
                                                    
 

Lärarutbildningen för förskola och förskoleklass      

Examensarbete, GO1173, 15 hp  

Språk- och läsutveckling 

Sommarterminen 2008 

                                                                                                                                                                               

________________________________________________________________________ 

 

 

Barnlitteraturens funktion i förskolan 

 

– Används barnlitteratur enbart som valium för 

barn? 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

                              

 

Institutionen för humaniora                                                          Ann-Chatrin Eriksson     

Handledare: Desirée Fristedt                                                        Annicka Enell                                                  

Examinator: Ulf Carlsson                                                             Ann-Charlotte Lennartsson 



                                                                                                                                  

 

Förord 

 
Vi vill härmed visa vår uppskattning genom att tacka alla personer som på ett eller annat sätt 
varit inblandade under tiden vi varit studerande och vilket resulterat i detta examensarbete.  
 
Varmt tack till våra familjer som under hela utbildningstiden visat oss tålamod, stöttning, 
omtanke och kärlek. 
 
Vi är ytterst tacksamma för att vår handledare, Desirée Fristedt varit anträffbar och 
fortlöpande givit oss snabb respons under skrivprocessen.  
 
Vi vill också rikta speciellt tack till våra kollegor på respektive arbetsplatser som varit 
hänsynsfulla och oss behjälpliga som ”bollplank”. 
 
För att detta arbete möjliggjorts vill vi tacka de pedagoger som deltagit i 
enkätundersökningen, där de delgav oss sina uppfattningar, tankar och åsikter. 
 
Växjö, augusti 2008 
 
Ann-Chatrin Eriksson, Annicka Enell & Ann-Charlotte Lennartsson  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



                                                                                                                                  

 

Sammandrag 
 

Gemensamt för oss tre studerande och verksamma pedagoger är att vi anser att barnlitteratur 

är ett intressant hjälpmedel i vår yrkesutövning. Efter att vi tagit del av en studie som docent 

Ann-Katrin Svensson genomfört där det framkom att läsning inte är så prioriterad i 

verksamheten som pedagogerna själva trodde, väcktes vår nyfikenhet över att försöka ta reda 

på vilken funktion barnlitteratur har i förskolan. I vilken omfattning och på vilket sätt har 

läsning och barnlitteraturens olika former betydelse i verksamheterna? För att få ett så brett 

underlag som möjligt valde vi därefter att göra en kvantitativ enkät undersökning på några 

förskolor i Växjö. 

 

Genom litteraturstudier har vi fått kunskap om att när barn tidigt får möjlighet att umgås med 

böcker tillsammans med vuxna, läsa, samtala och i andra former, medverkar detta till att både 

barnets språk, ordförråd, begrepp och sociala träning utvecklas. Vilket alla barn, och speciellt 

barn med svenska som andraspråk och språksvaga barn har stor glädje och nytta av. Detta 

stämmer väl överens med vad vi kommit fram till i undersökningen. Pedagogerna anser och 

påtalar att barnlitteratur har en viktig funktion för barns språkutveckling. Dessutom är 

pedagogernas syfte med användning av barnlitteratur i verksamheten att den ska vara 

underhållande, kunskapsförmedlande samt har den en avkopplande funktion.  

 

 
 

 

 

 

Sökord: Barnlitteratur, flerspråkighet, språkutveckling, valium, visuellt berättande 
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1. Inledning 
 
Vi är tre studerande pedagoger som anser att barnlitteratur är både viktigt och betydelsefullt 

vilket vi själva värnar om i vår yrkesutövning på förskolan. Barnlitteraturen är inte alltid så 

prioriterad, och används inte i den utsträckning som det ofta antyds ute i verksamheterna. Vi 

upplever att det ofta är samma barn som får del av läsningen, och att vissa barn får det mer 

sällan eller aldrig av olika anledningar. Vår nyfikenhet och intresset för att ta reda på, vilken 

funktion barnlitteraturen har på förskolan idag, väcktes genom en studie av Ann-Katrin 

Svensson. Hon undersökte om det flödar av läsning för barnen i förskolan, och hennes resultat 

visar på att det var fler pedagoger i verksamheterna som inte läste för barnen än som läser 

vilket är ett nedslående resultat. 

 

Utöver högläsning finner vi det även intressant att ta reda på hur andra uttrycksformer av 

barnlitteratur används i verksamheterna. Enligt vår egen erfarenhet som yrkesverksamma 

pedagoger anser vi att barnlitteratur i dess olika användningsområden har en viktig funktion 

för barns lärande och utveckling. För yngre barn, språksvaga och flerspråkiga barns begrepps 

och språkutveckling är det betydelsefullt att använda barnlitteraturens alla områden, som 

exempelvis visuellt berättande, rim, ramsor och drama. 
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2. Syfte/problemformulering 

2.1 Syfte 

Avsikten med vårt arbete är att undersöka barnlitteraturens roll i förskolan. 

 

2.2 Problemformulering 

Hur använder pedagogerna barnlitteratur i förskolan?   

Vilket utrymme har barnlitteratur i verksamheten?  
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3. Bakgrund 

3.1 Definition av barnlitteratur 

 

Enligt Nationalencyklopedin (1990) är barnlitteratur böcker som är speciellt utgivna för barn. 

Barnlitteratur finns både som original, samt även vuxenböcker som är bearbetade för barn. 

Däremot menas att läroböcker inte ingår i kategorin barnlitteratur. I Lära av sagan (Pramling 

et al. 1993) beskriver författarna barnlitteratur som en form av berättelser och sagor som 

stimulerar barns fantasi samt ger barn tillfälle till ny erfarenhet. Förskolläraren och 

sagoberättaren Helén Dejke (2006) menar att de olika kategorierna av sagor dvs. folksaga, 

konstsaga och fabeln samt rim, ramsor och poesi som finns i den tryckta boken och som 

berättas muntligt är barnlitteratur. Liknande uppfattning har förskollärare och diplomerad 

småbarnspedagog Ann Granberg (1996) som anser att barnlitteratur som saga, tillhör vårt 

kulturarv och genom högläsning, visuellt berättande och att leka saga blir och är 

kulturbärande. Vår uppfattning om barnlitteratur stämmer överens med vad Dejke och 

Granberg anser, det vill säga att det inte enbart är böcker som tillhör barnlitteratur utan även 

rim, ramsor, drama, poesi och berättande. 

 

3.2 Styrdokument 

3.2.1 Lpfö 98 

Att arbeta med barnlitteratur i förskolan överensstämmer väl med de intentioner och 

strävansmål som förskolans läroplan, Lpfö 98 anger att vi ska arbeta med. Under förskolans 

uppdrag står att ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket 2006:4). 

I läroplanen betonas dessutom att förskolan skall ta tillvara på varje barns intresse och 

nyfikenhet för skriftspråket och stimulera och uppmuntra deras språkutveckling.  

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

-utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 

-utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

utrycka tankar, 
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-utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 

-som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga 

att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket 2006:9). 

 

3.3  Språkutveckling 

 3.3.1 Språket 

Språket är nödvändigt för vår utveckling, och för förmågan och viljan att kommunicera med 

våra medmänniskor. Dock finns flera sätt att kommunicera enligt Ann-Katrin Svensson, som i 

sin bok Barnet, språket och miljön (1998) anger att konstformer som musik, bild och dans är 

andra sätt varpå vi kan kommunicera med vår omgivning. Med språk menas tal- och 

skriftspråk, men det kan även vara teckenspråk eller andra hjälpmedel som finns för 

kommunikation människor emellan. Språket inverkar på vårt tänkande och är därför oerhört 

viktigt för vår kognitiva utveckling. Det hjälper oss i vår sociala samvaro med andra 

människor och knyter oss samman (Svensson, 1998). 

 

3.3.2 Språkets uppbyggnad  

Den språkliga utvecklingen delas in i fyra områden, nämligen pragmatik, fonologi, semantik 

och grammatik enligt Svensson. När vi talar till någon måste vi ta hänsyn till den lyssnande, 

genom att anpassa språket till vilket socialt sammanhang vi befinner oss i. Detta handlar den 

pragmatiska förmågan om, språkets funktion. Den innefattar även delområdet, vem som väljer 

och hur man väljer samtalsämne. Här ingår turtagning, alltså hur vi släpper in varandra i 

samtalet, och delar på samtalsutrymmet. I den pragmatiska förmågan ingår att välja sina ord 

och språkstil efter vilken situation vi befinner oss i och vilken social tillhörighet vi har. 

Kroppsspråket kan avslöja oss, och med den emotionella tonen på vårt tal kan vi med 

röststyrka, betoning, pausar osv. säga saker på ett otal olika sätt. Fonologi handlar om 

språkets form, då språket förutom ord består av, orddelar och språkljud. Fonologi kommer 

från grekiskans phoné, som betyder ljud, och handlar om hur språkljuden hänger samman i 

vårt språk. De minsta beståndsdelarna i vårt talspråk är fonemen som delar orden åt, och får 

inte förväxlas med bokstäver. T.ex. ”bokstaven /m/ uttalas ”äm”, dvs består av två fonem, /ä/ 

och /m/” (Svensson, 1998:19). Vårt svenska språk består av ca 30 fonem. Både för läs- och 
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skrivinlärning när det gäller avkodning och läsförståelse har fonologin betydelse. I morfologin 

utforskas hur morfemen kombineras till ord. Semantiken ligger nära pragmatiken, och handlar 

om språkets betydelseinnehåll, att ett yttrande kan ha flera betydelser. T.ex. att jag såg ormen 

slingra sig i gräset är inte konstigt att förstå, men om jag säger att en person slingrar sig, så 

kan det kanske låta märkligt för den som inte är van vid vårt språk. Den semantiska förmågan 

är viktig för läsförståelsen (1998).   Grammatik handlar om hur orden sätts ihop på ett riktigt 

sätt.  

 

3.4 Språkforskare 

3.4.1 Vygotskij 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en förespråkare för social interaktionism, han levde i Ryssland 

och arbetade som lärare i psykologi. Han ansåg att barnets utveckling påverkas mycket av 

språket och den sociala och kulturella miljön som barnet växer upp i. Han menade att den 

närmaste familjen har den största betydelsen för ett barns språkutveckling genom det sociala 

samspel som hela tiden pågår. Även lärare och andra personer som barnet träffar och umgås 

med har en stor uppgift genom att vara stödjande och handledande samtalspartners till barnet. 

I Boken om pedagogerna (2005) skriver Roger Säljö professor i pedagogik, om Vygotskij att 

han ansåg att skolan (och förskolan) inte enbart var en läroanstalt i allmänhet, utan en viktig 

institution där barn får lära sig på ett annat sätt än i hemmen. Hemma lär barnet genom 

erfarenhet vad t.ex. termen ”mormor” står för, och vad det innebär att vara mormor, och detta 

påverkar i djupet barnets medvetande. Enligt Vygotskij gäller det för pedagogen att utmana 

barnet med lagom svåra frågor då det ska lösa något problem, för att barnet utifrån de 

erfarenheter det redan har ska komma vidare i sina tankar. Det anses även vara bra att ”tänka 

högt”, alltså prata högt medan man söker lösa uppgiften (Hwang & Nilsson, 2003).  Vygotskij 

påstod att barnets språk inte är egocentriskt utan är ett hjälpmedel för tänkandet, och att det 

främst är ett sätt ”att få fysiska, psykiska och sociala behov tillfredställda genom att påverka 

andra” (1998: 36). Vygotskij motarbetades kraftigt av regimen i dåtidens Ryssland, men på 

senare år och framför allt under 1990- talet är intresset stort för hans tankar (Säljö, 2005).   

3.4.2  Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) från Schweiz är en representant för det kognitiva perspektivet, och 

var från början biolog och naturvetare. Han arbetade som forskare och är författare till ett stort 
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antal böcker om barns utveckling och tänkande. Piaget ansåg att alla barns kognitiva 

utveckling sker på ett likartat sätt världen över, och han utarbetade fyra stadier som han 

menade att barn går igenom. De bygger på att barnet får nya erfarenheter och tankar, som det 

lägger till den kunskap det redan har. Piaget tyckte att barns språk var egocentriskt och ett 

tecken på deras egocentriska tankar. Språket menade han är inte medfött ”utan uppstår som ett 

resultat av barnets verksamhet och kognitiva utveckling” (Svensson, 1998:36).  

