraliska och didaktiska 

synen på läsande och litteratur förhärskande. Barnens litterära uppfattning skulle höjas genom 

läsningen och det var viktigt att de ”rätta” samtidsvärderingarna skulle ha en framträdande 

roll (s. 102). Under 1970- talet infördes den fria upplevelseläsningen i skolan där 

populärlitteraturen blev mer accepterad och inom svensklärarutbildningen blev det 

obligatoriskt att läsa kurser om barns- och ungdomars läsvanor och språkutveckling. Detta 

gav upphov till nya perspektiv och nya synsätt på litteraturen (s. 105). Vidare menar Kåreland 

(2011) att det faktum att barnlitteraturen fick en akademisk status bidrog till att läs- och 

skrivundervisningen i skolan gavs en ny inriktning och forskning kring barnlitteratur 

utvecklades (s. 106). Synen på barnlitteraturen ur ett historiskt perspektiv visar en utveckling 

där litteraturen använts på ett varierande sätt, från att ha en fostrande roll till att användas som 

pedagogiskt redskap. 
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Ulla Rhedin (2001) skriver i sin avhandling om barnlitteratur, och i synnerlighet om 

bilderboken, utifrån ett historiskt perspektiv. Rhedin (2001) menar att redan under 1700- talet 

föreslog framstående forskare inom pedagogik att man kunde använda sig av illustrationer i 

litteraturen för att på så sätt anpassa litteraturen för barn (s. 33). Rhedin (2001) menar vidare 

att det finns olika böcker som har olika intentioner, det finns de estetiskt syftande böckerna 

som de vuxna använder i syfte att locka barnen med de fina bilderna och illustrationerna. Hon 

skriver också om pedagogiska och didaktiska barnböcker som bidrar till barnens omvärlds- 

och begreppsorientering. Även bilder används i dessa pedagogiskt syftande böcker för att 

göra kunskapen lustfylld och knyta till underhållning, lek och fantasin (s. 13).  

 

 

4.2 Språk- och läsutveckling i förhållande till litteratur 

 
Enligt forskarna Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) börjar barn i dagens samhälle 

exponeras för texter i olika former redan från den allra första tiden i livet, dessutom menar de 

att barnen möter skriften överallt, både hemma och utanför hemmet till exempel på 

reklamskyltar och i olika medier (s. 79). Vidare menar Dominkovic´, Eriksson och Fellenius 

(2006) att kommunikationen kring böcker och texter/bokstäver, som senare leder mot 

skrivinlärning och att barnen blir verbala i sitt språk, ska introduceras tidigt- Literacy begins 

at birth (s. 79). Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) hävdar att literacy handlar om 

mycket mer än att knäcka skriftspråket, att lära sig behärska och använda skriftspråket är en 

livslång utvecklingsprocess. Detta innebär att vi lär oss att förstå sammanhang (Fields 1989, 

se Dominkovic´, Eriksson och Fellenius 2006, s. 80). 

 

Björk och Liberg (2007) påstår att lässtunder är väldigt betydelsefulla för många barn 

eftersom det, för en del barn, är första mötet med böcker och läsvärlden. Vidare menar de att 

barnets språkutveckling utspelas i samspel med andra under en lässtund (s. 23). Björk och 

Liberg (2007) skriver vidare att det, under lässtunder, är viktigt att läsa på ett levande och 

givande sätt för att skapa intresse och nyfikenhet på texten för barnet. Läsningen görs till ett 

spännande moment för att vidga barnets nyfikenhet och ger dem möjligheten till att notera 

nya ord och få upp intresse för dem. Björk och Liberg (2007) menar på att det är viktigt att 

uppmuntra och främja barnet till att upptäcka och lära sig nya ord som ordbilder (s. 50- 51). 
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Liberg (2008) påstår att genom att ge barn möjlighet att delta i olika läs- och skriv situationer 

lär de sig dessutom att känna igen en del ord. Vidare menar Liberg (2008) att det inte är 

ovanligt att barn redan i förskolan knäcker skriftkoden och börjar använda sig av 

ljudningsstrategin för att skriva och läsa. Barnen har därmed utvecklat en språklig och en 

fonologisk medvetenhet. Liberg (2008) menar också att en grundläggande princip för alla 

typer av språklig medvetenhet är att förstå sig på att man ska se på språket som ett objekt som 

man sedan kan plocka isär på olika sätt (Liberg, 2008 s. 58).  

 

Monica Rosén (2011) professor på inst. för pedagogik och specialpedagogik i Göteborgs 

universitet säger under sin föreläsning att en god läsning och skrivförmåga är det mest 

betydelsefulla verktyg för ett fortsatt lärande och intellektuell utveckling. Skickligheten att 

kunna läsa underlättar för barn och likaså vuxna att inhämta ny kunskap inom alla områden, 

och därmed också möjligheten till att utveckla sina kunskaper. Läsning ger inte bara kunskap 

och information om den skönlitterära världen utan även avkoppling och en personlig 

utveckling (Föreläsning 2011, 20/10).  

 

Liberg (2008) påstår vidare att det inte spelar någon roll om inte barnet kan bidra med mycket 

under dessa läs- och skrivsituationer. Det är lika givande för dem att bara sitta tillsammans 

med någon som kan läsa och skriva och få vara en passiv samtalsdeltagare. Den vuxnes 

uppgift blir då att fylla i vad barnet skulle kunna svara och ge en bild för hur man kan tala om 

det lästa (s. 55).  

 

Liberg (2008) skriver om en mamma som satt och läste tillsammans med sin son. Mamman 

gav pojken chansen att bli intresserad av de bilder som fanns i boken och fick honom att ta en 

aktiv del i samtalet. Mamman gjorde detta genom att ställa indragande och engagerade frågor 

både före och efter att de sett på en bild. När de väl läser och tittar på bilderna i boken så 

pekar mamman och talar om vad det är de ser. Liberg (2008) betonar att det är väldigt viktigt 

att lägga grunden i barnens fortsatta skriv- och läsintresse redan i tidig förskoleålder. Vid tre 

till fyra års ålder börjar barn att delta i läsandet av längre texter (Liberg, 2008, s. 56). 

Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) har tagit del av en undersökning som Taube 

(1993) har genomfört. I den påvisar Taube (1993) att läsförmågan i skolan kan relateras till 

omfattningen av tidigare högläsning hemma, och hävdar att elevernas hemmiljö betyder mer 

för skillnaderna mellan olika elevers läs prestation än skolans och lärarens insatser (Taube 
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1993, se Dominkovic´, Eriksson och Fellenius, 2006 s. 14-1 9). Dessa forskningar handlar 

förvisso om föräldrars förhållningssätt till litteratur och läsning men detta exempel ter sig 

relevant för vår studie eftersom det sociokulturella perspektivet framhåller att barnet utvecklar 

sitt lärande i interaktion med alla människor (Säljö, se Forsell 2005, s. 119) och därför inte 

enbart med pedagoger. I ovanstående exempel sker interaktionen mellan barn och mamma, 

och litteraturen fungerar som ett kulturellt verktyg.  

 

 

4.3 Pedagogers medvetenhet om litteratur och barns lärande 

 
Kåreland (2011) belyser att man inte vet så särskilt mycket om hur vuxna väljer de böcker de 

läser på förskolan, därför blir det problematisk för forskare att kunna få fram vad som styr 

barnen i deras bokval. Kåreland (2011) menar att man inte heller vet så mycket om hur barn 

väljer sin litteratur, men hänvisar till en forskare Joseph Appleyard (1990) som utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv beskrivit barn och ungdomars läsutveckling som ett 

erövrande av olika läsarroller (s. 80- 82). Kåreland (2011) skriver att Appleyards (1990) olika 

läsarroller kan ge en förståelse för barns behov av olika typer av text i olika åldrar. De två 

första läsarrollerna som Appleyards (1990) framhåller uppstår oftast i förskoleåldrarna (ett- 

sex år) och det handlar om att barnen intar rollen som lekdeltagare och rollen som hjälte eller 

hjältinna (Appleyards 1990, se Kåreland 2011, s. 82).  

 

Kåreland (2011) diskuterar Lotta Bergmans (2007) avhandling och ställer sig frågor som hur 

sker valet av böckers innehåll? vad ska man välja och varför? Vilka barn ska möta ett visst 

ämnesinnehåll och i vilket sammanhang? Därför menar Kåreland (2011) att detta också 

handlar om litteratursyn bland dem som väljer böcker i verksamheten (Bergman 2007, se 

Kåreland 2011, s. 107).  

 

Susanna Ekström och Britt Isaksson (1997) framlyfter värdet av att läsa för barnen i tidig 

ålder, de menar att språkutvecklingen annars tenderar att hämmas om barn i förskoleåldern 

inte får möjlighet att utveckla den lingvistiska medvetenheten som ger de förmågan att skilja 

språkets innehåll och funktion, därför är det viktigt att pedagogerna besitter denna 

medvetenhet eftersom de i den pedagogiska verksamheten arbetar med språkutveckling (s. 

39). Detta är något som High m.fl. (2000) även belyser, att barnens hela språkutveckling 
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gynnas av högläsningen (High m.fl. 2000, se Dominkovic´, Eriksson och Fellenius 2006 s. 

14). Vidare hävdar Åberg, som är pedagog och Lenz Taguchi, som är lektor i pedagogik 

(2011) att pedagoger måste ha ett reflekterande arbetssätt i sin verksamhet (s. 26). Aidan 

Chambers (2005) hävdar även att det är viktigt att uppmuntra barnen genom att ge dem tilltro 

för sig själva och till deras egna förmågor som läsare, så att de skall känna sig trygga i sin 

roll. Pedagogerna skall även vägleda barnet mot större kunskaper och erfarenheter om 

litteratur samt innehåll (s. 66).  

