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Titel: Det var en gång… - En studie om barnbokens användningsområde i förskolan 
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     Antal sidor: 26 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
Genom våra VFU-tillfällen upptäckte vi att man i stort sett enbart använde barnboken vid vila 
före eller efter lunchen. Detta gjorde oss intresserade av att ta reda på om det i allmänhet ser 
ut på det här sättet. Vårt syfte med den här studien är därför att ta reda på hur det ser ut i några 
förskolor med användningsområdet av barnboken. På vilket sätt används de och till vilket 
syfte? För att ta reda på det här använde vi oss av kvalitativa intervjuer i form av personliga 
möten och telefonintervjuer. Detta för att få så utförliga svar som möjligt. Vi utsåg sex 
stycken pedagoger från olika förskolor som fick bli respondenter. Resultatet av vår studie 
visade att de flesta av förskolorna var dåliga på att använda sig av barnboken till mer än vila.  
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 ___________________________________________________________________________  
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1 Inledning 
Att det finns barnbokslitteratur i förskolorna ser vi som en självklarhet, men vad som inte är 
lika självklart är hur pedagogerna använder sig av böckerna. Många av de förskolor som vi 
har varit ute på, som vikarie eller under våra VFU-perioder, har en uppsjö av barnböcker och 
personalen läser så gott som varje dag efter lunchen för att få barnen att varva ner. Andra 
tillfällen som de också läser, men då kanske bara för något enstaka barn, är vid öppningen 
eller stängningen, då detta kan inge en trygghetskänsla och få barnen att komma till ro. Skulle 
personalen kunna använda sig av böckerna till mer än "bara" vila är den fråga som väckts hos 
oss utifrån dessa erfarenheter?  
 
Att läsa för barnen borde ju till exempel kunna gynna deras språkutveckling. Genom vår 
studie vill vi ta reda på om pedagogerna utnyttjar böckerna till detta och/eller annat. Det är ju 
inte enbart språkutvecklingen som gynnas, utan barnen ges också möjlighet att se de skrivna 
orden och kan på så sätt få en förståelse för vad de kan användas till. Det kan med andra ord 
ses som en start till barnens läs- och skrivutveckling.  
 
Med den här studien skulle vi vilja ta reda på mer om hur det ser ut i förskolorna med 
barnbokslitteraturen. För att kunna få svar på vår forskningsfråga "I vilket/vilka syften 
används barnbokslitteraturen i förskolan?" har vi intervjuat pedagoger om deras 
användningsområde av barnboken. Med våra frågor ville vi se om de använder barnboken 
enbart vid vila eller om den bland annat används som ett hjälpmedel för språkutveckling.   
 
 

1.1 Bakgrund 
Kåreland (2001) menar att annan media hotar boken idag och att många är rädda för hur det 
kommer se ut i framtiden. Hon menar också att boken har fått konkurrans och många barn 
generellt sett har fått en negativ inställning till läsning. Antalet barn som läser är i en 
nedåtgående trend och istället har det blivit en kraftig ökning på tv-tittandet. Det är inte bara 
barnens eget läsande som har dalat utan den tid som föräldrar lägger på läsning med sina barn 
har också minskat. En bidragande orsak till detta tros vara att barnen idag har större 
multimedievanor än vad som fanns förr. På grund av att det chattas, spelas dataspel och tittas 
på film så har barn/föräldrar helt enkelt inte tid att läsa böcker. 
 
Kåreland (2001) lyfter också fram att det inte är bristen på barnlitteratur som är problemet då 
marknaden för barnlitteratur är mycket stor. Hon menar att det är barnens attityd som hindrar 
dem från läslust. ”Det gäller att skapa en positiv inställning till böcker och läsning och ge barn 
tid och möjlighet att i lugn och ro få umgås med böcker” (Kåreland, 2001:18). 
 
Ett barn behöver redan från födseln stimulans och språklig träning. Att ha högläsning med 
barnen menar Kåreland (2001) är bra, eftersom det medför att barnen tidigt blir bekanta med 
språket och bokens struktur och uppbyggnad.  Barn som växer upp i familjer där de inte aktivt 
tränar på språket kan komma att få det ”svårare att klara sig i skolan än barn från miljöer där 
man är medveten om språkets betydelse” (Kåreland, 2001:43). Hon menar också att även om 
dessa barn kommer i kontakt med barnlitteraturen i förskolan så kan det aldrig helt 
kompensera det som de missar i hemmet. Den språkträning som ett barn gått miste om när det 
var i de yngre åldrarna är svårt att ta igen. 
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Inför skolstart menar Ahlén och Gustavsson (2012) att det är av stor vikt att ha olika 
aktiviteter med böckers inblandning, t.ex. högläsning regelbundet och biblioteksbesök då 
detta gynnar barnets språkutveckling. Edwards (2008) menar också att det är viktigt med 
högläsning både i förskolan och skolan då det kan gynna de elever som har annat modersmål 
än svenska. Kanske är det endast vid dessa tillfällen som de få höra hur det svenska språket 
låter vid flytande läsning. 
   
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar hur viktigt det är i förskolan att 
pedagogerna stimulerar och utvecklar barnens läs- och skrivutveckling. De anser att varje 
barn ska få vistas i en språklig miljö och få ta del av både det skriftliga och lästa språket 
dagligen. Benckert m.fl. (2008) påpekar också att genom högläsning får barnen en möjlighet 
till att höra ord som mer sällan förekommer i talspråket och de få även ta del av både nya och 
gamla ords grammatiska uppbyggnad. Gör man dessutom texten synlig för barnen under 
högläsningen kommer barnen få en förståelse för hur den skrivna texten hänger ihop med den 
talade texten. Om pedagoger/föräldrar vill gynna språkutvecklingen och barnens kreativitet 
till egna lösningar rekommenderar Benckert m.fl. (2008) dilemmasagor eller sagor där det 
finns öppna slut. Benckert m.fl. (2008) vill också visa på betydelsen av att 
pedagoger/föräldrar ska tänka på hur de använder ordet ”sagostund”. Spontan läsning sker 
dagligen ute i förskolorna men en sagostund är en aktivitet som är planerad och ofta är det ett 
syfte/mål med den. 
 
De första böckerna som var anpassade just för barn handlade ofta om uppfostran och hur 
barnet skulle uppföra sig, och var dessutom ofta kopplade till Bibeln. Senare i 
barnboksförfattandet började man mer att förena nytta med nöje (Kåreland 2001). Men det 
finns fortfarande böcker för barn som till exempel förmedlar historiska kunskaper och/eller 
moraliska aspekter (Granberg 2006). I dag kan alla individer, om de vill, få tag i böcker utan 
någon större kostnad, exempelvis via biblioteket. Förr var det ofta en ekonomisk fråga om 
föräldrar hade råd med litteratur eller ej (Kåreland, 2001). Förskolor kan också låna böcker 
från bibliotek eller bokbuss, då undviker pedagogerna den ekonomiska frågan och på detta 
sätt ger det också en variation av litteratur från gång till gång. Många förskolor har dessutom 
så kallade bok-kassar med några olika barnböcker som familjerna får låna hem i någon vecka 
för att läsa hemma. En annan aspekt av barnlitteraturen i förskolorna är huruvida den används 
som hjälp till barn med annat modersmål. Kåreland (2001) menar att användande av lättlästa 
svenska böcker underlättar för barn med annat modersmål när de ska lär sig svenska. Men de 
behöver också samtidigt böcker på sitt hemspråk för att behålla kunskapen om sin egen kultur 
och språk. 
 