3.4.3 Bruner 

Jerome Bruner (1915-) är en amerikansk psykolog och pedagog som påverkats av både Piaget 

och Vygotskij. Bruner har dock mera helhetssyn på barns utveckling, både vad det gäller 

social, intellektuell och övrig utveckling (Svensson, 1998). Han framhåller vikten av att 

barnet får otaliga tillfällen att kommunicera och samspela med sin omgivning, ända från 

födelsen och upp genom åren för att utveckla ett språk. Den lilla babyns aktiviteter att göra sig 

förstådd är fokuserad på mänskliga aktiviteter, gester, ansikten och röster.  Då barn så 

småningom lär sig orden för olika känslor kan de även lära sig kontrollera dessa och vara 

delaktiga i den sociala omgivningen. Bruner anser även att de semantiska och pragmatiska 

färdigheterna i språket övas i det sociala samspelet. Han poängterar att det är barnets 

medfödda drivkraft i kombination med en stödjande omgivning, som gör att ett barn lär sig ett 

språk (1998).  

3.4.4 Chomsky 

Noam Chomsky (1928-) är en amerikansk språkforskare som företräder den nativistiska 

teorin. Han anser att barn har en medfödd förmåga och vilja att lära sig ett språk, och även hur 

det ska talas. Han menar att barn lär sig språket, fastän vuxna kanske inte alls medvetet 

försöker vara goda föredömen. Chomsky anser att det verkar vara lättare att lära sig ett språk 

före puberteten, vilket kan förklaras med att språkinlärning har med hjärnans utveckling att 

göra (Sallergård, 2001). Chomsky utvecklade sin teori om att alla språk har många 

gemensamma grammatiska strukturer (Svensson, 1998).   
  

3.5 Barns språkutveckling              

Förr ansåg forskare att det var den vuxne som likt en lärare skulle lära barnet tala, men idag är 

man mer intresserad av, och undersöker istället samspelet mellan babyn och människorna 

omkring det (Hwang & Nilsson, 2003). Det ofödda barnet kan i sjätte graviditetsmånaden 
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börja höra röster, för hörseln är då utvecklad. Spädbarnet meddelar sig först genom olika 

typer av skrik, minspel och gester. Det kommunicerar även med hjälp av ögonen, och genom 

att jollra. Det är mycket viktigt hur vi talar till, och med babyn för att samspelet ska bli bra. 

Ett barn kan få en försenad talspråksutveckling om det inte får tillräckligt med ögonkontakt 

med sina föräldrar.  Mellan tre och åtta månaders ålder utvecklas jollret med hjälp av vokaler 

och konsonanter till att allt mer likna riktiga ord trots att det saknar språklig betydelse 

(Svensson, 1998). Turtagningssekvenserna blir längre och längre, barnet blir mer aktivt och 

älskar bl.a. titt- ut lekar. De flesta barn säger sitt första ord då de är mellan tolv och arton 

månader. Vuxnas sätt att tala babyspråk med det lilla barnet är en internationell företeelse. De 

flesta talar med ljus, lite långsam röst och med korta meningar. En forskare vid namn Brown 

har undersökt barn från tio olika språkgrupper, och funnit att när de flesta barn börjar tala med 

tvåordsyttranden så handlar de om ungefär samma saker. De flesta barn världen över är i detta 

stadium koncentrerade på sina egna handlingar, substantiv och människor. Det gällde t.ex. att 

peka på saker: Där lampa, upprepning: Mer vatten, och försvinnande: Kisse borta (1998). 

Vid 18 månaders ålder har barnet ett avsevärt passivt ordförråd, och det aktiva ordförrådet 

ökar snabbt. Det är nu som barnet börjar sätta ihop två ord till små telegramliknande 

meningar, som ”Bil borta” och kan med det mena att mamma eller pappa for iväg med bilen 

(1998). Att använda nekande satser är svårt, och det dröjer därför innan barnet börjar använda 

det. Erna Horn skriver i TRAS tidig registrering av språkutveckling (2005:74) att ”det typiska 

utvecklingsmönstret är att språkförståelsen kommer före talspråket”. Här poängteras återigen 

vikten av en god och tät kommunikation mellan barnet och dess omsorgspersoner för att 

barnet ska utveckla en förståelse för världen omkring sig. Det betyder inte att barnet självt kan 

producera alla orden, utan det är den vuxne som får förtydliga genom att ”fylla ut” meningen 

åt barnet.   

 

Omkring treårsåldern blir barnet mer intresserat av att kommunicera med sina kamrater vid 

lek, men har svårt att sätta sig in i kamratens situation. Det aktiva ordförrådet ökar stort, 

barnet pratar mycket och kan ibland stamma på grund av att det inte hittar orden snabbt nog. 

Det börjar använda tidsbegrepp, brukar nu även treordssatser, och försöker också böja ord. 

Det kan bli ”många trädar” istället för många träd (1998). Fyraåringen kan delta i en dialog 

och göra sig förstådd av de flesta. Språket börjar alltmer likna en vuxens. Barnet börjar även 

kunna sätta sig in i någon annans ställe, kommunicerar därför mycket mer vid lek. Räkneord 

börjar användas. Fyraåringen anpassar sitt språk, röstläge och även tonläge efter den som den 

samtalar med, vilket enligt Hwang & Nilsson tyder på att små barn inte bara är egocentriska, 
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utan kan rätta sig efter den de talar med (2003).  Femåringens språkljudsutveckling visar ofta 

att de allra flesta ljuden är ”på plats”. Det kan dock vara stora skillnader mellan barn när det 

handlar om deras uttal av ljud och ord. Vissa pratar på och verkar inte bry sig om hur de talar, 

medan andra barn vill att orden ska vara rätt och därför inte talar så mycket utanför familjen. 

Detta beror de flesta gånger på barnens olika grad av utveckling och mognad (Espenakk, 

2005). Fem- och sexåringen utvecklas också mycket när det gäller den pragmatiska sidan av 

språket, och kan lättare se på situationer ur den andres perspektiv. T.ex. vid telefonsamtal så 

förstår barnet att det måste beskriva det den andre inte kan se. Barnet förstår också att man 

inte kan säga vad som helst högt, som man tänker eller ser. Barnet börjar likt en vuxen att 

förstå språkets användning vid olika sociala tillfällen. Barnet tillägnar sig många nya ord. Det 

börjar förstå ironi, och kan tänka mera utredande och rationellt utan att vara beroende av den 

konkreta händelsen (2003).    

   

3.6 Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet innebär enligt Svensson (1998) att vara medveten om hur orden sägs 

och inte bara ordens omedelbara betydelse. Det kräver att barnet funderar över språkets form 

och innehåll, och innefattar både det skrivna och talade ordet. Till detta fordras en viss 

kognitiv förmåga, men detta har inget med språklig förmåga att göra. Skolelever kan ha en 

god språkförmåga men ändå vara omedvetna om hur språket är uppbyggt och sitt eget 

tänkande. Det kan betyda att de får svårt att ta till sig skolans ofta abstrakta kunskaper (1998). 

”Språklig medvetenhet är ett samlingsbegrepp för att kunna reflektera över språket” 

(Espenakk, 2005:84). Många barn ställer tidigt frågor om språket, och det är då viktigt att 

vuxna stödjer barnets intresse.  Genom att utnyttjar de tillfällen som ges i vardagen, kan man 

tillsammans reflektera över ord och ljud i språket. Med hjälp av samtal vid högläsning, rim 

och ramsor kan vi på ett lekfullt sätt reflektera kring ords betydelse, hur lika ord kan låta och 

hur meningar formuleras (2005). 

 

3.7 Hur kan språkutvecklingen stimuleras? 

Lekt med ord tillsammans har vuxna och barn gjort i alla tider. Den sociala samvaron är av 

stor betydelse för barns språkliga utveckling. Man har dock inte så länge känt till vikten av att 

detta har betydelse för barns förmåga att lära sig läsa och om de utvecklar en språklig 

medvetenhet tidigt så kan detta hjälpa till att förebygga vissa läs- och skrivsvårigheter.  
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Som tur är så är dessa språkliga aktiviteter roliga att göra. Det handlar inte heller bara om 

språket, utan barnen kan här även få utlopp för sin sång- och rörelseglädje samtidigt som 

motorisk synkronisering, rytm och social samvaro tränas (Espenakk, 2005). När det gäller de 

yngsta barnen så är det föräldrarnas ”språklekar” med barnet, som lär hur språket används i 

samspel med andra. Barnets joller och lek med ljud, har samma betydelse som senare rim och 

ramsor kommer att ha i förskolan skriver Svensson (1998). Det är av stor betydelse att vuxna 

hakar på när barn kommenterar och ställer frågor om språket, och därmed visar hur det kan 

användas på olika sätt. Det gör att barnet testar, tänker efter, och ”får uppleva att språk och 

tanke hör ihop” (Hwang & Nilsson, 2003:165). I förskolan finns i vardagen stora möjligheter 

att hitta tillfällen att samtala kring olika sätt att använda ord, betydelser och om hur språkets 

ljud uttalas. Sånglekar och rim och ramsor som barnen lär sig utantill, stimulerar den 

språkliga medvetenheten (Espenakk, 2005). Vid högläsning kan man tillsammans samtala om 

ords betydelse osv. Svensson menar att barns intresse för språk och böcker startar och 

stimuleras då det lilla spädbarnet får sitta i den vuxnes knä och titta i böcker. Man pekar, 

kommenterar och förklarar och barnet får erfarenheter av bokens användningsområde och 

språket utvecklas i en trygg situation. Läsning är också positivt inte bara för ordförrådet, utan 

ger även ”upplevelser av språk som inte är kopplade till en given situation” (1998:139). 

Barnet får erfarenheter av ord, hur en berättelse är uppbyggd, och innehållet som är viktigt då 

det fångar barnets intresse och nyfikenhet. 

 

3.8 Vad påvisar forskning om barn som får tillgång till barnlitteratur? 

Lena Kåreland docent i litteraturvetenskap, menar att sagans stora betydelse för barns 

utveckling kraftfullt har påpekats genom åren av många (Kåreland, 2005). Dess blandning av 

fantasi och verklighet, den enkla moralen där det goda alltid vinner och handlingen som är 

lagom spännande och tryggt. Bl.a. Bruno Bettelheim, en amerikansk psykolog, ansåg att 

sagan kunde ha en terapeutisk verkan på barnen. Han menade att den berikar barnens inre liv, 

främjar deras utveckling och ger barnet en tro på sin jagkänsla. De otäcka inslagen i sagorna, 

kunde ses som positiva då barns egna inre fantasier många gånger kan vara skrämmande. 

Sagans berättelse kan menar Bettelheim, tala till barnets undermedvetna och därmed hjälpa 

till att lösa själsliga problem (2005). 

   

Maria Simonsson verksam vid Linköpings universitet skriver i sin studie Bilderboken i 

förskolan, att i vårt samhälle har läskunnighet alltid varit hög, och bokliga kunskaper högt 
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värderade. Det anses viktigt att barn tidigt kommer i kontakt med böcker, för att på så sätt 

inlemmas i våra tankar om att detta på sikt ger social och ekonomisk trygghet (2004). 

Pedagogerna i förskolan önskar ge barnen det som ”är bra för dem”. Vill att barnen får 

tillgång till ”bra” barnböcker, speciella barnböcker med kvalité som pedagogerna menar 

gynnar en god barndom på förskolan (2004). Simonssons forskning visar att barn i förskolan 

är aktiva bilderboksanvändare i förskolans vardag, både på egen hand, och tillsammans med 

kamrater och pedagoger. Detta gör att barnen skaffar sig ”erfarenheter av dessa, och skapar 

sig en mening med dem, dvs. de skapar sig en slags barnkulturell kompetens” (2004:209). 

