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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger och barn använder sig av 
barnlitteraturen i förskolan, hur föräldrar och pedagoger värderar barnboken samt om 
dessa värderingar återspeglas i den dagliga verksamheten. Resultaten förväntades ge 
klarhet i hur sambandet mellan barnbokens ställning och användandet av den såg ut. 
Studien genomfördes i en förskola med hjälp av tre olika metoder. Observationer av 
barnbokens användande genomfördes på förskolan under fyra veckor, pedagogerna 
deltog i en fokusgruppintervju och enkäter delades ut till barnens föräldrar. Metoderna 
medförde att studien var huvudsakligen kvalitativ med kvantitativa inslag.  
 
Resultaten visade att sambandet mellan barnbokens ställning och dess användande på 
förskolan är svagt. Pedagoger och föräldrar värderade barnboken högt och visade på en 
medvetenhet om de förtjänster användandet av den för med sig. Detta återspeglades 
dock inte helt i den dagliga verksamheten, där barnlitteraturen främst erhöll en 
funktionell roll. Barnen visade däremot på en stor litterär medvetenhet och deras egna 
bokaktiviteter utgjorde en stor del av vardagen på förskolan. 

Nyckelord 
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Abstract 

 
The purpose of this study was to investigate how teachers and children use children’s 
literature in preschool, what value parents and teachers ascribe to children’s books and 
if these values are visible in the daily activities. The results were expected to clarify the 
connection between the position and use of children’s literature. The study was carried 
out in one preschool with three different methods. Observations took place in the 
preschool, the teachers participated in a group interview and a survey was handed out to 
the parents. The methods resulted in a mainly qualitative study with quantitative 
elements.    
 
The results showed that the connection between the position and use of children’s 
literature is weak. Teachers and parents ascribe a high value to children’s books and 
shows awareness regarding its profits. This, on the other side, was not reflected in the 
daily activities, where children’s literature mainly had a functional role. The children, 
however, showed a great literary awareness and their book activities constituted a large 
part of the preschool weekday.  
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Förord 

Genom detta förord vill jag rikta ett stort tack till samtliga personer i min omgivning som 
stöttat mig och på olika sätt medverkat till att arbetet varit möjligt att genomföra. Dessa 
personer är: 
 
Alla pedagoger, barn och föräldrar på förskolan där studien genomfördes; utan er hade 
detta aldrig gått! 
 
Kristin Hallberg, min handledare, som har kommit med värdefulla synpunkter och guidat 
mig i rätt riktning. 
 
Musse, som hela tiden har trott på mig, varit villig att diskutera mitt arbete samt givit mig 
otaliga råd. 
 
Min familj, som har varit ett enormt stöd och inspirerat mig under hela uppsatsarbetets 
gång. 
 
Viktor, som så tålmodigt stöttat och uppmuntrat mig och som har stått ut med att komma i 
andra hand under denna viktiga och intensiva period i mitt liv.  
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1. Inledning 

Under min utbildning har jag kommit i kontakt med området barn- och ungdomslitteratur 
och därmed fått insikt om dess värde för barn och ungdomars utveckling och inte minst om 
vikten av att arbeta reflekterande med litteraturen. Detta, tillsammans med att jag på senare 
år förstått vilken roll litteraturen spelat i mitt eget liv, har väckt ett intresse för hur 
barnlitteratur används på förskolor idag. Vilka läserfarenheter barn får är till stor del 
beroende av hur vuxna i deras omgivning förhåller sig till litteratur och läsning. Under de 
två år jag arbetade som barnskötare i förskolan samt under mina verksamhetsförlagda 
perioder i utbildningen har jag i hög omfattning kommit i kontakt med barnlitteratur och 
även haft möjlighet att iaktta hur användandet av denna kan se ut. Erfarenheten utifrån 
dessa iakttagelser visar att barnlitteraturen används på två olika sätt i förskolan; dels som 
ett tidsfördriv; en utfyllnad mellan olika aktiviteter, exempelvis mellan utevistelse och 
lunch, och dels i syfte att lugna barnen, ofta i samband med att barnen ska vila. Arbetet 
med barnlitteratur verkar oftast inte ha någon tydlig målsättning, vilket gör att det kan 
upplevas som ostrukturerat eller planlöst. 
 