 

Björk och Liberg (2007) menar att förskolan och skolan kan skapa möjligheter till upplevelser 

hos barn. Då pedagoger läser högt ur många bra och spännande böcker kan barn uppleva 

trygghet och glädje som många kan bära med sig genom livet som viktiga fundament för ens 

identitet och sätt att uppleva världen (s. 11-12). Utifrån detta påstående blir pedagogers 

förhållningssätt och användning av barnlitteratur i förskolan mycket betydelsefull. Björk och 

Liberg (2007) menar vidare att Vygotskij (1962) lägger särskild vikt vid lärarens 

undervisande roll eftersom läraren är den som i samspel med och genom barnens lärande 

medvetet kan bidra till deras utveckling (Vygotskij 1962, se Björk och Liberg 2007, s. 13). 

 

Historiskt sett så menar Kåreland (2011) att den klassiska barnlitteraturen och vårt kulturarv 

var något som man i skolan och samhället ville att barnen skulle få ta del av (s. 105). Vidare 

menar Kåreland (2011) att synen på litteratur har förändrat och till följd av barnpsykologins 

utveckling började författare bli mer medvetna om barns sätt att tänka, förstå och känna och 

det var utifrån dessa utgångspunkter som de författade sina böcker (s. 20). 

 

Karin Nyqvist (2002) skriver att det är viktigt för barnen att även komma i kontakt med äldre 

litterära böcker som är skrivna på ett århundrade som barnen inte kan relatera till för att skapa 

en nyfikenhet och utveckla sin fantasi genom böckerna (s. 72). Till skillnad från Nyqvist 

(2002) framhåller Kåreland (2011) att många litteraturpedagoger inom forskning anser att det 

är viktigt med en personlig utgångspunkt vid introducerandet av litteratur för barn, för att barn 

och elever lättare ska kunna relatera till litteraturen (s. 107). Kåreland (2011) menar vidare att 

utifrån den personliga utgångspunkten bör man gå vidare och utveckla sin förmåga att 

analysera och reflektera för att få ett vidgat perspektiv (s. 107). 

I sin avhandling skriver Rhedin (2001) att en ”bilderbok” avses en bok av begränsat 

omfattning som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av bilder 
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och text, så att det förkommer minst en bild per uppslag. Genom att introducera en bilderbok 

för barnen är det alltså viktigt att boken skall innehålla en bild på varje sida som kan förklara 

textens innehåll för att förenkla budskapet för barnen och även kunna relatera till boken(s.17). 

Rhedin (2004) hävdar även att bilderboken länge har beskrivits som barnets första möte med 

ordkonst och bildkonst. Idag sker detta möte parallellt i olika medier, barnprogram och 

elektroniska medier. Men bilderboken är ensam om att vara en konstart, som innebär det 

dynamiska mötet mellan ordkonst samt bildkonst (s. 33).  

 

4.4 Övrig litteratur 

 
I en artikel som publicerades i Söderandan (2014) skriver Tomas Laufs (2014) om ett projekt 

mellan olika bibliotek i Stockholm som haft studiecirklar där man bjudit in pedagoger, 

forskare, bibliotekarier och litteraturforskare för att diskutera hur man kan göra för att 

inspirera barn till att använda böcker och i tidig ålder etablera en relation till böcker. 

Deltagarna i studiecirklarna reflekterar mycket kring hur de kan öka barns intresse för böcker 

och läsning, och i sin tur inspirerade varandra till att ha ett reflekterande förhållningssätt till 

böcker och läsning (Laufs, 2014, s. 15). Vidare hävdar Åberg och Taguchi (2011) att 

pedagoger måste ha ett reflekterande arbetssätt i sin verksamhet, och inte fokusera på brister 

utan istället ta vara på möjligheter (s. 26), för att på så sätt bidra till att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och sin omvärld. I läroplanen (98 rev 2010) står det att utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska 

utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och 

idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 98 rev 2010, s. 9). 
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5. Material och metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de tillvägagångssätt som vi använt oss av för att få 

svar på våra frågeställningar. Under rubriken val av metod kommer vi att presentera den 

kvalitativa intervjumetoden som är den metod vi använt för att få svar på studiens 

frågeställning samt syfte. Vi kommer även att beskriva hur vårt urval har skett och hur 

datainsamlingen av vårt material har bearbetats.  Därefter följer en presentation av våra 

informanter och vi kommer även att beskriva hur genomförandet av intervjuerna med 

informanterna har utförts. Vidare kommer vi att beskriva hur vårt datamaterial analyserats. 

Omsider kommer vi att redogöra för det etiska hänsynstagandet samt avsluta med en 

metoddiskussion. Vi har valt att kalla all personal under samma titel ”pedagog” för att inte 

särskilja deras bakgrund. Detta har vi gjort eftersom alla arbetar mot samma mål, de har ett 

pedagogiskt uppdrag utifrån läroplanen för förskolan. 	  

  

 

5.1 Val av metod 

	  

Jan Trost (2010) skriver att för att få en djupare förståelse av det som ska studeras är den 

kvalitativa metoden den som lämpar sig bäst. Trost (2010) påstår vidare att om man är 

intresserad av att försöka förstå människors sätt att samtala eller reagera eller uppfatta 

varierande handlingsmönster, så är kvalitativ metod den mest relevanta för att undersöka 

dessa fenomen. Trost (2010) menar att den kvalitativa intervjumetoden ger forskaren 

möjligheter att förstå informanternas erfarenheter och deras uppfattningar om det fenomenet 

som ska undersökas (s. 32). I vår undersökning har vi valt den kvalitativa intervjumetoden 

eftersom vi söker förståelse för hur pedagogerna väljer och använder barnlitteratur till sin 

verksamhet. Den kvalitativa metoden ger oss även en möjlighet att få en bredare förståelse 

utifrån barnens perspektiv, då vi är intresserade av att undersöka hur stort inflytande barnen 

har i införskaffande av litteratur i verksamheten. 

Gunvor Lokken och Frode Sodstad (2010) hävdar att genom att utföra intervjuer tar man del 

av vad informanterna tänker, känner och önskar (s. 94).  
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5.2 Urval och datainsamling 

 
Vi valde att intervjua två förskolor i olika kommuner. Till en början kontaktade vi båda 

förskolecheferna via e- post och berättade om vårt examensarbete och syftet med våra 

intervjuer hos dem (se bilaga 1). Förskolecheferna tyckte det lät väldigt intressant och 

välkomnade oss att besöka förskolorna för att ta kontakt med pedagogerna på de 

avdelningarna som hade tid att ta emot oss. Vi valde därefter att fråga dem personligen om de 

ville ställa upp på vår undersökning. 

 	  

Den ena förskolan är en nystartad förskola som ligger söder om Stockholm. På den förskolan 

fick vi möjligheten att intervjua två pedagoger på en avdelning som består av 19 barn, i 

åldrarna tre och fyra år gamla. Vi har valt att benämna denna avdelning för avdelning A i vår 

undersökning. 

 

Den andra förskolan ligger i centrala delen av Stockholm och har varit verksam i ett antal år. 

Även på denna förskola fick vi chansen att intervjua två pedagoger på en avdelning som 

består av 17 barn. I likhet med avdelning A så var barnen här också mellan tre och fyra år 

gamla. Till skillnad från avdelning A så hade den här förskolan ett gott samarbete med ett 

bibliotek vid samma område där förskolan ligger belägen. Avdelningen på denna förskola har 

vi valt att kalla för avdelning B. På avdelning A intervjuade vi tre barn som bor i närområdet 

av deras förskola, barnen var väldigt pratglada och nyfikna på våra intervjufrågor. På 

avdelning B intervjuade vi också tre barn, barnen på denna avdelning var också pratglada och 

ville gärna dela med sig av sina bokerfarenheter till oss. 

 

Vi valde att intervjua en bibliotekarie för att få en bättre helhetssyn över hur stort inflytande 

en bibliotekarie har i pedagogernas arbete och val av barnlitteratur. Dominkovic´, Eriksson 

och Fellenius (2006) gör gällande att biblioteket och dess personal har en betydelsefull roll i 

pedagogens val av barnlitteratur i förskolan (s. 146). Ekström och Isaksson (1997) skriver att 

en bra bibliotekarie ska besitta en stor kunskap om litteratur och kunna ge rätt bok till rätt 

barn vid rätt tillfälle (s. 88). Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006), hävdar att Segel 

(1994) påstår att för de barn som inte har någon bokvana hemifrån är det väldigt viktigt att få 

chansen att möta så många böcker som möjligt i förskolan, genom att få besöka biblioteket 

regelbundet eller ha egna små bibliotek i förskolan (Segel 1994, se Dominkovic´, Eriksson 
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och Fellenius 2006, s. 146). Vi valde att kontakta bibliotekarien på egen hand. Vi gick och 

besökte henne på biblioteket och fick då möjligheten att presentera oss närmare och berätta 

om vårt examensarbete samt vårt syfte med vår undersökning. Detta gav oss möjligheten att 

skapa en relation till bibliotekarien innan vi genomförde intervjun. Trost (2008) hävdar att 

utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv är det väldigt viktigt att ta hänsyn till informanterna 

för att få ut en bra och trygg intervju (s. 57). 

 

 

5.3 Presentation av informanterna 

 
Andrea 

Vår första informant som vi kallar för Andrea tog sin förskollärare examen 2008. Andrea har 

varit avdelningsansvarig sedan hon tog sin examen. Andrea arbetar på avdelning B. 