I barnlitteratur är det ofta bilden som dominerar (Kåreland, 2001). Kåreland och Werkmäster 
(1985) menar att genom bilderböckerna får barnen övning i både språk och 
reflektionsförmåga om de får diskutera med varandra eller någon vuxen. Nettervik (2002) 
menar att det som utmärker en barnbok kan till exempel vara att den är skriven med ett lättläst 
och enkelt språk. Många böcker som från början var skrivna till vuxna har skrivits om på ett 
sätt som är anpassat för barn. 
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1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur barnboksanvändandet ser ut i ett begränsat antal 
förskolor. Är det så att pedagogerna använder sig av böcker som ett hjälpmedel för barnens 
språkutveckling i vid bemärkelse, eller är det främst till för att barnen ska varva ner? För att ta 
reda på detta intervjuas pedagoger på olika förskolor, om hur de arbetar med och använder 
litteraturen.  
 
 

1.3 Frågeställning 
I vår studie söks svaret på följande fråga: 
 

• I vilket/vilka syften används barnbokslitteraturen i förskolan? 
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2 Tidigare forskning och teori 
I denna del presenteras ett urval av den forskning som bedrivs kring läsning och 
barnboksanvändning för barn i de lägre åldrarna.  
 
 

2.1 Tidigare forskning 

Bilderbokens betydelse 
Simonsson (2004a) skriver bland annat i en artikel om sin studie att bilderboken är att betrakta 
som ett pedagogiskt redskap. I sin undersökning har hon kommit fram till att pedagogerna 
bland annat använder bilderboken till barnens utvecklings- och socialisationsprocess. Till 
exempel ser pedagogerna till så att det varje dag hålls högläsning med utrymme för 
bokdiskussion. Barnens eget användande av bilderboken menar Simonsson (2004a) beror 
mycket på barnens intresse men också på hur tillgången och miljön ser ut. När barnen i 
förskolan sätter sig med en bok tillsammans med någon är valet med vem viktigt, det ska vara 
med en vän de trivs med. Samtidigt som de har sin lässtund utvecklar de sina sociala förmågor 
och deras förståelse för hur boken används. När två eller fler barn läser en bok tillsammans 
skapas olika roller. 
  
Barn i förskoleåldern "läser" böckerna genom bilderna och när de tittar på dem gör de sina 
tolkningar och skapar på så sätt nya berättelser med hjälp av sin fantasi och dialog med 
vännerna (Simonsson, 2004a). När de gör detta identifierar barnen sig ofta med en rollfigur 
från boken och ofta faller valet på huvudpersonen. Simonsson (2004a) skriver till exempel i 
artikeln om hur förskolebarn nyttjar bilderböckerna och om samspelet mellan barnen när de 
läser själva och tillsammans med andra barn. Ofta tittar barnen på bilderna och använder sig 
av pseudoläsning. Enligt hennes undersökning visar det sig att pedagogerna använder 
böckerna till allt från vila till språkutveckling. ”Den rådande uppfattningen är alltså att 
barnboken är ett instrument för att lära barnen olika saker” (Simonsson 2004a:17).  Lindö 
(2009) menar att innan barnet börjar läsa ägnar det tid till så kallad ”pseudoläsning” 
(låtsasläsning), vilket är en viktig del i barnens förståelse av berättelsen som meningsfull. 
Barn har förmågan att komma ihåg hur sagan ska vara och detta kan utnyttjas vid bland annat 
pseudoläsning för vänner och gosedjur. 
 
Simonsson (2004b) lyfter också fram att böckerna på förskolorna kan locka till aktiviteter och 
möten bland barnen, dock är deras inflytande begränsat under lässituationerna där en vuxen 
läser för dem. Vid högläsning lär sig barnen hur själva lässtunden fungerar, när det är okej att 
avbryta om de vill fråga något och att alla ska vara rädda om böckerna. Barnen förstår också 
så småningom att bilderna i boken tillhör texten och att bilden ofta beskriver något av det som 
står i texten. Simonsson (2004b) tar i sin tur upp och diskuterar några olika studier som gjorts 
om barnböckerna på förskolan. Där konstateras att lässtunderna i förskolan ofta är oplanerade, 
och är ofta en aktivitet i väntan på någon annan. Om pedagogerna är intresserad av litteratur 
så läggs större vikt vid vad de läser och på vilket sätt litteraturen används. I praktiken behöver 
pedagogerna använda sina kunskaper till hur litteraturen bör reflekteras tillsammans med 
barnen. Enligt en av studierna som Simonsson refererar till är det oftast barnböcker från 70-
talet som förekommer på förskolorna, till exempel Astrid Lindgrens böcker.  
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Språkutveckling 
Lindö (2009) menar att den språkliga stimuleringen är mycket viktig i barnens tidiga år och 
att den ska ske dagligen. I förskolan ska pedagogerna tänka på att den språkliga stimulansen 
sker i planerade språksamlingar och i vardagliga situationer. Extra viktigt är detta för barn 
med svenska som andraspråk. Ett barn som har hämmats i den språkliga stimuleringen kan få 
svårigheter med att använda sitt språk menar Lindö.  
 
Lindö (2009) påpekar vidare hur viktigt det är att vi är uppmärksamma på barnens semantiska 
och syntaktiska förmågor och hur viktigt det är att vi tränar dessa. Pedagogerna kan träna på 
det genom högläsning och låta barnen återberätta det som lästs. Hon menar också att det är av 
lika stort värde att träna på att förstå det man hör andra berätta och att själv kunna berätta för 
andra, som det är med fonologisk medvetenhet. Enligt Kåreland (2009) verkar det idag som 
att barn i de yngre åldrarna oftare få lyssna på sagor genom olika media istället för att de 
vuxna tar sig tid till att sätta sig ner och läser för dem. 
 
Simonsson (2004b) reflekterade i sin undersökning över hur stor roll barnboken har i 
förskolan. Hon menar att när barnen sätter sig för att pseudoläsa kan det ske för egen vinnings 
skull och i sällskap med andra barn. Vid de här situationerna handlar det om att ha högläsning 
för varandra och då skapas en sorts närhet till varandra. Eftersom det ofta är en stressad miljö 
i förskolan märkte hon även att några barn valde att sitta själva med en bok för att på så sätt 
skapa sig egentid och få lite avskildhet gentemot de andra. Simonsson (2004b) menar också 
att det är en rättighet barnen har att få kunna ta del av de litterära verk som finns. Förskolan är 
en arena för många barn där de har möjlighet att kunna få detta tillgodosett. I sin 
undersökning fick hon även information om att pedagogerna anser att boken är ett verktyg för 
fostran. Ytterligare en aspekt som hon lade märke till genom sin undersökning var att när 
barnen leker fanns det ofta en grund ifrån någon bok som de har hört. 
 