Då jag själv har för avsikt att arbeta i förskolan efter min examen är det av största vikt för 
mig att synliggöra, samt få en djupare förståelse för, hur arbetet med litteratur bedrivs i 
förskolan. Jag menar att förskolan har en viktig uppgift i att introducera barnen i böckernas 
värld och på så sätt skapa både läslust och förutsättningar för fortsatt läs- och 
skrivinlärning. 
 
Undersökningen har genomförts i en förskola med två avdelningar. På dessa avdelningar 
finns barn i åldrarna 1-3 år respektive 4-5 år. Studien omfattar båda avdelningarna även om 
en viss tyngdpunkt ligger på avdelningen med de större barnen.  
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2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger och barn använder sig av 
barnlitteraturen i förskolan, hur föräldrar och pedagoger värderar barnboken samt om dessa 
värderingar återspeglas i den dagliga verksamheten. 

2.1 Frågeställningar 
 
Hur använder pedagoger barnlitteraturen i förskolan? 
 
Hur använder barn barnlitteraturen i förskolan? 
 
Hur värderar föräldrar respektive arbetslag barnboken? 
 
Hur ser sambandet mellan barnbokens ställning och dess användande ut? 
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3. Bakgrund 

3.1 Aktuell debatt 
 
I en rapport från Statens kulturråd1 kan vi läsa om hur barn får en allt sämre tillgång på 
böcker. Detta beror enligt utredningen på barnfamiljernas allt sämre ekonomi, stora 
barngrupper och nedlagda bibliotek. Kulturutredningen påpekar vidare att besparingarna 
inom förskolan, med större barngrupper och lägre personaltäthet som följd, kan leda till en 
försämring av den pedagogiska verksamheten. Med minskade resurser riskerar vi att få en 
reducerad förskoleverksamhet där den största delen av tiden går åt till ren barnpassning2. 
Detta påverkar såväl bokbestånd som bokaktiviteter på förskolorna runt om i landet, med 
slitna böcker som ställs undan för att hålla längre och stressad personal som inte hinner 
ägna sig åt läsaktiviteter i önskad omfattning. För barnens del innebär detta att tillgången 
till förskolans böcker blir begränsad och att de i allt högre grad blir beroende av personalen 
då det kommer till bokaktiviteter3. 
 
Samtidigt ökar samhällets krav på läs- och skrivförmåga, och enligt OECD4 har Sverige 
världens mest kunskapsintensiva arbetsmarknad. Det räcker inte längre att bara kunna läsa 
och skriva, vi måste även kunna gallra bland all information som når oss, innan vi lägger 
tid på att läsa något. De allt högre kraven på oss som samhällsmedborgare är märkbara 
redan i förskolan. Vissa förskolor väljer till och med att införa kunskapskontroller gällande 
barnens läs- och skrivkunnighet5. Förskolläraren Susanna Ekström varnar dock i en intervju 
i Svenska Dagbladet för att bli för kunskapsinriktad när det gäller läsning6. Hon menar att 
det viktigaste vi vuxna kan ge barnen är läslust, och detta gör vi genom att läsa högt för 
dem. Genom dessa läsupplevelser blir barn ivriga på att själva lära sig läsa och berätta, 
samt att de med hjälp av bokens text och bilder får tillfälle att reflektera kring sådant som 
pågår inom dem, hävdar hon.  

3.2 Läroplanen 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står att läsa:  

                                                
1 Statens kulturråd. Barnbokens ställning. 1996, Sid.7 

2 Statens kulturråd. 1996, Sid.45 

3 Begreppet bokaktivitet lånar jag från Simonsson avhandling Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel 

(2004, Sid.17) Begreppet innefattar aktiviteter där boken har en betydande roll, exempelvis då ett eller flera barn läser 

en bok, när en pedagog läser högt för ett eller flera barn, eller då boken inspirerar till eller är en del av en lek.  

4 Skolverket Dags att betona sambandet mellan språk och inlärning. 2002, Sid.1 

5 Haninge inför läskontroll i förskolan. Artikel i DN 12/12 2006 

6 Högläsning bästa vägen till läslust. Artikel i SvD 25/1 2007 
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”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 
kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 
kunskaper – från en generation till nästa”7.  
 