  

Sonja 

Vår andra informant började arbeta direkt efter gymnasiet på en kommunal förskola, där hon 

arbetade i många år tills hon blev erbjuden att utbilda sig till barnskötare. Sonja blev sedan 

motiverad av sin kollega Andrea till att studera vidare till förskollärare och tog sin 

förskollärarexamen 2013. Sonja har sin anställning på avdelning B. 

  

Sofia 

Sofia är vår tredje informant. Hon tog sin lärarexamen 2012. Hon berättar för oss att hon 

egentligen vill arbeta som lärare för barn i de yngre åldrarna. Sofia valde att arbeta på denna 

förskola för att komma in i rollen som lärare och få lite erfarenhet för att sedan gå vidare. 

Sofia arbetar på avdelning A. 

  

Amanda 

Amanda är vår fjärde informant. Hon är barnskötare sedan 2010. Hon arbetade på en annan 

förskola i många år och fick genomgå barnskötarutbildningen i samband med sin dåvarande 

anställning. Amanda arbetar på avdelning A.  
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Anna 

Anna är den sista informanten och bibliotekarien som vi valt att intervjua. Hon har arbetat ett 

antal år på samma bibliotek i en förort söder om Stockholm. Detta yrke har hon haft i 30 år. 

 

Sammanfattningsvis intervjuade vi fyra pedagoger sammanlagt från två olika förskolor och 

avdelningar i Stockholm samt en bibliotekarie. Vi kommer att jämföra dessa två avdelningar 

för att kunna se hur de väljer och använder barnlitteraturen på respektive avdelning. Vi valde 

även att intervjua sex barn sammanlagt för att komplettera det svar vi fick från pedagogerna. 

Barnintervjuerna valdes således för att undersöka hur mycket barnen kunde påverka valet av 

barnlitteratur på deras avdelning. 

Staffan Stukát (2011) beskriver två modeller att utföra forskningsintervjuer på. Dessa är den 

strukturerade intervjumodellen där intervjuaren har ett fast intervjuschema som man följer. I 

den ostrukturerade intervjumodellen finns det ett övergripande ämne man vill undersöka men 

frågorna ställs i olika ordning, oftast efter vad situationen inbjuder till. Stukát (2011) menar 

vidare att det går att kombinera dessa två modeller (s.44- 45). I vår studie har datainsamlingen 

skett genom en kombination av dessa intervjumodeller, där informanterna får möjlighet att 

utveckla sina svar utefter ett antal givna frågor. Trost (2010) menar att inom den kvalitativa 

intervjumetodiken så kan man ställa enkla, raka frågor och som svar på dessa enkla frågor kan 

man få innehållsrika svar (s. 32). Lokken och Sodstad (2010) skriver att personliga och 

strukturerade intervjuer är kvalitativa i den bemärkelsen att man kan få noggranna 

beskrivningar av de företeelser man är intresserad av (s. 97).  

 

5.4 Genomförande av intervjuerna med informanterna 

Stukát (2011) skriver att intervjufrågorna ska formas utifrån det man tänker undersöka men 

också motivera varför just de valda frågorna är de bäst lämpade i vår undersökning (s. 131). 

Frågorna har utarbetats med utgångspunkt utifrån vårt syfte med undersökningen samt våra 

frågeställningar (se bilaga 2, 3, 4 för att se intervjuguiderna). 

Då vi har ställt följdfrågor till informanterna under intervjuns gång har kvaliteten på 

mätningsinstrumentet därför varierat för alla de intervjuerna vi har utfört. Trost (2010) menar 

att reliabilitet i traditionell mening betyder mätnoggrannhet eller tillförlitlighet, pålitligheten 
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och alltså kvaliteten på mätinstrumentet (s. 131). Samma struktur har alltså inte hållits på 

samtliga intervjuer och därför har dels utformning av intervjufrågorna samt svaren varierat. 

En av riskerna är enligt Stukát (2011) feltolkningar av frågor samt svar (s. 133). För att 

minska risken för feltolkning av frågorna gjorde vi en pilotintervju med en bekant, där vi fick 

respons och feedback på våra frågor. Vi försökte även att normalisera intervjusituationerna 

genom att vid samtliga intervjutillfällen ha samma roller, alltså den som intervjuade och den 

som skrev ner svaren. Som hjälpmedel använde vi oss av ett anteckningsblock där vi skrev 

ner så ordagrant det informanterna svarade. Genom att vara två som ansvarade vid intervjun 

ökade reliabiliteten. Vi jämförde sedan vårt empiriska datamaterial vi hade fått och avslutade 

med diskussion.  

När vi utförde barnintervjuerna så började vi med att skicka ut information med en kort 

presentation på oss förskollärarstudenter där vi förklarade syftet med vår undersökning (se 

bilaga 5 för att se informationsbrevet). Vi valde att följa de fyra huvudkraven i de 

forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet, för att säkerställa för föräldrarna att den 

information som vi tar del av bara kommer att stanna i vår undersökning och därefter kommer 

slängas och inte användas igen. Vi valde att inte använda namn på barnen utan istället 

använda oss av flicka och pojke för att behålla barnens identitet anonymt.  

Efter att vi fått in båda föräldrarnas godkännande med bådas underskrift så valde vi 

tillsammans med pedagogerna vilka barn som var bäst lämpade, utifrån mognad och ålder, för 

vår undersökning. Därefter satte vi oss en stund och pratade med barnen för att presentera oss 

för dem och vad de skulle få göra tillsammans med oss.  

Vi valde att utföra barnintervjuerna i smågrupper och detta i enlighet med Elisabet Doverborg 

och Ingrid Pramling (2012) som menar att man då lättare kan få fram barns tankar och uttryck 

(s. 31). Enligt Victoria Wibeck (2010) kan de förekomma ett stort hot mot validitet, 

giltigheten, då man använder sig av gruppintervju, deltagarna som medverkar under intervjun 

kan utelämna information. Barnen kan exempelvis känna sig otrygga och inte våga uttrycka 

sig exempelvis på grund av grupptryck eller andra faktorer (s. 144). Detta var något som vi 

var väldigt måna om att under intervjuns gång och såg därför till att varje barn fick säga sitt. 

Doverborg och Pramling (2012) ser en fördel med att intervjua barn i grupp eftersom barnen 

känner varandra och kan ge varandra en trygghet att våga uttrycka sig och ta del av varandra 

tankar och reflektioner (s. 31). 
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En av pedagogerna valde att sätta sig och vänta utanför så att barnen kunde se att hon fanns 

tillgänglig som en trygghet då barnen inte känner oss särskilt väl. Vi valde sedan att sätta oss 

tillsammans med barnen i deras vilorum där böckerna finns tillgängliga. Vi fortsatte med att 

en av oss ställde intervjufrågorna och den andra skrev ner deras svar.  

 

5.5  Bearbetning av dataanalys  

 
Enligt Wibeck (2010) innebär reliabilitet att olika forskare, oberoende av varandra ska 

komma fram till samma resultat när man studerar ett material (s. 143). Detta innebär även att 

samma forskare ska komma fram till samma resultat vid olika tidpunkter. För att på högsta 

grad kunna uppnå en god kvalité på vår studie har vi analyserat allt vårt datamaterial och tagit 

ut det mest relevanta till vår undersökning. Efter varje intervju valde vi således att gå igenom 

all datainsamling vi fått. Det transkriberade materialet bearbetade och lästes igenom flera 

gånger. Anne Ryen (2004) hävdar att det är viktigt att läsa igenom sitt material och välja det 

som är relevant för undersökningen (s. 106). Annika Lantz (2013) menar i likhet med Ryen 

(2004) att all rådata inte är av relevans för analys och för undersökningen och därför måste 

man således reducera datamängden (s. 145). Ryen (2004) menar att det insamlade materialet 

sedan ska delas in i olika kategorier för att kunna analyseras (s. 107). I enlighet med Ryen 

(2004) läste vi igenom vårt empiriska material och sökte efter likheter och skillnader i 

informanternas svar. Vi fortsatte sedan, utifrån våra frågeställningar, att dela in vårt material i 

olika kategorier. 

 

Lokken och Sodstad (2010) menar att i kvalitativa intervjuer är det viktigt att den som 

intervjuar låter informanterna formulera sina egna svar för att lättare fånga kärnan i det som 

man vill undersöka (s. 97). Våra frågor till informanterna var öppna frågor och informanter 

fick god tid på sig att tänka efter och formulera sina svar. Om vi drar en parallell till våra 

intervjuer så använde vi oss också av korta enkla frågor och fick till svar ganska innehållsrika 

svar. Våra informanter var väldigt intresserade av våra frågor och svarade inte bara ja eller nej 

utan några ville gärna berätta någon anekdot om barn och barnlitteratur. Vi anser att vi fick en 

mycket bra och innehållsrik svarsfrekvens på våra frågor som gav oss en större förståelse över 

hur dessa pedagoger väljer och använder sig av barnlitteratur i sin verksamhet (s. 97).   
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5.6 Etiskt förhållningssätt  

 
Under vår studie har vi haft som utgångspunkt de fyra huvudkraven i de forskningsetiska 

principerna inom det humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet från 

vetenskapsrådet. Följaktligen kommer vi att beskriva vad dessa fyra huvudkraven går ut på.  