 
Motivera barnen till läsning 
Dahlgren & Olsson (1985) skriver att barnen behöver stöd samt en positiv och meningsfull 
bild av läsning hemifrån för att bli motiverade till att lära sig läsa. Deras undersökning visar 
att de barn som har tillgång till litteratur i hemmet och dessutom får en positiv inställning till 
läsningen hemifrån, har lättare för att lära sig än de barn som inte har dessa förutsättningar. 
Simonsson (2004b) menar också att barnboken har gått från att ha ett uppfostrande syfte till 
att vara ett redskap för utveckling och nöje. En av pedagogikens förgrundsgestalter vid namn 
Rousseau tyckte under upplysningstiden däremot inte att böcker för barn var passande. Han 
menade att speciellt fabler kunde vilseleda barnen från sanningen. Istället skulle barn skyddas 
från yttre påverkan i så hög grad som möjligt och följa sina naturliga instinkter. Simonsson 
(2004b) nämner att Bertuch ,1793, ansåg att böcker borde vara lika naturliga för barnen som 
leksaker och han var också en av de första som synliggjorde bokens betydelse i sin helhet för 
barnens inlärning. 
 
Benckert m.fl. (2008) talar om att det finns olika former av sagoläsning. Den spontana 
läsningen sker utan några bestämmelser och uppstår oftast när ett barn själv vill få en bok läst 
för sig. En annan form är sagostunden som är planerad i form av när det ska ske, vilken saga 
pedagogen ska berätta och vilken rekvisita vill pedagogen använda sig av. Anledningen till att 
sagostunden är mer planerad beror på att pedagogen berättar en saga från minnet eller helt 
enkelt hitta på en egen antingen själv eller tillsammans med barnen. Genom att pedagogerna 
läser högt får barnen en chans att ta till sig språket på ett helt annat sätt än vid vanligt 
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språkbruk. Det beror bland annat på att den grammatiska strukturen ser mer annorlunda ut i 
skriven form gentemot talspråket. Samtidigt som pedagogen läser får barnen en förståelse för 
sambandet mellan bild, den skrivna texten och den ”talade texten” (Benckert m.fl., 2008). 
 
 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
Vi tar vår teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som fokuserar på hur vi 
människor lär oss kontinuerligt genom hela livet i samspel med andra. Men också hur 
människors lärande kommer till uttryck i och genom användandet av olika artefakter, som till 
exempel barnböcker. Vi ser detta som en fruktbar ansats då kommunikation mellan barn och 
barn samt mellan barn och pedagog är något som pågår hela tiden.  
 
Säljö (2005) visar att det går att dela upp socialisationen i två grupper beroende på var man lär 
sig. Han menar att den socialisation som en individ får i relation till sin egen familj och 
vänner kan benämnas ’primär socialisation’, medan det som sker i förskola och skola är 
’sekundär socialisation’. Den primära bidrar till att forma barnet till ett självständigt subjekt 
medan den sekundära hjälper det i sin vidare utveckling och sitt lärande.  
 
En del människor har förutfattade meningar runt begreppet lärande enligt Säljö (2005). De 
tolkar lärande som något som sker i skolan via undervisning vilket Säljö anser vara felaktigt 
eftersom vi inte kan styra över när vi lär oss utan det är något som pågår hela tiden även 
utanför klassrummet. Han menar att det som sker i skolans värld det vill säga undervisning, är 
av betydande vikt för människans kunskapsutveckling och att det ej ska blandas ihop med det 
kontinuerliga lärandet, det som sker utanför klassrummet. Förenklat kan man säga att det som 
lärs ut i klassrummen är faktabaserat och är en teoretisk undervisning, utanför klassrummet 
däremot lär man sig av sina egna och andras erfarenheter vilket blir ett mer praktiskt lärande.  
 
Kommunikation  
Utifrån det sociokulturella perspektivet är det således det kommunikativa samspelet mellan 
människor och den kunskap som utvecklas i detta samspel som står i centrum. Alla djur har 
sina olika sätt att kommunicera på, till exempel läten, doft, kroppshållning med mera. Även 
människan har sitt sätt att kommunicera på. För att kommunikationen ska kunna ske behövs 
en sak till och det är talet (Björklund, 2008). Säljö (2005) påpekar att tack vare det språk 
människan är berikad med har de en stor möjlighet till att utbyta kunskaper med andra. På så 
sätt fortsätter de att utveckla sitt eget lärande. Han menar också att samtalet är av stor vikt då 
en undersökning visade att eleverna i skolan hade svårare att förstå en skriven fråga än när 
samma fråga förklarades muntligt. Människan föds med förmågan att kunna kommunicera 
genom ett språk, men i åtanke ska det ändå finnas att de ord och begrepp vi använder inte är 
medfödda utan är något vi lär oss av från andra (Säljö, 2005). 
 
Enligt Säljö (2005) formas människan av sin omgivning och av de intryck hon tar till sig.  Det 
är dock först när hon har kunnat bearbeta alla intryck som hon skapar sin personliga identitet 
med alla dess färdigheter och förmågor. Björklund (2008) påpekar i likhet med Säljö att den 
kunskap som varje människa besitter har hon fått genom samspel och kommunikation med 
andra. För att människan ska kunna förstå varandra krävs det att de som kommunicerar med 
varandra har ett gemensamt språk. 
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Människan har funnits under mycket lång tid och vi är av naturen socialt lagda och berikade 
med en unik förmåga, kunna interagera med ett språk som omgivningen förstår. En persons 
omgivning, resurser och utmaningar påverkar hur de lär sig olika saker, eller kanske bättre 
uttryckt, utvecklas (Säljö, 2005). Det finns dock en del saker som vi ej kan lära oss genom 
erfarenhet, bland annat vår språkförmåga. Enligt Säljö (2005) är den en kreativ talang och i 
grunden har den något medfött. Det är det medfödda som han menar "gör det möjligt för oss 
att ta till oss erfarenheter, omvandla dem och bruka dem i framtida sammanhang" (Säljö, 
2005:18). 
 
Den proximala utvecklingszonen 
Begreppet ZPD "Zonen för proximal utveckling" är ett viktigt begrepp inom den 
sociokulturella teoribildningen som är hämtat från Vygotsky. Det handlar om att pedagogerna 
inte enbart ska titta på det barnen redan kan, utan blicka framåt och ge barnen utmaningar och 
problemlösningar (Dysthe, 1996). Hwang och Nilsson (2003) säger vidare att det handlar om 
att pedagogerna ska undvika att ta för stora kliv från den utvecklingspunkt barnen befinner sig 
på. De menar också att barnet ska få en chans till att utmanas och att den vuxne ska vara som 
en ”byggnadsställning”. Det innebär med andra ord att barnen genom ansträngning och eller 
med stöd från annan person ska ha möjlighet att klara av utmaningar de ställs inför. Den 
vuxne måste dock tänka på att det är barnet själv som ska lösa problemet och att den vuxne 
inte ska ge lösningar utan ställa frågor som gynnar barnets utveckling och väcker barnets 
intresse. Dysthe (1996) menar, för att barnen ska kunna utvecklas måste det finnas vuxna 
tillgängliga som kan ge stöttning och feedback eller äldre elever som kommit längre i sin 
utveckling. Om dessa saknas kommer barnets utveckling att upphöra eller försenas. 
 