Böcker används även för att få idéer till leken, till sin sociala gemenskap och sina samtal. 

Barnlitteratur produceras av vuxna för barn, i den barnkultur som samhället påbjuder. 

Förskolan är en kulturförmedlare. Simonsson skriver ”att böcker har en lång tradition i 

förskolan och att deras ställning som pedagogiskt medel är oförändrad” (2004:45).  

  

Författaren Carina Fast har i sin doktorsavhandling Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv 

och populärkultur i möte med förskola och skola, undersökt sju barns möjligheter att ta med 

sina tidigare erfarenheter, sin ”ryggsäck” in i förskolan och skolans värld. Hon har även 

besökt förskoleklasser och där noterat att trots att förskollärarna säger sig läsa dagligen för 

barnen, så görs detta sällan. Hon skriver att vid de sjutton besök som hon gjorde under läsåret 

2004 - 2005 i de aktuella förskoleklasserna, noterade hon endast högläsning vid två tillfällen. 

Detta stämmer väl överens med de iakttagelser som Ann-Katrin Svensson gjorde i sin studie 

Flödar det av läsning för barnen i förskolan (2005). 

 

3.9 Barnlitteraturen förr och nu 

Idag finns ett stort utbud av barnböcker men det har inte alltid varit så. Synen på barnböcker 

har förändrats. De första barnböckerna gavs ut i ett pedagogiskt syfte och var enligt Kåreland 

varken roliga eller spännande. De hjälpte till att förmedla önskvärda normer och värderingar 

och spelade en betydande roll i barnuppfostran (2001). Under en längre tid var syftet med 

barnboken att barnen skulle bli goda kristna. Martin Luther tog på 1500- talet initiativ till att 

bönbok och katekes blev bearbetade och gavs ut för barn. De barnbokstitlar som publicerades 

på 1600- talet hade en religiös prägel. På 1700- talet ökade barnboksproduktionen i Sverige 

och det var i form av läroböcker för barn. Böckernas prägel blev mer världslig, den kristna 

fostran hamnade i skymundan och fokus hamnade på att beskriva hur barn skulle uppföra sig 

för att anpassas till vuxenvärlden (Granberg, 1996, Kåreland, 2001).  
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I slutet av 1700- talet samt i början av 1800- talet ändrades synen på barnlitteraturen. Rim och 

ramsor, nonsens, fantasiberättelser samt folksagor nedtecknades och ansågs lämpliga för barn 

(Granberg, 1996, Kåreland, 2001). Från mitten av 1800- talet ökade de vardagsrealistiska 

inslagen i böckerna samtidigt som barnlitteraturen differentierades i olika typer och genrer 

som skol- eller äventyrsskildring samt flick- och pojkbok. Det idylliska var utmärkande för 

flera av de realistiska berättelserna som kom under slutet av 1800- talet och på 1900- talets 

början (Kåreland, 2001). Under 1880-talet gavs de första helt svenska bilderböckerna ut och 

därefter ökades den inhemska produktionen av barnböcker. Innan dess förekom mest 

översättningar, främst från tyska. Den första blomstringsperioden för svensk barnlitteratur var 

mellan 1890- talet och till första världskrigets början (Kåreland, 2001). Detta benämner fil.dr 

och lektor Lena Kjersén Edman som den svenska barnlitteraturens första guldålder (2002). 

Under denna period hämtade många konstnärer inspiration från den engelska jugendstilen och 

många bilder var utformade som tittskåp. Elsa Beskow är den mest kända av 

bilderbokskonstnärerna under det tidiga 1900- talet. Hon debuterade 1897 med Sagan om den 

lilla, lilla gumman. Hennes idylliska böcker visar glada äventyr i en trygg miljö som blandar 

lite farligheter som är lagom skrämmande (Kåreland, 2001). 

 

Under 1920- talet började man diskutera barnens villkor och barnet kom i mer centrum. Ett 

intresse för pedagogik och psykologi väcktes. På 1930- talet framkom kritik mot den idyll 

som barnboksvärlden speglade. Det efterfrågades nya motiv och miljöer. Detta för att 

exempelvis stadsbarn hade svårt att identifiera sig med bilderbokens lantliga miljöer som 

tidigare varit dominerande. I samband med detta så hade en ny lek- och småbarns pedagogik 

utvecklats. En viktig förgrundsgestalt var Alva Myrdal. Hon ansåg att man kunde förändra 

och påverka barns reaktioner och beteenden. Bilderböcker som var skriva efter kunskap om 

barns tidiga fantasi och känsloliv börjades ges ut och det skedde förändringar i utformningen 

av boken.  Detta märkes i bildernas teknik och motiv samt stil. Konstnärerna var bland annat 

inspirerade av reklamens och affischkonstens förenklade konturer och starka färger. Dessa 

förändringar märkes mest på 1940- talet då böcker kom som skildrade modern stadsmiljö och 

barns fantasier. Bertil Almqvist anknöt stilmässigt till tecknade serier och till skämtbilden i 

den första Barna Hedenhös boken som gavs ut 1948 (Kåreland, 2001).  

 

Den svenska barnbokens genombrott anses vara år 1945. Kjersén Edman skriver om att det 

var den svenska barnbokens andra guldålder (2002). När andra världskriget var slut återkom 
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möjligheten att importera böcker och på så sätt kom influenser utifrån och det skedde tydliga 

förändringar i barnlitteraturen (Kåreland, 2001). Fler och fler pedagoger och psykologer 

pratade om fri fostran vilket innebar respekt för barnens tankar och känslor samt för deras 

vilja. Det var då Pippi Långstrump kom in i barnlitteraturen och Astrid Lindgren, Lennart 

Hellsing och Tove Jansson blev stora namn inom svensk barnlitteratur (Kjersén Edman, 

2002). På 1950- talet var det en rad bilderboks konstnärer som debuterade och som satte sin 

prägel på svenska bilderböcker bland andra Lasse Sandberg, Ulf Löfgren och Inga Borg. 

Under 1960- talet präglades barnlitteraturen av högkonjunktur och det fanns en öppenhet för 

nya experiment och idéer. Utvecklingen av barnboken skedde i växelverkan mellan kravet på 

fantasi och kravet på realism. På 1970- talet hade barnlitteraturen en realistisk inriktning som 

hade tonvikt på sociala och samhälleliga frågor men även intresse för hur man levde förr. 

Under 1980- talet blev inriktningen mer individualiserad och sammankopplat med intresset 

för saga och myt. Under det årtiondet förnyade sig barnlitteraturen med att ge ett ökat 

utrymme åt absurditet och humor samtidigt som man kunde se beskrivningar av barns och 

föräldrars relationer. Det gavs ut böcker om svårigheter som kan uppstå när olika kulturer 

möts (Kåreland, 2001). 

 

Under 1980- samt under 1990- talet har bilderboken ägnats stort intresse. En orsak till det är 

en ökad medvetenhet över samspelet mellan text och bild samt bilden som uttrycksmedel. 

Många nya illustratörer och konstnärer har visat sig och medverkat till den bredd, variation 

och förnyelse som kännetecknar den svenska moderna bilderboken. Nu ses upplevelser och 

händelser mer och mer med barnens ögon. Det ökade intresset för fantasy och saga avspeglas 

även i bilderboken. Det som märks som en linje i svenska bilderböcker är en gestaltning av 

samtidens barn i dess livssituation. Exempel på det är Birgitta Stenbergs böcker om Billy 

(Kåreland, 2001). Det har förekommit sagodebatt kring sagans lämplighet och åsikterna har 

från tid till tid varierat. Bruno Bettelheim, har haft stort inflytande i debatten. Han framhöll 

sagans terapeutiska verkan (Bettelheim, 1987).  

 

Under 1900- talet har bilderna i barnboken förändrats och sett olika ut. Bilderna i en bilderbok 

kan fungera på varierande sätt. De kan vara som en kopia till texten, kan ackompanjera en text 

och gå hand i hand med den. Bilderna kan ge en ökad förståelse och förklaring om texten är 

svårbegriplig.  Bilderna kan visa på sådant som inte texten säger samt fungera som inspiration 

för att få barnen att fantisera vidare runt en text (Granberg, 1996). Kåreland skriver att 

bilderboken med sin komplexitet i bild och text även riktar sig till äldre barn än förskolebarn 
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att den nu har blivit en allåldersbok. I den behandlas vitt skilda ämnen, olika genrer och 

motiv, livsåskådningsfrågor, vardagsrealism och absurditeter (2001). Även bilderboksforskare 

Ulla Rhedin anser att bilderboken har förändrats både innehållsmässigt och formmässigt och 

därför har läsekretsen breddats. Rhedin menar att boken har idag ofta något att förmedla även 

till de vuxna som står för högläsningen (Rhedin, 2004). Idag ges det ut ca 1100 barnböcker 

varje år (Kåreland, 2001). 

 

3.9.1 Fabler  

En fabel är en tydlig, kort och tidlös berättelse. Huvudpersonerna i en fabel är ofta djur med 

givna karaktärer som uppträder som talande och tänkande varelser. Avslutet på en fabel består 

av en uttalad sensmoral (Lindö, 1986). Under 1700- talet utvecklades fabeln mycket och den 

användes då i undervisande syfte. En hel del av våra ordspråk härstammar från fabler. Från 

början var fabler tänkta för vuxna men nu är det mer vanligt att de berättas för barn. Fabeln 

har fungerat som en inspirationskälla för många författare även under 1900- talet (Granberg, 

1996, Kåreland, 2001). 

 

3.9.2 Folksagor  

Folksagorna var från början muntliga berättelser med ett anonymt ursprung. Eftersom 

berättelserna gick från mun till mun finns det olika versioner av samma saga nedtecknade runt 

om i världen (Ärnström & Hagberg, 1991, Kåreland, 2001, Ekström & Isaksson, 1997, 

Kjersén Edman, 2002). En folksagas form är stramt uppbyggd och har alltid ett lyckligt slut. 

Ofta så förekommer tre talet eller sju talet. Folksagans handling kan föra oss in i det okända 

men kännetecknas av att sagans inleds med att huvudpersonerna finns i en vardaglig värld och 

avslutas i samma miljö (Lindö, 1986, Kjersén Edman, 2002). Allt är handling i folksagan och 

ofta benämns inte figurerna vid namn utan kallas för fiskarens hustru, den yngsta dottern. 

Berättelsen har inte något geografiskt rum angivet eller sker i någon bestämd tid och det är 

vanligt med tempusväxlingar. I folksagan finns starka konstraster som fattig/rik, liten/stor, 

ond/god, ful/vacker. Det goda vinner till sist och är poängen (Ekström & Isaksson, 1997, 

Kjersén Edman, 2002). Bettelheim (1987) menar att folksagorna har haft ett viktigt budskap 

om att man inte kommer undan en strid men om man vågar möta det oväntade så klarar man 

hindren och blir till sist segrare. År 1697 gavs i Frankrike ut Gåsmors sagor av Charles 

Perrault. Sagosamlingen blev läst av många och spreds ut i världen. Den innehöll flera kända 
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sagor som Mästerkatten i stövlar och Lilla Rödluvan. Under 1800- talet gav de tyska 

språkforskarna Grimm ut sagosamlingar. Berättelserna som nu blev nedtecknade förändrades 

och blev mer planerade och stiliserade och var inte beroende av berättarens minnesförmåga. 

Så småningom blev dessa sagor som förändrats konstsagor (Granberg, 1996, Ekström & 

Isaksson, 1997, Kåreland, 2001). 

 

3.9.3 Konstsagor  

Konstsagor har alltid en namngiven författare och motiven är ofta hämtade från folksagan. 

Till skillnad från folksagan så slutar konstsagan ofta tragiskt (Lindö, 1986). Genombrottet för 

konstsagan kom med författaren H C Andersen (1805-1875).  Runt sekelskiftet fick Sverige 

en kraftig produktion av konstsagor. Då hade exempelvis Elsa Beskow börjat skriva 

(Kåreland, 2001). 