 

Informationskravet går ut på att den som forskar ska se till att informera alla involverade 

parter om vad som kommer att gälla under deras medverkan, så som vi gjorde då vi berättade 

noggrant och detaljerat om hur vi skulle utföra intervjuerna och till vilket syfte. Informanterna 

ska även informeras att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskarna måste få ett samtycke från deltagarna som ska 

medverka för att använda det material samt uppgifter som våra informanter har angivit. I vår 

studie har vi erhållit samtycke till intervju genom ett muntligt samtycke, då skriftligt 

samtycke inte är ett krav. Informanterna kan även avbryta intervjuerna när som helst ifall dem 

exempelvis skulle känna sig stressade eller pressade för något och bestämmer sig för att inte 

delta. För att informera föräldrarna om samtyckeskravet och de övriga tre huvudkraven så 

skrev vi ett brev till föräldrarna där båda vårdnadshavare var tvungna att skriva under för att 

barnen skulle kunna få delta i intervjun. För att intervjua barn under 12 behöver forskaren, 

enligt lag, samtycke av vårdnadshavarna. 

 

Konfidentiallkravet handlar om att de som är medverkande ska ges största tänkbara 

anonymitet samt att alla de personuppgifter som finns om informanterna ska förvaras så att 

ingen obehörig kan komma åt dessa uppgifter. Därför har vi valt att använda oss av fiktiva 

namn i undersökningen när vi analyserar våra informanters svar. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi har fått från alla våra informanter ska endast få 

användas i forskningssyfte.  

 

 

 



 23 

5.7 Metoddiskussion 
 

Ryen (2004) menar att viss kritik har riktats mot intervju som metod. Hon menar att intervjuer 

kan vara individualistiska då det är ett möte mellan en intervjuperson och en forskare. Ryen 

(2004) kritiserar metoden och menar att man missar den dynamik som uppstår i exempelvis 

gruppintervjuer. Vidare menar Ryen (2004) att de svar som en individ ger i en enskild intervju 

skiljer sig med de yttranden som individen ger i en gruppintervju (s. 97).  

Lantz (2013) skriver också om att kärnan i intervjuerna är samspelet mellan intervjuaren och 

informanten som i detta fall är våra pedagoger samt barn (s. 87).  Detta är något som vi kan 

koppla samman med vår teorianknytning som är det sociokulturella perspektivet då samspel 

mellan människor utförs i samband med att dem utbyter erfarenheter i samspel med varandra 

precis det vi gör när vi utför våra intervjuer med pedagogerna samt barnen. Lantz (2013) 

menar vidare att samspelet bildas av situationen och relationen mellan intervjuaren och 

informanten (s. 86). Precis som Lantz (2013) påstår så har vi försökt sätta oss in i samma 

position för att förstå pedagogernas tankar och reaktioner när det gäller hur dem väljer och 

använder barnlitteratur i sin verksamhet (s. 86). 

 

Enligt Wibeck (2010) kan gruppintervjuer vara ett hot mot validiteten, giltigheten, då 

deltagarna av någon anledning utelämnar information. Det kan röra sig om grupptryck eller 

otrygg miljö där informanten inte vågar eller vill uttala sig (s. 144). Vi valde dock att ha 

gruppintervju då vi skulle intervjua barnen trots medvetenheten om att grupptryck kunde 

förekomma samt att barnen kunde påverka varandras svar. Innan intervjun försökte vi skapa 

en trygg och lugn miljö för barnen. Vi var på avdelningen och pratade med barnen och 

pedagogerna en lång stund innan vi påbörjade gruppintervjun. Genomförandet av intervjuerna 

har i de flesta fall fungerat väl och vi upplever att miljön under intervjuerna har varit väl 

anpassade för ändamålet genom att intervjuerna utfördes i ett enskilt rum utan 

störningsmoment och att platserna var valda av informanterna, med undantag för när 

barnintervjuerna genomfördes.  

Det finns naturligtvis en risk att vi som intervjuare har missat att ställa följdfrågor eller att 

nyanser som borde ha uppfattats inte har uppfattats. Vidare har vi tänkt mycket på hur vi kan 

stärka validiteten i vår undersökning. I enlighet med Bente Halkier (2010) fick vi under 

undersökningens gång ifrågasätta våra metoder och tillvägagångssätt hela tiden för att stärka 

intervjuernas validitet (s. 108). Representerar deltagarna det sammanhang vi ville 
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undersöka? Var det relevant att intervjua pedagoger och barn för att få svar på våra 

frågeställningar? Skapade vi ett socialt rum för våra informanter? Uppfattade våra 

informanter våra frågor så som vi ville att de skulle uppfatta dem? Kan vi ha misstolkats 

deras svar eller kan de ha missförstått våra frågor? Dessa är några av de frågor som vi ställde 

oss, och vi kan inte utesluta det faktum att vissa frågor kan ha missuppfattats av bland annat 

barnen. Halkier (2010) skriver också att det ibland är nödvändigt att ställa tolkande frågor för 

att vara säker på att man uppfattar svaren på samma sätt som informanterna uppfattar dem. 

Detta är något som vi gjorde, framför allt när vi hade gruppintervju och intervjuade barnen (s. 

108). Vidare kan vi inte heller utesluta det faktum att vi är oerfarna intervjuare och detta kan 

ha påverkat intervjuernas genomförande. 

Vi har också problematiserat det faktum att den bibliotekarie vi valde att ha som informant 

hade ett samarbete med en av de avdelningarna (avdelning B) där de intervjuade pedagogerna 

arbetar. Detta upptäckte vi efter genomförande av intervjuerna. Avsikten med att intervjua en 

bibliotekarie var att få en större inblick över hur stort inflytande en bibliotekarie kan ha i 

pedagogernas arbete och val av barnlitteratur i förskolans verksamhet. Relevant att nämna i 

detta hänseende är att dessa parter (avdelning B och bibliotekarien) inte är medvetna om 

varandras medverkan i undersökningen. 
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6. Analys och resultat 

I denna del av examensarbete kommer vi att presentera analysen av vårt resultat. Detta kapitel 

är uppdelat i två olika underrubriker där analysen och resultatet görs med utgångspunkt till 

vårt valda syfte och frågeställningar. Vi kommer därför att analysera våra informanters svar 

med betoning på hur pedagoger väljer och använder litteratur på förskolan. Vi kommer även 

att jämföra våra informanters svar och även diskutera de likheter och skillnader som finns. 

Vi kommer därefter att analysera barnens svar med utgångspunkt i frågan huruvida de är 

delaktiga och får möjlighet att påverka val och införskaffande av litteratur på förskolan. 

Vidare kommer vi att analysera bibliotekariens svar om bibliotekets samverkan med 

förskolan. Vi väljer att se bibliotekariens analys som en sammanlänkande koppling mellan 

barnens inflytande i valet av barnlitteratur samt hur pedagoger väljer och använder litteratur i 

verksamheten. Därför kan bibliotekariens analys förekomma under samtliga rubriker.  

Vi kommer att fortsätta benämna avdelningarna på förskolorna som avdelning A och 

avdelning B. Detta gör vi för att göra det mer överskådligt och tydligt i vår studie. Sofia och 

Amanda har sin anställning på avdelning A medan Andrea och Sonja arbetar på avdelning B. 

 

 

6.1 Hur väljer och använder pedagogerna litteratur på förskolan  

 

Pedagogerna som arbetar på avdelning A berättar att deras förskola inte gjort någon stor 

satsning på att införskaffa ny barnlitteratur till verksamheten. Tillgången pedagoger har till 

litteratur är främst den barnlitteraturen som finns tillgänglig i verksamheten och ibland tar 

barnen med sig barnlitteratur hemifrån. När vi ställde frågan har ni mycket böcker i 

förskolan? så svarade Sofia (avdelning A); 

 

 1. Den enda litteraturen som vi har framme i ”vilorummet” på vår avdelning är 

 gammal barnlitteratur som vi fått ärva från en förskola i samma område som lagt 

 ner. Jag tar också med mig böcker hemifrån, som jag tycker är bra eller som passar ett 

 tema som jag vill diskutera med barnen. 

 

Sonja (avdelning B) svara på samma fråga; 
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 2. Vi har böcker framme hela tiden och just därför har de flesta böckerna gått sönder. 

 Men vi ska byta ut böckerna om någon månad för att vår kommun vill att vi ska 

 fokusera på genusfrågan i förskolan och få in en massa böcker om genus. 

 

Pedagogen Andrea (avdelning B) anser att; 

 

 3. Det är viktigt att byta ut böckerna så att barnen får möjlighet att lära sig nya saker, 

 alltså böcker som behandlar olika ämnen. 

 

Pedagogen på avdelning A väljer böcker utifrån tillgången av litteratur på förskolan till 

skillnad från pedagogen på avdelning B som berättar att de har väldigt många böcker på 

avdelningen. Sonja (avdelning B) menar också att de har en pedagogisk utvecklingsledare 

som ansvarar för att införskaffa böcker till verksamheten. Andrea, som arbetar på avdelning B 

anser att de böcker som finns i verksamheten oftast är slitna och trasiga och menar att 

pedagogerna då inte riktigt lyckats presentera böckerna för barnen. Andrea berättar också att 

hon gärna går till biblioteket med barnen och att hon brukar använda böcker som har ett 

genomtänkt syfte, framförallt utifrån ett normkritiskt perspektiv. Pedagogerna betonar också 

att de kan använda barnlitteratur för att behandla vissa ämnen eller teman. I likhet med 

avdelning A, är pedagogerna på avdelning B engagerade och lånar själva med sig böcker till 

verksamheten. Vår tolkning är att dessa pedagoger är medvetna om att det krävs en variation 

av böcker som behandlar olika ämnen och har ett syfte med den litteratur som väljs, och det är 

en av anledningarna till att de tar med sig egna böcker till verksamheten. Detta är något som 

Chambers (2005) påtalar. De val av böcker som pedagogerna gör måste ha ett medvetet tänk 

utifrån böckerna som väljs och dessutom bör urvalet av böcker också ses över och utökas (s. 

