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Vår studie beskriver hur barnlitteratur används i förskolan och vilka tankar som 

förskollärare har om barnlitteraturens betydelse. Vi vill även visa på vilka möjligheter 

och hinder som förskollärarna ser med sitt arbete kring barnlitteratur i verksamheten. För 

att ta reda på detta har vi intervjuat 8 förskollärare.  De ser att den mest betydelsefulla 

följden av läsaktiviteterna är utvecklingen av barnens språk och uppbyggnaden av deras 

ordförråd. Litteratur fungerar också som ett hjälpmedel för att komma in på samtal om 

sådant som kan vara svårt att tala om, som t.ex. värdegrundsfrågor, om hur man ska vara 

som medmänniska. De menar även att barnen rent allmänt kan lära sig om livet via 

litteraturen. De hinder som förskollärarna har kunnat se är de stora barngrupperna och 

förmågan att locka barnen kring gemensamma läsaktiviteter. Barnens egna intressen 

kring litteratur kommer in i den spontana läsningen då barnen på eget initiativ ägnar sig 

åt läsaktiviteter. Den spontana läsningen visar sig vara den vanligaste läsaktiviteten på de 

studerade förskolorna.  
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1 Inledning 
 

Vi har även mötts av larmet att läsförståelsen har blivit sämre bland landets 15-åringar 

(skolverket 2009). I förskolans uppdrag står det att ”förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande” (Skolverket, Lpfö 98: 4). Dominkovic, Eriksson och Fellnius (2006) 

beskriver att mötet med litteratur påverkar barns erövrande av läs- och skrivaktiviteter. 

Maria Simonsson (2004) skriver i sin avhandling bilderboken i förskolan – en 

utgångspunkt för samspel hur viktigt det är att barnen får med sig litterära erfarenheter 

från förskolan. Vilket kopplas till att förskolan ska fungera som ett komplement till 

hemmet och att förbereda barnen inför skolstarten. Som Dominkovic (2006) m.fl. skriver 

är utvecklingsmöjligheterna större, ju yngre barnen är. 

 
Att pedagoger använder barnlitteratur i förskolan, är något som kan ses som en 

självklarhet då det står i förskolans läroplan (Skolverket, Lpfö 98:6) att pedagoger ska 

“stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen”. Vi ser stora möjligheter med att arbeta med 

barnlitteratur i förskolans verksamhet för att nå läroplanens intentioner.  

 

Vi anser att det är viktigt att lyfta barnlitteratur i förskolan då det ger barnen rika 

möjligheter att tillägna sig språket och få med sig erfarenheter av både kända och mindre 

kända företeelser. Förskolan är en social mötesplats där litteraturen är en god 

samlingspunkt för samtal där barn och vuxna berikar varandra med sina erfarenheter. Om 

förskolans pedagoger medvetandegörs om litteraturens positiva effekter och lägger ner 

energi på att göra litteraturen engagerande på olika sätt, kommer barnen få möjlighet att 

uppleva litteraturen positivt. Därmed vill vi med detta examensarbete uppmuntra 

pedagoger att ta till vara på barnlitteraturens möjligheter i verksamheten.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva vilken roll barnlitteratur har i förskolans 

verksamhet. Vi vill veta hur förskollärarna tänker kring barnlitteraturens betydelse och 

hur de arbetar med barnlitteratur. Vi vill även synliggöra de möjligheter och hinder 

förskollärarna ser med barnlitteratur i sin verksamhet. 

 

Följande frågeställningar vill vi ge svar på: 

• Hur används barnlitteratur i verksamheten? 

• Vilka tankar har förskollärarna om barnlitteraturens betydelse? 

• Vilka möjligheter och hinder ser förskollärarna med sitt arbete kring 

barnlitteratur? 

 

 

2.1 Definition 
 

Kåreland (2006) definierar barnlitteratur som den litteratur som bokförlagen har 

marknadsfört som barn- och ungdomsböcker. I vårt fall är det just barnböcker som 

kommer att behandlas eftersom vårt examensarbete inriktar sig till barn i förskolan. 

Barnbok, bilderbok och barnlitteratur kommer i arbetet användas synonymt. 

 

I vår studie kommer begreppen pedagog och förskollärare att användas. När vi skriver 

pedagog syftar vi på hela arbetslaget, då det finns exempelvis barnskötare och 

tidigarelärare. Begreppet förskollärare använder vi när vi syftar på de förskollärare som 

medverkat i vår studie. 
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3 Bakgrund 
 
Vi inleder med en historiegenomgång, där vi beskriver sagans, barnlitteraturens och 

förskolans historia. Därefter kommer en beskrivning av vad i det pedagogiska 

programmet för förskolan från 1987 samt i de nuvarande styrdokumenten¸ som kan 

knytas till arbetet med barnlitteratur i förskolan. 

 

 

3.1 Sagans historia 
 

Granberg (1996) beskriver att sagan bygger på en muntlig tradition som fanns långt innan 

skriftspråkets intåg.  På grund av detta finns det ingen teori om ursprunget. Muntligt 

berättande har förmodligen funnits lika länge som människan enligt Nettervik (2002). 

Sagoberättandet fungerade som en kunskapsförmedlare över samhällets funktion, men 

där fanns också hopp om att strukturen i samhället skulle förändras. Kåreland (2009) 

beskriver sagan som en salig blandning av fantasi och verklighet, där allt kan hända 

såsom att döda ting får liv, djur och natur talar, varelser som jättar, troll och häxor 

existerar som självklara inslag i sagorna. Sagan har inga gränser då den rör sig mellan 

olika tidsåldrar och länder. Askungen har påträffats i 350 olika versioner runt om i 

världen. Vidare beskrivs att sagor i första hand är underhållning, men det finns även 

moraliserande budskap som till exempel att ondskan straffas och godheten belönas. (ibid) 

 

 

3.2 Barnlitteraturen förr 
 

Granberg (1996) skriver att barnlitteraturen har funnits i högst 200 år och innan dess var 

det muntliga sagor, fabler samt religiösa texter som barn och vuxna tog del av. Vidare 

skriver Granberg att litteratur, som direkt riktade sig till barn kom på 1700- talet i 

samband med upplysningstiden. Under upplysningstiden blev läsning ett allt viktigare 

inslag hos medelklassen. Det inträffade också en förändrad syn på barn från att de blivit 

sedda som ”små vuxna till att ses som varelser värda både omtanke och fostran” 

Granberg (1996:15).  I och med denna ändrade syn på barn kom den första 

barnlitteraturen. Den fungerade som ett läromedel och innehöll undervisande ramsor, 

berättelser av moraliserande karaktär och gudsfruktan, historia, geografi, någon fesaga 

och fabler. Syftet med litteraturen var att barnen skulle anpassas till vuxenvärldens 

normer. Även Kåreland (2009:45) förklarar att litteraturen skulle fungera som ”det goda 

exemplets makt”, vilket innebar att barn och ungdomar skulle kunna lära sig hur man 

betedde sig via karaktärerna. Om en karaktär i litteraturen betedde sig opassande i något 

sammanhang och sedan fick konsekvenser för beteendet, ansåg man att läsaren skulle lära 

av karaktärernas misstag. Granberg (1996) menar att det var först under mellankrigstiden 

som barnböckerna blev anpassade efter ålder och mognad, vilket också innebar att bilder 

fick en central roll i barnböckerna. 
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3.3 Från Barnträdgård till förskola 
 

Brita-Lena Öman skriver i Fröbels lekteori och lekgåvor (1991) att Friedrich Fröbel är 

den som anses vara förskolans grundare. Än idag finns mycket av de metoder och 

material, som Fröbel använde i den verksamhet som då kallades Kindergarten 

(Barnträdgård) kvar i dagens förskola. Fröbel startade den första Barnträdgården i 

Tyskland 1840. Han utformade verksamheten som en paradisträdgård där barnen fritt 

skulle få utvecklas. Vidare skriver Öman (1991:23) att Fröbel ansåg att barnet påminde 

om en planta som skulle ”vårdas, ansas och utvecklas för att så småningom blomstra”. 

Det material, som fanns i verksamheten skulle ha som syfte att föra barnen framåt i sin 

utveckling. Därför var materialet konstruerat så att barnen utvecklade språkliga 

grundbegrepp. Fröbels idéer var så nytänkande att förskolan kan lära av dem än idag. 

Vidare beskrivs det att sagoberättande tillhörde dagsprogrammet och även ordlekar fanns 

med som aktivitet. Språket var så pass viktigt för Fröbel att de pedagoger som arbetade i 

Barnträdgårdarna var tvungna att prata ett korrekt språk exempelvis utan brytning. Fröbel 

ansåg också att pedagogerna behövde fantasi och inlevelseförmåga i sitt arbete med 

barnen.  

Lärarförbundet (1993) skriver i Minnen ur förskolans historia att år 1944 så skulle 

personalen på barnträdgårdarna vara utbildade förskollärare, vilket fick stor betydelse för 

pedagogernas professionalism och ledde till att den pedagogiska verksamheten fick ett 

lyft. År 1985 så beslutade regeringen att målet ”en förskola för alla barn” skulle erbjuda 

alla barn till föräldrar som arbetade eller studerade skulle var uppnått sex år senare. Det 

beskrivs av Lärarförbundet (1993) att lagstiftningen inte var tillräckligt genomtänkt så 

många barn stod utan förskoleplats.  

