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                                          ABSTRACT 

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa olika förskolors arbetssätt med barnlitteratur. Vi 

kommer att synliggöra skillnader i pedagogers arbetssätt utifrån homogena och 

mångkulturella miljöer. Pedagoger och deras förhållningssätt till böcker och läsning, påverkar 

hur läsmiljön på förskolan är utformad. Vår forskningsbakgrund och litteraturgenomgång är 

uppdelad i tre forskningsområden. Det första området är det som berör språkutveckling och 

det andra området är studier kring barnlitteratur och den sista är flerspråkighet. I vår 

undersökning visade det sig att samtliga pedagoger använder sig av högläsning. De lyfter 

fram boksamtalet som en viktig del i barns språkutveckling. Vi kunde även utifrån vår 

undersökning se att en barngrupps sammansättning kan påverka pedagogers arbetssätt med 

barnlitteratur. Pedagogerna på den mångkulturella förskolan lyfter vikten av det ”enkla” 

språket. Utifrån pedagogernas svar i våra intervjuer, visar det att de är medvetna om 

högläsningens betydelse för barns språkutveckling, men att det sällan förekom spontana 

lässtunder på grund av tidsbrist. En annan viktig aspekt som framgick i vårt resultat av det 

empiriska materialet är ”läsvila”. Den tolkningen gjorde vi eftersom högläsningen oftast sker 

efter maten för de barn som inte sover middag. 
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1. Inledning 
 

Genom läsandet berikar barnen sitt ordförråd och bilder i en bilderbok kan skapa en grund för 

samtal, det blir då lättare för dem att sätta ord på tankar samt framföra sina åsikter. Samtal 

ökar barnens förmåga att reflektera och på så vis får barnen dela med sig av sina erfarenheter 

(Löthagen & Staaf 2009, s.12ff). I Läroplanen för förskolan står det om hur viktigt det är att 

barnen redan i förskolan får chansen att bekanta sig med olika medier, texter och bilder 

(Skolverket 2010:10)  

I vår uppsats har vi valt att undersöka två olika förskolors arbetssätt kring litteraturläsning. Vi 

har valt att jämföra en mångkulturell förskola med en homogen förskola. Eftersom den 

mångkulturella förskolan består av nittiofem procent flerspråkiga barn, ville vi med vår 

undersökning se ifall barngruppens sammansättning påverkar arbetet kring litteraturläsning. 

Vi kommer att belysa olika arbetssätt som förskolorna använder sig av för att uppnå 

läroplanens mål. Det är pedagogernas ansvar att tillsammans med barnen skapa en inbjudande 

läsmiljö. Begreppet läsmiljö innefattar pedagogers förhållningssätt till barnlitteratur, val av 

böcker, hur böckerna presenteras, placering, material, miljöns betydelse, lokaler samt barnens 

delaktighet. Om inte pedagoger har en medvetenhet och kunskap om varför de arbetar med 

barnlitteratur, blir det inte någon pedagogisk läsmiljö. 

Vi som skriver denna uppsats arbetar inom förskolan sedan några år tillbaka. Därför har vi 

själva fått uppleva vilken stor betydelse högläsning har i förskolan. Vi har under arbetets gång 

fått ny och betydelsefull kunskap inom detta ämne som vi kommer att ta med oss i vår 

framtida yrkesroll som blivande förskollärare. Vårt intresse för barnlitteratur kommer från vår 

egen barndom då våra föräldrar läste för oss. Vi hade tillgång till många böcker och minns hur 

spännande och fängslande det kunde vara av att bara sitta och bläddra i en bok. Högläsning 

har en viktig betydelse för barns språkutveckling. En utmanande läsmiljö på förskolan, kan 

leda till att barn får ett fortsatt intresse för läsning och böcker.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra 

(Skolverket 2010: 10).  

 

Det är därför viktig som pedagog att vara lyhörd gentemot barnen. Barnen bör ges större 

utrymme för att lyfta sina tankar och funderingar. På så vis får dem även ta del av varandras 
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olika erfarenheter och kunskap. Utifrån barnens erfarenheter blir det lättare att utmana varje 

enskild individ vidare i sin utveckling. Förskolans läsmiljö har en viktig betydelse. Den skall 

vara inbjudande och stimulerande. En annan viktig aspekt är engagerade pedagoger som tar 

förskolans uppdrag på allvar. Som pedagog möter man alltfler barngrupper som präglas av 

mångfald, vilket naturligtvis är en pedagogisk utmaning. Det är viktigt att förskolans 

verksamhet är utformad utifrån den barngrupp pedagogen arbetar med. Alla barn har olika 

förutsättningar, och Läroplanen för förskolan lyfter vikten av hur pedagoger bör sträva efter 

att barn med annat modersmål både får utveckla sitt första och andraspråk.(Skolverket 2010: 

7). 

  

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att belysa hur pedagoger i förskolan arbetar med 

litteraturläsning för att främja barns språkutveckling. Hur kan förskolornas läsmiljö utmana 

barnen vidare i sin språkutveckling? Existerar det skillnader i förskolornas arbetssätt, då den 

ena förskolan är en homogen sammansättning av barn och den andra förskolan är mer 

mångkulturell? 

2.2 Frågeställning 

 

 Hur använder sig pedagoger på förskolan av litteraturläsning för att främja barns 

språkutveckling? 

 

 Existerar det några skillnader i det pedagogiska arbetssättet med barnlitteratur i homogena 

respektive mångkulturella miljöer?  

 

3 Metodbeskrivning 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den metod vi har använt oss av i vår undersökning, 

det vill säga kvalitativa intervjuer. Vi kommer att problematisera vårt metodval. Vi kommer 

även att presentera våra informanter och beskriva hur vi har valt ut dem samt genomförandet 

av det empiriska materialet.  
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3.1 Metodval  

Det finns olika metoder att använda sig av då man utför en undersökning. Patel och 

Davidsson beskriver några metoder i sin bok Forskningsmetodikens grunder (2003). En 

metod är att se vad som redan finns dokumenterat om hur förskolan arbetar. En annan metod 

kan vara att man låter pedagogerna föra dagbok på hur de arbetar med barnlitteratur. En tredje 

metod är att undersöka och samla information genom observationer.   

 

Vi har valt att arbeta med kvalitativa intervjuer. Patel och Davidsson (2003) beskriver 

skillnaderna mellan en kvantitativ metod, där ambitionen är att få fram mätbara data och en 

kvalitativ metod, som är mer öppen för tolkningar. Vårt syfte med vår studie är inte att få fram 

en statistisk analys, vilket kvantitativ metod innebär. Därför valde vi att använda oss av 

kvalitativa intervjuer, där pedagogerna själva få uttrycka och beskriva utförligare hur de ser 

på sitt arbete med barnlitteratur. Studiens syfte är även att undersöka ifall det existerar 

skillnader i de två förskolornas arbetssätt. Av egna erfarenheter av att arbeta på förskola, vet 

vi att verksamheten erbjuder mängder med möjligheter för att utmana barnen vidare i sin 

språkutveckling. Möjligheterna är dock beroende av pedagogens medvetenhet kring barns 

språkutveckling. Utifrån kvantitativa undersökningar hade vi troligtvis inte fått samma 

information. För att få utförligare svar krävs det öppna frågor det vill säga kvalitativ metod 

(Patel och Davidsson 2003, s. 12). Vi kan nu i efterhand ångra att vi inte kompletterade våra 

intervjuer med observationer. 

3.2 Intervju  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Vi intervjuade fyra 

pedagoger på två olika förskolor. Vi har tagit fram tolv frågor varav de flesta frågorna är 

öppna och kräver beskrivande svar. Patel och Davidsson (2003) menar att när kvalitativa 

intervjuer utförs skapar det ett utrymme för mottagaren att besvara frågorna med egna ord. 

Författarna menar vidare att det finns olika sätt att registrera svar i en intervju och 

ljudinspelning är ett alternativ. Med denna registrering kan man få med allt som sägs under 

intervjun. Om man inte använder sig av ljudinspelning under intervjun, är det lätt att missa 

ord (Patel & Davidsson 2003 s. 78 och 83). Redan innan intervjun blev pedagogerna 

tillfrågade om ljudinspelning. Samtliga pedagoger godkände detta. Intervjuerna har skett 

enskilt med varje pedagog. Alla intervjuerna är transkriberade. 
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3.3 Urvalsgrupp 

Vi har valt att intervjua fyra pedagoger från två olika förskolor. Förskolorna vi valde befinner 

sig i två olika städer. En av förskolorna är mångkulturell och består av nittiofem procent 

flerspråkiga barn. Vi valde att undersöka dessa två förskolor då vi ville se ifall det existerar 

tydliga skillnader i hur pedagogerna skapar en pedagogisk läsmiljö. I vår undersökning har vi 

valt att intervjua pedagoger från fyra olika avdelningar, två från varje förskola. Utifrån våra 

intervjuer med pedagogerna på förskolan Trollsländan framgick det att förskolan har tillgång 

till en litteraturpedagog. Vi valde att ha en kompletterande intervju med litteraturpedagogen 

då vi blev nyfikna över hur en litteraturpedagogs uppdrag ser ut. Denna kompletterande 

intervju ser vi som en viktig del i vårt bakgrundsmaterial snarare än som en del av vårt 

primärmaterial. I vår uppsats har vi valt att kalla pedagogerna för; Anna, Birgitta, Cecilia och 

Daniella. Vi har valt att kalla förskolorna i vår undersökning för förskolan Nallen och 

förskolan Trollsländan. Litteraturpedagogen har vi valt att kalla för Kajsa. Vi har alltså använt 

oss av fingerade namn på pedagogerna, förskolorna samt litteraturpedagogen. 

3.4 Förskolan Nallen  

Förskolan består av tre avdelningar, två småbarnsavdelningar och en syskonavdelning. På 

småbarnsavdelningarna är det sexton barn inskrivna och på syskonavdelningen är det tjugotvå 

barn.  Anna arbetar på en av småbarnsavdelningarna där barnen är i åldrarna ett till fyra år. 

Birgitta arbetar på en syskonavdelning där barnen är i åldrarna tre år (i mån av plats) till sex 

år. 

3.5 Förskolan Trollsländan 

Förskolan består av sju avdelningar. Cecilia arbetar på en introduktionsavdelning. 

Avdelningen är till för de barn som är nyanlända och som saknar uppehållstillstånd. Det är 

arton barn som är inskrivna på introduktionsavdelningen och de är i åldrarna två till sju år. 

Daniella arbetar på en femårsavdelning, där det är tjugoen barn inskrivna.  

3.6 Kompletterande intervju med litteraturpedagog 

Vi valde att även intervjua Kajsa och låta henne berätta vad en litteraturpedagog gör. Vi 

ställde inga direkta frågor utan lät henne berätta fritt om hur hennes tjänst på förskolan ser ut.  

Litteraturpedagogen Kajsa har sina lokaler i förskolans källare, där har hon inrett ett mysigt 

sagorum. Vi valde att ta med denna kompletterande intervjun eftersom Kajsa i sin roll som 
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litteraturpedagog naturligtvis har en annan ingång till ämnet. Att litteraturpedagogen arbetar 

på förskolan påverkar även deras användning av barnlitteratur.  

3.7 Genomförande  

Vi valde att ta kontakt med våra informanter via telefon. Vi började med att förklara syftet 

med vår undersökning. Informanterna fick även information om hur lång tid intervjun 

beräknades ta. Tillsammans med informanterna bestämde vi tid och plats där intervjuerna 

skulle äga rum. Informanterna fick själva välja ifall de ville läsa igenom intervjufrågorna 

innan. Vi försökte även förbereda oss så mycket som möjligt på de frågor vi skulle ställa till 

informanterna innan intervjutillfället. Våra intervjuer ägde rum på pedagogernas respektive 

arbetsplats. Intervjuerna delades upp på så vis att vi intervjuade två pedagoger var.  