 

3.9.4 Myter 

Myter består av berättelser om mänsklighetens uppkomst och öden, om gudar samt om 

världens skapelse och har oftast ett tragiskt slut. Myten har spridits genom muntlig tradition 

och den har ett nära samband med kult och religion (Lindö, 1986).  

 

3.9.5 Sägner 

Sägner tillhör den muntliga berättartraditionen och är oftast en kort berättelse om något som 

påstås ha utspelat sig på riktigt. Platsen och de inblandade personerna kan oftast pekas ut 

(Granberg, 1996, Ärnström & Hagberg, 1991, Lindö, 1986). 

 

3.9.6 Rim och ramsor  

Rim och ramsor levde under lång tid genom den muntliga traditionen. Johan Nordlanders 

Svenska barnrim och visor (1886) är den största publicerade äldre vetenskapliga samling som 

finns. I samlingen återspeglas det svenska gamla bondesamhället och visar hur samma ramsa 

utformats genom den muntliga traditionen på olika sätt runt om i landet. Ramsorna hade en 

betydelsefull roll i samvaron mellan vuxna och barn (Kåreland, 2001). 
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3.9.7 Nonsenspoesi  

Nonsenspoesi har oftast en namngiven författare men i Sverige har det inte funnits så många 

nonsenspoeter. Politikern och landshövdingen Hugo Hamiltons originella bok För barn och 

barnbarn (1925) visar på ordglädje, fantasifullhet och nyskapande. Till nonsens poeterna 

räknas även Lennart Hellsing som har en stor mångsidighet i sitt författarskap. Enligt 

Kåreland så är det just Lennart Hellsing som varit med och banat väg vid sidan av Astrid 

Lindgren för den moderna barnboken (Kåreland, 2001).  

 

3.9.8 Bilderboken 

Böcker vars innehåll består av bilder till minst hälften kallas bilderbok (Kåreland, 2001). Små 

barn är beroende av bilderna i böckerna eftersom deras föreställningsförmåga inte är 

utvecklad. Den första moderna bilderboken gavs ut i Tyskland 1845 och den kom ut på 

svenska år 1849 med titeln Pelle Snusk. Under 1880- talet gavs de första helt svenska 

bilderböckerna ut Svenska barnboken och Barnkammarens bok och dessa har illustrerats av 

Jenny Nyström (Kåreland, 2001). Som medium talar bilderboken på två sätt dels genom 

texten och dels genom bilderna.  

 

3.9.9 Pekboken 

Den boktyp som vänder sig till de minsta barnen är pekboken. Ofta är pekboken det första 

mötet barnet har med barnlitteratur. En pekbok är en bilderbok utan text.  

I bilderna ryms hela händelseförloppet (Ekström & Isaksson, 1997). Många pekböcker är 

gjorda i kraftigt material för att tåla det lilla barnets ibland hårdhänta hantering.  Får barnet 

möjlighet att umgås och upptäcka det roliga med pekböcker grundläggs en vana vilket 

Kåreland menar kan ha betydelse för barnets intresse för läsning och böcker längre fram. Den 

första pekboken på svenska kom 1932 och den innehöll fotografiska bilder av barnet i dess 

vardag. Detta var ett resultat som kom efter nya framsteg inom pedagogik och psykologi. Idag 

är det didaktiska draget mindre framträdande i pekböckerna. Istället utmärks böckerna av 

lekfullhet och humor (Kåreland, 2001). 
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3.10 Barnlitteraturens funktion 

3.10.1 Högläsning  

Högläsning är gynnsamt för barns språkutveckling och för att hjälpa dem att utveckla ett rikt 

språk så är böcker det bästa hjälpmedlet (Svensson, 1998, 2005b). Detta påtalar även 

Kåreland som menar att den språkstimulans som barn får via boken kan knappast inget annat 

medium ersätta (2001). Genom högläsning kan vi också väcka barns läslust, de kan få en 

läsupplevelse och får komma i kontakt med skriftspråket samtidigt som deras fantasi 

stimuleras och kulturarvet förs vidare (Svensson, 2005b, Ekström & Isaksson, 1997, 

Westerlund & Segnestam, 1988). Karin Taube, professor i pedagogik, skriver att 

högläsningens viktigaste syfte är kanske att barnen får möjlighet att upptäcka vad en bok har 

att erbjuda i form av glädje och spänning och att det kan stimulera deras lust till att själva lära 

sig läsa (2007a). Barns läsvanor grundläggs vid tre- till fyraårsåldern vilket ger ett gott skäl 

till att genomföra en daglig högläsningsstund (Ekström & Isaksson, 1997). När barn får höra 

barnböcker så får de möjlighet att möta olika förebilder som gestaltas i olika slags 

verkligheter. Detta ger dem nya upplevelser (Kåreland, 2001). Enligt Svensson är böcker 

nödvändiga för barnets själsliga och språkliga utveckling och bör inte användas i form av 

belöning när barnet varit snällt. Högläsning är framför allt njutbart och underhållande men 

skapar också en gemenskap och samvaro mellan barn och vuxen. Alla högläsningstillfällen 

har inte som syfte att i första hand vara språkutvecklande. Till exempel så är syftet med en 

godnattsaga främst att barnet ska somna med närhet av en förälder och det ska vara mysigt 

(2005b).  

 

Högläsning har en positiv påverkan på barns ordförråd och de får lyssna till ord som inte 

används i vanliga samtal. De lär sig om berättelsers uppbyggnad och om språkets 

konstruktion och meningsbyggnad samt ger dem språkupplevelser som inte härleder till en 

bestämd situation (Svensson, 1998, Taube 2007a, Ekström & Isaksson, 1997).  

Faktorer som är viktiga för en framgångsrik läsutveckling är just ett rikt ordförråd och att 

barnet har läslust. Genom att läsa högt för barnet kan deras förutsättningar för en lyckad 

läsutveckling ökas (Taube 2007a). Om barn inte ges möjlighet till att komma i kontakt med 

läsning och böcker under förskoleåren kan de känna det mindre betydelsefullt att lära sig läsa. 

De kan också sakna motivation för att lära sig läsa vilket Westerlund och Segnestam skriver i 

sin bok Ett rikt språk skulle vara en möjlig orsak till läs- och skrivsvårigheter (1988). 

Granberg menar att om små barn tidigt får möjlighet att bli bekanta med litteratur under 
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positiva former kan ett fortsatt intresse för läsning och böcker väckas (1996). Redan när 

barnet är mycket litet och sitter och tittar i en barnbok tillsammans med föräldern så påbörjas 

läsinlärningen. Barnet lär sig hur man hanterar en bok genom att den vuxne bläddrar och 

kommenterar samt pekar på bilderna. Då får barnet en erfarenhet och lär sig vad bokens bilder 

står för. Svensson menar att det är betydelsefullt att barnet i tidig ålder får möjlighet till 

lästillfällen för det leder till att barnet lär sig förstå hur litteratur kan användas, fungera och 

innebära. I de hem där föräldrarna läser mycket utgör de modeller för barnet. Språkets 

användningsområde och betydelse blir synligt och barnet får en uppfattning om det (1998). 

Enligt Taube så finns det många barn som inte har någon läsmodell hemma och för dem är det 

ännu viktigare att det finns andra vuxna eller äldre barns om delar med sig av olika 

läsupplevelser. Detta för att barnen ska få möjlighet att upptäcka det positiva med läsningen. I 

miljöer där det råder avsaknad av böcker och vuxna läsmodeller finns det en risk för att barnet 

uppfattar läsning som något kravfyllt, pålagt utifrån och förstår inte det positiva med att lära 

sig läsa (2007b). Att samtala om bokens innehåll är lärande för barnet. Barnen blir mentalt 

aktiva, de tränar sin språkförmåga och du kan som vuxen ta reda på om barnet förstått 

innehållet i boken. De kan också lära sig lägesbegrepp, former och färger. Genom att anknyta 

bokens berättelse till något som barnet ska göra eller varit med om så ger det barnet en ökad 

upplevelse. Barnets språkutveckling påverkas mer gynnsamt än om man bara läser boken utan 

samtal (Svensson, 1998, 2005b, Taube, 2007a). Litteraturpedagogen Aidan Chambers menar 

att genom att samtala om det lästa så kan vi dela våra upplevelser både onda och goda vilket 

han menar att båda vuxna och barn har ett behov av (1994). Tillsammans med barnen kan vi 

fundera över vad bilderna berättar för oss och sedan fundera på vad författaren och 

illustratören har tänkt. Detta kan vara ett första led till att kunna genomföra boksamtal 

(Henriksson, 2000). 

 

Svensson omnämner en engelsk studie som visar på att barn som lärde sig läsa sent inte hade 

haft föräldrar som läst för dem och man kom fram till att det är betydande att barn får möta 

litteratur i sin hemmiljö. Detta för att de ska få en förståelse för varför man ska lära sig läsa 

och skriva. Hon skriver också om en undersökning som visar på att barn som från 

tvåårsåldern fått höra på upplästa berättelser hade en bättre läsutveckling samt ett bättre 

talspråk vid sju års ålder (1998). Men enligt Taube så visar forskning att det rör sig om små 

skillnader på vilka effekter högläsning har på läsförmågan hos barn. Det var mindre än tio 

procent som kunde förklaras av mängden högläsning barnet fått ta del av under förskoleåldern 

(2007a).  
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I ett allt mer multimediesamhälle finns det mycket konkurrens till boken. Utbudet av tv 

kanaler, filmer och dataspel har ökat och samtidigt har tiden för högläsning i hemmen minskat 

(Kåreland, 2001). När informationstekniken ökar i vårt samhälle så ställs högre krav på 

individens läsförmåga. Granberg menar att barnlitteratur är något som av många anses vara en 

självklarhet i förskolan men att litteraturen allt för ofta fått en ringa betydelse i verksamheten. 

Exempelvis är barnlitteraturen på småbarnsavdelningar inte alltid tillgänglig och synlig för 

barnen och förklaringen som ofta ges till detta är att barnen drar sönder och biter i böckerna 

(1996). Enligt Svensson så hävdar förskolepersonal att det förekommer läsning varje dag på 

förskolan och ofta vid flera tillfällen varje dag. Men i en studie hon gjort framkommer det att 

det endast var ca 15 % av avdelningarna som genomförde läsning varje dag (Svensson, 

2005a). Tyvärr så menar Westerlund & Segnestam att det är vanligt förekommande att man 

enbart läser när man inget annat har att göra. De anser att en god vana är att det varje dag 

finns en bestämd tid avsedd för läsning, vilket inte utesluter läsning vid spontana tillfällen 

(1988). Lisa Henriksson, lärarutbildare och författare anser att högläsning ska få ta ett stort 

utrymme i förskolans verksamhet (2000). 

3.10.2 Sagan och sagostunden 

En saga är både fantasifull och tydlig på samma gång. Sagan förmedlar vårt kulturarv och 

genom den överförs språkliga begrepp, historik och moral. Sagostunden ses ibland som enbart 

förströelse och inte som någon pedagogisk uppgift. Enligt Granberg så används den ibland för 

att samla barnen och för att lugna dem samt som bedövningsmedel när barnen ska somna och 

på sätt blir sagostunden en passiv aktivitet (1996). Även Svensson påtalar att det förekommer 

att läsning sker i syfte att lugna barnen som valium och inte för att roa eller stimulera deras 

språkutveckling (2005b). Henriksson anser att barn behöver lugna och magiska 

högläsningsstunder men även högläsning som aktiverar barnen och som ger lust att skapa 

fantasivärldar, lust att berätta och som ger spring i benen (2000). Det är många pedagogiska 

funktioner som sagostunden fyller. Den förmedlar information och kunskap. Om barn får höra 

berättelser och sagor kan de identifiera sig med figurerna och känna sympati för dem vilket 

kan hjälpa dem att lättare förstå medkänsla, empati och inlevelse. De utvecklar sin fantasi och 

föreställningsförmåga samt förstår lättare abstraktioner. När sagostunden utformas i en positiv 

anda ger den barnen förnöjelse och underhållning. Den är också gruppstärkande genom att 

barnen får en gemensam upplevelse med andra barn. Sagostunden är språkutvecklande då 

barnet får höra nya ord, meningsbyggnad, uttal och begrepp vilket påverkar deras 

språkutveckling genom att det vidgar deras ordförståelse, ökar ordförrådet samt påverkar den 
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grammatiska förståelsen. Den är också koncentrationstränande genom att barnen får lyssna 

aktivt på läsaren.  Den är jagstärkande genom att barnen uppmuntras till att våga berätta 

själva. Den är även kulturbärande med att förmedla tradition och moral. Sagostunden kan 

också vara intresseväckande på så sätt att barnen får ett intresse för litteratur. Dessa 

pedagogiska funktioner leder till att barnet får en bra grund för vidare skriv- och lästräning 

(Granberg, 1996).  