Simonsson beskriver hur pedagoger8 förknippar barnlitteraturen med kulturarv i det 
avseendet att de anser att det finns vissa klassiska sagor och böcker som barnen skall möta i 
förskolan9. Uppfattningen om vilka dessa klassiska sagor och berättelser är, har visat sig 
vara entydig, och Asplund Carlsson talar till och med om en litterär kanon i förskolan10. 
Enligt henne utvecklades denna kanon under 70-talet och har inte ändrats nämnvärt sedan 
dess. Den nyare barnboksutgivningen har uppenbart haft svårigheter att tränga sig in i 
denna dolda litterära kanon. 
 
Vidare beskriver läroplanen:   
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”11.  
 
De mål i läroplanen som kan sägas stå i direkt relation till användandet av barnlitteratur i 
förskolan är: 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 

kulturer, 
• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar,  
• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 

andra och att uttrycka tankar, 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 

för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 
funktioner12” 

 
Klart står alltså att förskolan skall arbeta för att föra vidare ett kulturarv samt arbeta 
språkstimulerande för att utveckla barnens olika uttrycksformer och uppmuntra intresset för 
den skriftspråkliga världen. Däremot finns inte angivet hur dessa mål skall nås. Att 
litteraturen skulle kunna vara ett medel för att uppnå målen anges heller aldrig explicit13. 

                                                
7 Lpfö 98. Sid.27 

8 I likhet med Simonsson (2004, Sid.11) kommer jag i denna uppsats att använda begreppet pedagog för att beteckna 

såväl förskollärare som barnskötare.   

9 Simonsson, M. Bilderbokens roll i förskolan – en utgångspunkt för samspel. 2004, Sid.13 

10 Asplund Carlsson, M. Från Max till Mio. Förskolans litteratururval för barn 1-7 år. 1993, Sid.2 

11 Lpfö 98. Sid.28 

12 Lpfö 98. Sid.30 

13 Kåreland, L. Modig och stark – eller ligga lågt.. Skönlitteratur och genus i skola och förskola. 2005, Sid.58 
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Simonsson menar att läroplanen, som den ser ut, ger pedagogerna på de lokala förskolorna 
”ett stort handlingsutrymme att utifrån sina egna tolkningar av dokumentet definiera och 
välja vilka böcker som skall få finnas på förskolan och när, var och hur dessa skall 
användas för att nå de uppsatta målen”14. Detta kan tyckas underligt då tidigare 
måldokumentstexter, som exempelvis Pedagogiska programmet för förskolan från 1987 
mycket detaljerat beskriver hur arbetet med litteraturen bör se ut15. 

3.3 Historik 
 
Traditionen med boken i förskolan sträcker sig långt tillbaka. Hallberg beskriver i Den 

svenska bilderboken och modernismens folkhem redan hur Alva Myrdal som en av 
mellankrigstidens förgrundsgestalter och drivkrafter gällande en funktionell barnsyn 
intresserade sig för barnens läsning16. Myrdal förespråkade det moderna barnet, som 
behövde moderna sagor, berättelser och litteratur. Barnlitteraturens uppgift blev att knyta 
an till barnens vardag, stadsmiljö och nutida arbetsliv, och de nya sagorna ”skulle 
egentligen skapas genom ett utbyte mellan barn och vuxna, genom ett ömsesidigt 
lyssnande, ifyllande, frågande, svarande”17.  
 
Den oomtvistliga högläsningssituationen18 i förskolan kan, enligt Simonsson, ”ses som ett 
uttryck för idén, att barnen mycket tidigt skall komma i kontakt med böcker och utveckla 
läs- och kulturvanor”19. Vidare menar hon att barnboken länge har haft en roll som 
pedagogiskt medel, men att synen på barnboken ändrat karaktär under resans gång; från att 
ha varit uppfostrande till att bli roande och utvecklande. Detta kan tänkas bero på att hur vi 
tänker kring barnet också speglas i det barnboksinnehåll som produceras20. 
 