  

Jag (Camilla) valde att ta kontakt med en förskola som jag tidigare har vikarierat på. Jag var 

sedan tidigare bekant med de pedagogerna. Jag har fått uppleva hur pedagogerna på denna 

förskola arbetar med barnlitteratur. Utifrån våra intervjuer ville jag få en djupare inblick i 

deras arbetssätt med detta pedagogiska redskap. Pedagogerna som deltog i dessa intervjuer 

valde att inte se frågorna innan intervjun. Under båda intervjuerna rådde en avslappnad och 

lättsam stämning. Jag tror att det finns både för och nackdelar med att informanterna sedan 

tidigare är bekanta. En fördel är nog att detta bidrog till att stämningen blev lättsam. Men det 

kan vara svårare att sedan analysera fritt utifrån intervjuerna när man känner till 

informanterna. 

 

Eftersom vårt syfte med uppsatsen även är att belysa två olika förskolors arbetssätt, valde jag 

(Emma) att göra min intervju på en förskola där nittiofem procent av barnen är flerspråkiga. I 

en av intervjuerna rådde det en avslappnad stämning. Den andra pedagogen uppfattades som 

väldigt tankspridd under intervjun. Hon uttryckte själv att det var på grund av att fem barn på 

hennes avdelning hade blivit utvisade från Sverige samma dag som intervjun ägde rum.  

3.8 Metodkritik 

När vi ser tillbaka på vår uppsats och hur våra frågeställningar har besvarats, har vi under 

arbetets gång reflekterat över hur vårt empiriska material hade sett ut om vi hade kompletterat 

intervjuerna med observationer. Syfte med vår undersökning var att jämföra två olika 

förskolors arbetssätt med barnlitteratur för att se ifall det existerar skillnader då den ena 

förskolan är mångkulturell. Vi anser att vi har fått våra frågeställningar besvarade. Samtidigt 
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hade vi kanske sett tydligare skillnader i förskolornas arbetssätt om vi hade kompletterat vårt 

metodval och även använt oss av observationer. Om pedagogerna hade haft möjlighet till att 

se frågorna innan intervjun, hade de kanske svarat annorlunda på så vis att de hade fått längre 

tid för reflektion och tänkande. 

 

4 Forskningsbakgrund, bakgrundsmaterial och teoretiska 

utgångspunkter 
 

Eftersom vi i vår undersökning har för avsikt att studera pedagogers arbete med barnlitteratur 

för barns språkutveckling, är det tre fält inom forskningen som är betydelsefulla. Det första 

området är det som berör språkutveckling och det andra området är studier kring 

barnlitteratur och den sista är flerspråkighet. Vi börjar med en redogörelse över 

språkutveckling sedan presenteras barnlitteratur och sist kommer flerspråkighet. Vi ville med 

vår undersökning fördjupa oss i hur pedagoger utformar en läsmiljö så att den kan användas 

som ett pedagogiskt redskap. 

 4.1 Språkutveckling  

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram tidigare forskning, bakgrundsmaterial och teoretiska 

utgångspunkter om språkutveckling. Detta avsnitt är betydelsefullt för vår undersökning av 

pedagogers arbetssätt i hur de skapar en läsmiljö på förskolan och hur det främjar barns 

språkutveckling. Den avgörande delen i vår undersökning är pedagogernas medvetenhet 

kring läsmiljöns betydelse för barns språkutveckling. Vi kommer att använda oss av detta när 

vi gör tolkningar av vårt empiriska material. Vi kommer nedan att belysa språkets 

uppbyggnad och dess betydelse för människan. 

4.1.1 Språkets sociala funktion 

En teoretiker vars tankar fått en stor genomslagskraft i den svenska förskolan är Lev 

Vygotskij (1896-1934). Vygotskij menar att barnet bör ses som en individ som utvecklas 

individuellt men även socialt. I sitt verk, Tänkande och språk menar Vygotskij (2001) att vi 

har språket för att uppnå en social samvaro. Språket har alltså ett kommunikativt syfte. 

Vygostkij menar vidare att språk och tänkande hör ihop. När ordet får en betydelse blir det 

också en del av språket (Vygotskij 2001, s.36 ff.). I boken Fantasi och kreativitet i 

barndomen (1995) beskriver Vygotskij att tänkandet och fantasin bygger på egna 

erfarenheter. Då barnet utökar sina erfarenheter genom upplevelser, skapas en bättre 
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inlärning. Vygotskij menar att litterära bilder kan berika barnet för att utveckla det muntliga 

språket. Om man som pedagog ska berätta om skogens liv för ett barn underlättas lärandet om 

barnet redan innan fått uppleva att vara i skogen och redan skapat en förståelse för vad en 

skog kan vara. Använder pedagogen i sin tur en bilderbok som visar hur skogen kan se ut och 

samtalar kring detta, utvecklar barnet sin ordförståelse.  När en vuxen läser högt för ett barn 

och/eller låter ett barn själv bekanta sig med ord och bokstäver, skapar det en nyfikenhet på 

andra saker i deras omvärld. När barn får se bilder i en bilderbok ger det barnet en större 

förståelse som berikar det med ny kunskap (Vygotskij 1995, s 17 och 71) . 

 

Precis som Vygotskij skriver även Bjar och Liberg att språket är en del av det sociala. Genom 

språket kan vi söka ny kunskap om det som existerar i vår omgivning. Språket blir en del av 

den kommunikation som krävs för att vi ska kunna utvecklas socialt. I boken Barn utvecklar 

sitt språk (2003), skriver Bjar och Liberg, som båda är forskare inom barns språkutveckling, 

att genom ett välutvecklat språk, utvecklas även vårt tänkande och en förståelse för vår 

omvärld. Vi har språket för att kunna samtala, skapa förståelse samt för att kunna meddela oss 

(Bjar och Liberg 2003, s.18). För att barnet ska utveckla och uppnå en social förmåga krävs 

det att barnet stimuleras och utmanas i sin språkutveckling.  

4.1.2 Språkets betydelse för identitetsutveckling 

Bjar och Liberg (2003) skriver att under det första året läggs grunden för ett språkligt 

självförtroende. Detta byggs upp utifrån hur den vuxne bemöter barnet. Den vuxne bör 

bemöta barnet som kompetent och bekräfta joller, skrik, miner och gråt som meningsfulla. 

Här handlar det om att barnet ska få en trygghet samt tro på sig själv (Bjar och Liberg 2003, 

s.78).  

 

Gunilla Ladberg, fil.dr i pedagogik, och Ola Nyberg, författare, skriver i boken Barnen och 

språken (1996)  att tryggheten finns i det bekanta som barnet känner igen.  När barnet känner 

sig trygg i sin identitet utvecklas språket. Barnet måste få uppleva att det de gör är lustfyllt för 

att kunna lära sig och utvecklas. De menar vidare att när barnet känner en tillhörighet och 

samspelar i en grupp grundläggs språket. Barnet måste ges möjlighet till att härma, lyssna, 

berätta då detta leder till att språket formas (Ladberg och Nyberg 1996, s.8 ff.).  

 

Även förskolans läroplan lyfter fram kopplingen mellan språk och identitet. ”Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” (Skolverket 2010 
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s.7) Barn utrycker sig olika beroende på var i språkutvecklingen han/ hon befinner sig. 

Genom att ge barnen större utrymme och låta dem få dela med sig av sina olika erfarenheter, 

berikas även deras språkutveckling. 

 

I en barngrupp i dag finns det ofta barn som inte har svenska som modersmål. När 

barngrupper blir alltmer heterogena, tvingas pedagoger att ta till nya metoder för att skapa en 

positiv läsmiljö där alla barn kan få möta barnlitteraturen på samma villkor. Carina Fast 

(2011), fil.dr i pedagogik skriver i boken Att läsa och skriva i förskolan att en del barn kan 

skämmas över att de har ett annat modersmål. Det är då förskolans roll att lyfta fram det 

positiva i att tala flera språk. Barnens språk och kulturer måste därför integreras så mycket 

som möjligt i förskolan. Ett sätt att visa barnen detta är genom barnboken. Barnlitteraturen 

kan visa på hur det ser ut i andra länder samt visa att det existerar olika kulturer.  På så sätt 

kan olika världar integreras med varandra (Fast 2011, s.52).  

4.1.3 Litteraturens betydelse för språkutveckling 

Caroline Liberg (2008) har skrivit artikeln ”Läs – och skrivutveckling och ett utökat 

läraruppdrag”. Artikeln tar upp forskning om det kognitiva samt sociokulturella perspektivet i 

barns läs och skrivutveckling. Med dessa begrepp menar Liberg att det är barnens olika tankar 

som ska stå i centrum för ett vidare lärande. Hon tar upp viktiga aspekter som fonologisk 

medvetenhet, språkliga förmågor och andraspråksforskning i sin artikel. Liberg menar att en 

miljö med mycket böcker och med mycket dialog mellan barn och pedagoger hjälper barnen 

att utveckla en bra läs- och skrivförmåga. En medvetet uppbyggd läsmiljö där pedagoger hela 

tiden reflekterar över sin praktik och utvärderar sitt arbete bidrar alltså positivt till barns läs- 

och skrivutveckling. Det som är grundläggande i barns läs och skrivutveckling är ett starkt 

intresse och en tydlig motivation till att lära sig läsa och skriva. Liberg menar vidare att hur 

barn får möta olika texter och i vilka sammanhang högläsning sker på förskolan utgör en 

stabil grund för språkutvecklingen. Liberg tar även upp att det redan i tidig ålder är viktigt att 

barn får möta läsandet. Genom att intressera barn tidigt för läsning och böcker banar man som 

vuxen väg för fortsatt läs och skrivintresse. Att behandla barn som samtalsdeltagare och ställa 

frågor som ger möjlighet till ett aktivt deltagande ökar deras förståelse för det lästa. Libergs 

artikel är betydelsefull för vår undersökning då den belyser viktiga aspekter om barns 

språkutveckling. Hon tar även upp högläsningens betydelse och barnens kontakt med olika 

texter. Vi får även ta del av hur viktigt det är att förskolan har en inbjudande och stimulerande 

läsmiljö som främjar barns språkutveckling (Liberg 2008). 
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Annika Löthagen och Jessica Staaf driver tillsammans Läskampanjen i Botkyrka och syftet 

med detta projekt är att väcka språkglädjen samt läslusten hos barn. Läskampanjen riktas till 

pedagoger, som en hjälp till dem för att utmana barnen i deras språkutveckling genom 

skönlitteraturen. Läskampanjen startades år 2000. Idag finns fortfarande kampanjens 

grunduppdrag kvar som är att väcka språkglädje och läslust hos barn och ungdomar. 

Författarna menar att ”språk är makt”! (Löthagen och Staaf 2009, s. 133). Alla barn bör få 

samma möjlighet att äga och erövra sitt språk. Läskampanjen påminner oss om att böcker kan 

vara ett redskap för både svenska och flerspråkiga barns språkutveckling. Löthagen och Staaf 

tar även upp vikten av att man som pedagog bör vara medveten om att arbetet med 

skönlitteratur och språkutveckling hör ihop. De flesta barn tycker om att lyssna till böcker 

vilket medför att de blir mer motiverade i att utveckla sitt språk (Löthagen & Staaf 2009, s.7 

ff.). Därför är det viktigt att barn möts av en inbjudande läsmiljö som inspirerar och får 

barnen intresserade av litteraturläsning. 

 

I vår undersökning ville vi få en djupare inblick i pedagogers olika arbetsätt kring 

litteraturanvändning och hur det kan främja barns språkutveckling. Precis som Löthagen och 

Staaf (2009) skriver så är pedagogernas medvetenhet kring hur böcker främjar barns 

språkutveckling väldigt viktig. Pedagogers syfte med högläsning bör vara mer framträdande. 

Även Fast och Edwards som vi kommer att diskutera framöver lyfter fram barnboken som ett 

viktig redskap i förskolan. Barnlitteraturen ger både ny kunskap och stimulerar barns 

språkutveckling.  