Statistiska centralbyrån (2007) skriver att hösten 2006 var 79 % av barn i åldrarna 1-5 år 

inskrivna i förskolan. Anledningen till ökningen av inskrivna barn tror man beror på 

lagen om avgiftsfri förskola för 4-5 åringarna som ger dem rätt till en vistelse på 

förskolan 15 timmar i veckan då föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. I 

Barnomsorgsguiden (2011) kan man läsa att 2010 så utökades lagen till att gälla all 3-

åringar från höstterminen då de fyller tre år. Vidare beskriver Barnomsorgsguiden (2011) 

med hänvisning från lagen att kommun ”utan skäligt dröjsmål” ska erbjuda 

barnomsorgsplats och administrationstiden för att hitta en barnomsorgsplats är på 4 

månader. Tar det längre tid så bryter kommunen mot skollagen.  

 

 

3.4 Pedagogiskt program för förskolan 
 

1986 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utforma ett pedagogiskt program för 

förskolans pedagogiska verksamhet. Det gavs ut 1987 och var en föregångare till 

nuvarande läroplan för förskolan (Skolverket, 2006). Det pedagogiska programmet 

behandlade bland annat förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamheten. Språk 

och litteratur ha de en egen rubrik, där det står följande: 
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Barnen ska tidigt få stifta bekantskap […] med det skrivna språket och den rikedom 

som finns i böcker. Att lyssna på och samtala om berättelser och sagor utvecklar 

språket. Det ger nya erfarenheter och stimulans för fantasin och skapar nyfikenhet 

inför det skrivna språket. [...] Sagans värld är en omistlig del av vårt kulturarv. 

Sagornas symboliska innebörd kan hjälpa barnen att förstå och bearbeta känslor, 

upplevelser, och intryck. (Socialstyrelsen, 1987:31-32) 

Tanken med det pedagogiska programmet var att få en förskolverksamhet med 

jämn och god kvalitet i hela landet. Dessutom skulle programmet fungera som ett 

stöd för att vidareutveckla förskoleverksamheten.  

 

3.5 Styrdokumenten 
 

1998 fick förskolan en egen läroplan (Skolverket, Lpfö 98). Läroplanen har inga 

uppnåendemål utan istället strävansmål som verksamheten ska arbeta i samklang med. 

Dock finns det inga direktiv som talar om hur pedagogerna ska nå intentionerna. 

Läroplanen behandlar inte användandet av litteratur i verksamheten,  men målsättningen 

att utveckla språk och skriftspråk tas upp, vilket tydligt kan kopplas till 

litteraturaktiviteter. Förmågan att söka ny kunskap kan också knytas till litteratur där 

bilder eller en läsande vuxen kan förmedla innehållet. 

 

Pedagogerna ska stimulera barnens språkutveckling och uppmuntra deras intresse för 

skriftspråket. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan, där 

barnens nyfikenhet och lust att lära ska uppmuntras och stimuleras. De vuxna som arbetar 

på förskolan ska se den inneboende möjligheten hos varje barn och engagera sig i 

samspelet med barnen både enskilt och i grupp. Läroplanen ser till det livslånga lärandet 

vilket innebär att barnens förmåga att kommunicera och söka ny kunskap krävs i vårt 

samhälle med en snabb förändringstakt. Förskolan är en social och kulturell mötesplats 

där barnen ska stimuleras till att utveckla sina sociala och kommunikativa kompetenser. 

Även leken är viktig i barnens lärande där fantasi, inlevelse, kommunikation och 

symboliskt tänkande utvecklas och stimuleras. I leken tränar även barnen på att lösa 

problem och att samarbeta.  
 

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) tar inte upp 

något om arbetet med barnlitteratur i förskolan. Däremot betonas de negativa 

konsekvenserna av stora barngrupper. Vilket kan hämma barnens språkutveckling i 

verksamheten som kan kopplas till samspelet kring litteratur. Förskolor kan finna stöd i 

sitt arbete då förtydliganden har gjorts utifrån Lpfö 98. Skriften fungerar även som stöd 

vid bedömningen över verksamhetens kvalitet. Vidare beskrivs att det är via samspelet, 

med andra människor, som barnet erövrar nya insikter. Det är också via barnets språk- 

och begreppsutveckling som barn stärker sin förståelse om sig själva och andra 

företeelser i tillvaron.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 
Vår teoretiska utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv vilket i stora drag handlar om 

att individer utvecklas allra bäst i samspel med sin omgivning. 

 

 

4.1 Interaktionen som en del i barnets språkutveckling 

 
Håkansson (1998) redogör för Vygotskijs tankar om barns språkutveckling där den 

sociala interaktionen är av stor vikt för barnets begreppsbildning och för hur barnet 

erövrar språket. Utan ett socialt samspel så kan inte barnet bygga upp någon vidare 

förståelse av innebörden av ord. Strandberg (2006) har i Vygotskij i praktiken beskrivit att 

det är i de språkliga samspelen, som barnen kommer i kontakt med det sociala verktyg 

som vi kallar språk. 

 

Strandberg (2006:27) gör en god liknelse av den sociala interaktionens betydelse genom 

att formulera sig på följande vis; ”tillgång till andra människor är det nav som all 

utveckling snurrar kring”. Lärande och utveckling människor emellan har en oerhört 

kraftfull påverkan. Vidare beskrivs utvecklingens allmänna lag, som Vygotskij har 

myntat. Den innebär att varje utveckling sker två gånger, först på en social nivå i 

samverkan med andra och sedan på en individuell nivå där det sker via ett inre 

tankearbete hos individen. 

 

 

4.2 Den proximala utvecklingszonen 
 
Strandberg (2006:133) beskriver att Vygotskij var mycket fascinerad av att studera 

utvecklingen av individens förmågor. Vygotskijs ledmotiv är att ”utveckling är alltid 

möjlig” och det förhållningssättet ska vara med genom hela skolväsendets pedagogiska 

arbete. Håkansson (1998) redogör för Vygotskijs proximala utvecklingszon som går ut på 

att det finns en zon, som ligger alldeles över barnets förmågor (till exempel de språkliga) 

och det är inom den zonen som utvecklingspotentialen ligger. Följaktligen är samvaron 

med omgivningen viktig.  Kommunikationen med barn är något som ”intuitivt” anpassas 

till deras utvecklingsnivå vilket påverkar språkutvecklingen positivt. 
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4.3 Samband mellan fantasi och verklighet 
 
Henriksson (2000) har med inspiration från Vygotskij och hans fyra samband mellan 

fantasi och verklighet (Vygotskij 2005) dragit slutsatsen att små barn som inte i ord kan 

diskutera böckers innehåll, måste få möjlighet att levandegöra innehållet genom 

exempelvis dramatiseringar eller annat konkret material för att bygga upp förståelsen. Då 

byggs det broar mellan fantasi och verklighet, där bokens innehåll får möjlighet att beröra 

barnet. Gramstrup Olofgörs (2008) har också tagit upp ett samband mellan fantasi och 

verklighet i barnens eget sagoberättande, då de i sitt berättande lever sig in i en 

mellanvärld, som kallas för det tredje rummet. Med sitt språk leker och skapar sig barnet 

en egen berättelse där allt kan hända. Barnen får möjlighet i berättandet och i leken att 

prova sådant, som de inte tidigare har upplevt för att det i verkligheten är farligt eller 

förbjudet. Gramstrup Olofgörs skriver vidare att alla barn har något att berätta och hon 

anser att det är oerhört stimulerande att få ta del av barnens berättelser och det är viktigt 

att vi som lyssnare synliggör det unika i varje historia. Det är också viktigt att man tror på 

att barnet kan berätta, eftersom det stärker barnens berättarförmåga och det leder till att 

de vill berätta mer. Berättelsen och leken är likartade på så vis att de både har; inledning, 

handling och slut. Leken blir en berättelse och barnen upplever nya saker vilket leder till 

att även nya ord växer fram. ”I fantasin använder man sig av erfarenheter från 

verkligheten. Det är där fantasin tar sitt avstamp, ur minnet av verkliga händelser.” 

(Gramstrup Olofgörs, 2008:15) 

 

Vygotskij (1995) beskriver fyra samband mellan fantasi och verklighet. Vi har tolkat 

dessa på följande vis: 

 

1. Verkligheten är alltid en utgångspunkt för fantasin, vilket innebär att ju mer 

erfarenheter och upplevelser vi har med oss desto större stoff har vi att skapa fantasier av. 

 

2. När vi läser om exempelvis öknen skapar vi oss inre bilder, vilka inte är tagna från 

tidigare erfarenheter utan ”ett resultat av fantasins kreativa aktivitet”. (Vygotskij, 

1995:21) Tack vare upplysningar i skrift och muntligt tal kan vi få bilder av verkligheten, 

utan att vi för den skull själva har bevittnat någon öken. Det blir då en ”lånad” erfarenhet 

men ändå är det våra tidiga erfarenheter av torka, sand och väldiga vidder, som ligger till 

grund för vår inre bild. Den här fantasin är viktig för all intellektuellt inhämtande av 

information. 

 

3. Det finns ett emotionellt samband där våra sinnesstämningar färgar våra tankar. Är vi 

exempelvis på dåligt humör ser vi hindren före möjligheterna och tvärtom. Även vår 

kroppshållning intar den känsla vi bär på. Vår fantasi kan också påverka våra känslor. 