I Tankar om barnlitteraturen beskriver Lennart Hellsing barnlitteraturen som ett 
uppfostringsmedel som främst har fyra uppgifter21: 

1. Att lära barnet behärska språket. 
2. Att orientera barnet i tiden och rummet. 
3. Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om 

den enskildes förhållande till sin omgivning – berätta om relationer mellan oss 
människor. 

                                                
14 Simonsson, M. 2004, Sid.44 

15 Socialstyrelsen Pedagogiskt program för förskolan. 1987, Sid.32  

16 Hallberg, K. Den svenska bilderboken och modernismens folkhem. 1996, Sid.80 

17 Simonsson, M. 2004, Sid.41 

18 I denna uppsats används begreppet högläsning i betydelsen att en vuxen läser högt ur en bok för barn.  

19 Simonsson, M. 2004, Sid.58 

20 Simonsson, M. 2004, Sid.45 

21 Hellsing, L. Tankar om barnlitteraturen. 1963/1999, Sid.26 
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4. Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram – eller kanske snarare aktivera – 
själva livskänslan 

 
Hellsing påpekar dock att det är svårt att entydigt förklara vad den sista uppgiften verkligen 
innebär. Han menar att det rör sig om stimuleringen av fantasin, de skapande krafterna i 
barnet, kanske till och med om att skänka barnet en viss andlig rörlighet. Kanske är det vad 
Astrid Lindgren kallar att ”sätta barnasjälen i gungning”22?   

3.4 Barnbokens förtjänster 

3.4.1 Barnboken som språkutvecklare 

 

Barnbokens förtjänster är många. En viktig behållning språkligt sett är enligt Ekström och 
Godée barnbokens berikande effekt på barns språk. En god barnbok ger barnen mönster till 
utformandet av det egna språket, större ordförråd, nya infallsvinklar, inspiration till deras 
eget ord- och bildskapande samt verktyg med vilka de kan förstå och bearbeta sin 
verklighet. Därför, menar Ekström och Godée, är det ”väsentligt att vi ger barn tillgång till 
barnböcker med olika språkmönster och innehåll”23. De understryker även bokens 
betydelse för fantasins utveckling. Hur läsandet inrymmer rika tillfällen till utveckling av 
ordförrådet är något som läsforskaren Ingvar Lundberg också pekar på. Han menar att 
innebörder av okända ord och begrepp blir klargjorda ”genom det omfattande sammanhang 
som en text tillhandahåller”24. Vidare tar Lundberg upp ordförrådets betydelse för en god 
läsförståelse och visar därmed på ett ömsesidigt beroende mellan språkutveckling och 
läsinlärning.  

3.4.1.2 Högläsning  

 
Dominkovic, Eriksson och Fellenius menar att den värld som barn föds till idag – en värld 
fylld av texter och bilder av skilda slag – förutsätter att alla kan kommunicera såväl med 
text som med bild. Vidare hävdar de att barn genom högläsningserfarenheter kommer en 
bra bit på vägen i förberedelserna för att klara av dagens informationsflöde och därmed 
också i möjligheterna att påverka sina liv25.  
 
Flera forskare betonar böckerna och högläsningens betydelse för utvecklingen av den 
fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Det är avgörande för såväl läsinlärningsstarten som för 
läs- och skrivutveckling på längre sikt att barnen får insikter om kopplingen mellan tal och 
skrift26. Högläsningen är enligt Myrberg ett effektivt verktyg för att ge barnen dessa viktiga 
                                                
22 Statens kulturråd. 1996, Sid.11 

23 Ekström, S. & Godée, C. Språk. 1984, Sid.49 

24 Lundberg, I. Språkutveckling och läsinlärning. 1989, Sid.195 

25 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. Läsa högt för barn. 2006, Sid.7  

26 Myrberg, M. Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter. 2003, Sid.39 
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insikter. Vidare betonar Myrberg, liksom Snow, Burns och Griffin, att barn genom 
högläsning får en uppfattning om skriftspråkets struktur, ett större ordförråd samt en 
medvetenhet om olika berättelsestrukturer27. Dominkovic, Eriksson och Fellenius refererar 
till Schickedanz, som även han pekar på hur barn genom läserfarenheter tillägnar sig 
kunskaper om hur böcker fungerar, att text har mening och relationen mellan text och tal28. 
Myrberg påpekar dock att det lästa även måste behandlas, i form av boksamtal eller 
liknande, för att behållningen av högläsningen ska bli optimal. Ett sådant medvetet och 
reflekterande arbete med litteraturen kan, precis som Snow, Burns och Griffin tar upp29, ta 
sin början redan på förskolan, vilket ger barnen förutsättningar att redan på ett tidigt 
stadium utveckla en relation till skriftspråket.  
 