 

Helen Melander (2006) är doktorand i pedagogik och har deltagit i ett forskningsprojekt 

(FISK- projektet) där det övergripande syftet var ”att studera innebörden av införandet av 

förskoleklassen för barn, förskola och skola” (Melander 2006, s. 12). Projektet fortgick 

mellan 1995 och 2005 på Uppsala universitet.  En del av forskningsprojektet gick ut på att 

studera barnens vardag på förskolan. I forskningsprojektet uppmärksammades vilket syfte 

högläsningen kan ha i förskolans verksamhet. Det framgick att högläsningen oftast ägde rum 

efter lunch, och att barnen tillsammans med pedagogen valde vilken bok som ska läsas. Ibland 

startade lässtunden med en kort genomgång om vad de tidigare har läst. Under läsningen sker 

det en del avbrott. ”Boken i sig är med andra ord inte det centrala, utan det är att studera den 

interaktion som pågår kring boken inom ramen av högläsning” (Melander 2006, s. 12) 

Exempel på interaktion är när den vuxne ska visa bilderna för barnen eller säga till de barn 
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som har svårt att sitta still och lyssna. Det kan också vara när den vuxne förklarar vissa 

svårtolkade ord. Att högläsning öppnade upp för samtal och bidrog till samspel mellan barn 

och vuxna var något som framgick i projektet. Det kan vara samtal som handlar om boken, 

men även samtal som inte har någon koppling till läsningen. Melander menar att all läsning 

inte måste bearbetas och analyseras. Ibland kan högläsningens syfte vara att ge en vilopaus för 

barnen. Boken kunde även användas för att skapa ett lugn i barngruppen. Ibland bytte 

pedagogerna ut högläsningen och lät barnen själva berätta egna sagor med hjälp av den 

rekvisita pedagogerna erbjuder barnen. (Melander, 2006 Förskoletidningen, s.11-16). FISK- 

projektet har en betydelsefull del i vår undersökning, då en del av syftet med vår uppsats är att 

undersöka hur pedagoger arbetar med bilderboken för att främja barns språkutveckling. 

Utifrån detta forskningsprojekt har vi fått ta del av betydelsefull fakta om varför högläsning 

har en viktig del i barns språkutveckling. 

  

4.2 Bilderboken som pedagogiskt verktyg  

I detta avsnitt belyser vi hur bilderboken kan användas som ett pedagogiskt redskap och vilka 

aspekter som är avgörande vid högläsning. Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka 

pedagogers arbetssätt med barnlitteratur, ville vi se hur förskolornas läsmiljö stimulerar 

barnen. 

4.2.1 Kompletterande intervju med litteraturpedagog  

På förskolan Trollsländan berättade de att det arbetar en litteraturpedagog på deras förskola.  

Vi blev väldigt nyfikna på litteraturpedagogens uppdrag på förskolan, därför valde vi att även 

ta kontakt med henne. Vi lät Kajsa (som vi valt att kalla henne) berätta om hur hennes arbete 

på förskolan ser ut och vad hennes uppdrag innebär. Kajsa kallar inte sig själv för 

litteraturpedagog, utan istället ”bokpedagog”.  Hon har valt att arbeta som ”bokpedagog” 

eftersom hon anser att läsning är en viktig del i barns språkutveckling. Hon är medveten om 

högläsningens betydelse för barns språkutveckling och påpekar att det är viktigt med 

läsning.”Otroligt och utvecklande lärande” så beskriver Kajsa sitt arbetsuppdrag i rollen som 

litteraturpedagog. 

Kajsa befinner sig i ett rum i förskolans källare. Till henne får barn mellan tre och fem år 

komma och lyssna till böcker. I samråd med övriga pedagoger på förskolan bestäms det vilka 

barn som får komma till henne. Kajsa menar att man måste se till individen, det handlar inte 

bara om åldern utan även mognad och efter behov. Hon börjar högläsningsstunden med 
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samma ritualer varje gång. Kajsa berättar att hon försöker skapa en magisk stund där barnen 

välkomnas av lugn bakgrunds musik och tända ljus. Hon läser även ramsor tillsammans med 

barnen vid varje tillfälle. 

 

Barnen får vara delaktiga i val av böcker genom att rösta eller önska vilka böcker som ska 

läsas. Kajsa har även infört bokens dag på förskolan och den firas två gånger per år. 

Hon berättar också att hon ansvarar för inköp av litteratur och att detta är något som förskolan 

lyfter som en viktig del i verksamheten. Kajsa påpekar att böcker är som en förbrukningsvara 

och ska användas, men håller med om att man ska vara aktsam i användandet. Slutligen delar 

Kajsa med sig av hur hon tänker i planeringen av att bygga ut rummen i källaren, där 

sagoböcker, barnböcker, facklitteratur och böcker som handlar om natur, teknik och 

matematik kan bli pedagogiska verktyg. 

4.2.2 Bilderbokens uppbyggnad 

Maria Nikolajeva är professor i barnlitteratur. Hon menar att bilderboken är unik på så vis att 

den använder sig av två kommunikationsnivåer, den visuella och den verbala. Nikolajeva 

(2000) menar att den som läser högt ur en bilderbok är både uppläsare och förmedlare av 

bokens innehåll. Hon menar vidare att vid högläsningen måste den som läser vara väl 

förberedd, på så vis fångar man lättare barnens intresse och nyfikenhet. Den som läser högt 

ska även hjälpa barnen med att kunna tolka både bilder och innehåll samt underlätta för barnet 

att kunna uppleva och bekanta sig med nya erfarenheter och kunskap. Nikolajeva beskriver 

olika sätt där bild och text i en bilderbok kan samverka för att skapa samspel. Hon menar 

vidare att i vissa bilderböcker är det endast bilden som beskriver karaktären i boken. Genom 

bilderna kan känslor, händelser och stämningar uttryckas, ibland på ett bättre och enklare sätt 

än vad texten i boken gör. Hon beskriver bilderboken som ett medium där text och bild är i 

dialog med varandra. I bilderböcker lämnar både bild och ord luckor där läsaren/betraktaren 

kan fylla i med egna erfarenheter och kunskaper. Här är det viktigt att den som läser högt 

fångar upp barnens olika tankar och erfarenheter och diskuterar vad tomrummen enligt det 

lyssnande barnet, kan innehålla.(Nikolajeva 2000, s.11 ff.).   

 

Nikolajeva undersöker också berättarteknikens uppbyggnad i boken Barnbokens byggklossar 

(2004). Hon menar att berättarperspektivet kan vara avgörande för vår förståelse, uppfattning 

och våra olika tolkningar av skönlitterära texter. ”För att inse hur viktig berättelsen är i 

förhållande till innehållet kan man genomföra några såkallade kommunikativa tester: man 
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byter ut ett element i berättelsen för att testa hur detta påverkar vår uppfattning” (Nikolajeva 

2004, s 145). Hur skulle barn tolka en berättelse om vi till exempel berättar sagan om 

Askungen ur prinsens synvinkel istället? På så vis kan barnen lättare sätta sig in i och förstå 

prinsens roll i berättelsen.  Barn vill oftast höra samma berättelse flera gånger. Nikolajeva 

(2000) menar inte att de vill uppleva samma berättelser flera gånger utan att de vill få en 

större förståelse och gå djupare in i berättelsen. Därför kan det vara ett bra sätt för barnen att 

få olika synvinklar av en berättelse. Barnen får då även en djupare förståelse för de olika 

karaktärernas roll i berättelsen (Nikolajeva 2004, s. 145). 

4.2.3 Hur kan pedagoger skapa positiva och berikande läsmiljöer? 

 Fast (2011) påpekar att det gjorts undersökningar som har visat på att barn som vistas i 

miljöer där det finns en rik berättartradition lär sig hur språket låter och hur det är uppbyggt. 

Ju fler berättelser barnen får lästa för sig, desto mer berikad blir deras fantasi, vilket medför 

att de lättare kan skapa egna berättelser. Vidare menar författaren att barn ofta skapar egna 

berättelser i leken. Om en vuxen är med och deltar i leken kan barnet ledas in i berättandet. 

De upplevelserna ett barn får genom en berättelse kan dem sedan återkoppla i leken (Fast 

2011, s. 10). 

 

Att läsa och att uppleva litteratur kan också påverka barns identitetsutveckling på positiva 

sätt. Nikolajeva (2000) menar att bilderböcker i forskningen ibland har behandlats ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Man har undersökt vilken roll boken har i ett socialiseringssyfte och i 

anknytning till utvecklingspsykologi. ”Tyngdpunkten läggs där vid bilderbokens terapeutiska 

verkan på det läsande barnet” (Nikolajeva 2000, s.14). Litteratur kan vara till hjälp för de barn 

som har svårt att tala om sina känslor. När de får en förståelse för att andra människor 

befinner sig i liknande situationer, kan det blir lättare för dem att bearbeta sina egna känslor. 

Alla barn har olika bakgrund och erfarenheter. Detta kan bli extra viktigt att ha i åtanke i 

heterogena barngrupper. En del nyanlända flyktingbarn kan ha med sig hemska minnen från 

sitt hemland. De kan då få hjälp att bearbeta sina känslor genom böckerna. Det är då viktigt 

att pedagogerna försöker sätta sig in i barnets situation för att lättare kunna bemöta och vara 

en stöttande pedagog (Nikolajeva 2000, s. 14). 

 

Att bilderboken är ett viktigt redskap på förskolan tar även Edwards (2008) upp, och hon 

menar att bilderboken kan ses som ett språkligt redskap och kan användas som ett stöd i 

barnets emotionella och sociala utveckling.  
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De litterära gestalterna kan skapa medkänsla, 

ökad förståelse och tolerans. Och det stärker 

självkänslan att upptäcka att man inte är ensam 

om att känna sig arg, rädd eller ledsen eller 

kanske utanför.(Edwards 2008, s. 22) 

 

På så vis kan bilderboken låta barnen hantera och bearbeta olika känslor. Författaren menar 

vidare att om pedagogerna använder sig av bilderböcker som handlar om känslor, kan detta 

bidra till ett empatiskt lärande i barngruppen (Edwards 2008, s. 22). 

4.2.4 Hur kan pedagoger stödja barnens möte med bilderboken?  

Agneta Edwards, litteraturpedagog, beskriver i Bilderbokens mångfald och möjligheter (2008)     

fördelarna med barnboken som ett pedagogiskt redskap inom förskolans verksamhet. Den ger 

oss ny kunskap och ”är det första mötet med litteraturen - en oändlig värld som räcker livet 

ut” (Edwards 2008, s. 15). Edwards lyfter fram bilderboken som ett redskap som hjälper oss 

att utveckla vårt språk, vårt ordförråd samt stimulerar vår fantasi (Edwards 2008, s.15). Bilder 

i en bilderbok kan även fungera som ett extra stöd för de barn/elever som inte har nått fram 

lika långt i sin läs och skrivutveckling (Löthagen & Staaf 2009, s.77). 

  

Ulla Rhedin är barnlitteraturforskare. Hon skriver i Bilderboken – på väg mot en teori (2001), 

att bilderboken numera kan uppfattas som en konstform. Rhedin menar att bilderboken kan 

läsas på olika differensnivåer där både barn och vuxna tilltalas fast på olika nivåer. Detta får 

en viktig betydelse då pedagoger har boksamtal tillsammans med barnen. Innehållet i 

boksamtalen blir olika beroende av hur barnen tolkar bilderna. Hon menar vidare att 

bilderboken främst är till för barnet, men att den även kan vända sig till den vuxne läsaren, 

även om detta kan ske på ett omedvetet plan.  Ett exempel på detta är att den vuxne möter den 

skrivna texten och sedan förmedlar den till barnet, medan barnet möter bilden i bilderboken 

direkt. Den vuxne förmedlar boken utifrån sin egen tolkning av text och bild i 

samspel.”Genom att bilderna avläses direkt av barnen kan illustratören på ett annat sätt rikta 

sig till dem” (Rhedin 2001, s.136). Det är därför viktigt att den vuxne inte enbart ser bilderna i 

en bilderbok som dekorationer, utan istället en helhet där de tillsammans med barnen kan föra 

en dialog.  På så vis får de ta del av varandras olika erfarenheter och kunskap. (Rhedin 2001, 

s.136-137) Det är viktigt att pedagoger ger barnen utrymme under högläsningsstunderna. Det 
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är även viktigt att man som pedagog har ett syfte och en medvetenhet kring varför man läser 

för barnen.  