91). Även Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) menar att det är viktigt att variera 

läsutbudet och introducera olika genrer för barnen. De menar vidare att förskollärare spontant 

skiftar fokus och arbetssätt när de läser olika typer av böcker för barnen (s. 142).  

När vi ställde frågan anser du att böcker är språkutvecklande och på vilket sätt? svarade 

förskolläraren Andrea (Avdelning B):  

 

4. Ja verkligen! När vi har lässtund under veckan så ger vi barnen möjlighet att samtala 

kring den bok som vi läst och det ger barnen väldigt mycket ny lärdom kring nya ord, 
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dem frågar mycket om sådant de inte förstår. Böcker är viktigt för språkutvecklingen 

för att barn blir nyfikna på språket, på ord och vill veta mer om sådant de inte förstår 

 

Andrea menar att det är viktigt att reflektera tillsammans med barnen och inte bara läsa en 

bok helt passivt. Hon tycker också att det finns böcker som har ett språk som är för svårt för 

barnen att det är därför viktigt att barnen ska få dessa svåra ord förklarade. Andrea tänker 

noggrant på vilken litteratur hon väljer för barnen. Hon vill väcka deras intresse genom att 

reflektera kring det böcker Andrea läser för dem. Andrea menar vidare;  

 

5. De lär ju sig använda de nyförvärvade orden i olika, andra sammanhang än just i 

boken de just läst. Böcker kan ju få igång en hel tankeprocess hos barn. Böcker ger 

nyfikenhet för språket, det är viktigt att presentera detta för barnen och samtidigt fånga 

dem med böcker de är intresserade av och ha en stor variation av böcker.  

 

Sofia (avdelning B) har också ett reflekterande förhållningssätt till litteratur och säger 

följande;  

 

 6. Ja absolut, just i böcker får barnen lära sig nya ord och reflektera kring orden. 

 

En möjlig tolkning av dessa pedagogers utsagor är att de använder litteratur som ett kulturellt 

verktyg eftersom de är medvetna om att litteratur och läsnings är språkutvecklande för barn. 

Dessa pedagoger har ett reflekterande förhållningssätt till litteratur. Vi gör vår tolkning med 

utgångspunkt i det som Åberg, och Lenz Taguchi (2011) menar att pedagoger bör ha ett 

reflekterande arbetssätt i sin verksamhet för att kunna se en språkutveckling hos barn (s. 26). 

Detta går också att knyta an till det Vygotskijs sociokulturella perspektiv där en av 

utgångspunkten är att språkutvecklingen utvecklas i samspel med andra (Vygotskij, se Säljö, 

2010, s. 18). Vidare nämner både Andrea och Sofia att genom läsning kan barnen tillägna sig 

nya ord och därför vill vi referera till Björk och Liberg (2007) som påstår att barnets 

språkutveckling utspelas i interaktion med andra under en lässtund (s. 23). Detta är något som 

High m.fl. (2002) även belyser, att barnens hela språkutveckling gynnas av högläsningen 

(High m.fl. 2002, se Dominkovi, Eriksson och Fellenius 2006, s. 14 ) 

Samtliga fyra informanter berättade att de använder sig av litteraturen under 

samlingstillfällen, vilostunder men även vid spontana tillfällen och på barnens initiativ. 
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Pedagogerna på avdelning B har ett genomtänkt arbetssätt med litteratur och använder sig av 

boksamtal som en metod när de läser och reflekterar böckernas innehåll och syfte.   

 

På frågan När använder ni er av barnlitteraturen på förskolan? Svarade Andrea (avdelning 

B); 

 

 7. Tisdagar och torsdagar har vi boksamtal kring en utvald bok som vi läser 

 tillsammans först och sedan samtalar om. Det finns en väldigt bra bok som jag 

 använder mig av som hjälpmedel för att samtala med barnen som heter ” Böcker 

 inom oss - om boksamtal” av Aidan Chambers. Det är bra, för det hjälper barn att 

 uttrycka sig om böcker, men också i andra sammanhang.  

 

Pedagogen Sofia (avdelning A) svarar på samma fråga; 

 

 8. Sedan har vi tänkt börja med att ha boksamtal tillsammans med barnen, då vi delar  

 in dem i två grupper först så alla får chansen att tala. Tanken är då att vi ska be dem ta 

 med sig en valfri bok hemifrån som vi sedan ska läsa och samtala om tillsammans eller 

 så väljer vi ut en barnbok utifrån barnens intresse och som vi samtalar med barnen om. 

 Det är viktigt att byta ut böckerna så att barnen får möjlighet att lära sig nya saker.  

 

Utifrån dessa utsagor drar vi slutsatsen att dessa pedagoger är medvetna om litteraturens 

påverkan på språkutveckling, men däremot har dessa avdelningar inte kommit lika långt med 

det genomtänkta arbetssätt som boksamtal kan bidra till. Vi hämtar stöd från Dominkovic´, 

Eriksson och Fellenius (2006) som menar att läsningen kan vara ett arbetssätt där boken ingår 

som ett moment i verksamheten (s. 13). Chambers (1994) menar att man indikerar inte bara 

att lära sig samtala kring böcker utan också att barnen lär sig att lyssna och de lär sig även att 

samtala om annat än det som vi kallar för skönlitteratur, när man använder sig av boksamtal 

(s. 9). Med stöd av Chambers (1994) resonemang tolkar vi att Andrea inte bara använder 

boksamtal för att samtala om böckernas innehåll utan också i syfte att ge barnen möjlighet att 

yttra sig i andra sammanhang och inte bara i relation till böcker. I förhållande till det 

sociokulturella perspektivet, blir detta resonemang relevant, eftersom det är i samspel mellan 

en pedagog och ett barn som ett boksamtal äger rum. Detta möte ger barnet möjligheter att 

samtalat och tillägna sig nya begrepp och ord och kan hjälpa barnet i dess språkutveckling. 
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Sofia (avdelning A) berättar också om vikten av att man samtalar kring böcker som de läst 

och därför nämner hon att hon vill starta med ”boksamtal”. Andrea förklarar vidare hur hon 

tänker när hon väljer litteratur; 

 

 9. När jag väljer litteratur för barnen så gör det utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

 Flickor får gärna vara hjältar i mina böcker och pojkar får gärna klä sig i rosa tröjor 

 osv. Visst kan det finnas dålig litteratur men i längden handlar det om vad man gör med 

 böckerna. Som pedagog är jag mån om att förklara och diskutera kring detta så att det 

 också kan bli en bra bok av dålig litteratur.  Det kan vara väldigt givande för barnen då 
 dem får tillfället att vara med och reflektera. 

 

Andrea är väldigt specifik i sitt val av böcker. Hon vill helst ha böcker med ett normkritiskt 

innehåll där man kan bearbeta begrepp som genus och etnicitet. Detta kan vi tolka som att 

Andrea har ett medvetet förhållningssätt till bland annat normkritik och har god förståelse och 

kunskap för hur barn mottar olika typer av litteratur. Vi tolkar också detta som att Andrea är 

bekant med boksamtal och använde detta i sin verksamhet på ett strukturerat sätt. Andrea gav 

oss däremot intrycket av att Andrea kanske är för inriktad på en viss genre av barnlitteratur. 

Vi tar stöd från Kåreland (2011) när vi tolkar att pedagogernas val av litteratur kan ha med 

litteratursyn att göra. Kåreland (2011) diskuterar Lotta Bergmans (2007) avhandling och 

påstår att det också kan handla om litteratursyn bland dem som väljer böcker i verksamheten 

(Bergman 2007, se Kåreland 2011, s. 107). Hon menar vidare att litteratursyn bygger på 

värderingar och värderingar ses som uttryck för smak.  

 

Sofia (avdelning A) svarar följande; 

 

 10. Jag tycker däremot att en bra barnlitteratur ska innehålla fina och mycket bilder 

 eftersom det är dem som fångar barnens intresse.  

 

Sofia ger också uttryck för det som Kåreland (2011) beskriver, litteratursyn. Vi tolkar 

dessutom att Sofia utgår från att barnen gillar fina och många bilder i böckerna. En möjlig 

tolkning är därför att båda pedagogerna använder sig av sin litteratursyn och värderingar av 

böcker och dess innehåll när de väljer böcker i verksamheten.  
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Vi frågade pedagogerna om de ansåg att det fanns dålig och bra litteratur. Pedagoger Sofia 

(avdelning A) svarade; 

 

 11. Svår fråga. Men jag anser att det inte finns någon dålig barnlitteratur. När böcker 

 handlar om rosa prinsessor och starka manliga hjältar, så kan man alltid diskutera och 

 reflektera med barnen och ställa sig frågan; varför kan inte prinsessor vara starka osv. 

 Bra barnlitteratur är de böcker som väcker tankar hos barn och där det finns bra bilder. 