3.10.3 Fritt berättande 

Författarna Ulf Ärnström & Peter Hagberg menar att barn som får höra muntliga berättelser 

tidigt får ett förstärkt bildsinne och utvecklar sin förmåga till inlevelse (1991). När man 

berättar fritt så finns möjligheten att anpassa berättelsen efter det behov som finns i gruppen 

genom improvisation, förtydligande och framställning (Ekström & Isaksson, 1997). Bruno 

Bettelheim menar att det är bäst att fritt berätta utan illustrationer för då får barnen möjlighet 

att skapa sig egna bilder allt efter sina erfarenheter (1987). Kåreland skriver om den muntliga 

berättartraditionen och menar att berättandet kan få vara en motvikt till det utbud som barnen 

möts av via TV m.m. (Kåreland, 2001). 

3.10.4 Visuellt berättande  

Visuellt berättande betyder att man illustrerar sagan med hjälp av tredimensionella figurer, 

flanobilder, diabilder eller teater i någon form. Många sagor fungerar utmärkt att berätta 

visuellt med flanobilder. Genom att använda sig av diabilder kan många barn se sagan 

samtidigt. De stora bilderna kan bli stämningsskapande och ge sagan ytterligare dimensioner. 

Genom att använda handdockor och fingerdockor till berättandet blir sagan konkret visad för 

barnen då dockorna rör sig och talar. Barnen får något att fokusera blicken, koncentrationen 

samt uppmärksamheten på. Fördelar med att använda sig av tredimensionella figurer är enligt 

Granberg att fler barn kan ta del av berättandet på samma gång och det ger barnen en visuell 

och konkret upplevelse av texten samt att barnen på egen hand kan använda figurerna och 

återberätta sagan (1996). En sagopåse är en saga med konkret material som symboliserar 

berättelsen. Sagopåsar har enligt Henriksson används under lång tid av förskolepedagoger vid 

språksamlingar och vid sagostunder (2006). Däremot så menar Henriksson att läsvilan i 

förskolan ofta består av kassettlyssning eller oplanerad högläsning (2000). Litteratur kan 

också vara utgångspunkten för pedagogiskt drama och bli en frizon mellan fantasi och 

verklighet (Henriksson, 2000). Genom enkla dramatiseringar kan olika händelser och 

personer levandegöras (Taube, 2007b). För barn som har ett annat hemspråk än svenska kan 
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visuellt berättande av sagan konkretiseras och underlätta för dem att få en förförståelse och se 

handlingsspåret i sagan lättare (Ekström & Isaksson, 1997). Även för de minsta barnen är 

visuellt berättande bra för att hjälpa dem att kunna föreställa sig huvudpersonerna och miljön 

då de har svårare för att föreställa sig och kunna skapa egna bilder runt en berättelse 

(Ärnström & Hagberg, 1991). Enligt Granberg är visuellt berättande inte lika vanligt som 

högläsning (1996).  

3.10.5 Rim och ramsor  

Ekström & Isaksson menar att poesi, rim och ramsor är ordglädje. De rytmiska rörelserna ger 

ett rytmiskt tal. Barnet får njuta av att smaka på ordvändningar och klanger. Rim och ramsor 

kan bli en länk mellan förskolan och hemmet när barnet ska börja och det blir språkligt 

igenkännande för det lilla barnet. Barn som leker med nonsensord och ljud, rimmar och 

ramsar klarar lättare av att läras sig läsa och skriva (Ekström & Isaksson, 1997). Taube menar 

att det är allra bäst om vi redan i förskolan stimulerar barnets språkliga medvetenhet genom 

att använda rim och ramsor. Då får barnet successivt märka språkets uppbyggnad. Just att 

rimma och leka med ord upplevs många gånger inte så kravfyllt men ger underlättande 

effekter på skriv- och läsinlärningen. Barn behöver yttre påverkan och stimulans för att 

upptäcka den fonologiska sidan av språket, och genom att vi använder rim och ramsor samt 

andra språklekar kan vi förhindra svårigheter för barnen vid deras möte med det alfabetiska 

skriftspråket (Taube 2007b). Fingersagor benämns oftast med fingerramsor. Fingerramsor har 

en betydande funktion för både kroppsuppfattningen och språkutvecklingen och har en 

självklar plats inom förskolan (Granberg, 1996). Den vuxne och barnet får en nära kontakt 

genom fingerlekar och rimmen. Rytmen i ramsorna i förening med rörelserna bidrar till att 

barnen lätt minns dem. Med rim och ramsor kan barnet få upptäcka det roliga med att leka 

med språket och de behöver inte förstå alla ord. När ett barn kan rimma så har barnet fått en 

viss medvetenhet om ordens ljud (Svensson, 2005b). Det är lätt att använda sig av 

fingerramsor eftersom de inte kräver någon rekvisita (Granberg, 1996). 

3.10.6 Bilderboken 

Det som gör bilderboken unik som konstform är att den består av två kommunikationsnivåer i 

en kombination, den visuella och den verbala. I film och teater kombineras dessa nivåer också 

men längden är fixerad till skillnad från bilderboken där man kan bläddra tillbaka, stanna upp 

vid en sida. Uppläsaren är inte heller lika oumbärlig som en skådespelare är vid framförandet 

(Nikolajeva, 2000). Bilderboken har enligt forskare en fantasistimulerande och estetisk 
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funktion. Bilder väcker barns nyfikenhet och en önskan att få veta mer (Ekström & Isaksson, 

1997). 

 

3.11 Flerspråkighet - Barn med annat modersmål än svenska 

Att lära sig ett nytt, främmande språk i ett nytt land med annan kultur och klimat än man är 

van vid tar tid.  För att lära sig ett ord på ett nytt språk behöver man upprepa ordet 60 gånger. 

För kommunikation, bearbetning av tankar och känslor och begreppsbildning är språket det 

viktigaste verktyget. Det är i samvaro med andra människor som språket utvecklas (Granberg, 

1996). 

 

Fil.dr i pedagogik Gunilla Ladberg menar att det är en ”mänsklig rättighet att få använda sitt 

modersmål. Det är också en mänsklig rättighet att få lära sig språket i det samhälle man lever 

i” (1996:4). 

 

För barn med flera språk är det varken konstigt eller onormalt att vara flerspråkig. Alla barn, 

oavsett begåvning kan lära sig många språk. Det viktigaste skälet till att lära sig ett nytt språk 

är behovet av att bli förstådd. Flerspråkighet innebär att varje språk behöver utvecklas så det 

kan användas på ett korrekt vis. Människor som är flerspråkiga varierar och utvecklar 

språken olika beroende på hur och med vem man talar. Språken kan vara olika dominerande i 

livets olika skeende (Ladberg, 1996). 

 

Barn lär sig ett språk för att kunna kommunicera. Det viktigaste är att det finns en 

kommunikation och inte vilket språk som används.  Att hålla isär de olika språken lär 

flerspråkiga barn sig tidigt. Däremot händer det att de medvetet blandar, växlar mellan 

språken. Alla ord finns inte i alla språk, därför blir det ett naturligt inslag att ”låna” ord från 

ett annat språk för att kunna förklara och göra sig förstådd.  Det är trots det inte alltid 

flerspråkiga barn kan tala ett språk själva men däremot förstå det.  Beroende på om ett språk 

tillhör en minoritet eller majoritet kan vara avgörande för hur betydelsefullt tillägnandet av 

det anses vara (Ladberg, 1996). 

 

Enligt Svensson (1998) är det inte enbart de olika språken som barnet lär sig utan även annat 

som speglar språken dvs. tankesätt, kulturer, normer och traditioner. Förutom att ett språk ger 

möjlighet att förmedla tankar skapar språket tankar. 
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Enligt Ladberg (1996) anser fortfarande många ”enspråkiga” svenskar i vårt land att 

flerspråkighet är problemfyllt och de har svårigheter att se de möjligheter och fördelar som 

kunskap och tillgång till flera språk kan innebära. Man väljer att fokusera på flerspråkighet 

som problem och något svårhanterat. Författaren förmedlar en viktig slutsats, genom 

uppmaningen att det både behövs mer kunskap och att det är betydelsefullt att motarbeta de 

värderingar och fördomar som finns i samhället. Barn har vuxna som förebilder. Det är de 

vuxnas beteende i barnets omgivning som påverkar och har betydelse för hur barnets olika 

språk utvecklas. 

 

I Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) påtalas vikten av att förskolans personal dagligen 

integrerar det svenska språket och stödjer barns modersmål i verksamheten. Genom att 

personalen är medveten om barnets kulturella och språkliga bakgrund, handlar det om att ge 

barnet stöd för den kulturella identiteten och för språkutveckling i både det svenska språket 

och modersmålet. Modersmålet är inte enbart betydelsefullt för språkutvecklingen, utan har 

även stor betydelse för den sociala och emotionella utvecklingen. Denna uppfattning delar 

Ladberg (2000) och menar att ett förhållningssätt som innebär att pedagoger ser barnets alla 

språkkunskaper som en tillgång är värdefullt och viktigt i det pedagogiska arbetet. För barnets 

växande självförtroende är det viktigt att pedagogen ger bekräftelse på att det som barnet 

bidrar med är betydelsefullt. 

 

För att stimulera språkutvecklingen nämner Ladberg (1996) användning av bilder eller 

föremål som ingår i ett sammanhang. Vidare menar hon att för att bibehålla barnets intresse 

är det viktigt att pedagogen läser sagor och berättar på den nivå som barnets förkunskaper 

och förståelse finns. Som hjälpmedel kan sagan illustreras med flanomaterial eller teckningar. 

Att använda pedagogiska hjälpmedel som rim, ramsor, rytm och musik är bra för 

språkinlärningen. Samtidigt som det blir en upplevelse som är lustfylld ges barnen möjlighet 

att närma och lära känna språkets uppbyggnad och ljud. Aktiviteter som läsning och 

berättande menar fil.dr och språkforskaren Lenore Arnberg (2004) ger känslomässig nära 

kontakt som underlättar för inlärning. Sysselsättning anses även vara utvecklande för fantasin 

och ger barnet möjlighet till ett ökat ordförråd och möte med ny språklig struktur. 

 

Arnberg (2004) anser att för inlärning, identitetsutveckling och tänkande är språket ett viktigt 

redskap. Hon utvecklar vidare sin uppfattning att det är viktigt att det flerspråkiga barnet lär 
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sig ett av språken bra. Det språk som dominerar bör undervisningen ske på, och i en svensk 

förskola eller skola innebär det svenska språket. Enligt Arnberg visar forskningsresultat på ett 

samband mellan kunskaper i undervisningsspråket och vilken framgång barnet får i skolan. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod  

För vårt arbete har vi har valt att göra en kvantitativ undersökning. Vi valde enkät då vi 

genom en empirisk studie önskar få ett större antal svar snabbt, att ta ställning till (bilaga 2). 

Enligt författarna Patel & Davidsson är empiri detsamma som erfarenhet och enkätmetoden 

ger ett brett underlag men informationen blir ofta ytlig. Det gäller att vara noggrann vid 

formulerandet av enkätens frågor (2003). Enkäter fungerar bäst påtalar författarna Johansson 

& Svedner (2006) då det gäller faktafrågor, och det är intervjufrågor som lämpar sig bäst då 

det gäller synsätt och inställningar. 