4.2.5 Hur väljer man texter som tilltalar alla barn? 

Löthagen och Staaf (2009) menar att det är viktigt att läraren väljer rätt sorts text som 

eleverna kan bekanta sig med. De elever som inte hänger med och förstår bokens budskap, 

kan vara en orsak till att de tycker att boken blir tråkig och meningslös. Ju mindre av det 

svenska språket barnen förstår, desto svårare blir det för pedagogerna att hitta de böcker där 

innehållet har ett vardagligt och enkelt ordförråd menar Löthagen och Staaf. Författarna 

menar vidare att även bilderna i en bilderbok är till stöd i mötet med det nya språket 

(Löthagen och Staaf 2009, s.126)  

 

Sandvik och Spurkland (2011) menar att litteratur bör väljas utifrån vilka barn som deltar i 

läsandet. Bokens innehåll och språk är avgörande för barnets språkutveckling. Även antalet 

barn som deltar i läsandet har en viktig betydelse, deltar få barn medför det att barnen får 

större utrymme att lyfta sina tankar och erfarenheter (Sandvik och Spurkland 2011, s. 86 ff.). 

Förskolans läsmiljö bör vara utformad så att den stimulerar och stöttar varje enskilt barn i 

deras individuella utveckling. Det är även viktigt att barnen blir delaktiga i skapandet av 

förskolans läsmiljö. 

  

4.2.6 Hur används litteraturen i förskolan?  

Boken Litteraturläsning i förskolan skriven av Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) bygger på 

en studie där fyrtio studenter under en veckas tid dokumenterar pedagogers arbete med 

högläsning. Ganska snart framgick det att den mesta av högläsningen sker i form av ”läsvila” 

och att lässtunderna oftast är begränsade tidsmässigt. Det visade sig att det oftast var barnen 

som valde böcker utifrån deras intresse. Endast en gång under undersökningen skedde det ett 

gemensamt bokval. Det fanns inget syfte bakom den litteratur pedagogerna valde att läsa för 

barnen. De uppmärksammade även tidpunkterna då högläsning ägde rum. Det visade sig att 

högläsningen inträffade då det var färre barn på förskolan eller vid dagliga rutinsituationer. 

Vid spontana lässtunder var det oftast barnen som frågade pedagogerna. I studien framgick 

det att tidsbrist ofta var ett hinder för de spontana lässtunderna. Under deras observationer 

uppmärksammade studenterna en del barn satt och ”läste” för sig själva. Damber (2013) 
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menar att om barnen själva tar initiativ så visar detta på ett intresse för läsning hos barnet 

(Damber 2013, s. 27 ff.) 

  

Edwards (2008) skriver att högläsaren har en stor betydelse. När högläsning sker med 

inlevelse, dramatisering och när läsaren ändrar röstläge vidgar dels barnens ordförråd och det 

skapar en roligare läsning. När man som vuxen läser en bok som innehåller för barnet nya ord 

och man samtidigt visar med ansiktsuttryck, dramatiserar, grimaserar, och har varierat tonläge 

vid högläsning, ger det barnen en tydligare förståelse för vad ordet kan betyda. Vid läsning är 

det viktigt att presentera författaren av boken. På så vis ökar barnens medvetenhet om att det 

finns en person ”bakom” boken. Genom att förvandla rummet med hjälp av tyger, lampor och 

andra dekorationer fångar man lättare barnens uppmärksamhet och på så vis skapas det en 

sagostämning. Läsaren själv kan ha en särskild hatt, sjal eller kappa på sig för att fånga 

barnens uppmärksamhet. Edwards menar att det krävs diskussioner i arbetslaget, om när 

lässtunderna ska ske. Det handlar inte om ett visst klockslag utan att hitta tillfällen under 

dagen där läsningen ska kunna genomföras. Författaren menar att tidpunkten för högläsningen 

som en stor betydelse för barnen. Pedagoger bör välja tidpunkter för högläsning då barnen är 

som piggast och fokuserade (Edwards 2008, s. 52 ff.). Precis som Edwards påpekar tror vi att 

det är av stor betydelse att lässtunderna ska vara planerade. Desto mer planering och 

eftertanke som finns bakom ju bättre blir samtalen kring böckerna och deras berättelser. 

  

4.2.7 Boksamtal  

Damber (2013) tar upp att studien visade att det förekom samtal under högläsningen, men att 

det tyvärr sker alltför sparsamt. Samtalen var heller inte utvecklade eller knutna till teman 

eller barnens egna erfarenheter. Utan istället handlade samtalen ofta om att pedagogerna 

beskriver betydelsen av svårtolkade ord (Damber 2013, s. 27 ff.).  

 

Aidan Chambers (1993), författare och föreläsare menar att boksamtalet ska användas så att 

barnets språk utvecklas. Han menar vidare att förskolans pedagoger bör vara medvetna om 

boksamtalens betydelse. Som pedagog bör man ge barnen utrymme till att skapa en dialog. 

Chambers menar vidare att under boksamtal bör pedagogen vara lyhörd inför barnens tankar. 

Han menar även att genom boksamtal kan pedagogen lyssna av hur mycket barnet förstår och 

var i språkutvecklingen han/ hon befinner sig. Det barnet berättar eller gör kopplingar till, blir 

början till ett vidare samtal utifrån boken(Chamber 2013, s. 9 ff.). 
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Att samtala bra om böcker är en mycket 

värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra 

samtal om böcker är också den bästa övning 

man kan få för att kunna föra givande samtal 

om annat.(Chambers 1993, s.10) 

 

Chambers (1993) menar att genom boksamtal växer bokens handling fram. Författaren tar upp 

tre viktiga aspekter som kan ingå i ett samtal. Den första aspekten är de tankar och tolkningar 

som kommer upp under läsningen, vilket blir betydande för hur samtalet ska fortlöpa. Den 

andra aspekten är barns frågor kring boken. Den tredje och sista aspekten är när egna 

upplevelser och erfarenheter lyfts fram i boksamtalen(Chamber 1993, s.19 ff.) Detta är något 

som även Nikolajeva (2000) tar upp och menar att i bilderböcker lämnar bild och ord luckor 

där läsaren/ betraktaren kan fylla i med egna erfarenheter och kunskaper.  

 

Sandvik och Spurkland (2011) tar också upp hur viktigt det är med boksamtal och menar att 

samtalen med flerspråkiga barn ska vara enkla. Författarna menar vidare att de vuxna bör 

upprepa det som sägs samt vara noga med att det blir grammatiskt rätt. Andra viktiga aspekter 

är att hålla ögonkontakt med barnen och uttala meningar långsamt och tydligt (Sandvik och 

Spurkland 2011, s. 95). För att få givande boksamtal, så bör pedagogerna ha kunskap om 

vilken betydelse läsmiljön har för barns språkutveckling. 

4.2.8 Hur kan förskolan involvera föräldrarna i litteraturanvändningen? 

Det är även viktigt att involvera föräldrarna i litteraturläsandet på förskolan.Edwards (2008) 

menar att det finns olika sätt att involvera föräldrarna i litteraturläsandet på förskolan. Hon 

menar att pedagoger bör uppmuntra föräldrar till att låna hem böcker från förskolan, på så vis 

blir föräldrarna mer delaktiga i förskolans verksamhet. Om inte förskolan har tillgång till 

böcker på annat språk, kan pedagogerna hänvisa föräldrarna till bibliotek eller olika 

bokförlag. Om föräldrarna har tillgång till samma böcker som används på förskolan, ger det 

barnen en bredare och djupare språkförståelse. Edwards påpekar även att förskolan kan 

använda sig av böcker som visar hur det ser ut i olika kulturer och i andra länder (Edwards 

2008, s. 140-141).   

4.3 Flerspråkighet 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta betydelsefulla teorier om flerspråkighet. Eftersom vi även 

har som syfte att belysa två förskolors olika arbetssätt med barnlitteraturen, ville vi se ifall 
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det existerar skillnader då den ena förskolan är en homogen sammansättning av barn och den 

andra förskolan är mer mångkulturell. De teoretiska utgångspunkterna vi tar upp ger oss en 

större förståelse i vår undersökning kring pedagogers arbetssätt med barnlitteraturen 

tillsammans med flerspråkiga barn.  

4.3.1 Att välja böcker som utmanar flerspråkiga barn vidare i sin språkutveckling  

Gunilla Ladberg är författare till boken Tala många språk (2000), och hon har under en längre 

tid arbetat med frågor kring språkinlärning. Framförallt har hon lagt tonvikt på flerspråkighet. 

Ladberg menar att vi med hjälp av språket tar in ny kunskap. ”Kommunikation och tänkande 

ställer många krav på en människas språk”(Ladberg 2000, s. 167). Ladberg menar vidare att 

barn i förskoleåldern har lätt för att lära sig grammatiken och uttalet i ett nytt språk. På så vis 

lär sig flerspråkiga barn att använda olika fraser på rätt sätt. Det kan vara fraser som ”Ska vi 

leka” (Ladberg 2000, s. 167). Detta underlättar och hjälper flerspråkiga barn till att komma in 

i kamratskap och lek tillsammans med de andra barnen i barngruppen. För att se var i 

språkutvecklingen det enskilda barnet befinner sig, kan pedagoger använda sig av 

regelbundna intervjuer/samtal. Ladberg menar att de på så vis även kan uppmärksamma 

brister som de inte tidigare har sett.(Ladberg 2000, s. 167)  

 

Åsa Wedin och Christina Hedman (2013) är forskare i svenska som andra språk. Tillsammans 

är de författare till boken Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Wedin och Hedman 

menar att om det finns brister i läsförståelsen så kan det vara en orsak till att det finns brister i 

barnens ordförråd. Läsutveckling och läserfarenhet är beroende av varandra. Pedagoger bör 

vara uppmärksamma på att brister i läsförståelsen kan bero på en svag fonologisk 

medvetenhet eller hur snabbt/långsamt barnen fångar upp nya ord i sin språkutveckling. 

Författarna menar vidare att om barnet tidigt får problem och misslyckas med sin 

läsutveckling leder till ett begränsat läsande längre fram i livet. ”Man kan uttrycka det som att 

goda läsare själva hjälper till att skapa rika textmiljöer runt sig, medan dåliga läsare i stället 

bidrar till att skapa fattigare textmiljöer”. (Wedin och Hedman 2013, s. 72).  Med detta menar 

författarna att de som har en mer utvecklad läsförståelse får ett mer rikt ordförråd. ”Läsning, 

sagoberättande och samtal om det lästa har en mycket viktig funktion för både språk- och 

litteracitetsutveckling” (Wedin och Hedman 2013, s.70). Det är därför väsentligt att läraren 

skapar inbjudande läsmiljöer så att de barn som har svårt med läsinlärningen får det stöd de 

behöver i sin språkutveckling. Det är viktigt att vara medveten om att flerspråkiga barn som 

lär sig det svenska språket, har en mängd andra kunskaper som de kanske inte får uttryck för 
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då de inte behärskar det svenska språket. Wedin och Hedman menar vidare att pedagoger bör 

lyfta barnens modersmål som något positivt. Då barnet ges möjlighet att utveckla och behålla 

sitt modersmål bidrar detta även till en positiv effekt på det andra språket. ”Modersmålet ska 

kännas värdefullt” (Wedin och Hedman 2013, s. 73). Därför bör pedagogen vara uppmärksam 

på barnets användande av sitt modersmål och framförallt visa ett intresse för barnens olika 

språk. Författarna menar att genom sagoberättande och samtal utvecklar barn sin 

språkutveckling. Genom samtal kan barn dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I 

samtalen kan pedagogen låta barnen få ta del av varandras olika språk. Författarna menar 

vidare att högläsning bör ske i mindre grupper. Barnen får då lättare komma till tals och det 

medför ofta en ökad förståelse för bokens innehåll. Även regelbundna besök på biblioteket 

medför att barnen får god kontakt med böcker. Pedagoger bör även fundera över hur mycket 

tid de lägger ner på högläsning (Wedin och Hedman 2013, s. 70 ff.). 