 

Pedagogen Andrea svarar; (citat nr. 9) 

 

För att tolka dessa svar vill vi återkoppla till Ulla Rhedin (2010) som diskuterar de estetiskt 

syftande böckerna och de pedagogiska böckerna. Vi tolkar att dessa ställs mot varandra som 

direkta dikotomier till varandra. Problematiken innebär att dessa ställs mot varandra som 

dålig kontra bra barnlitteratur. Rhedin (2010) menar att de estetiska böckerna med mycket 

bilder inte anses lika bra som de pedagogiska och didaktiska böckerna. Vi tolkar att Andrea 

(avdelning B) och Sofia (avdelning A) förstår problematiken ”bra och dålig” litteratur men 

kan använda både estetisk syftande böcker och pedagogiska böckerna som ett kulturellt 

verktyg i verksamheten och att dessa inte behöver ses som antingen bra eller dålig 

barnlitteratur utan det handlar mer om hur man som pedagog förhåller sig till och använder 

litteraturen i relation till barnen. Åberg och Taguchi (2011) menar att alla pedagoger är 

viktiga delar i ett större sammanhang som kräver att alla samarbetar och kommunicerar med 

varandra för att utvecklas tillsammans. Ett pedagogiskt arbete är inte fastlåst i någon speciell 

modell utan befinner sig i ständig rörelse och ger hela tiden nya kunskaper (s. 16). Utifrån 

Åbergs och Taguchis (2011) resonemang väljer vi att förhålla oss till förskolans verksamhet 

som ett stort sammanhang där de olika pedagogerna har olika kompetenser och syften med 

litteraturen de använder i förskolans verksamhet. Likväl är deras olika förhållningssätt till 

litteratur och hur de väljer litteratur en förutsättning för att utveckla verksamheten och få nya 

kunskaper.  

 

 

6.2 Barns inflytande över litteratur på förskolan  

 
Samtliga intervjuade pedagoger strävar efter att välja barnlitteraturen efter barnens intresse. 

Då förskolor besöker bibliotek får de tillgång till många böcker som kan inspirera dem, och 
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personalen på biblioteken har stor kunskap om litteratur och kan därför ge både barn och 

pedagoger tips om barnlitteratur. Därför kan vi se att bibliotekarier kan ha stort inflytande vad 

gäller att påverka barn att ha större delaktighet i införskaffande av böcker.  

 

De olika avdelningarna har olika mycket kontakt och samarbete med bibliotek och detta 

påverkar barnens möjlighet att påverka val av litteratur till verksamheten. Andrea och Sonja 

(avdelning B) har ett gott samarbete med deras bibliotek och framför allt med bibliotekarien, 

Anna. Pedagogerna Sofia och Amanda (avdelning A) har till skillnad från avdelning B, inte så 

stort samarbete med deras bibliotek. De besöker biblioteket sporadiskt och har ingen speciell 

relation till deras bibliotekarie.  

 

Under vår intervju med bibliotekarien så ställde vi frågan, Hur ser ditt samarbete med 

förskolorna ut? Bibliotekarien, Anna svarade;  

 

 12. Det är vissa förskolor som jag har bra kontakt med som jag exempelvis ger tips till 

 olika nya böcker, som dem kanske kan presentera för barnen. 

 

Detta är något som även Sonja (avdelning B) bekräftar; 

 

 13. Vi vänder oss till biblioteket om det är en speciell bok som bibliotekarien tycker att 

 vi ska använda oss av till något specifikt tema vi arbetar med. Som ett exempel så 
 arbetade vi med människan förra terminen och ville ha böcker om hur en familj 

 konstellation kan se ut. De var tydligen väldigt populära böcker som var utlånade på 
 många bibliotek så då hjälpte vår bibliotekarie oss att leta fram några böcker som vi 

 kunde använda oss av.  

 

Utifrån detta tolkar vi att bibliotek fungerar som ett stort stöd för avdelning B vad gäller 

inspiration och införskaffande av böcker. Vi hittar stöd i vårt resonemang genom 

Dominkovic´, Eriksson och Fellenius (2006) som hävdar att biblioteket och bibliotekarie har 

en stor roll i pedagogens val av barnlitteratur i förskolans verksamhet (s. 146).  

 

Vidare ställde vi frågan tror du att biblioteket kan påverkar barnens läslust? Hur då?; 
 

14. Ibland kan vi ha lite ”rörelse” då jag ber dem gå som dinosaurier så att dem kan röra 

sig lite under bokens handling. Det brukar barnen tycka är kul. Och jag också (Anna 
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skrattar). Vi brukar även reflektera kring böckerna vi läser för barnen och då får de en 

chans att dela med sig av sina känslor och tankar. 

 

En möjlig tolkning av Bibliotekarien Annas utsaga är att hon tycker att det är viktigt att 

reflektera och samtala med barnen om böcker, för att då får de möjlighet att komma till tals 

och berätta vad de tycker. Vi hämtar stöd i denna tolkning från Doverborg och Samuelsson 

(2012) som belyser att de vardagliga samtalen är viktigt för barnen för att ge dem tid att 

reflektera samt tänka (s. 67). Anna använder sig även av dramatisering och vi tolkar det som 

att Anna försöker fånga barnens uppmärksamhet och få de intresserade av boken. Vi tolkar 

också att Anna är medveten om att detta är något som barnen har visat väldigt stor 

uppskattning för, och att detta kan påverka barnens läslust. Anna berättar också att hon fått gå 

många kurser om hur man samtalar med barn; 

 

 15. Jag har ju gått några kurser i samtalsmetodik genom mitt arbete. Men sen är jag ju 

 också själv intresserad av barnlitteratur och att väcka läslust hos människor, speciellt 

 barn. 

 

Vi tolkar att bibliotekarien är kunnig och engagerad i arbetet med litteratur och vi drar en 

koppling med det Doverborg och Samuelsson (2012) skriver, att det kan vara bra att ha en 

specifik samtalsteknik med barnen om man vill veta hur barn uppfattar eller förstår ett 

innehåll i en bok (s. 34).  

 

Bibliotekarien Anna fick också frågan Hur skulle du kunna utveckla vidare ditt samarbete 

med respektive förskola?; 

  

 16. Det är allas ansvar att barn utvecklar ett större intresse för läsning. Både föräldrar, 

 pedagoger, men också kommunen borde ta sitt ansvar och kanske starta ett läsprojekt 

 eller bokprojekt för att öka barns intresse för läsning. Det finns ju elever i klass 7 som 

 knappt kan läsa! 

  

En möjlig tolkning är att bibliotekarien Anna intresserar sig för att utveckla sitt samarbete 

med förskolorna och har även många idéer kring hur man skulle kunna samarbeta för att 

utveckla ett större läsintresse hos barnen. Segel (1994) har i sin forskning utarbetat flera 

program där biblioteket har en nyckelroll. Bland annat engagerade forskaren 

universitetsstuderande som kunde agera som läsare till barn med föräldrar som är analfabeter 
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eller barn som inte har läsvana för att barnen skulle få uppleva en- till ensituationen och 

därmed bli mer aktiva i läsningen (Segel 1994, se Dominkovic´, Eriksson och Fellenius 2006, 

s. 146). Vi tolkar dessutom att bibliotekarien Anna är medveten om litteraturens värde för 

språkutvecklingen eftersom hon visar förståelse för en tidig introduktion av litteratur för barn, 

hon menar samtidigt att följden annars blir att barn kan få lässvårigheter i skolan.  

 

Då vi ville undersöka hur delaktiga barnen var i införskaffande av böcker till verksamheten, 

var det relevant att få en större insyn om barns förhållande och inställning till böcker. Vi 

formulerade därför följande fråga; tycker du om när någon vuxen läser böcker för dig?  

 

Två barn på avdelning A svarade; 

 

 17. Pojke: Ja, fröken brukar läsa.  

 

 18. Flicka: Mmm, många böcker 

 

På avdelning B svarade barnen;  

 

 19. Flicka: Ja, vi läsade om en dinosaurie! 

 

 20. Flicka: Den var sååå läskig 

 

 21. Pojke: Det var en t-rex och dinosaurieägg 

 

Vi tolkar dessa utsagor från ovanstående barn som att de tycker om när någon läser för dem. 

Barnen på avdelning A svarade att fröken brukar läsa för dem, och vi tolkade att barnen på 

avdelning B kanske inte riktigt förstod frågan utan ville istället berätta om böckerna de har 

läst på avdelning A var inte lika verbala som barnen på avdelning B som mer verbala 

eftersom de berättade mycket om böckernas handling. Dessutom tolkar vi också att barnen på 

avdelning B var mer intresserade och nyfikna på böcker. Vidare vill vi referera till Björk och 

Liberg (2007) som påstår lässtunder är väldigt betydelsefulla för många barn eftersom det, för 

en del barn, är första mötet med böcker och läsvärlden är det viktigt att läsa på ett levande och 

givande sätt för att skapa intresse och nyfikenhet (s. 23). Vi ställde följdfrågan brukar ni läsa 

ofta på förskolan och barnen på båda avdelningarna svarade att de läste mycket på förskolan.  
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Vidare frågade barnen på avdelning A om de brukar gå till bibliotek;  

 22. Ja. I biblioteket brukar vi ibland läsa böcker, men ibland får gröna gruppen gå, 

 och sen är det röda gruppen. Fröknarna kan låna böcker där. 

Likaså svarade barnen (avdelning A) på frågan får ni ta med böcker hemifrån eller låna på 

biblioteket och får ni själva välja vilka böcker ni ska läsa på förskolan? att de inte fick ha 

med sig böcker hemifrån eller från biblioteket.  

Vi ställde frågan brukar ni gå till bibliotek? till barnen på avdelning B. En pojke svarade; 

 23. Jaa, dansa och läser, det finns många dinosaurieböcker där och vi dansar så 

 här (visar genom att röra kroppen och gå som en dinosaurie). 