På liknande sätt understryker Dominkovic, Eriksson och Fellenius samtalets betydelse vid 
högläsningssituationer30. De hävdar dock att högläsningen i förskolan skiljer sig från 
högläsningen i hemmet, främst på grund av att högläsningen i förskolan ofta sker i en stor 
grupp. Detta gör det problematiskt att skapa en samtalsstund som är givande för alla, 
eftersom det inte finns utrymme för barnen att vare sig reflektera eller få respons på sina 
tankar, vilket i sin tur leder till att högläsningen i förskolan ”ofta pågår som 
envägskommunikation”31. Pedagoger är dock enligt Dominkovic, Eriksson och Fellenius 
medvetna om detta, och håller därför, bortsett från en och annan fråga under läsningen, 
eventuella samtal utanför själva högläsningsstunden. Att samtalen i större utsträckning bör 
ske före och/eller efter läsningen i stora grupper är något Dominkovic, Eriksson och 
Fellenius också rekommenderar, särskilt om det hos pedagogen finns en strävan att lyfta 
innehållet i boken. 

3.4.1.3 Literacy 

 
I detta sammanhang är det värt att nämna begreppet literacy, som i engelskspråkig litteratur 
används i samband med hur barn tillägnar sig skriftspråket. Dominkovic, Eriksson och 
Fellenius tar upp svårigheterna med att översätta detta begrepp, då det inte finns någon 
”heltäckande motsvarighet i det svenska språket”32. De hänvisar dock till Fahlen, som 
beskriver literacy som läs- och skrivförmåga samt något utöver detta. Snow, Burns och 
Griffin menar att begreppet inbegriper många olika aspekter av kunnande, ”såväl förståelse 
och behärskande av språket i tal och skrift som visat intresse för det skrivna språket – 
språkets form, innehåll och medier”33. De förklarar också hur vårat högteknologiska 

                                                
27 Myrberg, M. 2003, Sid.39, Snow, C, Burns, M.S. & Griffin, P. Preventing reading difficulties in young children. 1998, 

Sid.9 

28 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.13 

29 Snow, C, Burns, M. S. & Griffin, P. Preventing reading difficulties in young children. 1998, Sid.9 

30 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.132 

31 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.132 

32 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.10 

33 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.10 
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samhälle ständigt ökar kraven på människors literacyförmågor, och hur detta får svåra 
konsekvenser för dem som inte når upp till dessa krav34. 
 
Med anledning av detta förordar Snow, Burns och Griffin att alla barn, och då särskilt de 
som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, i de tidiga 
barndomsåren ska ha tillgång till miljöer som stimulerar utveckling av språk och 
literacyförmågor35.  

 
Dominkovic, Eriksson och Fellenius beskriver hur flera forskare ser på barns 
literacyutveckling ur ett socialiseringsperspektiv; ”att utvecklingen kan ses som en 
socialiseringsprocess där omgivningen fungerar som modeller som håller barnet med 
redskap och som etablerar förväntningar, erbjuder stöd samt ger instruktioner och 
uppmuntran”36. Vidare menar de att familjen eller de närstående är de som har störst 
betydelse för denna socialiseringsprocess. 
 