 

Det vi vill undersöka med vår vetenskapliga undersökning är barnlitteraturens roll i förskolan, 

vilket utrymme den har, och hur pedagogerna utnyttjar den i den dagliga verksamheten. Vi 

önskar få veta hur det förhåller sig på ett större antal förskolor, därför menar vi att den 

bredden och mängden svar får vi endast genom att ett större antal avdelningar tillfrågas. För 

vår undersökning anser vi att tiden inte räcker till för ett stort antal enskilda 

pedagogintervjuer. Vi valde även enkätmetoden eftersom det kändes som att tiden var knapp i 

slutet på maj månad, då många pedagoger snart skulle gå på ledighet. 

   

I missivet som följer med enkäten (bilaga 1) har vi presenterat oss själva, och lämnat våra 

adresser och telefonnummer. Detta brev är viktigt, då det förklarar syftet med undersökningen 

och därför kan motivera de svarande att vilja delta (2006). De arton enkätfrågorna är av både 

strukturerad och standardiserad karaktär, det vill säga det finns både fasta svarsalternativ och 

utrymme för kompletteringar. Frågorna testas på fyra pedagoger vid en förskola där en av oss 

arbetar. Viss kritik framfördes angående otydlighet i några av frågeställningarna, vilket var 

både lärorikt och givande och frågorna rättades till.     

 

Genom att göra undersökningen konfidentiell ökar möjligheten för oss att ta kontakt för 

vidare frågor eller undringar, samt att det underlättar för påminnelse vid behov. Därför 

numreras enkäterna, men det är endast vi som känner till namnlistan. Namnlistan skall 

förstöras så snart undersökningen är genomförd (Patel & Davidsson, 2003). 
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Litteraturen till vår bakgrundsdel består av kurslitteratur som vi läst under tidigare kurser. 

Litteratur har även lånats på universitetsbibliotek, stadsbibliotek och kommunbibliotek. 

 

4.2 Urval 

Vi valde enkätmetoden eftersom det kändes som att det endast var några veckor kvar tills 

semesterperioden börjar, och vissa förskolor då slår samman sina avdelningar. Då blir 

arbetsbördan ofta större för dem som arbetar kvar, och detta skulle kunna vara en anledning 

till att inte fylla i enkäten. 

  

När vi påbörjade examensarbetet fanns det i kommunal regi totalt 38 förskolor med 

sammanlagt 139 avdelningar i Växjö tätort. Med risk för att arbetet skulle bli för omfattande 

och stort, valde vi att begränsa undersökningen. Vi gjorde en avgränsning och delade ut 

enkäten till tio kommunala förskolor, vilka består av sammanlagt 41 avdelningar i tre 

varandra närliggande områden. Områdena har gemensamt att de är geografiskt centralt 

placerade samt storleksmässigt jämförbara. Förskolornas upptagningsområden är likvärdiga, 

då det finns familjer från olika samhällsklasser, hyreshus och villaområden representerade.  

Enkäterna delades ut personligen av en av oss, för att vi av den anledningen om möjligt skulle 

få in så många svar som möjligt.  

 

Det bortfall som kan noteras efter genomförd undersökning är 14 enkäter. Av 41 utdelade 

enkäter har vi således fått tillbaka 27 stycken. Vi anar att bortfallet delvis hänger samman 

med den valda tidpunkten på terminen, då flera av den ordinarie personalen på avdelningarna 

redan gått på semester. Efter personlig kontakt med två förskolor vet vi med säkerhet att fyra 

enkätsvar från ett område ”fastnat” hos ansvarig rektor. Enkäten följer de forskningsetiska 

regler som omnämns av Johansson & Svedner, nämligen att de svarande ska få den 

information de behöver om undersökningens syfte, samt ha möjlighet att ställa frågor om de 

så önskar. De skall även känna att det är möjligt att avbryta sin medverkan, och kunna lita på 

att deras svar behandlas konfidentiellt (2006).  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Enkäten består av arton frågor, varav fyra är bakgrundsfrågor och den sista består av ett 

utrymme för övriga kommentarer. Bakgrundsfrågorna handlar om avdelningens 

åldersindelning, antal barn, personaltäthet samt i procent andelen flerspråkiga barn på 

avdelningen. De övriga tretton frågorna handlar om i vilka former man använder 

barnlitteratur, vilken funktion, syfte och inställning man har med barnlitteratur i olika former. 

Det frågas även efter materialets tillgänglighet på förskolan, hur ofta och i vilka 

gruppkonstellationer man läser och barnens möjlighet att påverka. Våra mailadresser och 

telefonnummer står på missivet (brevet), ifall det skulle uppstå några frågor vid ifyllandet av 

enkäten. Ann-Chatrin lämnade personligen enkäterna på varje förskola, och efter ifyllandet 

skickades de tillbaka till hennes förskola via kommunens internpost. Detta önskemål stod 

skrivet i missivet. Genom det personliga mötet hoppades vi få tillbaka fler enkäter, än om de 

skickats med post. När det är en vecka kvar till inlämningsdagen den 19 juni 2008, mejlar vi 

och påminner rektorerna för respektive område om enkäten.  

 

4.4 Procedur 

En av oss kopierar och numrerar enkäterna som därefter lämnas över personligen av Ann-

Chatrin som är verksam i Växjö, till en pedagog på varje förskola. Detta tror vi gör att fler 

engagerar sig och verkligen fyller i enkäten.  Hon tackar även på förhand för deras 

medverkan. Pedagogerna blev även informerade om att enkäten inte är anonym utan 

konfidentiell. Pedagogerna på respektive avdelning fyller i och lämnar ett gemensamt svar, 

och enkäterna skickas genom internpost tillbaka till Ann-Chatrin. Efter en dryg vecka hade tre 

enkäter kommit tillbaka. Vi är medvetna om att detta är en hektisk tid på förskolorna, med 

avslutningar och sommarfester. Vi beslutade då att skicka en liten påminnelse via respektive 

rektor. Av de 41 enkätblanketter som vi delade ut, har vi fått respons i form av svar från 27 

avdelningar, det vill säga en svarsfrekvens på ca 66 %. Därefter har vi läst och sammanställt 

resultatet av vår undersökning. Detta redovisas med staplar och kommentarer i vår resultatdel. 

För att visa vårt gillande att pedagogerna avsatt tid för att svara och medverka i vår 

undersökning, har vi skickat tackkort till respektive förskola för att på så sätt visa vår 

uppskattning för deras deltagande. 
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5. Resultat 
Vårt resultat är grundat på de svar vi fått in från undersökningen. I den sammanfattning och 

redogörelse av svar från pedagoger från olika avdelningar och förskolor följer vi de frågor vi 

ställt i enkäten (bilaga 2). 
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Det är pedagoger från 27 avdelningar som svarat och avdelningarna är fördelade på olika 

ålderskategorier. Sju av de insamlade svaren kommer från pedagoger på 

småbarnsavdelningar, barnen är 1-3 år. Det är två olika kategorier av syskongrupper bland 

svaren. Två av dem är syskonavdelning med en ålders- spridning på 1-5 år, och två andra med 

åldersgrupp 3-5 år. En avdelning har verksamhet för barn i åldern 2-4 år, de resterande 8 

avdelningarna är åldershomogena, respektive 1-, 2- och 4-åringar med varsin avdelning samt 

5 avdelningar med 5-åringar. På varje avdelning finns flerspråkiga barn representerade, med 

en variabel från 15 % till 100 %. Personaltätheten i barngrupperna varierar från 2- 4 

pedagoger per avdelning, som innebär en sammanlagd tjänstgöringsgrad på 2,00 – 3,65 %, 

beroende på vilken ålderskategori och vilket antal barn gruppen består av.  
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Pedagogerna på alla avdelningar använder sig av barnlitteratur som tryckt bok. Andra former 

av barnlitteratur som pedagogerna främst använder svarar 92 % är rim & ramsor, sagopåsar 

89 % och 74 % flanosagor. Förutom dessa fyra alternativ svarar 56 % att verksamheten 

erbjuder fritt berättande och 59 % drama. Att lyssna på sagor elektroniskt genom kassett/cd 

gör 44 %. Vid enstaka tillfällen ser tre avdelningar på samma förskola berättelser och sagor på 

dvd/video. 

 

Enligt pedagogerna görs barnen delaktiga i barnlitteraturens olika former genom att vara med 

att välja exempelvis bok och sagopåse, medverka i sagoberättandet och återberättande, samt i 

dramatisering av sagor. Alla pedagoger svarar att förskolans syfte med användning av 

barnlitteratur är för att främja språkutvecklingen, ge barnen möjlighet till ett ökat ordförråd, 

ordförståelse och begreppsuppfattning. Ytterligare aspekter som flertalet av enkätsvaren gör 

gällande är att syftet även är att stimulera fantasin och att det är viktigt för den känslomässiga, 

empatiska utvecklingen samt även bidrar till en ökad gemenskap bland barnen, och tillfälle 

för en avkopplande och lugn stund. Dessutom bidrar barnlitteratur till att föra våra traditioner 

och kulturarv vidare. En avdelningspedagog anger som svar på vilket syfte de har med 

förskolans användning av barnlitteratur att den ger språkträning, och att barnen kan 

uppleva/skapa egna ”inre” bilder. Barnen får träning i att kunna återberätta, reflektera och 

fråga. I närkontakt med en vuxen ges barnen tillfälle till att uppleva en lugn och positiv 

lässtund. Pedagogen förmedlar att det finns en glädje och är lustfullt att läsa böcker. 

 

Pedagogerna på alla förskolorna anser att barnlitteraturen har en nödvändig funktion i 

verksamheten. Barnlitteraturen erbjuder framförallt en naturlig samlingspunkt för lärande, 

som även ger barnen möjlighet att få en lugn stund och varva ner. Gemensamt för 

pedagogerna är att de har en positiv inställning till barnlitteratur och anser den vara ett viktigt 

och ett lustfyllt arbetsredskap. Dessutom finns det på en av förskolorna med fem avdelningar 

en pedagog som är bok och kultur ansvarig. 

 

Enligt pedagogernas åsikt är det viktigt och betydelsefullt för verksamheten att barnlitteratur 

är underhållande, avslappnande och kunskapsförmedlande. Majoriteten av pedagogerna, 63 % 

menar att barnlitteratur har en ovärderlig betydelse i verksamheten. 30 % anser att den har 

stor betydelse och resterande 7 % värderar betydelsen som ganska stor.  
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Pedagoger på en avdelning skriver att barnlitteratur ingår i all daglig verksamhet som 

pedagogiskt material för lärandeprocesser. Andra pedagoger på olika förskolor menar att 

användning av barnlitteratur är en viktig förutsättning i arbetet med mångkulturella barn. 

Pedagogernas erfarenhet är att läsning och bearbetning av barnlitteratur är nödvändig för 

flerspråkiga och språksvaga barn i verksamheterna. 

 

 

Barnlitteraturens placering på förskolorna 
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De flesta av förskolornas avdelningar förvarar böcker i bokhyllor, några i boklådor samt både 

och. Det är endast ett fåtal som har böcker även förvarade i förråd. Böcker i någon form finns 

tillgängliga för barnen på alla avdelningar. Det är barnens ålder och hur aktsamma de är om 

böckerna som avgör vilka slags böcker som finns framme. När det gäller äldre barn påtalar 

pedagoger på en avdelning att barnen skall kunna nå dem när de själva vill titta i en bok. Alla 

avdelningar förvarar ömtåligt material som sagopåsar, sagolådor och flanosagor i vuxenhöjd, 

vilket innebär att det blir tillgängligt när barnen ber om det. 

 

Enligt enkätsvaren tar både barn och pedagoger initiativ till läsning och på alla förskolor 

förekommer högläsning dagligen för verksamhetens barn. På de flesta avdelningar läser 

pedagogerna flera gånger per dag. Verksamheterna med äldre barn har alla fasta lästider i 

samband med vilan efter lunch. Vid den fasta lästiden delas barnen upp i olika grupper, 

beroende på barngruppens sammansättning, mognad och språkförståelse.  De pedagoger som 

arbetar med de yngre barnen svarar att läsning främst förekommer på morgonen och vid den 

fria leken, när barn eller pedagog spontant tar initiativ.  