 

Vid högläsning tillsammans med flerspråkiga barn bör man som pedagog tänka på att välja 

böcker som har en enkel struktur. På så vis får barnen möjlighet att bekanta sig med 

vardagsord.  Handlingen bör innehålla olika vardagssituationer eller ”kända figurer” som 

barnet tidigare har stött på. På så vis kan barnet lättare bygga upp det svenska ordförrådet 

(Edwards 2008, s.140) . Alla barn lär olika utifrån tidigare erfarenheter, detta är något man 

som pedagog bör vara medveten om.  

 

Sandvik och Spurkland (2011) menar att arbetet med flerspråkiga barn bör vara 

individanpassat. Det är viktigt som pedagog att ta hänsyn till varje barns individuella 

förutsättningar. Författarna menar vidare att det handlar om vilken språksocialisering, 

uppväxtvillkor och traditioner det finns i barnets familj. Alla barn har inte tillgång till böcker 

hemma och det finns de föräldrar som inte förstår varför det är viktigt att läsa för sina barn 

(Sandvik och Spurkland 2011, s.40 och 57). 

  

Det är viktigt att pedagoger i förskolan visar hänsyn för familjer från andra kulturer och lyfter 

olikheter som något positivt. Johannes Lunneblad (2009), lektor vid Göteborgs universitet, 

skriver i boken Den mångkulturella förskolan om betydelsen av den interkulturella 

pedagogiken och vad det innebär. Det interkulturella lärandet sker via sociala och kulturella 

möten. Det handlar om att visa respekt, ta hänsyn men också om att ta bort fördomar kring 

stereotyper. Lunneblad (2009) har gjort en studie kring det mångkulturella på en förskola. 



23 

 

Studien visar att förskolan arbetat med teman som är kopplat till barnlitteratur. Utifrån 

karaktärer som Alfons Åberg och hans helikopter, fantiserar pedagoger och barn om vilka 

länder helikoptern kan föra dem till och vilka språk som talas i dessa länder. Tillsammans blir 

detta ett lärande om att det existerar olika språk. Lunneblad hänvisar till en av pedagogerna på 

förskolan som menar att det handlar inte enbart om att arbeta med den kulturella mångfalden, 

utan även att visa för barnen att vi är olika och att alla har olika bakgrunder och olika 

hemspråk(Lunneblad 2009, s. 28).   

   

5 Resultat  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera det resultat vi har fått fram utifrån de fyra intervjuer 

vi har utfört. Vi valde att utföra våra intervjuer på två förskolor i två olika städer varav den 

ena förskolan består av nittiofem procent flerspråkiga barn. Vi ville med vår undersökning ta 

reda på hur pedagogerna arbetar med barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. Vi 

även se ifall det existerar tydliga skillnader i förskolornas utformning av läsmiljö.  

5.1 Kort beskrivning av förskolorna 

Förskolan Nallen består av tre avdelningar, på småbarnsavdelningen är det sexton barn 

inskrivna och på syskonavdelningen är det tjugotvå barn. På småbarnsavdelningen är barnen i 

åldrarna ett till fyra år och för tillfället finns det fem flerspråkiga barn på avdelningen, samt 

ett barn som är i behov av tecken som stöd, berättar Anna. 

 

Nu ska vi se här jag tror att vi har sex vi har 

fem barn och ett barn som behöver tecken som 

stöd. – Vi har tyska, polska, philipinska, 

thailändska och engelska. Det stämmer då är 

det fyra barn plus då att vi har tecken. 

  

Hon berättar att de idag inte lyfter fram barnens olika språk i verksamheten, men att 

pedagogerna strävar efter att synliggöra barnens modersmål mer. Genom att låta barnen få ta 

del av varandras olika erfarenheter och kunskaper får de även en ökad förståelse för varandra. 

 

Birgitta berättar att det finns två barn som talar annat språk än svenska. 

 

Jaa vad kan man säga, två kan man väl säga är 

flerspråkiga sen finns det ju en och annan som 
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har ett annat språk, men jag tror inte att barnen 

kan prata mammans modersmål. Jag har fått 

den uppfattningen i alla fall av mamman. 

 

Hon menar vidare att det finns fler barn med annat modersmål men att hon inte vet hur väl 

utvecklat deras modersmål är. De nämner även att de har en pedagog som har ungerskt 

ursprung.  

 

Förskola Trollsländan är dubbelt så stor som förskolan Nallen och består av sju avdelningar. 

På den avdelning där Cecilia arbetar finns det för tillfället arton barn inskrivna och de är i 

åldrarna två till sju år. Daniella arbetar på en avdelning med tjugoett barn varav alla barnen är 

femåringar. På denna avdelning är nitton stycken av barnen flerspråkiga. Förskolan har 

tillgång till en arabisktalande modersmålslärare trettio minuter per vecka Modersmålsläraren 

arbetar även som tolk vid behov. Pedagogerna berättar även att det på förskolan arbetar två 

pedagoger med annat ursprung: en pedagog talar serbokroatiska och talar persiska.  

5.2 Hur stödjer pedagogerna barnens språkutveckling? 

Samtliga pedagoger som deltog i våra intervjuer menar att de hela tiden försöker att sträva 

efter att utmana varje enskilt barn i deras språkutveckling. De menar vidare att i förskolans 

verksamhet sker det dagligen utmaningar som stimulerar barns språkutveckling.   

 

Vi kan ju ta en treåring här som läser för en 

som en som är två år. Sen kan det finnas en 

femåring som berättar för någon annan och sen 

när det är flanosagor så kan de sätta upp bilder 

själv och berätta (Cecilia på förskola 

Trollsländan).    

 

Cecilia lyfter även fram vikten av att göra barnen till medberättare. Pedagoger bör ge barnen 

större utrymme och göra dem mer delaktiga i berättandet. På så vis är det lättare att fånga 

barnens olika tankar och funderingar för att sedan kunna utmana dem vidare i sin 

språkutveckling. Birgitta på förskola Nallen berättar att vid matsituationerna brukar hon och 

barnen tillsammans berätta olika sagor. Hon berättar också att hon ibland berättar en liten del 

av sagan och sedan låter barnen få använda sig av sin fantasi och föra berättandet vidare. 
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Daniella på förskola Trollsländan berättar att vuxna bör vara mer tydliga i sitt språk när de 

talar till barn.  

Alltså vad vi än gör så förstärker vi språket 

hela tiden och sen när man gör någonting i sig 

så får man vara noga med vilken nivå man 

lägger. Jag kan till exempel inte välja en bok 

som är för svår utan en enklare som innehåller 

vardagsnära saker, för att befästa det dem 

redan vet och för att lära sig nytt. 

 

Hon berättar även att tecken som stöd kan hjälpa de barn som har svårigheter med språket.  

Både Birgitta på förskolan Nallen och Cecilia på förskolan Trollsländan betonar vikten av att 

förstärka barnens språk. De menar vidare att det är viktig att benämna saker med sina rätta 

namn.  

Eh, man försöker prata med dem och likadant 

att man benämner saker och ting med sina rätta 

namn. Och likadant om barnen säger att dem 

vill ha den så frågar vi vad menar du? Vad är 

det du vill ha?  

Birgitta menar vidare att om man benämner saker med sina rätta namn lär sig barnet språkets 

uppbyggnad. 

Cecilia på förskolan Trollsländan berättar även att under deras planering  skriver de protokoll 

samt en dagordning. Utifrån den går de igenom barnens olika behov beroende på var i 

utvecklingen han/ hon befinner sig. Hon berättar att de använder sig av sagoläsning och 

flanosagor för att stimulera barnens språkutveckling.  

5.3 Rekvisita som stöd i berättandet 

En av våra frågor handlade om vilka typer av material och rekvisita pedagogerna använde sig 

av när de läste högt. På denna fråga svarade samtliga pedagoger att de använder sig av 

rekvisita vid högläsningar och berättandestunder tillsammans med barnen. Exempel på 

rekvisita de nämnde var: flanomaterial, sagopåsar, sagolådor, mjukdjur och dockor.  Cecilia 

på förskolan Trollsländan tillägger i berättandet av sagoläsning och vid läsning av flanosagor 

att de använder sig av rekvisita. 

När vi har samling har vi alltid föremålet och 

visar. Alltså du vet en sång om en ekorre och så 

har man en ekorre (en leksaksfigur). 
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Hon menar vidare att allt man har tillgängligt kan man använda som rekvisita.  

 

Anna på förskola Nallen delar med sig av sina tankar om hur hon skulle vilja fånga barnens 

intresse vid högläsning och berättelsestund, genom att sätta på sig en ”sagohatt” för att fånga 

barnens intresse. Så här uttrycker hon sig: 

  

Det hade varit kul att få in lite mer vad ska 

man säga jo att bara tar på sig en hatt när man 

ska ha högläsning. Nu ska vi ha högläsning, nu 

tar jag på mig högläsningshatten till exempel, 

det är något man också skulle kunna få in så 

småningom.  
 

Anna berättar även att de nu planerar att barnen ska få göra egen rekvisita till sagan om 

Bockarna Bruse. Birgitta berättade också att de gör barnen delaktiga vid skapande av rekvisita 

till högläsning och berättande stunder.  

 

Daniella på förskola Trollsländan uttrycker följande:   

 

Vi har ju såna här sagolådor och sånt så att det 

blir mer konkret och så att alla barn kan se 

samtidigt.   

 

Genom att använda sig av rekvisita i berättelser, kan man lättare fånga barnens nyfikenhet. 

Rekvisita skapar en inlevelse i berättelsen och barnen får en ökad förståelse för berättelsens 

handling. Samtliga pedagoger är medvetna om betydelsen av att göra barnen till medberättare. 

Genom att använda sig av konkreta föremål som symboliserar berättelsens handling, ökar 

barnen sin förståelse och deras ordförråd utvecklas. Föremål som symboliserar det som finns i 

berättelsen, till exempel leksaksfigurer och djur kan användas för att göra berättelsen mer 

tydlig. På så vis blir barnen mer delaktiga i berättandet och diskussionerna kring de föremål 

som pedagogerna använder sig av.  

 

Det finns emellertid olika åsikter om att visa föremål samtidigt som man läser högt för barn. 

Sandvik och Spurkland är författare till boken Språkstimulera och dokumentera i den 

flerspråkiga förskolan (2011). De menar att om man som pedagog i början av berättandet 

använder sig av för många konkreta föremål kan det i stället få en negativ effekt. Det blir för 

mycket för barnen att hålla reda på. Däremot ska det till varje bok finnas något konkret 
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föremål som symboliserar boken. Det är viktigt att barnen känner till de föremål som 

pedagogerna använder sig av i berättandet. Pedagogerna kan använda sig av föremål, som 

redan finns i verksamheten (Sandvik och Spurkland 2011, s.91ff).Utifrån berättelsens 

handling och vilka figurer/karaktärer som deltagit är det betydelsefullt att det sker ett samtal. 

Samtalets främsta funktion är att utveckla språk och tänkande. Samtalet ger även ett utmärkt 

tillfälle till att lyssna och samspela tillsammans med andra.  