Ett liknande resonemang för Snow, Burns och Griffin, som hävdar att barn som blir 
exponerade för många olika läs- och skrivsituationer tillsammans med engagerade vuxna i 
en litterär miljö, helt enkelt är bättre rustade att möta den skriftspråkliga världen. De barn 
som inte har dessa skriftspråkliga förebilder och förutsättningar löper enligt dem större risk 
att få svårigheter i mötet med skriftspråket, då barnets tidiga miljö är direkt kopplat till 
motivationen att lära sig läsa37. Om barnen redan i förskolålder får en positiv inställning 
och ett personligt engagemang till böcker och läs- och skrivaktiviteter, blir steget till en god 
läs- och skrivutveckling inte långt. Också Kåreland betonar den skönlitterära bokens roll i 
denna process, och hon talar även om litteraturen som motvikt och komplement till den 
annars så torftiga kommunikation som präglar förskolevardagen38. 

3.4.2 Barnboken som kulturbärare 

 
Barnböckerna utgör enligt Simonsson ”en del av den vuxenproducerade barnkulturen och 
det kulturella flödet i samhället”39. Således kan barnboken ses som en kulturbärare, med 
vars hjälp barnen socialiseras in i samhället. Det är tydligt att barnboken har en given plats 
i förskolan, som en del av barnkulturen40, och Simonsson menar att pedagoger ser barns 
möte med böcker på förskolan som en självklarhet41. Genom böckerna får barnen ta del av 

                                                
34 Snow, C, Burns, M.S. & Griffin, P. 1998, Sid.1 

35 Snow, C, Burns, M.S. & Griffin, P. 1998, Sid.8 

36 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.21 

37 Snow, C, Burns M.S. & Griffin, P. 1998, Sid.138 

38 Kåreland, L. 2005, Sid.60 

39 Simonsson, M. 2004, Sid.59 

40 Med begreppet barnkultur avses här just vuxenproducerad kultur för barn, i detta fall i form av litteratur. 

41 Simonsson, M. 2004, Sid.96 
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ett kulturarv och förs samtidigt in i en kulturgemenskap. Kåreland menar att förskolans 
arbete med litteratur och läsning även erbjuder alternativ till den kommersiella kultur som 
omger barnen på fritiden, och på så sätt balanserar mediernas och kulturindustrins 
kulturella dominans42. 
 
Idén om förskolans funktion att inför skolstarten överbrygga skillnader mellan barn från 
bokfattiga miljöer och barn från litterära familjer har funnits länge43. Simonson menar att 
man utifrån den franske sociologen Bourdieus resonemang skulle kunna se förskolan som 
kulturförmedlande, då den tillhandahåller en viss mängd böcker och titlar samt förmedlar 
en kunskaper om dess rätta bruk. På så sätt läggs grunden till ”en framtida 
skolframgång”44. Det är med andra ord ett visst kulturellt kapital45 som är normen i den 
svenska skolan, och skillnaderna i de kulturella kapital barn har med sig till förskolan 
förväntas således korrigeras av de pedagoger som besitter det rätta kulturella kapitalet46. 
 
En annan aspekt av förskolans högläsning som förberedelse inför skolstarten tas upp av  
Dominkovic, Eriksson och Fellenius, som hänvisar till Olaussen. Han pekar på en mer 
långsiktig effekt av högläsningen, ”nämligen att barns förhållande till lärande påverkas” 47. 
Han hävdar att den vuxne, i samspelet under högläsningsstunden, utgör en modell för hur 
man bär sig åt för att förstå en text. På så sätt överförs lärandestrategier till barnet som 
kommer att ha betydelse för barnets utbyte under den kommande skolgången. 
Interaktionerna utvecklar dessutom barnets medvetenhet om sin egen kunskap. 

3.5 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning på området barnlitteraturens användning i förskolan ger ett blandat 
resultat: Simonsson hänvisar till Ömans rapporter gällande barns läsvanor, som visar ”att 
förskolans läsestunder för det mesta är oplanerade och att de ofta avslutas innan 
pedagogerna hunnit läsa färdigt”48. Rapporterna pekar vidare på hur läsestunderna ofta 

                                                
42 Kåreland, L. 2005, Sid.63 

43 Simonsson, M. 2004, Sid.58 

44 Simonsson, M. 2004, Sid.97 

45 Broady (1991, Sid.124, 126) skriver om Bourdieus begrepp kulturellt kapital: ”Ärevördiga institutioners anseende 

eller kultiverade människors språkbruk representerar kulturellt kapital. … Symboliska tillgångar utgör kulturellt kapital 

om de av många eller alla grupper i samhället (och särskilt inom den dominerande klassen) uppfattas som mer värda 

än andra arter av symboliskt kapital.” Han fortsätter: ”Att elever som är väl rustade med kulturellt kapital har goda 

utsikter till en privilegierad framtid sammanhänger med att de (och deras föräldrar) är väl bekanta med och förmögna 

att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet och yrkeslivet och den sociala världen i övrigt 

erbjuder.”  