  

Det är barnen på förskolornas avdelningar som oftast bestämmer vilken eller vilka böcker som 

ska läsas vid de olika tillfällena. De flesta, 74 % av förskolornas barn har inflytande och är 
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med vid boklån vid bibliotek. Vid inköp av ny barnlitteratur och material till barnlitteratur är 

det endast ett fåtal, 7 % av pedagogerna som svarar att barnen har inflytande och avgör vad 

som köps in.  
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6. Diskussion 

6.1 Styrdokument 
Enligt förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2006) som är ett av styrdokumenten för 

verksamheten, ska förskolan ta tillvara varje barns intresse och nyfikenhet för skriftspråket 

och stimulera och uppmuntra deras språkutveckling. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att berätta, lyssna och reflektera samt utveckla sitt talspråk. Pedagogerna i 

verksamheten ska stödja barnen i deras kommunikations- och språkutveckling. Vi anser att 

inom förskolan finns det goda möjligheter att arbeta mot dessa mål genom att använda 

barnlitteratur i olika former, såsom läsning, berättande, rim och ramsor osv. I Lpfö 98 sägs 

inte någonting om hur pedagogerna i förskolan skall använda barnlitteratur för att sträva mot 

de uppställda målen (Skolverket, 2006). Genom vår enkät undersökning har vi fått en bild av 

hur förskolor arbetar med barnlitteratur och i vår litteraturgenomgång kan vi se att 

barnlitteratur är ett utmärkt redskap för att arbeta mot läroplanens mål.  

 

6.2 Barnlitteraturens roll i förskolan  

I undersökningen har pedagogerna uppgett ett flertal olika syften med att använda 

barnlitteratur i förskolan. Gemensamt är att alla påtalar att det främjar barns språkutveckling, 

möjlighet till ett ökat ordförråd, ordförståelse och begreppsuppfattning. Att högläsning har en 

positiv påverkan på barnets ordförråd och att den förmedlar kunskap om språkets konstruktion 

och uppbyggnad är ett flertal författare ense om och de poängterar just dessa anledningar till 

att använda barnlitteratur i förskolan (Svensson, 1998, Taube, 2007, Ekström & Isaksson, 

1997). Till exempel så skriver Svensson (1998, 2005b), att för att hjälpa barnen att utveckla 

ett rikt språk så är böcker det bästa hjälpmedlet. Vilka effekter högläsningen har på barnets 

kommande läsförmåga och läsutveckling råder det delade meningar om (Svensson, 1998, 

Taube, 2007a, Westerlund & Segnestam, 1988). Enligt Svensson (1998) så finns det 

undersökningar som tyder på att barn som tidigt få höra upplästa berättelser har en bättre 

läsutveckling vid sju års ålder medan Taube (2007a) hävdar att det endast rör sig om små 

skillnader på vilka effekter högläsningen har på läsförmågan hos barn. 

 

För pedagoger är boken viktig när det gäller att integrera och kommunicera med barnen på 

förskolan. Barnen får genom boken höra en stor variation av hur omfattande språket kan 
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användas. De flesta språkforskare är överens om vikten av föredömen då det gäller barnets 

sociala och språkliga fostran. Vygotskij ansåg det vara bra att utmana barnets tankar med 

lagom svåra frågor (2005). Enligt Bruner (1998) kan vi genom att föra diskussion om vad som 

lästs utveckla barnets tidigare erfarenhet och hjälpa barnet att tala om känslor.  Flertalet av de 

svarande har även tagit upp att barnlitteraturen stimulerar fantasin och är viktig för den 

känslomässiga, empatiska utvecklingen. Den bidrar även till en gemenskap med andra, och 

ger också tillfälle för en avkopplande och lugn stund. Dessa aspekter lyfter även Granberg 

(1996) upp som olika pedagogiska värden vilka sagostunden fyller. Språket inverkar på vårt 

tänkande och är därför oerhört viktigt för vår kognitiva utveckling. Det hjälper oss i vår 

sociala samvaro med andra människor och knyter oss samman menar också Svensson (1998). 

Enligt Bettelheim (2005) hjälper litteratur till att bygga upp den viktiga självkänslan och 

berikar barnens inre liv och fantasi. Svensson uttrycker att böcker är nödvändigt för barnets 

själsliga utveckling och hon framhåller att högläsning skapar en gemenskap och samvaro 

mellan barn och vuxen och att högläsning är något njutbart och underhållande (2005b).  

 

Alla tillfrågade anser att barnlitteraturen har en nödvändig funktion i verksamheten, framför 

allt ser de barnlitteratur som en naturlig samlingspunkt för lärande men även att den ger 

barnen möjlighet att få en lugn stund och varva ner. Henriksson (2000) påtalar att barn 

behöver lugna högläsningsstunder samtidigt som både Granberg (1996) och Svensson (2005b) 

menar att sagostunden ibland används för att lugna barnen och som bedövningsmedel när de 

ska somna. Av erfarenhet vet vi att lässtunden efter lunch ofta används för att det ska vara 

lugnt på avdelningen då de yngre barnen ska sova, och för att pedagogerna ska kunna ta ut 

sina raster. Dessutom är den läsande ofta även ”telefonvakt” under tiden. Litteraturen som är 

ett utmärkt pedagogiskt verktyg bör inte främst användas då barnen och kanske även 

pedagogen, är trötta och mätta efter maten. Det blir då mera som ett sömnmedel, istället för de 

lärorika, kreativa, tankeväckande och stimulerande samtalen då hjärnan är pigg och alert. När 

det gäller pedagogernas inställning till barnlitteratur så kan vi i de svar vi ha fått se att de ser 

den som ett viktigt och lustfyllt arbetsredskap. Pedagogerna anser att det är viktigt och 

betydelsefullt för verksamheten att barnlitteraturen är underhållande, avslappnande och 

kunskapsförmedlande. Barnlitteraturen har en stor betydelse och majoriteten av pedagogerna 

har svarat att barnlitteratur har en ovärderlig betydelse i verksamheten. En del av pedagogerna 

framhåller att användning av barnlitteratur är en viktig förutsättning i arbetet med 

mångkulturella barn och ser läsning och bearbetning av barnlitteratur som något nödvändigt 

för flerspråkiga och språksvaga barn i verksamheterna. Arnberg (2004) anser att för inlärning, 
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identitetsutveckling och tänkande är språket ett viktigt redskap. Hon utvecklar vidare sin 

uppfattning att det är viktigt att det flerspråkiga barnet lär sig ett av språken bra. Det språk 

som dominerar bör undervisningen ske på, och i en svensk förskola eller skola innebär det 

svenska språket. Granberg (1996) påtalar att barnlitteratur är något som av många anses vara 

en självklarhet i förskolan men att litteraturen alltför ofta fått en ringa betydelse i 

verksamheten. Att Granbergs teorier inte stämmer helt överens med resultatet från 

undersökningen tror vi beror på att ett antal år förflutit sedan boken gavs ut 1996. 

Verksamheten och pedagogiken har under dessa år förändrats och utvecklats på förskolorna. 

Idag är pedagogerna medvetna om barnlitteraturens betydelse och den används som ett viktigt 

redskap på förskolorna. En annan orsak till att alla svarande uppgett att barnlitteraturen har en 

stor betydelse i verksamheten kan bero på att samtliga arbetar på avdelningar representeras av 

flerspråkiga barn och där är språket ständigt i fokus. Dessutom är svaren av en självanalytisk 

karaktär som inte är objektiva,  eftersom det  varken görs  enskilda intervjuer eller 

observationer. 

 

Vi har i vår undersökning fått fram att den form av barnlitteratur som används mest är den 

tryckta boken. Barn i förskolan är aktiva användare av bilderboken både själva och 

tillsammans med andra menar Simonsson (2004). På förskolorna används även rim och 

ramsor i hög grad. Många pedagoger är idag medvetna om rim och ramsors betydelse för att 

stimulera barnens språkliga medvetenhet och det är enkelt på så sätt att det inte kräver någon 

rekvisita (Granberg, 1996). När det gäller visuellt berättande så är det sagopåsar som 

förekommer mest. Vi har i vår undersökning fått fram att på alla avdelningarna så finns det 

flerspråkiga barn och för dem är ett visuellt berättande av vikt, då sagan konkretiseras och de 

ser handlingsspåret i sagan lättare (Ekström & Isaksson, 1997). Att använda konkret material 

menar även Ladberg (1996) är språkutvecklande och en tillgång för flerspråkiga barns 

inlärning. I Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) påtalas vikten av att personalen i förskolan 

genom att vara medveten om barnets kulturella och språkliga bakgrund, ger barnet stöd för 

den kulturella identiteten och för språkutvecklingen både i det svenska språket och 

modersmålet. Material med föremål och bilder är då ovärderliga samt att man utgår från 

barnens erfarenhetsvärld (1996).  Även för de yngre barnen är ett visuellt berättande till hjälp 

eftersom de har svårare att föreställa sig och skapa egna bilder (Ärnström & Hagberg, 1991). 

Arnberg (2004) påtalar att det är viktigt med en känslomässig nära kontakt för inlärning. 

Liknande synpunkter har pedagogerna i undersökningen, som kommer fram i resultatdelen. 

Fritt berättande och drama används av drygt hälften av de svarande. Att inte fler använder sig 
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av fritt berättande kan bero på ett flertal av de svarande arbetar på småbarnsavdelningar samt 

att det förekommer flerspråkiga barn på alla avdelningar och dessa barn har lättare att ta till 

sig en saga om den är illustrerad i form av bilder i en bok eller med visuellt berättande. En 

annan orsak enligt oss kan vara att pedagoger känner sig obekväma och osäkra i att berätta 

fritt eller dramatisera med barnen. Granberg (1996) skriver att visuellt berättande inte är lika 

vanligt som högläsning och att det var den tyckta boken som är den form som används mest 

förvånade oss inte.  Däremot blev vi positivt överraskade över att det var så många förskolor 

som använde sig av sagopåse som visuellt berättande. Vi har själva erfarenhet av att arbeta 

med att framställa sagor visuellt och upplever att kommunikation skapas, som ger en ökad 

kontakt med barnen under sagostunden och där barnen blir mer delaktiga. Vår uppfattning är 

att visuellt berättande fått en större omfattning i förskolornas verksamhet än tidigare.  

 

I vår undersökning har vi fått fram att enligt pedagogerna så görs barnen delaktiga på flera 

olika sätt när det gäller att använda barnlitteratur i olika former. Barnen får välja vilken eller 

vilka böcker som ska läsas eller lånas på biblioteket, välja sagopåse, medverka i 

sagoberättandet, återberätta samt dramatisera sagor. Däremot så vet vi inte i vilken omfattning 

detta sker. När barnen får möjlighet att återberätta sagan blir de mentalt aktiva och tränar sin 

språkförmåga (Svensson 2005b, 2007, Taube, 2007a).  Vid nyinköp av böcker eller annat 

material är det få som anger att barnen görs delaktiga. Kåreland (2001) menar att för att väcka 

barns läslust räcker det inte med att enbart ha tillgång till litteratur utan det gäller att barnen 

ges möjlighet och tid att få umgås med litteratur och skapa en inställning till böcker som är 

positiv. Simonsson menar att då barnen får handha och ”umgås” med böcker enskilt eller 

tillsammans, så skapar de ”sig en slags barnkulturell kompetens” (2004:209). 

 

Enligt våra enkätsvar så förekommer det högläsning dagligen för verksamhetens barn. 