 

5.4 Avgörande aspekter som påverkar en läsmiljö  

Anna berättar att de använder sig av högläsning och berättande efter barnens behov och att de 

försöker att läsa vid olika tillfällen under dagen. Men det framkommer att det oftast sker efter 

maten, då de mindre barnen sover middag. Hon menar vidare att det oftast är lugnare då och 

att det ibland kan vara svårt att få de allra minsta barnen koncentrerade längre stunder, då det 

händer mycket runt omkring dem. Läsmiljön på förskolan tycker hon däremot kunde varit mer 

inbjudande och mysig. Hon berättar att de för tillfället har en ”sagosoffa” där det finns böcker 

och sagopåsar. 

 

Man kan inte stänga av på det viset som det 

skulle behövas men vi försöker ju ändå, vi har 

vår sagosoffa nu och böckerna är ju är där 

tillsammans med sagopåsarna så försöker vi att 

samla dem där när vi ska läsa. 

 

Anna menar vidare att läsmiljön hade kunnat utvecklas och vara mer avskärmad från resten av 

avdelningen. Man hade då kunnat dela upp barngruppen och läsa för några i taget menar hon. 

Läsning för mindre grupper ger barnen större utrymme där de kan dela med sig av sina olika 

erfarenheter samt lära i samspel med varandra.  

 

Birgitta berättar att de ofta läser på morgonen när det är färre barn och lite lugnare. Hon 

menar vidare att det ibland uppstår olika situationer där pedagogerna känner att de behöver 

erbjuda barnen en saga. Hon beskriver deras läsmiljö som små ”läsvrår” där det finns soffor 

och där böckerna finns tillgängliga för barnen.  
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Vi har ju soffor då som man kan sitta i och 

läsa, så det är ofta där man sitter en lite läsvrå 

där. Och sedan är där ju då böcker. Vi har ju 

dels böcker på väggen, på hyllor då man kan 

plocka ner själva och sedan har vi ju böcker i 

två backar som dem kan välja vilka böcker 

dem vill.  

 

Det är viktigt förskolan har böcker som är tillgängliga för barnen. Med det menar Birgitta att 

barnen själva kan välja vilka böcker de vill ska läsas. Att böckerna finns tillgängliga kan även 

medföra att fler barn tar initiativ till spontana lässtunder.  

Cecilia på förskolan Trollsländan berättar att de har ett sagorum och även tillgång till 

litteraturpedagogen Kajsa. Kajsa har inrett ett ”sagorum” i källaren, dit är barn mellan tre och 

fem år välkomna för att lyssna på saga. Tillsammans med övriga pedagoger på förskola 

Trollsländan bestämmer Kajsa vilka barn som får komma ner till henne.  Litteraturpedagogen 

läser för fyra grupper per dag . Innan varje lässtund inleder Kajsa med ramsor och ritualer.  

För att stämningen ska bli så här magisk så 

säger jag så här: Jag trollar oss ibland till ett 

annat land, nu ska du med ditt öra en saga få 

höra. Om man vill får man titta om man vill 

får man blunda. 

På förskolan finns ett stort utbud av böcker och det är litteraturpedagogens ansvar att köpa in 

alla böcker till förskolan. Förskola Trollsländan köper även in böcker på andra språk.  

 

5.5 Bilderboken som stöd för barn och föräldrar med Svenska som andra 

språk 

Cecilia på förskola Trollsländan berättar att de inte bara använder sig av bilderboken 

tillsammans med barnen utan även i deras möte med föräldrarna. Bilderna i en bilderbok kan 

vara till stöd för språket. Hon menar att det kan underlätta deras möte med de föräldrar som 

har svårigheter med det svenska språket. Nedan ger hon oss ett exempel på hur de använder 

sig av detta redskap i kommunikationen med de föräldrar som har svårigheter med språket:  
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Den här boken är så himla bra! Leka, prata, 

lyssna, bråka (Visar bilder på dessa verb) Din 

pojke har bråkat idag”. Ja imorgon ska vi på 

utflykt och så går man tillbaka till ta med 

ryggsäcken(visar en bild på en ryggsäck) med 

mat (visar en bild på mat). 

Hon berättar även att de väljer böcker med ett enkelt och vardagsnära innehåll, något som 

barnen redan känner igen. 

5.6 Vilket material finns i läsmiljön? 

Samtliga pedagoger som deltog i våra intervjuer berättade att det både finns böcker som är 

tillgängliga för barnen och att det finns böcker som de är extra rädda om. När de läses bör en 

vuxen vara med, anser pedagogerna. Böcker ”tuggas på och dom rivs i och så, att dom böcker 

som vi är lite mer rädda om har vi synligt men högre upp”, berättar Anna. Birgitta berättar att 

deras böcker finns tillgängliga i backar och på en hylla i barnens höjd jämte ”sagosoffan”. 

Cecilia pekar och visar att de har böckerna placerade på en hylla ovanför en soffa, men att det 

även finns böcker i en back. 

Daniella berättar också att de har böcker som är tillgängliga för barnen.  

 

Vi har ju mycket böcker, vi äger mycket 

böcker och vi har, ja jag tror vi har böcker i 

varje rum på denna avdelning. 
 

Litteraturpedagogen Kajsa är den som är ansvarig för att köpa in samtlig litteratur till 

förskolan. Så här uttrycker hon sig om hur böcker bör användas. 

 

 

Vi försöker ju också jobba på så att barnen 

låna med sig böcker hem att det är liksom 

förbrukningsvara, visst ska man vara aktsam 

men det ska man ju vara med alla leksaker 

men just att det ska användas. 
 

 

Detta visar på att förskolan Trollsländan har en enorm tillgång på böcker. Böckerna finns 

tillgängliga och pedagogerna anser att böcker är till för att användas.  
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5.7 Barnens roll i boksamtalen  

Under boksamtalen kan pedagogen även göra barnen mer medvetna om vilken roll författaren 

har i högläsningen. Daniella lyfter även vikten av att skapa samtal under högläsning och 

påpekar att på så vis kan de fånga barnens olika tankar och funderingar.  

 

Man säger ju att man ska läsa mycket böcker 

och så där men att lyssna på en bok, jo det ger 

ju en hel del för svenska inlärningen men de 

får ju inte prova själva så där är ju samtalet 

jätteviktigt. 

 

 Hon menar vidare att det är viktigt att fånga samtalen, på så vis är det lättare att kunna se var 

i utvecklingen varje barn befinner sig.  

 

Anna på förskolan Nallen berättar att eftersom hon arbetar på en småbarnsavdelning så skapar 

hon en dialog tillsammans med barnen istället för att läsa ordagrant ur en bok. 

 

 Det kan ju vara en bok som handlar om en 

tiger men barnen vill hellre kolla på snigeln i 

hörnet och då får man ju berätta om snigeln i 

hörnet. 
 

Hon menar vidare att detta sätt att ”läsa” gör barnen mer delaktiga i berättandet.  

 

Cecilia berättar att de strävar efter att göra barnen delaktiga i berättandet.  

 

Det är ju så olika i hur de kan uttrycka sig. 

Vissa lär sig väldigt snabbt att uttrycka sig och 

sen får man ju fråga de vidare.  

 

Hon berättar även att det finns de barn som ”läser” för varandra. Vid tillfällen då de läser 

flanosagor låter pedagogerna barnen vara medberättare. 

 

Daniella berättar att när de läser en bok eller använder sig av sagolådor, så försöker de lyfta 

barnens olika tankar och funderingar och utifrån det skapa samtal. 
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De blir ju mycket möten när man läser en bok 

eller har en sagolåda och barnen kommenterar. 

Så det kommer ju in ett möte och ett samtal. 
 

Daniella menar vidare att om vi tar tillvara på barnens olika tankar och funderingar, kan vi 

också lättare utmana varje enskilt barn vidare i deras språkutveckling.  

 

5.8 Föräldrarnas delaktighet i litteraturanvändningen  

Anna berättar att de idag inte gör så mycket för att göra föräldrarna delaktiga i 

litteraturanvändningen på förskolan. Men hon berättar att de i arbetslaget har pratat om att det 

ska finnas böcker på avdelningen som ska vara tillgängliga för föräldrarna, ifall de vill låna 

med sig böcker hem. Hon berättar också att de till hösten ska arbeta med litteraturtema och att 

de då ska sträva efter att göra föräldrarna mer delaktiga.  

 

Det finns ju föräldrar som kanske tycker att 

bibliotek känns jätte obehagligt att gå till och 

då kan man ju lösa det genom att låna här och 

få lite tips och så . 

 

Birgitta berättar att de inte har varit så bra på att göra föräldrarna delaktiga i 

litteraturanvändningen på förskolan, men att de pratar med föräldrarna på utvecklingssamtalen 

om högläsningens betydelse. Hon berättar även att de är noga med att informera föräldrarna 

hur viktigt det är att läsa för sina barn på sitt modersmål.  

 

Framförallt kommer man många gånger in på 

det här med om det är barn med annat språk att 

hur viktigt det är med deras hemspråk att man 

trycker gärna på det och att dem får läsa för 

sina egna barn på hemspråket och så.  

 

Birgitta berättar också att de i arbetslagen har pratat om att bjuda in en bibliotekarie till nästa 

föräldramöte, som kan ge föräldrarna tips på olika böcker som de kan läsa för sina barn.  

 

Cecilia berättar att de uppmuntrar föräldrarna till att läsa för sina barn, men hon berättar även 

att det finns föräldrar som inte kan läsa.  
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Vi uppmuntrar föräldrarna och läs lite sagor 

hemma. (sänker tonläget) de som kan för det 

är många som inte kan.   

 

Cecilia berättar vidare att de tipsar och rekommenderar föräldrarna att gå till biblioteket med 

sina barn. Daniella berättar att de försöker göra föräldrarna delaktiga i litteraturanvändningen 

på förskolan, genom att låta föräldrarna låna hem böcker. Det finns möjlighet att låna böcker 

både på svenska samt andra språk, men tyvärr är det väldigt få föräldrar som utnyttjar den 

möjligheten. Hon menar vidare att man märker tydligt på barn ifall föräldrarna läser för dem.  

Detta kan bero på att det är en kultur eller utbildningsfråga menar Daniella. 

 

Alltså ett land kan ju ha många olika kulturer. Sverige har 

ju många olika kulturer. Alltså beroende på om mina 

föräldrar läser mycket hemma, om de är vana läsare 

kanske gått en lång utbildning. Då fortsätter man läsa. 

 

Förskolan kan inte ta för givet att alla föräldrar läser för sina barn. Daniella menar vidare att 

de barn som är uppväxta i en familj där man läser mycket, kan bidra till ett fortsatt intresse för 

läsning för barnen. 

 

Daniella på förskola Trollsländan berättar även att de utifrån en utställning av Jan Lööf, valde 

att göra föräldrarna mer delaktiga i litteraturtemat. De köpte in Jan Lööfs böcker och startade 

temat med ett föräldramöte där de fick en guidad tur på hans utställning. På utställningen 

berättade de om hans konstnärskap. Hon berättade även att de efter Jan Lööfs utställning 

började läsa och samtala om hans böcker tillsammans med barnen. Daniella säger så här när 

det gäller att få föräldrarna med i temaarbetet: 

 

 

 

Det som var skönt med det temat var att 

föräldrarna kom och frågade var man kunde få 

tag på de här böckerna och som de vill läsa 

hemma. Och då fick vi med föräldrarna på ett 

så bra sätt.  

  

                       Hon berättar att barnen även har blivit mer medvetna om att alla böcker har en författare. 