Om ett barn kommer in i ett mörkt rum kan skuggorna i barnets fantasi förvandlas till alla 

möjliga otäcka saker. 

 

4. Det sista sambandet är när något helt nytt skapas, som aldrig funnits tidigare. Man kan 

då exempelvis tänka på någon teknisk apparat, vilken på något vis har vuxit fram som en 

inre fantasi för att sedan bli ett användbart föremål som påverkar oss vidare 
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5 Tidigare forskning 
 

Vi har valt att redovisa ett urval av forskning kring barnlitteratur för barn i 

förskoleåldern. Fokus ligger på att beskriva hur viktigt det är med läsning och berättande 

samt miljöns påverkan för läsaktiviteterna. 

 

5.1 Pekbok och bilderbok 
 
Dominkovic m.fl. (2006) beskriver att pekboken är för de minsta barnen och de 

innehåller egentligen ingen text utan endast avbildade föremål. Det är då den vuxne 

som pekar på bilden och benämner föremålet medan barnet härmar ordet. På det här 

sättet får barn med sig att bilder kan representera verkliga föremål. Bilderna blir för 

barnet ett första steg mot läsinlärningen då de går från att tolka bilder till att senare 

tolka skriftspråket. När ett barn tittar på en bild ser det i första hand sådant som det 

känner igen. Om ett barn skulle se en avbildad pumpa kan de generalisera och tro att det 

är något annat, som de har mer erfarenhet av. Det är då ett ypperligt tillfälle för den som 

läser med barnet att utveckla deras begreppsförståelse och ordförråd. 

 

Granberg (1996) skriver att i en bra bilderbok kompletterar bild och text varandra och blir 

till en odelbarhet. De yngre barnen har inte förmågan att kunna se bilder utifrån enbart 

verbalt tal, vilket Granberg menar har att göra med att de ännu inte har ett utvecklat 

tankespråk verbalt. Ekström (2004) tar upp att bilderböcker leder till samtal kring både 

bilder och handling och även bokstäverna och en ökad medvetenhet om språket kan 

medvetandegöras för barnen. 

 

Bilden som symbol är speciell på det viset att den kan avbilda verkligheten på ett sätt som 

inte det skrivna ordet kan göra. En hund på en bild är lik den i verkligheten, medan det 

skrivna ordet hund inte avger något som helst kännetecken på hur hunden ser ut. Bilden 

är också härmbar, då den kan kopieras som exempelvis bildinstruktioner över hur en 

möbel ska monteras ihop. Bilden blir en informationskälla först när vi har kunnat tolka 

den. Ju fler bilder vi tar del av, desto bättre blir vi på att tolka bilder, men det krävs att 

man känner intresse och nyfikenhet inför bilderna för att de ska bli uppmärksammade. 

Det är viktigt att barn tidigt kommer i kontakt med bilder om de ska ha möjlighet att träna 

sig på att värdera informationen. Studier visar att skolelever, som har läs- och 

skrivsvårigheter inte har möjlighet att ta till sig bilder i samma utsträckning som övriga 

elever. Därmed bör man tidigt hjälpa det lilla barnet att metodiskt möta bilder i 

exempelvis barnlitteraturen, där kommunikationen kring bilderna leder till ett ömsesidigt 

samtal. Det som möjliggör att vi kan tyda bilder och kan leva oss in i dem är att vi via en 

kognitiv process drar paralleller från vårt minne, vilket leder till en förståelse av 

synintrycket. I högläsningssituationer där den vuxne läser för barnet är det viktigt att 

tillsammans titta på bilderna och beskriva vad de föreställer, för att barnet ska få så god 

träning som möjligt i att tolka bilderna. Även om det är viktigt för barnet att möta bilder 
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tillsammans med andra fyller det en viktig funktion när barnet får tillgång att bläddra 

själva. Det ger då barnet tillfälle att träna på det obekanta avläsandet. 

(Dominkovic m.fl. 2006) 

 

 

5.2 Sagans kännetecken 
 
Edwards (2008) understryker att den litteraturvetenskapliga terminologin för saga endast 

gäller folksagan och konstsagan. Den förstnämnda bygger på en lång muntlig tradition 

där det saknas upphovsman. Konstsagan består i nyskrivna sagor där det finns en 

namngiven författare bakom verken. Dessa sagor läses eller berättas muntligt. 

Pramling, Asplund Carlsson och klerfelt (1993:21) beskriver att sagor förmedlar dåtid 

och genom uttrycken, ”det var en gång… och … därefter levde de lyckliga i alla sina 

dagar”. Detta är drag som utmärker sagan. Att en saga har en början och ett slut är en 

”grundläggande lag” och tiden och platsen i sagorna är öppna och upp till berättaren och 

lyssnaren att föreställa sig. Slutet har ett markerat slut som inte ger någon vink om 

fortsättningen. Magnusson, Klint (2009) har redogjort för tre bitar i sagan som har 

förmågan att ge stöd till barn i kris, och det är via Symbolspråket, bildspråket med sina 

metaforer och handlingslogiken där sagan får ett lyckligt slut. Genom sagorna ges det 

möjlighet att få stöd i existentiella livsfrågor, vilka tack vare sitt symbolspråk kan ge 

olika betydelse beroende på vem man är. Sagorna är formulerade så att verklighet och 

fantasi blandas på ett sätt som passar just barn, där de kan bearbeta både medvetna och 

bortträngda känslor. Lindö (2009) skriver att symbolspråket i sagan kan uppfattas mycket 

olika beroende på den vi är och vilka erfarenheter vi har med oss. I sagan om Bockarna 

Bruse uppfattar barn att trollet är elakt och ont och på så vis kan trollet symbolisera 

exempelvis en rädsla för mörker eller en arg förälder. Sagan tar upp allmängiltiga villkor, 

som till exempel liv-död, gott-ont, kärlek-hat, mod-feghet och skuld-ansvar. Karaktärerna 

är antingen goda eller onda och de svaga undantryckta brukar bli hjältar, vilket medför att 

barnen identifierar sig med hjältekaraktärerna. 

 

 

5.3 Högläsning 
 
Höglund och Wahlström (2007) tar upp vikten av högläsning för att arbeta emot att 

elevers läsförmåga ytterligare försämras. Pedagoger, språkforskare, och hjärnforskare 

har kunnat konstatera utifrån olika perspektiv att högläsning spelar roll för barns 

språkutveckling. Internationella studier har också påvisat de positiva effekter, som 

högläsning har när barnet bygger upp sitt ordförråd; de introduceras till skriftspråket, de 

tränas på att distansera sig från kontexten, vilket innebär att språket som används inte är 

ett ” här och nu” språk. Detta innebär att barnen tränas inför ett abstrakt tänkande, vilket 

är en förutsättning för att klara sig i samhället. Vidare beskrivs också att högläsning 

förbereder barnen för den dagen då de själva ska börja läsa, eftersom barnet då har fått 

med sig erfarenheter över hur texter är uppbyggda. De har också fått möjlighet att träna 

sig på att rikta uppmärksamheten mot lyssnarsituationer. Simonsson (2004) lyfter i sin 
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avhandling fram att högläsningen är ett sätt att samla barnen. Vid lässituationerna tränar 

de förmågan att sitta still och koncentrera sig på innehållet. Barnen ska också få 

uppleva ett lugn i verksamheten. Barn som tidigt har fått vara med att lyssna till 

högläsning och berättelser har närmare kontakt med sin inlevelseförmåga samt sin 

empatiska förmåga skriver Granberg (2006:41). Hon visar att detta leder till att barnen 

kan måla upp orden i sitt huvud till ”inre bildspel”. Ekström (2004) uttrycker att om 

barnen har önskemål om att få höra en viss bok i samband med högläsning, kan man 

fråga barnet vad som är det bästa med boken. Genom att anteckna barnens svar och 

önskemål, kan man ha det i bakhuvudet till nästa högläsningstillfälle. Simonsson (2004) 

har i sina observationer sett att de tillfällen när pedagogerna väljer att läsa högt är när de 

anser att det är ett lugnare tempo i verksamheten. Pedagogen vill då också ha en 

överblick över verksamheten vilket innebär att läsningen sker centralt i rummet. Hon 

har också sett att det är barnen och inte de vuxna som tar flest initiativ till läsaktiviter, 

trots att pedagogerna poängterar att litteratur är viktig.  

 

5.4 Två typer av samtal kring litteratur 
 
Dominkovic m.fl. (2006) tar upp hur viktigt det är att pedagoger varierar litteraturutbudet 

genom att barnen får ta del av två typer av litteratur, faktaböcker och berättande böcker. 

Faktaböcker visar hur verkligheten ser ut, medan de berättande böckerna är mer 

fantasibetonade. Bilden nedan visar på skillnaderna mellan en berättande bok och en 

faktabok. 