46 Simonsson, M. 2004, Sid.59 

47 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.15 

48 Simonsson, M. 2004, Sid.35 
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fungerar som tidsutfyllnad eller väntetidsaktivitet samt att litteraturen används på ett 
oreflekterat sätt. En annan studie på området som Simonsson refererar till är Williams-
Granelds, där det framgår att litteraturläsningen har en disciplinär roll snarare än en 
pedagogisk, och att pedagogernas teoretiska kunskaper om litteraturens betydelse för 
barnens utveckling inte används i den praktiska verksamheten. Gemensamt för dessa 
studier är att de ger en negativ bild av bokanvändandet i förskolan. 
 
Doverborg & Pramling Samuelsson ger en liknande bild av den svenska förskolans 
bokanvändande när de pekar på en jämförande studie av barns förståelse av en saga i 
Sverige och i Kina49. I studien konstaterades att antalet barn som uppfattade en innebörd 
och ett budskap i sagan var betydligt större bland de kinesiska barnen. Detta menar 
Doverborg & Pramling Samuelsson beror på att de kinesiska barnen har fått andra 
erfarenheter än de svenska barnen: ”I den svenska förskolan läser man oftast böcker för att 
lugna ner barngruppen, exempelvis före lunch eller vid vila. Läsandet blir då bara 
förknippat med avkoppling. När det gäller de kinesiska barnen ser deras läsvanor 
annorlunda ut. De arbetar alltid med att försöka förstå och tolka budskapet i berättelser och 
sagor, så för dessa barn är det självklart att det finns ett budskap, som de måste leta efter”50. 
 
Simonssons avhandling Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel visar hur 
såväl pedagoger som barn på två olika förskolor använder sig av bilderböckerna i 
verksamheten51. Fokus ligger dock på barnen och deras interaktioner med böckerna, och 
Simonsson analyserar noggrant de bokaktiviteter som förekommer. Resultaten visar hur 
bilderböckerna används i en mångfald aktiviteter utöver den gängse högläsningsstunden. 
Barnen använder bilderböckerna aktivt i sitt vardagsliv på förskolan; som inspiration till 
lekar och samtal, för att pröva olika subjektspositioner samt för att komma underfund med 
och orientera sig i det som utgör deras verklighet. Studien ger vidare en bild av barn som 
kompetenta nog att upptäcka och använda böcker på egen hand, även om de ibland behöver 
och önskar dela upplevelserna med vuxna eller andra barn. Bilderböckerna betraktas av 
pedagogerna i studien som en viktig del av den vuxenproducerade barnkulturen och därav 
också en naturlig del i förskolebarnens fostran. Då min studie har syften som påminner om 
Simonssons, kommer jag genomgående att förhålla mig till denna avhandling. 
 
Kårelands studier rörande skönlitteratur och genus i förskolan sammanfattas i antologin 
Modig och stark – eller ligga lågt. Återigen betonas litteraturens pedagogiska funktion, och 
pedagogerna visar en stor medvetenhet om vikten av att föra in barnen i språkets och 
berättandets värld52. Genus visar sig dock vara en lågt prioriterad fråga och det är sällan 
litteraturaktiviteter motiveras med hänvisning till genus.  Däremot konstateras ”att barnen 
presenteras ett rikt utbud av böcker av olika slag i förskolan”53, där flickor och pojkar, 

                                                
49 Doverborg, E. & Pramling-Samuelsson, I. Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer. 2000, Sid.12 

50 Doverborg, E. & Pramling-Samuelsson, I. 2000, Sid.12  

51 Simonsson, M. 2004, Sid.208 

52 Kåreland, L. 2005, Sid.102 

53 Kåreland, L. 2005, Sid.150 
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kvinnor och män intar en mängd olika roller. Trots detta återfinns fler exempel på böcker 
med traditionella genusmönster än sådana som bryter mot genuskonventionerna. 
 