 

Barnen på avdelning B fick sedan frågan får ni ta med böcker hemifrån eller låna på 

biblioteket och får ni själva välja vilka böcker ni ska läsa på förskolan? En flicka svarade; 

 

 24. Ja, jag brukar låna böcker där, och ibland brukar jag läsa hello kitty på förskolan. 

 Min favoritbok heter Pricken. Det är en kanin. Fröken har läst den. 

 

Vi förstod utifrån dessa utsagor att barnen på avdelning B har hög grad av inflytande när det 

gäller införskaffande av böcker till verksamheten. Avdelning A har inte samma möjlighet till 

att själva vara delaktiga i val av litteratur. Till skillnad från avdelning B går avdelning A inte 

lika ofta till biblioteket och vi tolkar att detta skulle kunna vara en förklaring till varför barnen 

på avdelning A inte uttryckte sig lika positivt till bibliotek och läsning som avdelning B. Vi 

tolkar också barnen på avdelning B som mer bekväma och bekanta med biblioteksmiljön och 

lånar böcker utifrån sina intressen. Vi hämtar stöd i vår tolkning av Chambers (2005) som 

hävdar att det är viktigt att uppmuntra barnen genom att ge dem tilltro till sig själva och till 

deras egna förmågor som läsare (s. 66). Vi kan också koppla detta till Kåreland (2011) som 

presenterar en forskning inom litteratur som menar att en personlig utgångspunkt i 

introducerandet av litteratur för barn gör att barn lättare kan relatera till litteraturen (s. 107). 

Karin Nyqvist (2002) menar att böcker där barn inte kan relatera till sig själva skapar 

nyfikenhet och intresse, medan Kåreland (2011) till skillnad från Nyqvist menar att de 

moderna barnböckerna oftast handlar om barn och/ eller vardagliga situationer där barn kan 

känna igen sig i och att det är detta som skapar intresse och nyfikenhet hos barnen. Vår 
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tolkning är att barnen är kompetenta varelser som har en stor förmåga till fantasi och därför 

spelar det inte så stor roll vilken bok man läser, det som är väsentligt i detta hänseende är att 

barnen får möjlighet till, i samspel med en vuxen och/ eller annat barn, reflektion och samtal 

kring den lästa boken.  

 

För att få svar utifrån pedagogernas synvinkel om hur barnen är delaktiga i införskaffande av 

litteratur ställde vi även frågan till pedagogerna. Pedagogen Amanda (avdelning A) svarar; 

  

 25. Vi har tänkt börja med boksamtal för att barnen ska få vara mer delaktiga i valet 

 av litteratur, då barnen ska få chansen att själva får ta med sig en bok hemifrån 

 som vi sedan ska läsa och reflektera kring i hel grupp. 

 

Andrea (avdelning B) svarar; 

 

 26. Ja, när vi besöker biblioteket. De får ta med sig böckerna de valt till förskolan då vi 

 i hel grupp presenterar dem på samlingen. Många barn tar med sig böcker hemifrån 

 också. Jag gillar inte när barnen kommer med sina egna böcker hemifrån eftersom jag 

 vill ha möjlighet att läsa igenom boken innan.  

 

Amanda menar att barn får låna böcker, men att hon vill ge barnen fler möjligheter till att ha 

ett större inflytande i vilka böcker man använder i verksamheten. Andrea bekräftar det som 

barnen svarade, att de får låna böcker på biblioteket men även att de får ta med sig böcker 

hemifrån. Vi tolkar att samtliga pedagoger vill ge barnen möjligheter att få större inflytande 

och påverka val av litteratur, dock har de kommit olika långt i arbete med litteratur. Vi tolkar 

också att alla pedagogerna är medvetna om att litteratur som kulturellt verktyg kan bidra till 

att stimulera och utveckla barns språk- och läsutveckling, men också att det kan leda till en 

positiv attityd till läsning hos barnen. Vi hämtar medhåll till detta resonemang från Hemerick 

(1999) som i sin forskning fann att litteratur och läsning i undervisning resulterade i en positiv 

attityd till läsning (Hemerick 1990, se Dominkovic´, Eriksson och Fellenius 2006, s. 139).  
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7. Slutdiskussion 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger på två olika avdelningar på två olika 

förskolor i Stockholm väljer litteratur i förskolan och hur litteraturen används i verksamheten. 

Dessutom ville vi undersöka hur stort inflytande barnen har i valet av och införskaffande av 

litteratur. De frågeställningar som vi utgått ifrån har varit följande; 

 

• Hur väljer och/ eller använder pedagoger barnlitteratur i verksamheten? 

• Hur mycket påverkar barnen valet av litteraturen?  

 

De flesta pedagoger lyfter fram litteraturen som viktig för barns språkutveckling. I enlighet 

med Vygotskij så hävdar vi att samarbetet mellan barn och pedagoger kan bidra till att barnets 

högre psykologiska funktioner mognar med hjälp av och under den vuxnes sällskap. Därför är 

litteratur en viktig aspekt för att främja barnens språkutveckling. Vi anser, i likhet med 

Ekström och Isaksson (1997) att språket är en stor del av barnets vardag och genom att 

introducera barnen för barnlitteratur i tidigt ålder hjälper man de att bredda deras ordförråd 

samt skilja språkets innehåll och funktion.  

 

De intervjuade informanterna använder litteratur som ett kulturellt verktyg eftersom de är 

medvetna om att litteratur och läsning är språkutvecklande för barn. Dessa pedagoger har ett 

reflekterande förhållningssätt till litteratur och litteratur ses som ett hjälpmedel och ingår som 

ett moment i verksamheten. Litteraturen kan därmed ses som ett verktyg där ordförråd 

breddas och samtidigt bidra till att barnets skapar en förståelse för olika begrepp. Samtidigt 

får barnet möjlighet till gemenskap med andra barn och vuxna i dessa lässituationer. Barnets 

lärande har för mestadels alltid setts via leken samt kommunikationen och genom 

kommunikationen kommer språket.  

 

Samtliga pedagoger väljer böcker utifrån den tillgång som finns på förskolan och 

avdelningen. Pedagoger är medvetna om att det krävs en variation av böcker som behandlar 

olika ämnen och har ett syfte med den litteratur som väljs, och det är en av anledningarna till 

att de tar med sig egna böcker till verksamheten. Vår undersökning visar också att det krävs 
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mer struktur i verksamheten för att pedagogerna ska kunna komma igång med alla aktiviteter 

och få in barnlitteratur som ett viktigt inslag i verksamheten.  

 

Pedagogerna på de olika avdelningarna har ett medvetet förhållningssätt till litteratur och har 

ett syfte då de väljer barnlitteratur till sin avdelning. Under vår studie har vi också fått en 

förståelse för att pedagogers intressen, engagemang och litteratursyn onekligen påverkar valet 

av litteraturen som de använder på avdelningen. Av den anledningen kan det därför finnas 

olika böcker i verksamheten. Vissa pedagoger kanske är mer engagerade inom olika ämnen 

och väljer litteratur utifrån syfte och innehåll i boken, medan andra pedagoger väljer att 

fokusera på att väcka barnens intresse och välja litteratur utifrån bokens illustrationer. Trots 

olika litteratursyn så tolkar vi att pedagogerna har en gemensam syn på hur litteratur påverkar 

barns språkutveckling. Vidare förhåller sig pedagogerna professionellt och är medvetna om 

att barnen ska erbjudas all sorters litteratur eftersom pedagogerna, i sitt ledarskap, besitter den 

kunskapen att göra alla situationer till en pedagogisk situation där lärande och kunskap står i 

fokus.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi hävda att intresset för litteratur finns hos både barn och pedagoger. 

I vår undersökning sökte vi även få svar på hur mycket barnen på avdelningarna påverkar 

valet av litteratur till verksamheten. Barnen fick i vissa fall stort inflytande i valet av 

barnlitteratur då dem exempelvis fick ta med sig egna böcker hemifrån och dela med sig av 

sina erfarenheter med sina pedagoger och kamrater. Båda avdelningarna har olika mycket 

kontakt och samarbete med bibliotek och detta påverkar barnens möjlighet att influera val av 

litteratur till verksamheten.  

 

Pedagogerna på avdelningarna hade kommit olika långt vad gäller ett strukturerat arbete med 

boksamtal och reflektion kring böcker, och därför hade barnen inte samma möjlighet till 

inflytande i val av litteratur. Barnen på de olika avdelningarna hade dessutom olika mycket 

samarbete och relation till biblioteket, och vi kunde se att de barn som var mer förtrogna med 

biblioteksmiljön visade sig vara lite mer intresserade av böcker och läsning. Dessa barn hade 

dessutom ett bättre samarbete med biblioteket i området och lånade ofta böcker på biblioteket. 

I enlighet med Chambers (1994) anser vi att det är en stor vinning att låta barn själva välja ut 

den litteratur som intresserar dem och använda den i verksamheten och samtidigt reflektera 

kring böckerna och dess syfte och innehåll. Genom att uppmuntra dem att låna böcker och få 

vara delaktiga i val av litteratur så kan det medverka till att ge barnen tillit till sig själva och 
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till deras egna förmågor som läsare. I samband med att barnet får vara delaktiga i valet av 

barnlitteratur så tror vi att detta ökar barnets intresse för böcker och de får chansen att komma 

åt de förmågor som litteratur kan bidra med inom barns lärande. Barnet lär sig behärska 

språket och barnet blir även orienterad i tid och rum. Barnet blir också inriktad socialt, får 

möjlighet att förstå sig själv i förhållandet och relation till sin omgivning. Allt detta i led med 

det sociokulturella perspektivet. 