 
 

Källa: Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006:142) 

 

Författarna har vidare redogjort för att pedagoger förändrar läsfokus beroende på om de 

läser en faktabok eller en berättande bok. Läsfokuset i de mer berättande böckerna är att 

pedagogerna, exempelvis kan diskutera litteraturens författare och karaktärer och det sker 

ett kontinuerligt förtydligande av begrepp. Barnen får möjlighet att förutsäga vad som ska 

hända i handlingen, samt ges det möjlighet för barnen att reflektera över budskapen. I 

faktaböckerna brukar läsaren koppla samman litteraturens information med barnens 

livserfarenheter, så barnen kan ta till sig innehållet lättare. Barnen får också möjlighet att 

förklara och testa sina kunskaper i olika sammanhang för att uppnå större förståelse. 
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5.5 Miljö och samspel 
 
Aidan Chambers har i sin bok, Böcker inom oss - Om boksamtal beskrivit hur pedagoger 

aktivt kan ordna en miljö, som ser till att barnen får möjlighet att reflektera över den 

litteratur, som de får ta del av. Samtalet är i fokus för Chambers (1993), som menar att vi 

inte vet vad vi själva tänker, förrän vi uttrycker våra tankar verbalt. När vi uttrycker våra 

tankar muntligt är det oftast till en medmänniska, och det är i mötet med andra som vi får 

möjlighet att omvärdera våra tankar. Han menar också att det finns ett samband mellan 

kvaliteten på läsmiljön och på de samtal som förs kring den lästa litteraturen. En miljö 

med hög kvalitet för barn att vistas i kännetecknas av att böckerna är lättåtkomliga och 

anpassade efter barnens intressen och mognad samt att daglig högläsning förekommer där 

man pratar kring det lästa. De barn, som inte har fått vistas i den ovanstående beskrivna 

miljön kommer få det svårare att kunna ta del av framtida boksamtal. Ekström (2004) 

benämner vikten av att miljön kring lässituationen är ostörd, så att barnen får möjlighet 

att koncentrera sig. Det skrivs även att det verbala samspel kring läsning är viktigt, för att 

hålla kvar barnets intresse för en berättelse och att man gör dem delaktiga, så inte 

kontrollen från den som läser/berättar tar över. Det är viktigt att läsaren och barnen 

tillsammans samtalar kring handlingen. Simonsson (2004) har utifrån sina observationer 

kunnat se att det uppstår många sociala möten mellan barnen kring de ”egeninitierade” 

bokaktiviteterna som bidrar till en gemenskap. Simonsson har också kunnat se att i 

situationer när flera barn vill ha samma bok så är det vanligare att de kommunicerar om 

en lösning, än att de använder fysiskt våld för att få sin vilja igenom. Barnen delar med 

sig av sina efterenheter som i sin tur kan bli ny kunskap för någon annan. Litteraturen blir 

en utgångspunkt för samtal, relationer, lek och omsorg. Ekström (2004) skriver också att 

målen med läsning är att man ska ha roligt, samt att det ska leda fram till ett reflekterat 

lyssnade.  

 

 

5.6  Muntligt berättande 
 
Ekström (2004) skriver att vår röst i det muntliga berättandet är oersättlig. Hon menar att 

man inte kan ersätta rösten med ljudband eller filmer, eftersom barnen då går miste om 

direktkontakten, som de får via kroppskontakt och ögonkontakt. Vidare skriver Ekström 

att det är bra, om man kan några sagor utantill, så att man kan plocka fram dessa vid olika 

tillfällen, när det finns tid över. Det viktigaste är inte att man kan sagan utantill, utan att 

man kan vara flexibel och styra innehållet efter barngruppen. När man berättar muntligt 

utan bok menar Ekström att man har lättare att stanna upp och göra avbrott, eftersom man 

inte är lika bunden till sagans handling. Även Gedin och Sjöblom (1995) skriver om 

vikten av att berätta sagor för barnen istället för att läsa dem ur en bok. De menar att 

berättandet ger näring åt barnens fantasi och man ska låta barnen få lyssna till sagor varje 

dag, för ju fler tillfällen de får att lyssna till sagor, desto mer levande blir sagorna. Gedin 

och Sjöblom skriver vidare, att när man får sagor berättade för sig utan bilder ges en 

möjlighet för var och en att skapa sina egna bilder och gestalta dem på sitt sätt. 

 



   

16 

 

 

5.7 Berättande för yngre barn och barn med ett annat 

modersmål än svenska 
 
Ekström (2004) menar att förskolan är många barns första regelbundna möte med det 

svenska språket och kulturen. Därmed är det av stor vikt för dessa barn att ha vuxna 

omkring sig som är medvetna om den stimulans barnen behöver för att lära sig det nya 

språket. Även betydelsen av den språkliga interaktionen med kamraterna är viktig. När 

man ska läsa eller berätta sagor för de yngre barnen eller för barn med annat modersmål 

än svenska, är det bra om man använder sig av konkret material som förtydligar 

berättandet. Om man har använt sig av föremål i berättelsen, blir det också lättare för 

barnen att ta hjälp av materialet och återberätta på egen hand. Vidare nämner Ekström att 

man kan märka att barnen inte hänger med då man läser för dem, genom att de får svårt 

att fokusera på innehållet och istället börjar göra något annat. Detta tar även Edwards 

(2008) upp då hon beskriver att de barn, som har svårt att koncentrera sig vid högläsning 

ofta tappat fokus, för att de inte förstår texten, vilket beror på att barnen har för få 

erfarenheter av att lyssna till språket. Saknar de förståelse kan de inte heller se några 

bilder framför sig. På grund av detta är det viktigt att inte ha för bråttom in i boken, utan 

att man som pedagog tar sig tid att ge barnen en förförståelse för den bok de ska läsa. För 

yngre barn är det också viktigt att de får möjlighet att höra böcker flera gånger. Så att de 

kan bearbeta texten och skapa sig en mening, eftersom de inte har tillräckligt mycket 

erfarenheter med sig, för att kunna tolka litteraturen omedelbart. 

 

 

5.8 Ordförråd 
 
Edwards (2008) redogör för att barn har olika erfarenheter med sig kring läsning och 

skrivning, vilket påverkar deras möte med skolans texter. Även om samtliga barn 

kommer att knäcka läs- och skrivkoden, är det barnens ordförråd som påverkar hur väl de 

förstår det lästa. Edward (2008) beskriver vidare att vi klarar oss på 3000 ord för att ta oss 

igenom en vanlig dag och en 6-årings ordförråd bör ligga på det dubbla antalet ord. De 

barn som lever i en torftigt språklig miljö kommer därmed ha svårare att tillägna sig nya 

ord där fattiga dialoger förekommer. Edwards (2008:20) trycker starkt på att en 

pedagogisk medvetenhet kan göra stor skillnad på barns ordförråd. Eftersom språklöshet 

leder till en frustration för individen, kan det vara svårt att uttrycka sina önskningar 

”språk är nämligen makt”. Edwards (2008) trycker härmed starkt på läsningens betydelse 

för att barnen ska få möjlighet att komma bortom vardagsspråket, där litteraturen ger 

möjlighet för barnen att utveckla förståelse för nya ord, som inte finns i deras direkta 

närhet. 
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6 Metod 
 
Nedan kommer vi att beskriva vårt metodval följt av etiska principer. Vi kommer även att 

redogöra för vårt urval av intervjupersonerna, och hur vi gått till väga i denna process. Vi 

kommer även att ta upp studiens tillförlitlighet utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 

Sist i metodavsnittet kommer en metoddiskussion.  

 

 

6.1 Metodval 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår studie, eftersom vi ville veta hur pedagoger 

använder barnlitteratur i verksamheten, samt vilka tankar förskollärarna har kring 

barnlitteraturens betydelse och vilka möjligheter och hinder de ser med sitt arbete. Vi 

ville få ett djup i svaren och skapa situationer där vi hade möjlighet att ställa följdfrågor. 

Patel och Davidson (2003) beskriver den kvalitativa intervjumetoden på följande sätt: att 

intervjuaren ställer frågor, som ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord 

och intervjun blir mer som ett samtal. Det finns olika metoder för kvalitativa intervjuer, 

Bryman (2011) beskriver intervjuformen semistrukturerad intervju, vilken stämmer väl in 

på den metod vi har använt oss av. I en semistrukturerad intervju har intervjuaren ett 

frågeschema att utgå ifrån, där man har stor möjlighet att själv avgöra ordningsföljden så 

den anpassas till det unika intervjutillfället. Stukát (2005:39) har också beskrivit den 

semistrukturerade intervjun, då han menar att det är en halvstrukturerad metod som ger 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor av slaget; ”vad menar du med det” och ”kan 

du berätta mer”. Det samspel som uppstår mellan intervjuare och intervjupersonen leder 

till att studien får ett större djup, där möjligheten till utförligare svar blir större än i mer 

strukturerade intervjuformer. Som utgångspunkt i vårt frågeschema har vi våra 

frågeställningar, vilka också är grunden för vad vi vill komma fram till i vår studie. 

Bakgrunden är att vi vill ta reda på hur man arbetar med barnlitteratur på olika förskolor 

och avdelningar, samt vad förskollärarna har för tankar och värderingar kring just 

barnlitteratur (bilaga 1). Det som talar för att vi har valt kvalitativa intervjuer beskriver 

Stukát (2005) väl, då vi vill se varje intervju som en helhet. Där vi får möjlighet att tolka 

varje intervju som ett unikt resultat. I och med att vi har en förförståelse inom området så 

ger det oss värdefull information för tolkningen av förskollärarnas formuleringar. Hade vi 

valt en kvantitativ intervju, vilket Stukát beskriver som en objektiv metod, hade vårt syfte 

senare varit att kunna dra säkra slutsatser och ge svar som skulle representera alla 

förskollärare i Sverige. Den typen av undersökning kräver att resultaten sammanfattas i 

statistisk form.  
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6.2 Etiska principer 
 
Enligt Bryman (2011) ska man följa vissa etiska principer när man ska genomföra en 

svensk forskningsstudie. Man ska informera intervjupersonerna om syftet och på vilket 

sätt man kommer att genomföra intervjun. De ska också bli informerade om att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan avsluta intervjun. Vidare beskrivs att det är 

viktigt att man berättar för intervjupersonerna att det är anonymt, att varken deras namn 

eller förskolans namn kommer att nämnas i arbetet. Den information vi får ut av 

intervjuerna kommer enbart att användas i vårt arbete och allt material kommer efter 

användandet att förstöras. Därför skickade vi i förväg ut informationsbrev till 

intervjupersonerna, där vi redogör för de etiska aspekter som vi tar hänsyn till (Se bilaga 

2). 