När vi i vår studie ska undersöka i vilken utsträckning och på vilka olika sätt pedagoger i 
förskolan använder barnboken gör vi det utifrån en sociokulturell förståelse av boken som en 
del i den kunskapsutvecklande kommunikation som sker mellan pedagogerna och barnen.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att gå vidare och beskriva vårt metodiska tillvägagångssätt samt de 
val vi gjort under processens gång. 
 
 

3.1 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod 
I den kvantitativa forskningsmetoden har statistik en betydande del och studiens resultat 
presenteras i form av siffror. I vårt fall är vi intresserade av kvalitativa skillnader i 
respondenternas svar snarare än kvantitativa. En kvalitativ ansats skapar bättre förutsättningar 
för att få fram en nyanserad och praktiknära bild av det som beforskas (Lantz, 2013). När det 
gäller valet av kvalitativ eller kvantitativ metod är det vad man är intresserad av som styr 
vilken metodansats man väljer. Såväl kvalitativ som kvantitativ metod söker efter skillnader i 
sitt material, men en kvantitativ ansats söker kvantitativa skillnader, alltså hur många som 
svarat på ett visst sätt, medan en kvalitativ ansats söker efter kvalitativa skillnader. Kvalitativa 
skillnader avser då hur många olika sätt att se på ett visst fenomen som framträder i det 
empiriska materialet. Patel och Davidsson (2011) betonar vikten av att den som ska 
genomföra kvalitativa intervjuer behöver vara väl påläst på den metoden för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för samtalet mellan den som intervjuar och informanterna. En annan 
skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att forskaren får mer utvecklade och 
nyanserade svar utifrån en kvalitativ ansats i jämfört med i en kvantitativ studie där svaren 
blir mer övergripande och generella (Trost, 2005). Eftersom det är den praktiknära och 
nyanserade framställningen av hur barnboken används i förskolan vi är intresserade av föll 
vårt val på den kvalitativa ansatsen.   
 
 

3.2 Intervjuerna  
Vi bestämde oss för att göra intervjuer eftersom vi ansåg att detta skulle ge oss mer utförliga 
svar. Kylén (2004) menar att man genom intervjuer får en större möjlighet att få mer 
utvecklade svar än genom enkätundersökning och med en intervju har man även möjlighet att 
kunna ställa följdfrågor. Man kan dock inte säga att de skulle saknats helt om man hade gjort 
en enkätundersökning, bara att de kanske hade blivit mer generella, även om givetvis öppna 
svarsalternativ också kan användas för att ge kvantitativa studier en mer kvalitativ prägel. 
Genom en enkätundersökning går det däremot inte att ställa följdfrågor vilket kan behöva 
göras när man vill gå på djupet kring ett visst fenomen. När en muntlig intervju görs finns det 
möjlighet att följa upp en fråga med följdfrågor för att ytterligare klargöra vad informanterna 
avser eller om de inte förstått frågan.  
 
Vi började med att skriva ner ett antal relevanta frågor som sedan gicks igenom för att 
bestämma vilka av dem som vi ville ha med för att få material för att besvara vår 
forskningsfråga. Därefter kontaktade vi de personer vi tänkt intervjua.  I vårt urval av 
respondenter finns det både förskolelärare och barnskötare som är i åldrarna 25-47 år. Några 
av dem har lite längre arbetserfarenhet och några har enbart hunnit arbeta i förskolan under 
några år. Anledningen till det här urvalet var för att vi själva ville se om deras ålder, 
arbetserfarenhet och utbildning skulle kunna spela in på resultatet. När vi tog kontakt med 
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respondenterna informerade vi dem om de forskningsetiska principerna som vi beskriver i 
stycke 3.4. 
 
Vi valde att intervjua sex personer. När det var dags att intervjua var det dock bara två av 
respondenterna som kunde intervjuas personligen. De resterande fyra respondenterna fick 
därför intervjuas via telefon. Detta på grund av svårigheter med personligt möte då vi och 
respondenterna bor för långt ifrån varandra för att det ska vara gynnsamt att träffas för en 
intervju. En problematik med personligt möte var att kunna hitta ett lämpligt tillfälle då båda 
parterna kunde träffas och även var man skulle träffas. Genom en telefonintervju blev det 
således enklare då vi inte blev lika beroende av var träffen skulle äga rum och det fanns större 
möjligheter att hitta en tid som passade båda. En av oss valde att spela in sina intervjuer och 
den andre valde att skriva anteckningar. Fördelen med att spela in intervjuerna är att man få 
med allt som sägs och man kan sedan sålla bort det som är av ointresse. En nackdel är dock 
att man är beroende av att tekniken fungera som den ska och det var inte helt enkelt att spela 
in de intervjuer som gjordes via telefon. Ytterligare något som kan upplevas som en nackdel 
är den tid det tar när man sedan ska gå igenom det inspelade materialet. En annan fördel med 
de inspelade intervjuerna är att det också är enklare att föra ett flytande samtal med 
respondenten då man inte behöver lägga koncentrationen på att skriva. Den av oss som valde 
att skriva anteckningar upplevde att det blev svårare att föra en dialog med respondenten 
eftersom mycket av fokusen lades just till skrivandet.  
   
 

3.3 Bearbetning av empiri 
De intervjuer som spelades in via mobil skrev vi ner och när detta var klart kunde vi träffas 
för att sammanställa alla intervjuerna. Varje intervju fick en egen färg och ett 
respondentnummer (R1-R6) för att vi lättare skulle kunna skilja dem åt. För att enklast kunna 
gå vidare valde vi att skriva ut respondenternas svar för att på så sätt få en bättre överblick 
över dem. De frågor som vi satt samman valde vi att dela upp för att få en bättre bild av dem i 
”Resultatkapitlet”. Därefter tog vi en fråga i taget och jämförde respondenternas svar med 
varandra, likheter respektive olikheter.   
 
 

3.4 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet har satt samman fyra stycken huvudkrav som intervjuaren ska ha i åtanke när 
denne genomför någon form av forskning. Orsaken till dessa krav är för att skydda de 
individer som medverkar i själva studien. Följande information om forskningsetiska principer 
är hämtade från Vetenskapsrådet (2011), följt av våra egna kommentarer om hur vi gjort. 
 
Informationskravet 
Innan en studie påbörjas är det viktigt att informera den deltagande om vad studien handlar 
om och vad deras medverkan har för innebörd. Det ska också ses till att deltagaren är 
införstådd i att dennes medverkan är frivillig och att han eller hon får avbryta när som helst.  
 
När vi kontaktade våra respondenter fick de information om vad studien handlar om och att 
all medverkan var frivillig. 
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Samtyckeskravet 
När den tillfrågade har fått den information han eller hon behöver ska intervjuaren få dennes 
samtycke innan undersökningen går vidare. Om personen i fråga är under 15 år kan det 
behövas ett samtycke från förälder/vårdnadshavare.  
 
Efter att vi gett dem informationen fick de lämna sitt samtycke till oss muntligt då de flesta av 
intervjuerna skedde via telefon. Då ingen av de medverkande var under 15 år behövdes heller 
inget extra samtycke från förälder/vårdnadshavare.  
 