Merparten av de svarande menar att de läser flera gånger per dag. De avdelningar som består 

av äldre barn har alla fasta lästider i samband med vilan efter lunch. På avdelningar med 

yngre barn förekommer läsning främst på morgonen och vid den fria leken eller spontant när 

något barn eller pedagog tar initiativ till läsning. Eftersom vår undersökning enbart består av 

enkäter till pedagoger och inte några observationer så vet vi inte med säkerhet hur det 

förhåller sig. Enligt Svensson så framkom det i den studie hon gjort att förskolepersonal 

hävdar att det förekommer läsning varje dag men att det endast var 15 % av avdelningar som 

genomförde läsning varje dag (2005a).  
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Westerlund och Segnestam (1988) anser att det är en god vana att man har en bestämd tid 

varje dag avsatt för läsning men att det inte ska utesluta att man läser vid spontana tillfällen 

också. De påtalar också att det är vanligt att man enbart läser när man inget annat har att göra. 

Det är vid den fasta läsvilan som barnen delas in i olika grupper beroende på barngruppens 

språkförståelse, mognad och sammansättning. Att kunna sitta still och lyssna kräver 

koncentration och genom att bilda mindre grupper underlättar man för barnen att klara av det 

samt ger barnen en ökad möjlighet att få sitta nära den som läser. Det gör att barnen lättare ser 

bilderna och stunden upplevs som mysig och trygg (Westerlund & Segnestam, 1988). För 

kommunikation människor emellan är språket viktigt, och barn lär sig ett språk för att vara 

delaktig i kommunikationen (Ladberg, 1996). Språket har inverkan på hur vi tänker menar 

Svensson (1998) och det är hur vi förmedlar våra tankar som är betydelsefullt för den sociala 

samvaron, och som knyter oss människor samman.  

  

Barnlitteraturen är främst placerad i bokhyllor. En del använder sig av boklådor. Alla 

avdelningar förvarar sagopåsar, sagolådor och flanosagor i vuxenhöjd på grund av att dessa 

består av ömtåligt material. Men pedagogerna uttrycker att barnen får använda dessa om de 

ber om det. Granberg påtalar att ibland finns inte litteraturen tillgänglig för barnen och inte 

ens synlig och förklaring som ofta ges till detta är att barnen drar sönder och biter i böckerna. 

Vi vuxna är viktiga som förebilder för barnen och att vi visar på hur man ska hantera böcker. 

Genom att se till att det finns lämpliga böcker redan för de minsta barnen så kan vi förmedla 

en god vana till dem att ha roligt och att umgås med böcker (1996).  

 

De antagande vi kan göra är att det förekommer högläsning flera gånger per dag på 

förskolorna, och att barnen görs delaktiga på flera olika sätt när det gäller att använda 

barnlitteratur i olika former. För att vi skulle kunna dra fler slutsatser av vårt resultat, så borde 

vi ha gjort observationer eller djupintervjuer med pedagogerna. Alla medverkande i vår 

enkätundersökning framhåller barnlitteraturens många möjligheter och positiva effekter på 

barns lärande. De påpekar att språkutvecklingen och ordförrådet stimuleras då barn tidigt får 

höra böcker läsas. Även möjligheterna att anpassa berättelserna efter de behov som finns i 

gruppen, och att man därmed kan stärka både grupp- och jagkänslan hos barnen genom samtal 

om det man läst. Pedagoger är viktiga som läsmodeller, då dessa inte alltid finns i hemmen. 

Ordglädje, som lek med ord, rim och ramsor, tränar både barnens minne och koncentration. 

En positiv inställning till böcker och läsning, kan göra att läxor längre fram inte upplevs så 

kravfyllt och kan även förebygga vissa läs- och skrivproblem.  
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En åsikt som vi finner angelägen att framhålla här, efter att ha läst flera studier där det visar 

sig att pedagogerna inte använder barnlitteraturens möjligheter fullt ut, är att det behövs ny 

gnista och inspiration. Därför anser vi att barnlitteraturens många möjligheter behöver ny 

inspiration. Det behövs fler intressanta artiklar i våra facktidningar, inspirerande kurser och 

engagerande studiedagar. Möjligheterna är obegränsade i det fantastiska utbud av bra 

barnlitteratur som finns, både i handeln och på våra utmärkta bibliotek. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Att fortsätta forska kring barnlitteraturens funktion i förskolan och skolan, anser vi är 

nödvändigt, och vår uppfattning är att det även bidrar till att pedagoger i verksamheterna får 

ta del av ny forskning och kunskap genom föreläsningar och utbildningsdagar.  

 

Våra tankar kring fortsatt forskning är att det vore intressant med en större och mer 

omfattande undersökning, som innefattar en jämförelse mellan förskolor/avdelningar med 

flerspråkiga barn och med endast svensktalande barn.  Om barnlitteratur används på samma 

sätt eller annorlunda anser vi är både intressant och betydelsefullt att få kunskap om.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 41



                                                                                                                                  

Litteraturlista 
Arnberg, Lenore (2004). Så blir barn tvåspråkiga. Stockholm: Wahlström & Widstrand   

Bettelheim, Bruno (1987). Sagans förtrollade värld.  Norstedts 

Chambers, Aidan (1994). Böcker inom oss. Stockholm: Norstedts 

Dejke, Helén (2006). Berätta för barnen! Hässelby: Runa förlag 

Ekström, Susanna & Isaksson, Britt (1997). Bildglädje & läslust. Falun: En bok för alla AB 

Espenakk, Unni m.fl. (2005). TRAS, tidig registrering av barns språkutveckling. Danmark:  

    Special pedagogiskt förlag 

Fast, Carina (2001). Berätta! Stockholm: Natur och Kultur 

Forssell, Anna (2005). Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber AB 

Granberg, Ann (1996). Små barns sagostund. Stockholm: Liber AB 

Henriksson, Lisa (2000). Bokpuffar. Falun: En bok för alla AB 

Henriksson, Lisa (2006). Nya bokpuffar. Stockholm: En bok för alla 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn. (2003). Utvecklingspsykologi. Andra uppl.  Stockholm:  

   Natur och Kultur 

Kjersén Edman, Lena (2002). Barn- och ungdomsböcker genom tiderna. Stockholm: Natur 

   och Kultur 

Kåreland, Lena (2001). Möte med barnboken. Uppsala. Natur och kultur 

Ladberg, Gunilla (1996). Barn med flera språk. Stockholm: Liber Utbildning AB 

Ladberg, Gunilla (2000), Skolans språk och barnets. Lund: Studentlitteratur 

Lindö, Rigmor (1986). Sagoskolan. Malmö: Gleerups 

Nationalencyklopedin (1990) Andra bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB    

Nikolajeva, Maria (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur 

Pramling, Ingrid, Asplund Carlsson, Maj & Klerfelt, Anna (1993). Lära av sagan. Lund: 

   Studentlitteratur 

Rhedin, Ulla (2004). Bilderbokens hemligheter.  Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB 

Sallergård, Maria (2001). Examensarbete ”Språk för alla? ” Linköpings universitet 

Simonsson, Maria (2004). Bilderboken i förskolan : en utgångspunkt för samspel: Linköpings  

   Universitet 

Simonsson, Maria & Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva : familjeliv och  

   populärkultur i möte med förskola och skola. Uppsala : Uppsala universitet. 

Skolverket (2005). Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes AB  

Skolverket (2006). Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes AB 

 42



                                                                                                                                  

Svensson, Ann-Katrin (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur 

Svensson, Ann-Katrin (2005a). Flödar det av läsning för barnen i förskolan? Läsning. Scira:  

   30, 2, s 4-10 

Svensson, Ann-Katrin (2005b). Språkglädje. Lund: Studentlitteratur 

Taube, Karin (2007 a). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag  

Taube, Karin (2007 b). Läsinlärning och självförtroende. 4:e uppl. Stockholm: Norstedts  

   akademiska förlag 

Westerlund, Monica & Segnestam, Ylva (1988). Ett rikt språk. Solna  

Ärnström, Ulf & Hagberg, Peter (1991). Berättarboken. Stockholm: BerättarVerkstan 

 

 

 

 43



                                                                                                                                  

      Bilaga 1 

 
             

 08.06.01. 

 

 

Hej! 

 

Vi är tre distansstudenter som under fyra år läst till lärare här i Växjö, med inriktning mot 

förskola och förskoleklass. I sommar skriver vi vårt examensarbete, och det ska vara klart i 

mitten av september. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka barnlitteraturens roll i förskolan, hur 

pedagogerna använder litteraturen och vilket utrymme den har i förskolans verksamhet. 

 

Enkäten kommer att skickas till tio centralt belägna förskolor i Växjö stad. 

Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att de är numrerade, men listan 

med adresser kommer endast att användas om vi behöver påminna någon, och/eller be någon 

om en personlig intervju. Efter att alla enkäter inkommit kommer listan att förstöras. Enkäten 

kan med fördel fyllas i tillsammans av avdelningens pedagoger. 

  

Det är mycket som ska hinnas med på våren! Men vi hoppas ni har tid en stund med en 

intressant enkät. Vi önskar enkäten i retur till Ann-Chatrin med internposten senast torsdagen 

den 19 juni. Lägg den i det medföljande kuvertet. Vi vill i förhand tacka för er deltagande och 

engagemang. 

 

Mvh 

Ann-Chatrin Eriksson, aerfr04@student.vxu.se  0470/39412, 073-2433809 

 

Annicka Enell, aeofr04@student.vxu.se  0140/ 20382, 070-2782272 

 

Ann-Charlotte Lennartsson, alffr04@student.vxu.se  0380/40880, 070-2769550   
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      Bilaga 2 

Enkätfrågor  

 
1. Vilken ålderskategori arbetar ni med, småbarn, syskon eller åldershomogengrupp? 

 

Svar:  ………………………………………………………………. 

 

 

2. Hur många barn är placerade på avdelningen? 

 

Svar:  ………………… 

 

 

3. Hur stor andel i procent av barnen, är två- eller flerspråkiga? 

 

Svar:  ……………………… 

 

 

4. Hur ser personaltätheten ut, hur många pedagoger är ni på avdelningen och vilket 

procenttal blir det sammanlagt? 

  

Svar: ………………………………………………. 

 

 

 

5. I vilka former använder ni er av barnlitteratur? Sätt kryss i ( ) 

 

( ) tryckt bok      ( ) sagopåse    ( ) drama       ( ) rim & ramsor      ( ) fritt berättande     

( ) flano-sagor   (  ) Sagokassett/cd 

 

annan: ………………………………………………………………………………………… 
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6. På vilka sätt görs barnen delaktiga i de olika formerna? 

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Finns det något syfte med att använda barnlitteratur i förskolan? Vilket isåfall? 

 

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Vilken funktion har barnlitteraturen i er verksamhet?  Är den ”nödvändig”, ingår i 

lärandet, är den ett sätt att få barnen att varva ner? 

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Vilken inställning har du som pedagog till barnlitteratur? 

 

Svar:……………....……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Hur tänker du kring val av barnlitteratur till förskolan? Varför läser ni för barnen? 

Svar: ( ) underhållande      ( ) avslappande   ( ) kunskapsförmedlande 

annat: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Vilken betydelse anser du att användningen av barnlitteratur har i er verksamhet? 

( ) ovärderlig betydelse ( ) stor betydelse  ( ) ganska stor betydelse  ( ) liten betydelse 
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Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Vem tar initiativ till läsning? 

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

13. Var och hur är barnlitteraturen placerad på förskolan? 

( ) tillgänglig för barnen    ( ) bokhyllor     ( ) boklådor   ( ) förråd      

kommentar:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. Hur ofta läser ni för barnen? 

( ) några ggr/vecka     ( ) 1g/dag      ( ) flera gånger/dag 

( ) efter lunchen   ( )  på morgonen  ( ) vid den fria leken 

Annan tid:……………………………………………………………………………………… 

  

15. När på dagen läser ni?  

 ( ) på eftermiddagen   ( ) spontant när barnen ber om det  ( ) fasta lästider 

( )  andra tillfällen som  

t.ex.…………………………………………………………………………………………… 

 

16. Hur organiseras (delas?) barngruppen vid läsning? 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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17. Har barnen inflytande i bokval vid läsning, boklån, inköp? Hur? 

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Övriga kommentarer kring frågorna eller annat: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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