 

6.3 Urval 
 
Vi har intervjuat 8 förskollärare som arbetar på sju avdelningar. Det är 6 förskolor 

representerade i vår studie. Samtliga förskollärare, som vi har intervjuat har vi varit i 

kontakt med tidigare så de känner till någon av oss. Förskollärarna vi har intervjuat har 

olika bakgrund med sig, då några har arbetet länge i verksamheten medan andra är 

relativt nyutbildade. Vi har förskolor representerade, som till största delen består av 

etniskt svenska barn medan andra förskolor enbart har barn med annan etnisk härkomst. 

 
Här beskriver vi kortfattat våra intervjupersoner och deras avdelningar. Det är 6 förskolor 

representerade och 7 olika avdelningar. Alla namn, som nämns i studien, är fingerade. 

 

Stina, avdelning Violen 
Stina arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 1-3 år. Hon har arbetat på sin 

avdelning i ett år sedan hon tog examen. Innan dess har hon arbetat i ett par år på en 

annan förskola.  

 

Diana, avdelning Blåbäret 

Diana arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 1-4 år.  Hon har arbetat på sin 

avdelning i drygt 4 år. Dessförinnan har hon arbetat länge som förskolelärare på andra 

förskolor. Diana är dessutom språkansvarig på förskolan. 

 

Moa, avdelning Rälsen 
Moa har arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 1-2,5 år. Moa har arbetat på 

avdelningen i ett år och har varit med och statar upp avdelningen.  

 

Lilly och Kicki, avdelning Lillagubben 

I den här intervjun medverkade de två förskollärarna Lilly och Kicki. De arbetar på en 

avdelning där barnen är i åldrarna 3-5 år. De har arbetat länge som förskollärare, 

tillsammans har de bara arbetat ett par år. Avdelningen som förskollärarna arbetar på 

bestod till en början av två avdelningar men de har valt att slå ihop avdelningarna till en 
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stor där barngruppen består av ca 40 barn. 

 

Linda, avdelning Månen 

Linda har arbetar på avdelningen i 3 år och var med och startade upp förskolan. Barnen 

på avdelningen är i åldrarna 1-5 år. 

 

Edit, avdelning Solrosen 

Edith arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 3-5 år. Hon har arbetat på 

avdelningen i 4 månader och innan dess har hon arbetat på flera förskolor. Ett fåtal av 

barnen är etniskt svenska.  

 

 

Anki, avdelning Sjöstjärnan 

Anki arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 2-4 år. Anki är också en av de 

språkansvariga förskollärarna på förskolan. 

 

 

6.4 Genomförande 
 
Vi valde att ha med 7 stycken förskollärare i vår studie. Alla förskollärare fick ta del av 

vårt informationsbrev innan intervju tillfället. I informationsbrevet berättade vi i stora 

drag vilken inriktning vårt examensarbete har och de etiska principer som vi tar hänsyn 

till. När vi besökte den första förskolan, hade inte informationen om vårt besök kommit 

fram. Trots det så blev intervjun av. Vid ett intervjutillfälle var det två förskollärare 

medverkande. Därmed bygger vår studie på åtta förskollärares svar. Intervjufrågorna 

bygger på hur verksamheterna arbetar med barnlitteratur. Fokus ligger även på frågor 

som berör den enskilde förskollärarens tankar. Vår ambition var att i största möjliga 

utsträckning spela in våra intervjupersoner och det gjorde i 6 fall av 7. Anledningen till 

den uteblivna inspelningen var att intervjupersonen upplevde att en inspelning av 

samtalet skulle hämma hennes svar. Bryman (2001) beskriver att intervjupersonerna kan 

förmedla värdefull information efter det att bandspelaren är avstängd, vilket vi tog fasta 

på i två av intervjuerna. Intervjuerna transkriberade vi för att vi ville att förskollärarnas 

tankar skulle bli korrekt refererade. 

 

6.5 Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Stukát (2005) beskriver begreppen reliabilitet och validitet. Där förklarar han att 

reliabiliteten anger hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är utifrån mätinstrumentet 

medan validiteten anger hur väl ens mätinstrumentet faktiskt stämmer överens med 

studiens syfte. Strömquist (2010) beskriver att reliabiliteten är hög om undersökningen 

kan göras om och resultatet visar ett likadant resultat. Dock nämner Stukát (2005) att alla 

undersökningar har brister som man bör lyfta i sin studie, likväl som man bör framhäva 

undersökningens styrkor. Vi har reflekterat över undersökningens styrkor och svagheter.  
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De styrkor vi har kunnat se är att intervjupersonerna har gett många likartade svar utifrån 

våra intervjufrågor. I de frågor som berörde hur de arbetar med barnlitteratur fångas hela 

arbetslagets arbetssätt, medan andra frågor var riktade till den enskilda förskolläraren där 

den subjektiva bedömningen kan variera trots att pedagoger visats på samma avdelning.  

 

De brister vi har kunnat urskilja är att i fråga om intervjupersonernas ålder spelade någon 

roll för deras svar kan vi inte finna några direkta skillnader som kan spela in för 

resultatet. Förskollärarna fick inte ut frågeställningarna i förväg, vilket gjorde att deras 

direkta svar är gällande i intervjun. Detta anser vi vara en brist, eftersom de inte haft tid 

att reflektera över svaren själva eller tillsammans i arbetslaget. Om förskollärarna i 

efterhand fått möjlighet att komplettera sina svar hade vi förmodligen fått mer utvecklade 

svar och kunnat säkra tillförlitligheten ytterligare. I och med att vi har en bakgrund med 

oss inom förskoleverksamheten kunde vi tolka in mer i svaren och ställa andra typer av 

följdfrågor, än vad en utomstående person skulle kunna ha möjlighet att göra och vi anar 

att förskollärarna hade formulerat sina svar annorlunda, om de hade mött någon utan vår 

förförståelse. 

 

I vårt frågeschema utgick vi från förskollärarnas arbete med både läsning och berättande. 

Vi upptäckte att pedagogerna inte arbetade med ett fritt berättande utan att ha bilder eller 

annat konkret material med. Därför tog vi bort berättande ur syftet men i resultatdelen 

finns en rubrik om barnens eget berättande, då detta var vanligt förekommande i 

verksamheterna. Vi har med berättande i vår litteraturgenomgång för vi anser att det är 

viktigt för barnens fantasi. Vi tog bort frågan; Ser du någon förändring i tiden kring 

barns förhållningssätt kring böcker? Detta eftersom förskollärarnas svar inte gav någon 

information som vi ansåg var betydelsefull för våra frågeställningar. Det hade också varit 

intressant att ha med en intervjufråga, som behandlade förskollärarnas personliga 

inställning till läsning i verksamheten. Detta för att få en bild över hur stort intresset är 

hos pedagogerna, som ska överföra lusten för litteratur till barnen.  

 

Från början hade vi tänkt att intervjupersonerna skulle besvara frågeformuläret skriftligt 

för att vi skulle ha möjlighet att nå ut till fler pedagoger under samma tid, men även för 

att få mer stoff kring pedagogernas arbete. Hade vi valt att intervjua pedagoger som 

arbetar med barn ur samma åldersgrupp och med en likartad etnisk sammansättning hade 

vår studie kring lässituationer förmodligen sett annorlunda ut och vi hade kunnat dra 

andra slutsatser. 
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7 Resultat 

I inledningen av vårt resultat kommer vi att ge en beskrivning av intervjupersonerna. 

Därefter kommer vi att redovisa svar, som är relevanta utifrån studiens frågeställningar. 

Dessa är: 

 

• Hur används barnlitteratur i verksamheten? 

• Vilka tankar har förskollärarna om barnlitteraturens betydelse? 

• Vilka möjligheter och hinder ser förskollärarna med sitt arbete kring 

barnlitteratur? 

 

Under intervjuerna nämnde flera av förskollärare barnens eget berättande som en viktig 

del i verksamheten. Därför kommer vi att lyfta in barnens berättande som en egen punkt 

under 7.5, trots att det inte finns någon frågeställning kring temat.  

 

 

7.1 Hur använder pedagogerna barnlitteratur i verksamheten? 

Under den här punkten tar vi upp den spontana läsningen, som är det vanligaste sättet att 

arbeta med barnlitteratur. Vi kommer också att beskriva hur förskollärarna konkretiserar 

barnlitteraturen för barnen, samt hur förskollärarna använder litteraturen som 

utgångspunkt för samtal.  