Konfidentialitet 
Alla deltagare har rätt att vara anonyma och eventuella ljudinspelningar, kort och filmer ska 
förvaras på ett säkert sätt så ingen obehörig kan komma åt det materialet.  
 
Vi bestämde redan innan vi tog kontakt med deltagarna att alla skulle få vara anonyma och 
istället för att använda deras namn i studien har de fått heta respondent (R1-R6). I de 
intervjuer som spelades in nämns heller inga namn.  
 
Nyttjandekravet 
Det material som samlas in får inte spridas vidare utan enbart användas i den studie det är 
tänkt till.  
 
Allt material som vi har fått in från våra respondenter används enbart i den här studien och 
kommer således inte att spridas vidare till andra icke vetenskapliga syften.  
 
 

3.5 Validitet och Reliabilitet 
Dessa begrepp handlar om studiens tillförlitlighet och kvalitet. Validitet handlar om hur pass 
relevant informationen vi samlat in är (Kylén, 2004). Trost (2005) menar att validitet även har 
med giltighet att göra. Genom att vi har använt oss av frågor som är relevanta för vår studie 
visar studien på en god validitet. Reliabilitet handlar om att det inte ska vara slumpen som 
avgör resultatet i en undersökning, utan att den är säker och pålitlig. Om exempelvis 
intervjuer görs så ska de vara likvärdiga på så sätt att de som intervjuar gör på samma sätt 
under alla intervjuer.  Det handlar om att det ska vara samma frågor, svaren på intervjuerna 
bör vara likvärdigt nedskrivna och intervjuerna ska ha skett under samma förutsättningar. En 
god reliabilitet uppnår vi till viss del. De frågor som vi satte samman ställdes till alla 
respondenterna men vi utförde intervjuerna med olika metoder, personligt möte respektive 
telefonintervju. För att vi skulle kunna få ett representativt svar på vår studie valde vi att 
intervjua respondenter från olika förskolor. Trost (2005)  menar också att begreppen validitet 
och reliabilitet är mer relevanta vid en kvantitativ forskningsmetod, i stället för vid den 
kvalitativa metoden som vi har använt oss av. Detta för att den kvantitativa metoden mer är en 
form av mätning på ett annat sätt än den kvalitativa metoden, men även vid kvalitativa studier 
måste det kunna bevisas att de är trovärdiga. Då vi gör en kvalitativ studie anser vi att våra 
olika intervjumetoder inte påverkade resultatet.  
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3.6 Litteratursökning 
För att kunna genomföra den här studien har vi fått ta del av litteratur som vi främst har lånat 
på bibliotek. Innan vi kunde börja låna böcker var vi tvungna att först söka efter relevant 
litteratur och det gjorde vi med hjälp av sidor på internet till exempel Libris, SwePub, DiVA, 
ERIC, Google Scholar och Artikelsök. Även vår handledare, bibliotekarier med flera fick stå 
till tjänst vid de tillfällen då vi körde fast. Att söka efter just den litteratur som vi var ute efter 
visade sig inte alltid vara helt enkelt och vi fick testa många olika sökord för att finna det vi 
sökte. Exempel på de ord/meningar som vi sökte på är: barnbok, barnbokslitteratur, 
barnbokslitteraturens användning, barnböcker i förskolan och barnbokslitteratur som 
hjälpmedel.   
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4 Resultat och analys 
I den här delen redovisar vi de svar som vi har fått av de sex personerna som vi har intervjuat. 
Respondenterna betecknas med R 1 - R 6.  
 
 

4.1 Urval 
R 1 – Kvinna, 47 år. Började arbeta som barnskötare. 2001 påbörjades studier via högskola 
och hon har sedan 2005 arbetat som förskollärare. 
 
R 2 – Kvinna, 32 år. Gick barn och fritidsprogrammet på gymnasiet och började arbeta inom 
barnomsorgen direkt efter studenten. Arbetar idag i en småbarnsgrupp på en språkförskola.  
 
R 3 – Kvinna, 32 år. Började arbeta inom barnomsorgen 2013 som förskollärare efter en tids 
studier vid universitet. Arbetar i en syskongrupp. 
 
R 4 – Kvinna, 25 år. Arbetat på förskola i ett år som outbildad (under tiden hon studerade) 
och två år som utbildad förskollärare. Arbetar med barn i åldern 3-6 år. 
 
R 5 – Kvinna, 47 år. Utbildad förskollärare och har arbetet i cirka 15 år inom barnomsorgen. 
Är på en avdelning med barn i åldrarna 1-2 år. 
 
R 6 – Kvinna, 30 år. Arbetat inom barnomsorgen i fem år, varav två år som outbildad och tre 
år som utbildad förskollärare. Arbetar på en förskola i en barngrupp där barnen är mellan 2-4 
år.  
 
 

4.2 Tillgång till barnlitteratur 
På frågan ”Hur får ni tag i de böcker som används?” har respondenterna lita olika 
erfarenheter. Fyra av de sex respondenterna uppger att de lånar böcker regelbundet. R 1:s 
förskola går till biblioteket för att låna böcker en gång i månaden. Till R 2:s förskola kommer 
det boklådor 2 gånger per termin men man besöker även biblioteket för att barnen ska få en 
möjlighet att vara delaktiga i valet av böcker. R 3:s förskola försöker gå till biblioteket 
varannan månad. Här lånar man även elektroniska böcker via det lokala bibliotekets hemsida. 
R 4 har tillgång till bokbuss som kommer till förskolan en till två gånger per månad. R 5 
uppger att de enbart använder sig av inköpta böcker och sådana som de har fått av tidigare 
pedagoger och barn. På R 6 förskola beställer man boklådor från biblioteket två gånger per 
termin och de körs sedan ut till förskolan av vaktmästaren.  
 
På frågan ”Får barnen vara med och välja böcker vid boklån och eller 
sagostund/högläsning?” svarar alla sex respondenterna att barnen får vara med och välja bok 
när man ska läsa. Vid boklån är det de 4 respondenter som lånar böcker genom bibliotek eller 
bokbuss som låter barnen vara delaktiga vid val av böcker. De uppger också att man då enbart 
har några barn med sig men att alla barn ska ha möjlighet att få vara med vid något tillfälle. R 
5 uppger att man på hennes förskola inte lånar några böcker alls. De böcker som används har 
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förskolan köpt in själva och man har även fått en hel del böcker. Då R 6:s förskola beställer 
boklådor är barnen här inte delaktiga vid boklåningen.  
 
När vi frågade dem om ”Varför/varför inte?” barnen få vara delaktiga svarade alla 
respondenterna att det handlar om att de vill ta vara på barnens intressen genom att låta 
barnen välja böcker. R 1 nämner också att barnen ofta väljer samma bok vid flera tillfällen 
och då tycker hon som pedagog att det kan bli drygt att läsa den om och om igen, vilket gör 
att hon själv väljer bok vid vissa tillfällen.  