Att det finns en människa både i texten och 

bilderna. 
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6 Diskussion  
 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera resultatet av våra intervjuer, samt sätta det i relation 

till tidigare forskning och andra teoretiska utgångspunkter. I slutet av vår diskussionsdel 

kommer vi att se över ifall våra frågeställningar har besvarats. Vi kommer också se över det 

empiriska materialet. Med vår undersökning ville vi ta reda på hur pedagogerna skapar en 

läsmiljö som främjar barns språkutveckling. Vi ville även med denna undersökning se ifall det 

existerar tydliga skillnader i hur pedagoger arbetar med barnlitteratur tillsammans med 

flerspråkiga barn. Det som gjorde att vi ville veta ifall förskolornas arbetssätt ser olika ut, 

var att en av förskolorna är mångkulturell och består för tillfället av nittiofem procent 

flerspråkiga barn. Samtliga pedagoger som deltog i vår undersökning har berättat hur de ser 

på läsmiljöns betydelse för barns språkutveckling. 

Under arbetets gång har vi tillsammans reflekterat över nya frågor kring det ämne vi har 

undersökt. Vi kommer att ta upp frågorna i vår slutdiskussion som förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Bilderboken som ett pedagogiskt verktyg 

Förskolan Trollsländan har en mer medveten tanke om hur bilderboken kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg. Pedagogerna använder inte bara bilderboken som ett hjälpmedel för att 

stimulera barnens språkutveckling, utan även för att kunna kommunicera med de föräldrar 

som har svårigheter med svenska språket. Cecilia berättar i intervjun att de använde sig av 

bilderna i en bilderbok som ett stöd i sin kommunikation med de föräldrar som har svårigheter 

med svenska språket. Hon berättar att de utifrån bilder kan kommunicera med föräldrarna. 

 

 

 

Den här boken är så himla bra! Leka, prata, 

lyssna, bråka (Visar bilder på dessa verb) Din 

pojke har bråkat idag”. Ja imorgon ska vi på 

utflykt och så går man tillbaka till ta med 

ryggsäcken(visar en bild på en ryggsäck) med 

mat (visar en bild på mat). 
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                       Vikten av detta styrks av Fast (2011) då hon lyfter bilderboken som ett verktyg för både barn 

och vuxna som har svårigheter med språket. Eftersom antalet flerspråkiga barn är färre på 

förskolan Nallen är detta en arbetsmetod som inte används, men som mycket väl hade 

kunnat förekomma. Cecilia på Trollsländan berättar att det är så olika i hur barn uttrycker sig 

och menar att vissa barn lär sig snabbare än andra. Här kan bilderboken vara till stor hjälp. 

Barnen kan få en ökad förståelse genom bilderna för att sedan lättare kunna hänga med i 

bokens handling. Detta styrks av Nikolajeva (2000) då hon menar att bild och text 

kommunicerar med varandra. En bilderbok kan även användas som ett redskap för att 

bemöta ”trasiga” barn som behöver hjälp att bearbeta sina känslor. På förskolan Trollsländan 

finns det en introduktionsavdelning, där går de flyktingbarn som väntar på att få 

uppehållstillstånd i Sverige. De barnen kanske bär med sig traumatiska händelser som de 

behöver bearbeta. Då kan bilderboken vara ett betydelsefullt redskap menar Nikolajeva, på 

så vis att genom bokens handling kan pedagogerna hjälpa barnen att bearbeta känslor samt 

ge en ökad förståelse över att andra människor kan befinna sig i liknande situationer.  

6.2 Föräldrarnas medverkan 

Det framgick i våra intervjuer att förskolan Trollsländan arbetar för att involvera föräldrarna i 

litteraturanvändningen. Förskolan Nallen är medvetna om att de inte involverar föräldrarna 

lika mycket i litteraturanvändningen, men de strävar efter att göra föräldrarna mer delaktiga. 

Kommunikationen med barnens föräldrar är en viktig del i arbetet på förskolan. Edwards 

(2008) menar att det finns olika sätt som pedagogerna kan göra föräldrarna involverade i 

förskolans litteraturanvändning, exempelvis genom att uppmuntra föräldrar till att låna hem 

böcker. Förskolan Trollsländan erbjuder föräldrarna att låna hem böcker från förskolan, detta 

utnyttjas dock inte av så många föräldrar. Daniella på förskola Trollsländan berättade även 

hur de gjorde föräldrarna delaktiga i avdelningens litteraturtema genom att låta dem gå med 

på Jan Lööfs konstutställning. Genom att låta föräldrarna vara mer delaktiga i förskolans 

verksamhet, kan bidra till mer engagerade föräldrar. Det är viktigt att förskolan synliggör 

deras barns lärprocess.  

6.3 Högläsning  

Att förskolan Trollsländan har en mer medveten tanke bakom bokanvändningen, tror vi kan 

bero på att förskolan har tillgång till en litteraturpedagog. Utifrån en kompletterande intervju 

med litteraturpedagogen bekräftar hon att hennes uppdrag på förskolan ser ut på det sätt som 

Cecilia och Daniella beskriver. Cecilia berättar i intervjun att de har inrett ett ”sagorum” i 
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källaren där litteraturpedagogen har högläsning för barnen. Det är litteraturpedagogen som 

väljer vilka barn som får komma till henne. Hennes lässtunder beskriver hon som magiska 

och att hon med inlevelse försöker fånga barnens intresse och nyfikenhet. Hon gör barnen 

delaktiga i val av litteratur men menar att hon ibland styr bokvalet. Högläsningen har en 

viktig del i barns språkutveckling och som pedagog bör man vara medveten om barnens väg 

till språket menar litteraturpedagogen. Förskolans litteraturpedagog har även infört ”bokens 

dag” och den firar förskolan två gånger om året. Att förskola Trollsländan har tillgång till en 

litteraturpedagog kan medföra att högläsningen får större utrymme i verksamheten än vad den 

får på förskola Nallen. 

 

Edwards (2008) menar att tidpunkten för högläsningen har en stor betydelse för barnen. 

Författaren menar vidare att pedagoger bör välja tidpunkter för högläsning då barnen är som 

piggast och fokuserade.  Att högläsningen ofta ägde rum efter maten var något som framgick i 

våra intervjuer. Här kan vi se tydliga kopplingar till Damber, Nilsson & Ohlsson (2013), då 

studenternas studie visade att pedagogerna oftast använde sig av ”läsvila”. Pedagogernas syfte 

var att få barnen att varva ner en stund efter maten, eller innan de skulle gå ut och leka. 

Löthagen och Staaf (2009) menar att högläsning kan av vissa pedagoger ses som en mysig 

stund och ett tillfälle att skapa lugn i barngruppen. Syftet med högläsning glöms bort och blir 

istället en rutinsituation. I intervjun berättar Birgitta på förskolan Nallen att det ibland kan 

uppstå olika situationer då pedagogerna känner att de behöver erbjuda barnen en saga. Detta 

kan vi återigen koppla till Damber, Nilsson & Ohlsson (2013), då studenterna menar att det 

var allt för få pedagoger som synliggjorde syftet med högläsning. Vi anser att pedagogers 

syfte med högläsning bör vara mer framträdande.  

  

Att högläsning oftast sker efter maten på de båda förskolorna framgick tydligt i våra 

intervjuer. Tiden till att samtala om böckerna minskar. Detta är något vi kopplar till Libergs 

(2008) forskning kring läs- och skrivutveckling, då hon menar att grunden för en bra 

språkutveckling är att barn får möta olika texter.  Eftersom det framgår i vår studie att detta 

oftast är barnens enda stund till högläsning, borde det finnas en pedagogisk tanke bakom 

högläsningsstunder. Anna, som arbetar på en småbarnsavdelning, berättade att högläsningen 

oftast sker efter maten då de yngsta barnen sover. Hon menar vidare att de allra yngsta barnen 

har svårt att koncentrera sig längre stunder då det händer mycket runt omkring dem. Edwards 

(2008) skriver att högläsning har en stor betydelse. Högläsning som sker med inlevelse, 
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dramatisering, olika ansiktsuttryck och ändrat röstläge vidgar dels barnens ordförråd och 

skapar en roligare läsning. Detta medför att pedagogerna lättare fångar barnens intresse och 

att de får barnen mer fokuserade på bokens handling. Detta är något som även styrks av 

Nikolajeva (2000) då hon menar att det är viktigt att pedagogerna är väl förberedda inför 

högläsningsstunderna tillsammans med barnen. Litteraturpedagogen Kajsa berättar att vid 

högläsningen försöker hon skapa en magisk stund. Barnen välkomnas av lugn bakgrunds 

musik och tända ljus. Genom att vara förberedd inför högläsning, kan man lättare förmedla 

bokens budskap samt fånga barnens nyfikenhet. Även pedagogens tolkning av boken blir mer 

framträdande. Sammanfattningsvis ger det en bild av att det finns en stor nytta med att ha 

pedagogisk personal knuten till förskolan som har litteraturen som sin huvudsyssla.  

6.4 Boksamtalens möjligheter för svenska respektive flerspråkiga barn  

Det var endast Daniella på förskolan Trollsländan som berättade mer ingående om vilket syfte 

hon hade med högläsning och det muntliga berättandet. Medvetenhet om varför man skapar 

samtal gör det enklare att ta tillvara på barnens olika tankar och funderingar, för att sedan 

utmana dem vidare menar Daniella.  

 

De blir ju mycket möten när man läser en bok 

eller har en sagolåda och barnen kommenterar. 

Så det kommer ju in ett möte och ett samtal. 

 

Att bilderböcker öppnar upp för samtal är något både Rhedin (2001) och Nikolajeva (2004) 

tar upp. Rhedin (2001) menar att det är barnen som är upplevaren av bokens innehåll och att 

ett samspel mellan pedagog och barn är viktig. Ett boksamtal skapas genom dialogen 

tillsammans med barnen. Edwards (2008) instämmer och menar vidare att om bilderna i en 

bilderbok ska bli pedagogiska är förutsättningen att bild och text samspelar.  På så vis kan ett 

boksamtal skapas och öppna upp för en dialog mellan barn och pedagog. Melander (2006) 

håller inte med om detta, utan menar istället att man inte behöver reflektera och diskutera 

kring all högläsning. Hon menar att högläsningsstunderna även kan skapa tillfällen till vila. 

Det kan vara ett tillfälle där barnen ges möjlighet till att koppla av och bara lyssna. Att 

pedagoger ser så olika på varför högläsning är viktigt för barns språkutveckling, kan bero på 

att de inte är medvetna om hur högläsning främjar barns språkutveckling. 
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Anna på förskolan Nallen berättade att istället för att läsa ordagrant ur en bok, försöker hon 

utifrån bilderna i bilderboken skapa en dialog tillsammans med barnen. Hon menar vidare att 

hon ”pratläser” och att det är ett bra sätt att öppna upp för samtal. 

 

 Det kan ju vara en bok som handlar om en 

tiger men barnen vill hellre kolla på snigeln i 

hörnet och då får man ju berätta om snigeln i 

hörnet. 

  

Detta styrks av Edward (2008), Ladberg och Nyberg (1996) och Melander (2006) då de menar 

att om barnet får känna en tillhörighet och samspela i en grupp grundläggs språket. Genom att 

barnet får känna en tillhörighet i samtalen, får de en ökad självkänsla och vågar på så vis träda 

fram mer. De menar vidare att barnen får en möjlighet att härma, lyssna och berätta, på så vis 

formar de sitt språk. Barnen lär i samspel med varandra. Under samtalen kan de därför få ta 

del av varandras olika erfarenheter och kunskap. 

  

Eftersom förskolan Trollsländan är en flerspråkig förskola ser pedagogernas boksamtal 

annorlunda ut. De skapar samtal där barnen får möjlighet att bekanta sig med enkla ord. 

Cecilia på förskola Trollsländan berättar att det är viktigt att välja en bok med ett vardagsnära 

innehåll, där barnen ges möjlighet att bekanta sig med något de redan kan och för att sedan 

lära sig något nytt. Pedagogerna på förskola Trollsländan använder sig av heldagsplanering 

där de för protokoll över varje barns individuella utveckling. Detta medför att de lättare kan 

utmana varje enskilt barn vidare i sin utveckling. Sandvik och Spurkland (2011) menar att 

litteratur bör väljas utifrån vilka barn som deltar. Då det sker boksamtal med barn som har 

svårigheter med språket är det viktigt att samtalen är enkla, det krävs upprepning av 

pedagogen. Författaren menar vidare att den vuxna bör upprepa det barnen säger samt säga 

det grammatiskt rätt.  