 

7.1.1 Spontan läsning 

 

Den spontana läsningen är ingen planerad aktivitet, utan det är när barnen själva vill titta i 

böcker eller vill få dem lästa för sig. Den spontana läsningen är ett dagligt inslag på 

samtliga avdelningar. Förskollärarna redogjorde också för att de upplevde att näst intill 

alla barn får lyssna till någon bok eller berättelse varje dag. På avdelningen, där Lilly och 

Kicki arbetar, låter de en grupp barn lyssna på talböcker efter barnens önskemål. Även 

Linda berättade att de har talböcker, som barnen får lyssna till vid lämpliga tillfällen. Den 

litteratur som finns på de olika avdelningarna har pedagogerna i möjligaste mån medvetet 

anpassat efter barnens ålder och mognad. Linda poängterade att det är viktigt, att det 

finns böcker framme som passar samtliga barn på avdelningen. Flera förskollärare tog 

upp faktaböcker, som ett populärt inslag bland barnlitteraturen. En av förskollärarna 

betonade att ”en del har ett enormt intresse av just fakta böcker… de väljer dom i första 

hand”. Exempel på faktaböcker som förskollärarna tog upp var; dinosaurier, 

människokroppen och motorfordon.  
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7.1.2 Konkretisering av litteratur 

 

Samtliga förskollärare konkretiserade innehållet i litteraturen på olika vis. Linda 

berättade att de regelbundet använde sagopåsar, som innehåller konkreta föremål, vid sin 

samling och att det fungerar som ett kognitivt stöd för barnen då de lyssnar till 

berättandet. Linda har också med sitt arbetslag dramatiserat kända sagor både för och 

med barnen, för att de ska få en vidare förståelse. På Dianas förskola hade de också 

sagopåsar, som innehöll konkret material. Ett exempel är Bockarna Bruse, där materialet 

består av de tre bockarna, en bro och trollet. Stina har med sin barngrupp besökt en 

teater, där de såg Den vilda babyn, som också finns som bok på förskolan. Anki berättade 

att de hade ett tema på avdelningen om den Lilla, lilla gumman och en del i temat var att 

berätta sagan med konkreta föremål. Flanosagor som är ett berättande med bilder, vilka 

sätts upp på en särskild tavla samtidigt som man berättar en saga. Den här berättarformen 

beskrevs som vanligt förekommande av flera av förskollärarna. Anki förklarade att: ”man 

måste ha ett material till yngre barn, anpassat till deras nivå. De behöver ofta något att 

sätta berättelsen på som bilder eller saker… då de har svårt att bilda sig egna bilder i 

huvudet.”  

 

 

7.1.3 Litteratur som utgångspunkt för samtal 

 

Flertalet av förskollärarna tog upp att litteraturen fungerar som ett hjälpmedel för att 

komma in på samtal, som kan vara svåra att tala om. Stina menade att samtal utifrån 

böcker är ett ypperligt sätt att behandla ämnen som är aktuella att ta upp med 

barngruppen. Det kan röra sig om värdegrundsfrågor, som tar upp hur man ska vara som 

medmänniska, men även att barnen rent allmänt kan lära sig om livet via litteraturen. Edit 

formulerade sig såhär; ”I läsningen kan man få in väldigt mycket… man kan prata om 

väldigt mycket som till exempel rör konflikter utan att direkt ta upp någon specifik 

konflikt i övrigt”. Lilly och Kicki förklarade att istället för att sitta med pekfingrar och 

säga att ”såhär får man inte göra och det här är inte bra”, är det bättre att läsa en bok om 

temat, där barnen känner igen sig. Edit berättade om ett dödsfall, vilket nyligen hade ägt 

rum på förskolan då de läste boken Min pappa är en ängel. Boken behandlade ämnet sorg 

och litteraturen ville förmedla att ”man faktiskt får lov att vara ledsen och sörja men 

också att man får lov att vara glad trots det som hänt”. Lilly och Kicki beskrev att de 

lånade en bok om två giraffer, vilka hade adopterat en lejonunge. Utifrån litteraturens 

handling kom de in på adoption, vilket deras barngrupp inte alls var bekant med men som 

hade lett till givande diskussioner. På Ankis förskola skulle hela förskolan ha ett tema om 

mångkultur, vilket resulterade i mängder av böcker, som behandlade ämnet. 
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7.2 Vilka tankar har förskollärarna om barnlitteraturens 

betydelse? 

Här kommer vi att ta upp barnens språkutveckling samt lek och fantasi som 

förskollärarna nämnde som det viktigaste barnen utvecklar i mötet med barnlitteratur.  

 

7.2.1 Språket 

 

Samtliga förskollärare nämnde att de stunder när de läser och berättar för barnen är 

jätteviktiga för att utveckla barnens språk och bygga upp deras ordförråd. Många av 

förskollärarna berättade också att språket ligger till grund för allt. Lilly sa att ”språket är 

superviktigt, att man läser för barnen, att de får höra meningsuppbyggnad och att man 

ger dem ett intresse, så de själva vill lära sig läsa”. Hon fortsatte att berätta att bilderna i 

böckerna är lika viktiga som texten, då barnen själva kan tolka och berätta för varandra 

utifrån dem. Moa tycker att läsning är viktigt ur den aspekten att barnen får en förståelse 

för språket. Diana berättade att fyraåringarna på Blåbäret är mycket intresserade av ord 

och bokstäver. Många av barnen pekar ut sin bokstav och detta visar att bokstäverna inte 

bara är några krumelurer, utan att de även har en vidare betydelse. Kicki berättar att 

boken har tre språk: ”bildspråk där bilderna talar ett språk, du har skriftspråket som är 

texten och sen har du den som läser som har talspråket”. Anki berättade att de har en 

viktig uppgift nämligen att ”språkbada” barnen. Med det menade hon att de ska låta 

barnen lyssna till språket, låta dem höra stavelser och att de får in rytmen i språket. Anki 

nämnde också att den språkmedvetenhet, som pedagogerna har med sig idag är bättre än 

för tjugo år sedan, eftersom hon menade att nyutbildade förskollärare har det med sig från 

utbildningen. De som har arbetat längre ges möjligheter till fortbildningar om barns 

språkutveckling.  

 

Edit som arbetar på en förskola där många av barnen har ett annat modersmål än svenska, 

berättade att språket i litteraturen blir svårt för barnen att förstå. Därför arbetar de i hög 

utsträckning med att berätta om innehållet utifrån bilderna. Edit ser många möjligheter 

med att arbeta tillsammans med dessa barn, då hon har sett att de har ett starkt intresse för 

språket och för ordens betydelse. Om till exempel en pedagog säger ordet ko, gestaltar 

barnen att de har förstått varandra genom att visa ”nu är jag en ko, muu”. Barnen vill så 

gärna förstå och få det bekräftat att ”jag förstår”.  

 

 

7.2.2 Lek och fantasi 

 

Linda uttryckte att läsning är, ”jätteviktig för fantasi och allting… och att de får lyssna 

till berättelser utan bilder, så de får tänka sig bilderna i huvudet” Detta påpekar även fler 

av förskollärarna. De flesta pedagoger som arbetar med de äldre barnen hade sett att de 

brukar ta med sig böcker in i leken när de till exempel leker mamma, pappa, barn. Då 

sitter de och läser för varandra eller för en docka. De pedagoger, som arbetar med de 

yngre barnen har sett att de ofta sitter med böcker i knäet. De pekar på bilderna samtidigt 
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som de ”läspratar”. Men de ”lekläser” inte på samma vis som de äldre barnen, eftersom 

de inte har en lika välutvecklad språkförståelse. 

 

Anki berättade att två av de äldre barnen brukar sitta med varsin hög böcker, som de 

pratar kring och de yngre barnen imiterar handlingen genom att göra likadant. På några 

av avdelningarna berättade förskollärarna att barnen brukar återberätta de sagor och 

berättelser de har hört i leken. Det rör sig då om att barnen aktivt återberättar sådant de 

tidigare har hört i sin lek. Stina gav ett exempel: Efter att de hade varit och sett Den vilda 

babyn på teater, lekte barnen att de var karaktären och gjorde sådant som den vilda babyn 

gjorde på teatern. Kicki yttrade, ”sagor blir mer inspirerande och tankeväckande hos 

barnen om de får dem muntligt berättat för sig då barnen får fantisera själva kring 

innehållet”. Diana poängterade att, ”det är smidigt ibland att ta till boken, men barnen 

uppskattar mer att man berättar fritt”. 

 

 

7.3 Vilka möjligheter och hinder ser förskollärarna med sitt 

arbete kring barnlitteratur? 
 

Samtliga förskollärare framhöll att barnlitteraturen finns lättillgänglig för barnen där de 

har möjlighet att sätta sig och bläddra i böckerna när de själva önskar. Stina som arbetar 

på Violen ansåg att, ”böcker är en möjlighet att samla ihop barnen”. Hon menade att de 

har goda möjligheter att få ett lugn i verksamheten för att motverka rastlöshet hos de barn 

som inte vet vad de ska ta sig för att göra. Barnen får då en möjlighet att landa i en 

aktivitet, i stället för att pedagogerna bemöter dem med tillrättavisningar. På Edits 

avdelning har de ett bokrum där barnen själva kan gå in och läsa böcker, när de önskar. 