 
Ibland kanske jag väljer en bok för då tycker man att den där boken 
har vi läst så många gånger som ”Halvan” till exempel, har vi ju några 
stycken och ibland tycker man att det börja bli tjatigt. Då kanske jag 
säger att vi tar en annan bok istället, men oftast väljer barnen vad vi 
ska läsa. (R 1) 

 
Respondenterna R 1 och R 3 påpekar också vikten av att lyssna på alla barnen och att alla får 
komma till tals så att de känner sig delaktiga. R 3 menar också att det är viktigt för barnen att 
få möjlighet att se hur det fungera när de går till biblioteket och lånar böcker.  En av 
anledningarna till att pedagogen ibland väljer bok menar R 6, kan vara att de har en speciell 
tanke med just en viss bok. Syftet kan vara en bok som bygger på det tema som pedagogerna 
på förskolan har valt att arbeta med. 
 
På frågan ”Vilka typer av böcker använder ni er av?” svarar alla respondenterna att de har ett 
brett urval av litteratur, allt från pekböcker till faktaböcker och ljudböcker. 
  
  

4.3 Barnens inflytande över bokläsningen 
När vi frågade ”Hur ser barnens tillgänglighet till böckerna ut på förskolan och varför ser 
det ut som det gör?” svarade alla respondenterna att böckerna är strategiskt placerade på ett 
sådant sätt att barnen själva ska kunna nå dem. Detta för att barnen själva ska kunna ta egna 
initiativ till läsning. R 6 berättar också att de på förskolan har en back i hallen med böcker i 
som barnen får låna med sig hem. Därigenom får alla barn möjlighet till litteratur även 
hemma. 
 
På frågan "Hur ofta använder ni barnlitteratur och på vilket sätt används den?" svarade 
respondenterna R 1, R2, R 3 och R4 att de använder barnlitteraturen flera gånger om dagen 
och de läser både i grupp och enskilt. Respondenterna R 5 och R 6 uppger båda att läsning 
sker dagligen men att det då är på barnens initiativ.  Vanligt förekommande var att använda 
bokläsning vid vila för att antingen samla gruppen eller för att helt enkelt få gruppen till att 
varva ner före eller efter maten. Det var enbart R 2 som uppgav att de använde 
barnlitteraturen till mer än vila.  

 
Ibland har vi den som underlag i samlingen, då läser vi boken, pratar 
om den och jobbar med den på annat sätt, till exempel teater, måla 
eller pyssla. En gång gjorde vi små dockhus av "Guldlock och de tre 
små björnarna". (R 2) 
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R 3 och R 6 berättar att de skulle vilja använda sig mer av barnlitteraturen än vad de gör på 
sina förskolor. De menar att det finns så mycket de skulle kunna göra och de är mycket väl 
medveten om det men ändå gör de inte mycket åt det.  
 
R 1 berättade att barnen på hennes förskola ofta sitter och "läser" på egen hand men även ihop 
med en pedagog. Hon uppger också att de innan lunch har högläsning för att barnen ska bli 
lugna innan de äter. Efter lunch har de vila och då väljer de istället att lyssna på en cd-skiva, 
vilket R 1 inte kände sig helt nöjd med. 

 
Här ligger alla barnen på en madrass och lyssnar på en cd-skiva. En 
del av fyra- femåringarna tycker inte det är så roligt att ligga och vila, 
då har jag försökt prata med mina kollegor om att ha uppevila och läsa 
istället men det är lite svårt för de har alltid haft det så. De tycker det 
är bra att barnen ligger och lyssnar på en skiva men jag tycker en del 
är lite oroliga och sätter sig upp på madrassen och frågar när vi ska gå 
upp. [---] Det är ju bra träning att lyssna men man kan ju lika gärna 
lyssna på en bok då som att lyssna på en skiva. (R 1) 

 
 

4.4 Läsning för lärande 
När vi frågade respondenterna "Ser ni böcker som en tillgång? Varför/varför inte?" svarar 
alla sex att böcker är en stor tillgång i förskolan på olika sätt.  R 4 anser att "böcker tar upp 
viktiga ämnen på ett sätt som är lätt för barnen att ta till sig". R 2 säger att de bland annat kan 
använda boken för att samtala om bilderna som finns i.  

 
I barnböcker finns ofta roliga och intressanta bilder som barnen lätt 
fastnar vid. Då kan man prata mycket om en massa detaljer och annat 
som annars inte skulle låta roligt om man bara satt och pratade. (R 2) 

  
Respondent R 5 säger att hon tycker barnlitteraturen "på sätt och vis" är en tillgång då de 
använder den för att få barnen lugna. Ho uppger dock att hon tycker det är fel sätt att använda 
den på.. Respondenterna R 1, R 2, R 3 och R 6 uppger att man kan använda sig av böcker när 
temaarbete är aktuellt. R1, R 3 och R6 anser dock att man på deras förskolor arbetar för lite 
eller inte alls med barnlitteraturen på det här sättet.  
 
På frågan ”Vilken funktion tror du att barnboken fyller för barn med annat modersmål än 
svenska/barn med särskilt behov?” var alla överens om att barnboken har en viktig roll och är 
ett bra hjälpmedel för språkutvecklingen. Alla sex respondenterna anser också att det blir 
enklare för barnen när de kan titta på en bild samtidigt som de talar. R 5 tycker ”det är lättare 
att lära sig enstaka ord med bilder” och R 6 menar också att ”bilder och ord bekräftar varandra 
i böckerna och det blir tydligt för barnen”. R 4 berättar också att det är bra för barnen då de 
kan känna igen sig i saker som tas upp i böcker. 

 
Barnet lyssnar på en bok som berättas, ”Totte kom in genom dörren 
och sa hej till sin kompis”. Då känner barnet igen situationen att man 
går in genom en dörr och hälsar när man kommer in. (R 4) 
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Vad gäller barn med särskilda behov så uttrycker sig en av respondenterna så här om boken 
som hjälpmedel, ”barn med särskilt behov kan ju inte alltid ta in och förstå vad en vuxen eller 
annat barn säger, då kan ju bilder och böcker vara enklare att förstå” (R 2).  
 
När vi ställde frågan ”Vilken funktion/syfte har barnlitteraturen för er?” svarade 
respondenterna R 1, R 3, R 5 och R 6att de mest läste böcker "för att få en lugn stund”. Då R 
2 arbetar på en språkförskola använder de boken mycket i sitt arbete med barnens 
språkträning. Till skillnad mot R 2 så anser R 3 att de på hennes arbetsplats inte använder 
boken så mycket som de skulle kunna göra och hon säger så här, ”vi går miste om så mycket 
när vi inte använder oss mer av den, till exempel som ett hjälpmedel i barnens 
språkutveckling. Vi måste helt enkelt bli bättre på att samtala om boken och så vidare”. R 4 
menar att på hennes arbetsplats använder de barnlitteratur till hjälp för att uppnå målen i 
läroplanen. Hos R 1 använder de främst boken vid vila och för att få en lugn stund men de är 
också mycket medvetna om hur de kan använda den för barnens utveckling och lärande. En 
typ av aktivitet är att barnen själva få ”läsa” för sina kompisar vilket gör att de tränar på att 
vara i centrum och de andra barnen få träna på att lyssna på sin kompis. R 1 anser också att 
det är viktigt för barnen att få höra skriftspråket eftersom det skiljer sig från talspråket bland 
annat i grammatiken. Hon berättar också att barnen ibland vill höra samma bok om och om 
igen. R 1 menar att det beror på att barnen bli trygga med vissa böcker och att de upptäcker 
fler detaljer i sagorna och på bilderna ju fler gånger de läser dem. Detta i sin tur leder till fler 
tankar och reflektioner från barnen. Men ibland kan de ändå känna ”nej, inte den boken nu 
igen”.  
 