 

Förskola Trollsländan verkar därför vara mer medvetna om det ”enkla” språket och anledning 

till detta kan vara att förskolan har en större andel flerspråkiga barn än vad förskola Nallen 

har. Wedin och Hedman (2013) menar att det är viktigt att man som pedagog är medveten om 

flerspråkiga barn som lär sig det svenska språket kan ha en mängd av andra kunskaper som de 

inte kan uttrycka på grund av att de inte behärskar språket. Därför är bokvalet betydelsefullt. 

Även Lunneblad (2009) lyfter viktiga aspekter som rör bokvalet tillsammans med flerspråkiga 

barn. Författaren tar en bok med Alfons Åberg som exempel. I boken flyger de iväg med 



38 

 

Alfons helikopter. Pedagoger och barn fantiserar tillsammans om vilka länder helikoptern kan 

föra dem till och vilka språk som talas i de olika länderna. På så vis kan pedagogerna skapa en 

större förståelse för att det existerar olika språk. Det kan vara så att pedagogerna på förskolan 

Nallen också arbetar så här, men att medvetenheten om det ”enkla” språket inte uttrycks lika 

tydligt.  

6.5 Barnens deltagande i läsmiljön  

När barn får vistas i miljöer där det finns ett rikt berättande lär sig barnen hur språket låter 

samt dess uppbyggnad menar Fast (2011). Detta framgick i våra intervjuer då pedagogerna 

menade att de gav barnen utrymme och gjorde dem delaktiga i berättandet. Om pedagoger är 

medvetna om detta, berikar de även barnens fantasi och de kan i sin tur skapa egna berättelser 

menar Fast (2011). Att sätta på sig en ”sagohatt” för att fånga barnens intresse i en sagostund 

var något Anna på förskolan Nallen delade med sig av.  

 

Det hade varit kul att få in lite mer vad ska 

man säga jo att bara tar på sig en hatt när man 

ska ha högläsning. Nu ska vi ha högläsning, nu 

tar jag på mig högläsningshatten, till exempel 

det är något man också skulle kunna få in så 

småningom.  

 

Detta är något som Edwards (2008) styrker då hon menar för att fånga barnens 

uppmärksamhet kan högläsaren använda sig av en hatt, sjal eller en kappa. Birgitta på 

förskolan Nallen berättar att matsituationerna är ett bra tillfälle att skapa berättelser 

tillsammans. Hon ger barnen utrymme att själva föra berättandet vidare. Cecilia på förskolan 

Trollsländan menar däremot att det är olika i hur barn kan uttrycka sig och att de lär sig olika 

snabbt. Wedin och Hedman (2013) menar att det är viktigt att pedagogen skapar inbjudande 

läsmiljöer som stimulerar barnens språkutveckling. De barn som har svårigheter med det 

svenska språket behöver extra stöd av pedagogen. Verksamheten ska vara utformad utifrån 

den barngrupp man arbetar med. 

 

Den rekvisita pedagogerna använder sig av vid muntligt berättande var flanomaterial, 

sagopåsar, mjukdjur och dockor.  Anna på förskolan Nallen berättar att de planerar att göra 

barnen delaktiga i skapandet av rekvisitan till sagan om bockarna Bruse. Sandvik och 

Spurkland (2011) visar  att om man använder sig av konkreta föremål vid muntligt berättande 
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ökar barnen sin förståelse kring de föremål som pedagogen använder sig av. Författaren 

menar vidare att man bör avstå från att blanda in för många konkreta föremål i början av 

berättandet, då det kan bidra till en negativ effekt. Barnen tappar lätt koncentrationen då det 

blir för mycket att hålla reda på. Föremålen som pedagogerna använder sig av bör vara kända 

för barnen. Det går att använda sig av föremål som redan finns i verksamheten menar samtliga 

pedagoger som deltog i våra intervjuer. Utifrån en kompletterande intervju med en 

litteraturpedagog knuten till förskola två, får vi ta del av hennes beskrivning av sitt 

”sagorum”. Hon berättar att det är ett mysigt rum som är inrett med tyger och annat material 

med endast syfte för bokläsande. Edwards (2008) menar för att fånga barnens uppmärksamhet 

och få en sagostämning kan ett rum förvandlas med hjälp av tyger, lampor etc. 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga pedagoger lyfter vikten av att ha med konkreta 

föremål i berättandet. De försöker få barnen mer delaktiga i förskolans läsmiljö. Att använda 

sig av rekvisita i berättandet kan även underlätta för de barn som har svårigheter med språket. 

6.6 Böckernas tillgänglighet 

Samtliga pedagoger som deltog i våra intervjuer berättade att det både finns böcker som är 

tillgängliga för barnen och att det finns böcker som de är extra rädda om. När de läses bör en 

vuxen vara med, anser pedagogerna. Anna berättar att de tillgängliga böckerna finns i barnens 

höjd, vilket ger barnen en möjlighet att själva välja böcker vid högläsning. Hon tillägger att de 

böcker som de är extra rädda om finns synligt fast högre upp på en hylla.  Birgitta och Cecilia 

berättade att de också har böcker som är tillgängliga för barnen, men även böcker som är 

placerade i hyllor. Utifrån en kompletterande intervju med en litteraturpedagog knuten till 

förskola Trollsländan kan vi se en tydlig koppling till hur hon uttryckte sig om böckers 

tillgänglighet.  

 

Det är liksom förbrukningsvara, visst ska man 

vara aktsam men det ska man ju vara med alla 

leksaker men just att det ska användas.  

 

Detta är något som även Daniella lyfter vikten av, då hon berättar att de har böcker i varje rum 

som är tillgängliga för barnen. Att förskola Trollsländan har tillgång till en litteraturpedagog, 

kan ha påverkat pedagogernas syn på hur en stimulerande läsmiljö bör vara utformad.  
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7. Skillnader i de två olika förskolornas läsmiljö 
 

Nedan kommer vi att belysa de skillnader vi kunde se i förskolornas arbetssätt med 

barnlitteraturen för att främja barns språkutveckling. 

 

Pedagogerna på förskolan Trollsländan tar upp vikten av att använda sig av enkla böcker vid 

boksamtal, för att flerspråkiga barn lättare ska kunna bekanta sig med det vardagliga och 

enkla språket.  Det ska helst vara en bok där innehållet är bekant för barnet för att det ska bli 

lättare att utmana dem vidare i sin språkutveckling. 

 

Vi kunde också se en skillnad i hur de båda förskolorna gjorde föräldrarna delaktiga i 

litteraturanvändningen. Förskolan Trollsländan involverade föräldrarna mer i sin 

litteraturanvändning. Förskola Nallen var däremot medvetna om att de bör involvera 

föräldrarna mer i litteraturanvändningen, och det var något pedagogerna skulle sträva efter 

kommande termin. 

  

En annan tydlig skillnad i förskolornas arbetssätt var att förskolan Trollsländan har tillgång 

till en litteraturpedagog. På förskolan har litteraturpedagogen inrett ett mysigt sagorum, dit får 

barnen komma för att lyssna på saga. Vi anser att det är till stor tillgång att ha pedagogisk 

personal knuten till förskolan som dagligen har litteraturen som sin huvudsyssla. Att ha 

tillgång till en litteraturpedagog är en betydelsefull resurs för förskolan. Vi anser att alla 

förskolor borde få tillgång till en litteraturpedagog. Alla förskolor bör få samma möjlighet till 

att utveckla sin läsmiljö, det ska inte spela någon roll i vilken kommun du bor i. 

 

Avdelningarna på förskola Trollsländan hade även heldagsplaneringar en dag varannan vecka.  

Där fördes det protokoll utifrån varje barns olika behov, beroende på var i utvecklingen barnet 

befinner sig. Vi anser att den pedagogiska planeringen är viktigt för att pedagogerna lättare 

ska kunna möta barnen i den utveckling han/ hon befinner sig i, för att sedan kunna utmana 

dem vidare. Det är även viktigt att arbetslaget tillsammans utvärderar och reflekterar över hur 

de kan utmana barnen vidare i sitt lärande. I den pedagogiska planeringen får man inte 

glömma bort att utvärdera verksamheten. Verksamheten ska vara anpassad till den 

barngruppens sammansättning.  
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7.1 Slutdiskussion 

De skillnaderna vi kunde se i de två förskolornas arbetssätt med barnlitteraturen, tror vi kan 

bero på att om man arbetar med flerspråkiga barn är man mer medveten om det ”enkla” 

språket. Pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn väljer böcker med ett enkelt och 

vardagsnära språk. Vi anser att alla pedagoger bör välja böcker utifrån vilka barn de läser för. 

Förskolan Trollsländan har enligt vår bedömning ett gott och välutvecklat sätt att arbeta med 

bilderboken, bland annat i mötet med föräldrar som har svårigheter med det svenska språket. 

Eftersom antalet flerspråkiga barn är färre på förskolan Nallen är detta en arbetsmetod som 

inte används, men som mycket väl hade kunnat förekomma.  Detta är något vi själva kommer 

att ta till oss i vår framtida yrkesroll som blivande förskollärare.  

 

Förskolan har ett uppdrag att främja språk- och läsutveckling. Vi anser därför att det är viktigt 

att pedagoger är medvetna om varför högläsningen är så viktig för barns språkutveckling. På 

så vis blir högläsning inte bara en rutinsituation, vila eller till för att samla barngruppen. Vi 

har ställt oss frågan ifall detta kan bero på för lite kunskap kring hur högläsning främjar barns 

språkutveckling. 

 

Även boksamtalet är en viktig del i barnens språkutveckling, här ger pedagogerna barnen 

utrymme till att lyfta sina tankar och olika erfarenheter. Pedagogen får även tillfälle att vara 

extra lyhörd och lyssna till barnen. Samtalen bidrar till samspel både mellan barn och vuxna, 

men även barnen emellan.  

 

Vi anser även att man som pedagog bör ge barnen mer utrymme vid bokval. Som pedagog bör 

man vara lyhörd och ta tillvara på barnens olika tankar och funderingar. Barnen bör ges större 

utrymme där de kan vara med och påverka sin vardag på förskolan. Genom att göra barnen 

mer delaktiga i förskolans verksamhet så ”växer” barnen. Barnen tillbringar en stor del av sin 

tid på förskolan och då ska dem också få känna att de kan vara med och påverka den. 
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8 Förslag på vidare forskning 

 
Vi har även under arbetets gång funderat en del över boksamtal. Några frågor vi har 

reflekterat över är; Hur stort utrymme ska boksamtal få? Om det exempelvis är ett barn som 

vill samtala om boken och andra barn vill fortsätta läsningen, hur går man då tillväga? Om 

barnens tankar och funderingar inte fångas upp direkt, kanske tankarna inte är desamma då 

man går tillbaka i bokens handling. Därför tycker vi att det hade det varit intressant att 

fördjupa sig mer i vad ett boksamtal är. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor: 

 

1.  Hur många avdelningar finns det på förskolan? 

2. Hur många barn finns det på din avdelning och i vilken ålder är barnen? 

3. Hur många av barnen är flerspråkiga? 

4. Finns det någon modersmålslärare på förskolan? 

5. Hur planerar ni förskollärare verksamheten för att främja barnens språkutveckling? 

6. När använder ni er av bilderböcker och berättelser i verksamheten? 

7. Hur använder ni er av bilderböcker och berättelser i verksamheten? 

8. Hur ser läsmiljön ut på avdelningen? 

9. Är böckerna tillgängliga för barnen? 

10. Vilken typ av material och rekvisita använder ni er av i bok/berättelsestund? 

11. Vad har barnen för roll i berättandet? 

12. Hur gör ni föräldrarna delaktiga och intresserade av litteraturanvändningen i 

förskolan? 

 

 

 