Ibland följer en pedagog med in. Då stänger de dörren så att de andra barnen inte kommer 

in och stör. Edit berättade om ett barn i gruppen, som är mycket impulsivt, vilket många 

gånger leder till konflikter. På eget initiativ brukar han ta en pedagog i handen och gå in i 

bokrummet där han får möjlighet att få tillbaka lugnet. Samtliga förskollärare nämnde att 

en plats med lugn och ro är en viktig del i läs- och berättarsituationerna för att fånga 

barnens intresse för litteraturen. Linda gav exempel på sagorna, Bockarna Bruse, 

Rödluvan, Gullock och de tre björnarna, Petter och hans fyra getter, som hon kan utantill 

och som hon känner sig bekväm med att kunna berätta fritt för barnen. Moa ser en stor 

möjlighet med att arbeta utifrån litteratur, som tar upp känslor så att barnen får möjlighet 

att i ord beskriva hur de känner sig när de är glada eller ledsna. Moa beskrev något som 

de flesta av förskollärarna kom fram till på ett eller annat sätt under intervjun.  Det är att 

”vi använder inte läsningen så aktivt som vi kan göra egentligen… man kan använda det 

mycket i vad man än har för utvecklingsområden i verksamheten”. Linda tog upp att de 

har ett tema om Barbapapa där de har utgått från en bok, som behandlar barbabarnens 

egenskaper och utifrån egenskaperna menade Linda att de har fått in hela läroplanen i en 

och samma bok. 

 

 

Diana arbetar på avdelningen Blåbäret och hon berättade att de har en soffa, där de brukar 

sitta, när de läser för barnen mitt inne på avdelning. Ibland uppfattar hon, att det kan vara 
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svårt att hinna läsa klart en saga, då det till exempel kan vara något annat barn, som 

behöver hjälp eller vill fråga om något. Diana önskade utifrån detta att det skulle finnas 

mer tid till att gå undan med några stycken barn till en lugnare plats. Samtliga 

förskollärare nämnde att en plats med lugn och ro är viktigt i läs- och berättarsituationer 

för att fånga barnens intresse för litteratur. Lilly och Kicki tog upp ytterligare en 

svårighet, nämligen att de under läsvilan på avdelningen har en barngrupp med upp till 

tretton barn. De ansåg att det är svårt att fånga samtliga barns intresse, då alla barn inte 

har möjlighet att se bilderna. Lilly och Kicki skulle helst vilja se att de har en mindre 

barngrupp, där alla får möjlighet att se illustrationerna, vilket skulle ge alla barn en 

möjlighet att bättre kunna följa med i handlingen. Det skulle också leda till fler samtal 

kring innehållet. Linda menade att det är svårt att få tid, då det är så mycket annat, som 

måste göras i verksamheten. 

 

 

7.4 Barnens eget berättande 
 
Diana talade om vikten av att barnen tränar på ett muntligt berättande inför sina kamrater 

och där berättandet bör röra områden som är kända för barnen. Avdelningen har ett tema 

om platser, som innebär att barnen har fått ta en bild på en plats hemifrån och den platsen 

ska de sedan få pratat om i mindre grupper. Diana berättade också att avdelningens 

väggar pryds av dokumentationer, som barnen uppmuntras att prata kring för att träna sig 

på ett berättande utifrån olika situationer. Diana berättade också att de har en dockteater, 

som barnen använder. Hon tyckte också att det är viktigt att pedagogerna presenterar 

litteratur av stor variation för barnen då det finns de barn som inte får möta litteratur i 

särskilt stor utsträckning i hemmet. Anki talade om bilderbokens möjligheter, där 

illustrationerna spelar en viktig roll i barnens eget berättande av litteraturen. Anki 

menade också att det är viktigt att pedagogerna bekräftar barnet i sitt lekläsande av 

bilderna för det påverkar barnens självförtroende positivt. På Edits avdelning uppmuntrar 

de barnen till att måla bilder kring läst litteratur för att barnen ska få ytterligare en 

möjlighet att förmedla innehållet som kompensation för ett otillräckligt språk. Stina tog 

upp att litteratur uppmuntrar barn till att ifrågasätta ”varför är det så” och att 

pedagogerna avsätter tid i läsandet så att barnen ges utrymme till att ställa frågor och 

komma med funderingar. Flera av förskollärarna nämnde att lässituationerna 

kompletteras med ett berättande där de med egna ord utvecklar det lästa innehållet. Stina 

menade att litteratur, som inte är väl språkanpassad till barnen måste förklaras och 

utvecklas, ”annars tappar barnen hela poängen med boken… och då kan dom bli väldigt 

rastlösa om dom inte förstår”. 
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8 Diskussion 
 

I vår diskussion kommer vi att diskutera vårt resultat utifrån våra frågeställningar och vad 

tidigare forskning har sagt. Vi kommer även att beskriva förskollärarnas tankar kring 

barnlitteratur, hur de arbetar med litteraturen och vad de ser för möjligheter och hinder 

med arbetet kring barnlitteratur i verksamheten. Avslutningsvis kommer vi ha en 

sammanfattande slutsats där vi knyter ihop våra tankar och ger svar på våra 

frågeställningar. 

 

 

8.1 Barnlitteratur en utgångspunkt för samtal 
 

Granberg (1996) berättar att under upplysningstiden kom den första barnlitteraturen. Den 

fungerade som ett läromedel, där syftet var att barnen skulle anpassa sig till 

vuxenvärldens normer. Vi har kunnat se att litteratur fyller en sådan funktion även idag. 

Flera av förskollärarna berättade att de använder litteratur som ett sätt till att lyfta aktuella 

ämnen. Flertalet av förskollärarna tog upp att litteratur kan vara en ingång till samtal som 

till exempel, konfliktlösning. Där pedagogerna tillsammans med barnen lyfter 

funderingar kring allmänmänskliga frågor. Framförallt är det värdegrundsfrågor som 

behandlas, eftersom förskolan är en social mötesplats där barnens sociala förmågor 

tränas. En förskollärare nämnde att barnen har möjlighet att bearbeta sina känslor genom 

litteraturen, då de får möjlighet att känna igen sig genom någon annans ögon.  I 

Barnträgårdarna läste pedagogerna också böcker för barnen. Skillnaden vi kan se är att 

man idag arbetar med det på ett mer medvetet sätt. De förskollärare vi har intervjuat 

nämner att man genom ett medvetet förhållningssätt till barnlitteratur, så kan man få in 

läroplanens intentioner. Förr stod det i det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 

1987) att man skulle utgå ifrån sagor men idag är det upp till pedagogerna själva om man 

vill använda sig av barnlitteratur för att uppnå målen.  

 

 

8.2 Spontan läsning 
 

Den spontana läsningen är det vanligaste inslaget hos de förskollärare vi har intervjuat. 

Det är ett dagligt moment som är en stor del i förskolans verksamhet. Haglund och 

Wahlström (2007) beskriver att högläsningen är en viktig del i barnens språkutveckling. 

För att den spontana läsningen ska vara möjlig är det viktigt att det finns litteratur 

lättillgänglig för barnen och att den är anpassad efter barngruppen. Samtliga förskollärare 

har beskrivit att litteraturen byts ut regelbundet för att passa barnens behov. Det är också 

viktigt att barnen och pedagogerna tillsammans samtalar kring innehållet, vilket kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet. Håkansson (1998) beskriver att den sociala 

interaktionen spelar en stor roll för hur barn erövrar språk. Därför behöver barnen vuxna i 

sin närhet som kommunicerar med dem, så att barnen får goda möjligheter att utveckla 
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sina kommunikativa förmågor. Vidare beskrivs den proximala utvecklingszonen vilken är 

den zon som ligger alldeles över de förmågor som barnet bemästrar. Dessa förmågor kan 

barnen utveckla med ett stöd från sin omgivning. Ett exempel är när Anki berättade att de 

yngre barnen härmade de äldre barnens lekläsande. Barnen inspirerar varandra och på 

vägen får de med sig nya erfarenheter som de inte hade kunnat utveckla på egen hand.  

 

En av förskollärarna nämner uttryckligen att högläsning för barnen ger ett lugn i 

verksamheten. När något eller några barn upplevs som oroliga eller rastlösa, kan man 

med en bok samla barnen kring en läsaktivitet. Även Simonsson (2004) tog upp att 

pedagoger samlar barnen kring en lugn läsaktivitet. Dessutom redogjordes det att vid de 

tillfällen när enskilda barn vill få en bok läst för sig, sker det när verksamheten går i ett 

lugnare tempo och på en plats där pedagogerna har en överblick över verksamheten. Det 

här tror vi är en vanlig strategi i förskolorna och kanske en anledning till att den spontana 

läsningen är en stor del av verksamheten. Vi tror att den spontana läsningen fyller många 

hål hos de barn, som exempelvis är ledsna och behöver närhet.  

 

Det fria berättandet av exempelvis folksagor existerade knappt, vilket vi tycker är väldigt 

synd, särskilt eftersom både Kicki och Diana berättade att det gynnar barnen och att de 

uppskattar det muntliga berättandet mer. Vi tycker att det bör vara en större blandning 

mellan fritt berättande och högläsning i verksamheterna, då båda aktiviteterna gynnar 

barnen fast på olika sätt. Ekström (2004) skriver att det muntliga berättandet är oersättligt 

eftersom man får möjlighet till direktkontakt, med dem man berättar för. Hon menar 

också att i det muntliga berättande är man inte lika bunden till handlingen, utan man har 

lättare att stanna upp och anpassa berättelsen efter barngruppen. Dominikovic m.fl. 

(2006) skriver att läsningen med barnen är ett ypperligt tillfälle att utveckla både deras 

ordförråd och begreppsförståelse. 