 

4.5 Sammanfattning 
I vår undersökning upptäckte vi ganska snabbt vilket huvudsyfte barnboken fyllde, vilket var 
kopplat till vilan. Resultatet visar vidare att var och hur man placera barnböckerna kan ha en 
stor betydelse för hur de används. Genom att respondenternas förskolor har placerat böckerna 
på ett strategiskt, lättåtkomligt sätt för barnen, blir det enkelt för dem att ta egna initiativ till 
bokläsning. Det kan då bli läsning både på egen hand men också med en pedagog. En av 
förskolorna använder sig aktivt av ljudsagor efter maten istället för att pedagogerna själva 
läser.  Böckerna de använder i förskolorna kommer från bibliotek eller finns redan där. En av 
förskolorna lånar även e-böcker genom elektroniskt bibliotek. Då vi lever i ett demokratiskt 
samhälle och vi enligt läroplanen för förskolan ska låta barnen få vara delaktiga i 
verksamheten så kan boklån och läsning vara ett tillfälle att utöva en sådan delaktighet visar 
resultatet. Majoriteten av förskolorna låter barnen vara med vid lån av böcker och låter dem 
sedan också vara delaktiga i att välja bok vid lässtunden. Respondenterna menade att barnen 
då fick en chans att vara delaktiga och visa sina åsikter.   
 
Alla respondenterna anser att böckerna är en tillgång i förskolan för bland annat 
språkutveckling. Majoriteten av respondenterna anser dock att böckerna skulle kunna 
användas i större utsträckning i ett mer uttalat lärandesyfte.   
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5 Analys och diskussion 
Genom den här studien har vi fått ta del av hur det ser ut på sex olika respondenters förskolor 
vad gäller användandet av barnboken. Via intervjuer och litteratur har vi kunnat sätta samman 
vår studie och vi har själva blivit mer medvetna om hur och varför vi kan arbeta med 
barnboken, som ett verktyg i sig själv men även som ett redskap för utveckling.  
 
 

5.1 Metoddiskussion 
Hälften av intervjuerna spelades in via mobiltelefon och till de andra intervjuerna skrevs det 
enbart anteckningar. Anledningen till att det blev på det här sättet beror på att vi helt enkelt 
valde den metod som vi själva kände oss mest trygg med. Här kan vi diskutera i huruvida det 
ena sättet är bättre än det andra. Kvale m.fl. (2009) menar att man genom bandinspelning får 
en större frihet och att fokus kan läggas på själva intervjun. De menar också att den här typen 
av intervju är den vanligast förekommande idag då risken med att göra obandade intervjuer 
kan orsaka förlorad information. Att samtidigt som man intervjua skriva anteckningar kan 
vara störande och man tappar fokus från intervjun. De påpekar starkt att det finns stora 
begränsningar genom valet av att välja obandade intervjuer. Men det finns också risker med 
förlorad information även vid bandade intervjuer. Ett exempel på detta är att den intervjuade 
pratar för otydligt och det helt enkelt inte går att urskilja vad personen ifråga säger på bandet 
(Kvale m.fl., 2009). När vi skulle gå igenom våra intervjuer kunde vi se en tydlig skillnad 
mellan de olika metoderna. Precis som Kvale m.fl. menade så försvann en del information vid 
den obandade metoden. Detta på grund av att en stor del av fokusen låg på att anteckna och en 
del följdfrågor missades att ställas. Det var dock inte så mycket information som gick förlorad 
att det påverkade resultatet. 
 
För att på bästa sätt kunna gå igenom våra intervjuer och jämföra svaren valde vi att skriva ut 
intervjuerna. Detta menar Kvale m.fl. (2009) kan vara tidsödande vid en bandad intervju om 
man vill skriva ut intervjun i sin helhet. Något som en av oss mycket väl fick erfara. Det tog 
både mycket tid och kraft men i slutänden var det värt det.  
 
Som sagt, det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna. Vi känner ändå i slutänden 
att det fortfarande är upp till var och en att välja den metoden man känner sig mest bekväm 
med, så länge informationen inte gå så pass förlorad att det påverkar resultatet.  
 
  

5.2 Analys och Diskussion av studiens resultat 
Barnboken som avslappningsredskap vid vila 
I vår undersökning kom det fram att de flesta av förskolorna mestadels använder barnboken 
till vila och för att få barnen till att varva ner. Simonsson (2004b) presenterar också att i andra 
undersökningar har det fåtts fram att man i förskolan mestadels har lässtunder som är 
oplanerade och att det handlar om pedagogernas intresse huruvida man arbetar med böckerna. 
Hon menar också att deras kunskaper är av betydande vikt för att det ska bli ett pedagogiskt 
redskap av barnboksanvändandet. Våra respondenter önskar att de använde sig mer 
pedagogiskt av böckerna. Vi frågade oss under arbetets gång om det möjligen kan vara så att 
de känner att de saknar de kunskaper som krävs för att kunna uppfylla en sådan ambition? I 
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Lpfö 98 (rev. 2010) står det bland annat att pedagoger som arbetar i förskolan ska se till att 
barnens utveckling och lärande stimuleras. Genom att ta tillvara på den dagliga högläsningen 
med barnet kan redan mycket vara vunnit. Hur man sedan kan utveckla det vidare är upp till 
varje förskola, har man insett vikten av läsningen och vilken betydelse den har för barnen så 
har man en god grund att stå på. De respondenter som vi intervjuade var väl medvetna om hur 
man på ett bra och pedagogiskt sätt skulle kunna använda sig av barnboken. Trots detta 
används boken i princip som en "barnvakt" mellan olika aktiviteter. Detta för att undvika i så 
stor grad som möjligt att barnen börja springa omkring och inte vet vad de ska göra.     
 
En underutnyttjad pedagogisk resurs 
De flesta av respondenterna påpekade också att de utnyttjade den alldeles för lite i den 
planerade verksamheten. Trots allt så har de en mycket god tillgång till barnböcker och även 
om den läsning som förekommer inte är planerad som en pedagogisk aktivitet lär sig barnen 
väldigt mycket ändå. De får bland annat möjlighet att lära om bokens uppbyggnad och även 
om det inte skulle uppstå några diskussioner vid själva läsningen så på ett eller annat sätt kan 
barnen reflektera över det de hört senare i leken. En av respondenterna arbetar dock på en 
språkförskola där man använder sig mycket av barnboken i verksamheten och då främst för 
språkutvecklingen, vilket en av de andra respondenterna påpekar att de går miste om då de 
inte använder sig mer pedagogiskt av barnböckerna. Men en fråga man kanske kan ställa är, 
går barnen verkligen miste om språkutvecklingen bara för att man inte använder barnboken i 
en planerad aktivitet? Lindö (2009) påpekar dock att för barn i de tidiga åldrarna är den 
språkliga stimuleringen av mycket stor vikt och att det bör ske dagligen. I förskolan är det 
extra viktigt att man planerar för detta, framförallt för barn som har svenska som andraspråk. 
Detta för att få ut så mycket som möjligt av aktiviteten och för att vi ska vara uppmärksamma 
på barnens semantiska och syntaktiska förmågor. Säljö (2005) menar också att eftersom vi 
enbart föds med förmågan att kunna kommunicera och inte har orden och begreppen så är det 
viktigt med kommunikation. När man läser för barnen är det lätt att det bli en 
envägskommunikation, läsare till lyssnare, när man hindra barnen från att ställa frågor. En av 
respondenterna (R 2) uppger att de använder sig av boken som ett underlag vid samlingar och 
där de då diskutera boken. Genom detta sätt har man gått från en envägskommunikation till en 
tvåvägskommunikation.  