 

Vi kan konstatera att barnen som hade ett större samarbete med biblioteket var mer benägna 

att vara mer delaktiga i val och införskaffande av litteratur till verksamheten. De barn på 

avdelning (avdelning A) som besöker biblioteket mer sällan uttryckte inte lika stort intresse 

för läsning. Visserligen kunde de barnen också välja litteratur genom att ta med sig böcker 

hemifrån, men de barnen uttryckte inte samma positiva inställning till biblioteket och läsning 

som barnen på avdelning B. Utifrån vårt resultat var dessa barn också mindre benägna till att 

påverka och införskaffa litteratur i verksamhet.  

 

Barnen uttryckte olika stort intresse för läsning, litteratur samt bibliotek och vi tror att en 

viktig aspekt i detta sammanhang är att de har olika erfarenheter av bland annat bibliotek och 

därmed litteratur och läsning. Utifrån resultatet i vår studie hävdar vi att biblioteket och 

bibliotekarie har en stor roll i pedagogens val av barnlitteratur i förskolans verksamhet. 

Bibliotekarien är ett bra komplement för verksamheten och hjälp för pedagogerna. Det faktum 

att biblioteket också kan bidra med olika kulturupplevelser för barnen såsom teater, 

dramatisering och sagostunder bör fler förskolor ta tillvara. Vi upplever också att 

bibliotekarien ifråga är till stor hjälp vad gäller att ge råd till pedagogerna om böcker som de 

kan använda sig av i sin verksamhet vid exempelvis tema och projektarbeten. Genom att ha 

ett gott samarbete med biblioteket kan barnen själva utveckla en relation till böcker. Barnen 

får dessutom, genom tillgång till böcker, ett rikare ordförråd, men också tillfällen till en 

fantasifull tillvaro.  De olika kulturupplevelser som biblioteket kan erbjuda ger barnen 

möjligheter att erhålla ny kunskap på ett lustfyllt sätt.  

 

Utifrån ett interkulturellt perspektiv tror vi också att det är viktigt för barnen att besöka 

bibliotek då de kan ta del av litteratur från hela världen. Det här är ett sätt för barnen att 

komma i kontakt med andra kulturer och därmed få nya kunskaper och i enlighet med 

läroplanen för förskolan få möjlighet att utveckla öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt (Lpfö 98 rev 2010, s. 4).  
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Allt ifrån strukturerade boksamtal och spontana lässituationer i förskolan bidrar till att barnen 

får öva på att vara delaktiga i samtal och lära sig att lyssna på varandra. Många olika tankar 

uppstår i samband med läsningen och detta banar väg för ytterligare tankar och funderingar 

som barnen har kring livet. Allt från det konkreta till det abstrakta som kroppen, världen, 

olikheter, känslor, rymden och mycket mer. Och den gemensamma nämnaren i detta 

sammanhang är språket. Vi tror, i enlighet med Björk och Liberg (2007), att om man gör 

läsningen till ett spännande moment skapar man en nyfikenhet hos barnen som kan leda till att 

det uppstår intresse för nya ord och språk.  

 

Sammanfattningsvis fick vi inte intrycket att pedagogerna endast använde böcker och läsning 

som förströelse eller bara under vilan, utan många pedagoger hade ett medvetet tänk bakom 

deras val av införskaffande av litteratur samt användningen av litteraturen. Genom att berätta, 

lyssna, reflektera och diskutera med barnen ger man barnen möjlighet att förhålla sig till 

böckernas innehåll, handling och syfte och förbereder dem för en skola där de förväntas läsa 

många böcker. 

 

 

8. Vidare forskning 

 
Utifrån vår undersökning insåg vi att biblioteket hade en stor roll och stora möjligheter att 

påverka pedagoger i sitt val av litteratur i verksamheten. Utifrån vår undersökning kan vi 

också förstå att det finns ett engagemang hos bibliotekarier om att utveckla sitt samarbete med 

förskolor. Engagemanget och viljan att öka barns intresse och läslust finns och därför skulle 

man kunna genomföra en intressant undersökning där man fokuserar mer på hur bibliotek kan 

ses som ett komplement till förskolan i arbetet att göra barnen med intresserade av litteratur.  
 

Vidare forskning inom ämnet barnlitteratur skulle också kunna bedrivas utifrån ett 

interkulturellt perspektiv där man fokuserar på hur man kan öka läslust och intresse för 

litteratur bland barn som inte har svenska som modersmål. 

 

Något som vi också ser som problematisk i förhållande till litteratur är den alltmer växande 

mediekonsumtionen som finns bland barn och ungdomar. Hur kan man, som pedagog, göra 
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för att öka barns läslust om litteratur får konkurrera med till exempel tv-spel och sociala 

medier? Detta är också förslag på en vidare forskning som har sin utgångspunkt i litteratur.  
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Bilaga 1. 
 

Hej,  

 

Vi är två förskollärarstudenter som skriver vårt examensarbete just nu, Barbara Lopez & 

Karla Pavez. Syftet med examensarbete är att undersöka hur barnlitteraturen används i 

förskolans verksamhet samt vilka böcker som pedagogerna använder i verksamheten. Vi är 

även intresserade över hur barnen är delaktiga i införskaffande och användandet av den 

litteratur som används på avdelningen. Vi skulle vilja intervjua två pedagoger och några barn 

för att ha med i vår undersökning.  

 

Vi kommer självklart att, i enlighet med vetenskapsrådets principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, informera föräldrar och be om deras tillåtelse.  

 

Mvh 

 

Barbara Lopez Sabalaga & Karla Pavez Olivares  
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Bilaga 2 
Intervjuguide för pedagogintervju 
  

Vi vill ta reda på:  

·      Hur väljs och används litteraturen i verksamheten?   

·      Hur påverkar barnet valet av litteratur?  

  

1. Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

  

2. Har ni mycket litteratur i förskolan? 

  

3. Hur får ni tag på litteraturen? 

  

4. Hur är barnen delaktiga i införskaffande av barnlitteratur? 

  

5. Har ni något samarbete med något bibliotek? 

  

6. Har barnen fri tillgång till de böckerna ni har på avdelningen? 

  

7. Finns det bra och dålig barnlitteratur? Vad anser du vara bra och/ eller dålig barnlitteratur? 

  

8. När använder ni er av barnlitteratur på förskolan? 

  

9. Hur ofta läser ni för barnen? 

  

10. Anser du att böcker är språkutvecklande och på vilket sätt? 

  

Eventuella följdfrågor kan uppstå och (kan naturligtvis bli fler): Vad menar du med det? 

Kan du utveckla det? Kan du tala om det mer? Har du något att lägga till?  
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Bilaga 3 
  

Intervjuguide för barnintervju. 
 

1. Tycker ni om att läsa böcker? 

 

2. Läser ni böcker i förskolan? 

 

3. Tycker ni om när någon vuxen läser böcker? 

 

4. Läser ni ofta böcker på förskolan 

 

5. Läser ni böcker hemma? 

 

6. Brukar ni få ta med böcker hemifrån eller låna på biblioteket och får ni själva välja vilka 

böcker ni ska läsa på förskolan? 

 

7. Vilken är din favorit bok? 

  

8. Tycker ni om att gå till biblioteket? 

  

9. Vad gör ni på biblioteket? 

  

  

  

 

Eventuella följdfrågor kan uppstå och (kan naturligtvis bli fler): Vad menar du med det? 

Kan du utveckla det? Kan du tala om det mer? Har du något att lägga till?  

 

  

  

 

 



 48 

Bilaga 4 

  

Intervjuguide för intervju med bibliotekarie. 
  

1. Hur ser ditt samarbete med förskolorna ut? 

 

2. Hur många förskolor samarbetar du med? 

 

3. Hur mycket kontakt har du egentligen med dem förskolor du samarbetar med? 

 

4. Hur tror du att biblioteket kan påverkar barnens läslust? Hur då? 

 

5. Hur tror du att du kan utveckla bibliotekets samarbete med förskolorna? 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuella följdfrågor kan uppstå och (kan naturligtvis bli fler): Vad menar du med det? 

Kan du utveckla det? Kan du tala om det mer? Har du något att lägga till?  
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Hej föräldrar,  

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare och just nu skriver vi vårt examensarbete. Vi 

vill undersöka hur litteratur används i förskolans verksamhet samt vilka böcker som 

pedagoger använder i verksamheten. Vi intresserar oss även för hur barnen är delaktiga i 

införskaffande och användandet av den litteratur som används på avdelningen. Därför skulle 

vi vilja intervjua några barn och behöver då, i enlighet med vetenskapsrådets principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, dels informera Er föräldrar men också be er 

förhålla Er till huruvida Ni ger oss samtycke till att låta oss intervjua Ert barn eller ej. 

Informationen och svaren vi får kommer att behandlas anonymt och endast att användas i 

examensarbetet och endast i dess syfte och kommer därefter att kasseras.  

 

Vi är tacksamma för ett snabbt svar då intervjuerna skall äga rum den 7/10- 2014.  

 

Vänliga hälsningar 

Barbara Lopez och Karla Pavez 

 

Jag tillåter att mitt barn får delta i intervjun 

 

 

 

-------------------------------------- 

Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

Vi har valt att fokusera på hur fyra pedagoger i två olika förskolor väljer barnlitteraturen, 

vilka böcker finns det i förskolan och hur mycket får barnen påverkar i införskaffandet av 

valet av litteratur. Vi har också valt att intervjua en bibliotekarie som samarbetar med en av 

förskolorna för att se hur mycket påverkan och hur hon arbetar med pedagogerna. Vi har även 

valt att intervjua sex barn från de olika förskolorna för att höra deras syn på barnlitteraturen. 

 