 

 

8.3 Språklig medvetenhet 
 

Edwards (2008) säger att språk är makt. Den som inte behärskar språket kan uppleva en 

frustration som kan leda till svårigheter att klara sig i samhället. Förskolan ska sträva 

efter att varje barn får möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga. Samtliga 

förskollärare poängterade att det är ”jätteviktigt” att läsa och berätta för barnen för att 

hjälpa dem framåt i deras språkutveckling och utvecklande av ordförrådet. Här visar 

samtliga förskollärare, att de är väl medvetna om många av de positiva effekter som 

läsning har, framförallt när det gäller de förmågor som rör språkmedvetenheten. Detta 

tror vi i hög grad beror på en medvetenhet i samhället, där mycket energi läggs på de 

språkliga bitar, som är viktiga för att gynna den tidiga läs- och skrivinlärningen hos 

barnen. I pedagogernas fria berättande tycks konkret material för att ge stöd till innehållet 

vara vanligt förekommande. Edwards (2008) skriver att konkret material underlättar 

barnens förståelse för innehållet så att de inte tappar fokus. För yngre barn och barn med 

ett annat modersmål än svenska kan vi se att pedagogerna använder konkret material och 

barnlitteratur med enklare språk i hög utsträckning. Detta visar på att de förskollärare vi 

har intervjuat är införstådda i hur viktigt det är att anpassa den litteratur som finns efter 
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hur barngruppen ser ut.  

 

8.4 Fantasi 
 

Vygotskij (1995) beskriver sambandet mellan fantasi och verklighet med att ju mer 

erfarenheter och upplevelser vi har med oss, desto större möjlighet har barnen att skapa 

sig inre fantasibilder. I det andra sambandet skriver Vygotskij att genom muntligt tal kan 

man överföra nya erfarenheter utan att de behöver vara egenupplevda. Att fantasi är 

viktig det tog förskollärarna upp och de menade att barnen i lässituationer gör sig egna 

bilder i sitt huvud, med hjälp av sin fantasi. Vi hade velat se att förskollärarna tog på sig 

en roll som inspiratörer, där de hjälper barnen mer medvetet in i fantasin. Där barnen har 

möjlighet att bygga sig bilder av de erfarenheter och upplevelser som de har med sig. Vi 

tror att man med små medel kan locka fram fantasi, då ett fritt berättande kan bli till en 

trogen vän i barnens fantasi om vi ger dem inspiration i vardagen.  

 

8.5 Hinder 
 

De hinder förskollärarna har tagit upp är svårigheterna med att fånga barnen kring en 

gemensam bilderbok, vilket i vissa fall beror på stora barngrupper. Flera av förskollärarna 

och även litteraturen beskriver, att det är viktigt med en lugn miljö kring lässituationen.  

Har man en mindre barngrupp blir det lättare att kunna samspela kring litteraturen, där 

alla får större möjlighet att komma till tals. Vi har under vår verksamhetsförlagda 

utbildning och under intervjuerna med förskollärarna upplevt att flera förskolor har 

inplanerade läsvilor. Vilan ligger efter lunchen för de barn som inte har sovvila. Den här 

tidpunkten är också den tid då pedagogerna har sin rast och för att få verksamheten att 

fungera kan det bli stora barngrupper samlade kring en läsvila. Oavsett om man som 

pedagog eller barn är intresserad av läsvila just då är vilan låst av strikta rutiner. Det kan 

då finnas risk för att läsvilan inte uppfattas som positiv varken för pedagogerna eller för 

barnen. Förskollärarna menar att de har alla möjligheter att arbeta med barnlitteratur i 

verksamheten, men att det tar tid. 

 

 

8.6 Koppling till läroplanen 
 

Endast en av våra intervjupersoner nämnde läroplanen i sitt arbete med litteratur. 

Läroplanen talar inte om hur intentionerna ska uppnås. Detta tror vi är orsaken till att 

läroplanen inte fick någon större uppmärksamhet. Vi grundar vårt antagande på att 

läroplanen är ett styrdokument, som har förändrats mycket sedan det pedagogiska 

programmet (Socialstyrelsen, 1987) var i bruk. Där fanns uttryckta idéer om hur 

förskolans pedagoger skulle kunna arbete med sagan och vilka positiva effekter, som ett 

sagoinspirerat arbetssätt förde med sig. Vi har kunnat se att förskolan har en tradition 

med sig beträffande barnlitteratur. Vi är övertygade om att samtliga förskollärare är väl 

medvetna om många av de positiva effekter som läsning har, framförallt när det gäller de 
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förmågor som rör språkmedvetenheten. Detta tror vi i hög grad beror på en medvetenhet i 

samhället. Mycket energi läggs på de språkliga bitarna, som är viktiga för att gynna den 

tidiga läs- och skrivinlärningen hos barnen.  

 

8.7 Slutsats 
 

Läsförmågan ligger till grund för en stor del av den kunskap som finns i samhället, där vi 

måste göra oss förstådda, lika väl som vi måste förstå andra. Därför vill vi i denna studie 

visa hur man kan arbeta med barnlitteratur i förskolan, som ska ligga till grund för ett 

livslångt lärande. Utifrån våra frågeställningar drar vi följande slutsatser. 

 

Under studiens gång har vi sett att pedagogerna ägnar mycket tid åt spontan läsning i 

verksamheterna, då antingen barnen själva hämtar en bok och sätter sig och läser eller så 

ber de en pedagog läsa för dem. Pedagogerna använder också barnlitteratur vid planerade 

aktiviteter som exempelvis läsvilan. Förskollärarna beskrev att de anpassar litteraturen 

som finns på avdelningen efter barnens mognad. En annat vanligt förekommande 

aktivitet är att de använder barnlitteratur som utgångspunkt kring samtal och för att lyfta 

olika teman. 

 

När det kom till förskollärarnas tankar kring barnlitteraturens betydelse var det särskilt 

barnens språkutveckling som var viktig då språket ligger till grunden för allt och det finns 

stora möjligheter att utgå från barnlitteratur för att nå förskolans strävansmål. 

Förskollärarna ansåg även att barnens förmåga till fantasi var viktig för att de skulle 

kunna ta till sig litteraturen så väl som möjligt. Den spontana läsningen ger barnen en 

möjlighet att själva ägna sig åt litteraturen. Förskollärarna såg också en möjlighet att läsa 

för barnen spontant för att samla i ihop barngruppen och få ett lugn i verksamheten. 

Förskollärarna poängterade att de var dåliga på att integrera litteraturen inom 

verksamhetens utvecklingsområden. Samtidigt som de såg stora möjligheter att arbeta 

med barnlitteratur i sin verksamhet.  

 

Det största hindret förskollärarna nämnde var att det är svårt att förmedla litteratur som 

kan fånga alla barns intressen. Någon annan efterlyste en lugnare plats, där de kan läsa 

för barnen så de slipper bli störda av vad som händer runt omkring. 

 

För att barnen ska vilja lära sig läsa och ta del av det berättande som barnlitteraturen 

förmedlar, är det viktigt att pedagogerna ger barnen en stark och meningsfull upplevelse 

kring berättandet. För att det ska bli en positiv upplevelse för barnen. Det är också viktigt 

att pedagogerna själva visar intresse för läs- och berättaraktiviteterna där de förmedlar att 

de vill uppleva berättelsens innehåll tillsammans med barnen.  

 

Det är betydelsefullt att även det lilla barnet redan från början får med sig positiva 

upplevelser av litteraturen och dess samspel som gynnar deras fortsatta språkutveckling. 

Därmed så hoppas vi att den här studien ska uppmuntra fler pedagoger att läsa och berätta 

fritt oftare och mer medvetet för barnen, än vad man gör idag.  
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Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor 

 
Åldrarna på barngruppen? 

 

Berätta på vilket sätt och i vilka sammanhang ni arbetar med barnböcker/berättande 

tillsammans med barnen? 

 

Beskriv på vilket sätt ni utgår från barnens intressen i läs/berättarsituationer? 

 

Använder barnen böcker och berättande i sin fria lek? Ge exempel. 

 

Vilka tankar har du om läsningens betydelse för barnen? 

 

Vilken roll spelar läsning och berättande i verksamheten? 

 

Vilka möjligheter/svårigheter uppfattar du kring läsning och berättande som aktivitet? 

 

Ser du någon förändring i tiden kring barns förhållningssätt kring böcker? 
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Bilaga 2 
 
 

Hej! 

Vi är två studenter på lärarprogrammet som ska skriva examensarbetet under 

vårterminen. Vi ska skriva om hur pedagoger i förskolan använder barnlitteratur och 

berättande i verksamheten. Vi är också intresserade av att ta del av vilka tankar 

pedagoger har kring det pedagogiska värdet av att använda litteratur och berättande i 

barngruppen. 

 

Vi kommer att använda oss av muntlig intervju som metod och vi kommer att spela in 

alternativt anteckna det som sägs under intervjun. Er medverkan bygger på frivillighet 

och ni har rätt att avbryta när som helst under intervjuns gång. Ni och förskolan kommer 

att vara anonyma i examensarbetet och det är endast vi två (Sofhie & Emmelie) som 

kommer ha tillgång till materialet kring intervjuerna och den information vi får fram 

kommer endast använda till detta arbete. Allt material kring intervjuerna kommer att 

förstöras efter avslutat examensarbete. 

 

Tack på förhand. 

 

 

Med vänlig hälsning Sofhie Nejdefelt och Emmelie Åkesson 

 
 

 