Björklund (2008) påpekar också vikten av att vid kommunikation använda sig av ett 
gemensamt språk. I förskolan kan det finnas barn som av olika anledningar har 
språksvårigheter vilket då kan göra det svårt att förstå varandra. Några av våra respondenter 
lyfter fram att bilder kan göra det lättare att förstå varandra och att både bilder och ord gör det 
tydligare för barnen. Benckert m.fl. (2008:149) nämner även de att ”sagor främjar ordförråd, 
utökar förmågan till empati, stimulerar fantasin, tillåter barnet att skapa identifikationsobjekt, 
kan lösa problem åt barnet med symbolisk hjälp, skapar stunder av gemenskap och trygghet 
kring själva sagoläsningen eller berättandet”.  

På respondenternas förskolor läser man böcker dagligen, men det är enbart på R 2:s förskola 
som man aktivt arbetar med barnböckerna. Här arbetar de med olika metoder för att barnen 
ska utmanas till att bland annat bli problemlösare. Genom att barnen utmanas och 
pedagogerna finns där som ett stöd kan man här finna en av grunderna i zonen för den 
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proximala utvecklingen.  Dysthe (1996) menar att den proximala utvecklingszonen har en stor 
betydelse för barnens utveckling då det är här barnen har möjlighet att utmanas. Däremot är 
det svårt att kunna se om man har uppnått den proximala utvecklingszonen. I förskolan kan 
man sträva efter att nå dit genom att utmana barnen och ge dem möjligheter att bli 
problemlösare. Vi pedagoger ska således inte gå in och lösa problemen åt barnen utan vi ska 
finnas där som ett stöd. 
 
Barnbokens ställning i ett nytt framväxande multimedialandskap 
Kåreland (2009) påstod att det idag verkade vara vanligt att de yngre barnen fick lyssna på 
sagor via olika media istället för att ha en bokstund med en vuxen. Detta var dock inget som 
stärktes genom vår studie då de på respondenternas förskolor fortfarande väljer att läsa böcker 
ihop med barnen. På R 1:s förskola använda man sig visserligen av saga på cd-skiva men då 
endast efter maten. Övriga tillfällen läste pedagogerna för barnen.  På R 3:s förskola hade man 
börjat introducera andra alternativ i form av att använda Activboard vid läsningen, men det 
handlar fortfarande om att pedagogen läser för barnen. Activboard är en interaktiv skrivtavla, 
påminner om en whiteboard. Till den här tavlan kan man bland annat koppla in en dator eller 
ipad. Tavlan agerar då som en datorskärm och i det här fallet kopplade pedagogen in en ipad. 
Pedagogen lånar sedan ner en elektronisk bok genom deras lokala biblioteks hemsida. När 
pedagogen sedan läser boken i ipaden så kan alla barnen se både text och bild på 
Activboarden. Genom det här sättet kommer man ifrån ständiga kommentarer från barnen 
som "jag ser inte, kan du visa igen"   
 
Ålderns påverkan av resultatet 
Märkte vi då om respondenternas ålder/utbildning hade någon påverkan över resultatet? Vi 
märkte inte att det var någon skillnad beroende på ålder/utbildning. Det skulle kunna bero på 
att man i förskolan arbetar i arbetslag där det för det mesta finns blandade åldrar bland 
pedagogerna och utbildningsgraden varierar. I arbetslaget sätter man gemensamt upp vad som 
ska göras och därför är det svårt att säga om den individuella respondentens ålder/utbildning 
har någon avgörande betydelse. För att ta reda på detta skulle vi i så fall intervjuat personal 
från en och samma förskola där de fick lämna sina personliga åsikter kring användandet av 
barnboken. 
 

5.3 Slutsats 
Vi anser att studien har gett oss svar på vår forskningsfråga. Vi har fått en inblick i hur 
barnbokslitteraturen används i förskolan. Genom intervjuerna har vi fått fram hur 
pedagogerna verkligen använder sig av barnböckerna i sitt dagliga pedagogiska arbete. Vi ser 
i intervjuerna att barnboksanvändandet kan fungera som en demokratisk fostran till 
delaktighet när barnen får vara med och välja vilken bok som ska läsas och många av dem 
gärna tar initiativ till läsning själva. På en av förskolorna fanns även böcker för barnen att låna 
hem vilket ger alla barn samma möjligheter till bokläsning även på hemmaplan. Alla de 
intervjuade tyckte att barnbokslitteraturen är ett bra hjälpmedel, bland annat för barn med 
annat modersmål och/eller särskilda behov. Överlag var de dock dåliga på att använda 
barnbokslitteraturen till annat än som ett hjälpmedel vid till exempel byta av olika aktiviteter.   
 
Om vi hade valt att göra en kvantitativ studie i stället så skulle vi kunnat få fram ett annat 
resultat beroende på hur forskningsfrågan då skulle formulerats. Hade vi gjort observationer 
så tror vi dock att det hade visat på ungefär samma resultat, men vi hade inte fått veta lika 
mycket om vad pedagogerna tänker och tycker. 
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Tankar som arbetet väckt hos oss är att det skulle behövas mer tid för pedagogerna att planera 
bokstunderna mer, just för att de ska få ett större pedagogiskt syfte än att lugna ner barnen. 
Mindre barngrupper är en bra förutsättning vid lässtunden och chansen att varje barn blir sedd 
och får komma till tals ökar. 
 
Om vi skulle fortsätta med ytterligare någon form av forskning i det här ämnet skulle vi välja 
att ta reda på mer om läsning för och med barn med invandrarbakgrund eller barn med behov 
av särskilt stöd. 
 
 
 
 
 
 
Till sist vill vi avsluta med några väl valda ord som får en att förstå hur viktigt det är med 
kommunikation.  

 
"Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara 

den viktigaste arenan för lärande". 
Säljö (2005:33) 
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Bilaga A 
 

Intervjufrågor 
 

Tillgång till barnlitteratur 
• Hur får ni tag i de böcker som används? 

• Får barnen vara med och välja böcker vid boklån och eller sagostund/högläsning? 

Varför/ varför inte? 

• Vilka typer av böcker använder ni er av? 

 

Barnens inflytande över bokläsningen 
• Hur ser barnens tillgänglighet till böckerna ut på förskolan och varför ser det ut som 

det gör? 

• Hur ofta använder ni barnlitteratur och på vilket sätt används den? 

 

Läsning för lärande 
• Ser ni böcker som en tillgång? Varför/ varför inte? 

• Vilken funktion tror du att barnboken fyller för barn med annat modersmål än 

svenska/ barn med särskilt behov? 

• Vilken funktion/ syfte han barnlitteraturen för er? 
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