I förordet till Läs mig, sluka mig! En bok om barnböcker definierar Hallberg barnboken 
som ”avsedd, skriven eller anpassad och utgiven för barn”54. Vidare diskuterar hon hur 
barnboksbegreppet inte är identiskt med begreppet barnläsning, då detta inbegriper allt vad 
barn kan tänkas läsa; serier, populärlitteratur avsedd för vuxna, fackböcker osv. Hädanefter 
kommer jag, då jag talar om barnböcker eller barnlitteratur, att syfta på Hallbergs definition 
av begreppet.  

4. Metod 

Studiens syfte ligger till grund för mitt metodval, vilket är helt i enlighet med Trosts 
rekommendationer55. Syftet med undersökningen består i själva verket av två delsyften; ett 
för att belysa användandet av barnlitteraturen i förskolan, och ett för att undersöka 
pedagogers och föräldrars värdesättande av barnboken. Slutligen kommer jag att ställa 
resultaten av dessa två delsyften mot varandra, för att se huruvida några samband dem 
emellan kan urskiljas. 
 

För att studiens syfte ska kunna uppnås, fordras i första hand observationer av miljö56 och 
individer samt samspelet mellan dessa på en utvald förskola. Av den orsaken anser jag den 
kvalitativa metoden deltagande observation vara den mest givande. Deltagande 
observationer räcker dock inte för att uppnå syftet, utan kompletteras med ännu ett 
kvalitativt inslag; en fokusgrupp med samtliga pedagoger på förskolan. För att ge 
ytterligare djup till studien har jag valt att även ha med ett kvantitativt inslag, i form av en 
föräldraenkät. Med denna enkät hoppas jag kunna få en bild av föräldrarnas syn på 
barnboken samt deras uppfattning om användandet av barnlitteraturen på förskolan i fråga. 
Att kombinera kvalitativa och kvantitativa strategier på detta sätt kan enligt Bryman verka 
kompletterande57, vilket jag menar att det gör i mitt fall. Han menar vidare att både 
kvantitativa och kvalitativa forskare brukar intressera sig för vad människor gör och tänker, 
skillnaden ligger i hur de studerar detta. Ofta finns en strävan hos kvalitativa forskare att 
studera människors beteenden i en kontext58. Så vill jag även se min egen studie; jag vill 
förstå användandet av barnboken i det sammanhang som den utvalda förskolan erbjuder.  
 

                                                
54 Hallberg, K. Läs mig, Sluka mig! En bok om barnböcker. 1998, Sid.9 

55 Trost, J. Enkätboken. 2001, Sid.21 

56 Främst i betydelsen förskolans inre, fysiska miljö  

57 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2002, Sid.408 

58 Bryman, A. 2002, Sid.400 
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Ett annat sätt att genomföra studien på har övervägts, nämligen att endast använda enkäter 
och intervjuer i undersökningen. Jag tvivlade dock på att en undersökning innehållande 
enbart dessa metoder skulle vara tillräckligt tillförlitlig. Mina tvivel bekräftas också av 
Bryman, som menar att ett flertal svårigheter uppstår då man väljer att använda sig av 
metoder som intervjuer och enkäter i samband med studier av undersökningspersoners 
beteende. Svårigheterna rör att begrepp och ord tolkas olika, hur respondenter kan vilja 
svara på ett socialt önskvärt sätt eller skillnader mellan hur respondenter uppger att de beter 
sig och det faktiska beteendet59. En central del i mitt syfte är att få en bild av människors 
faktiska beteende i det sammanhang de befinner sig, vilket omöjliggör en studie enbart 
baserad på enkäter och intervjuer. För att kunna besvara mina frågeställningar behöver jag 
komma deltagarna nära, vilket metoden deltagande observation tillåter då den ”innebär att 
forskaren under förhållandevis lång tid engagerar sig i en social miljö och försöker få en 
bild av hur individerna i denna miljö (till exempel en grupp, en organisation eller ett 
samhälle) uppför sig och vilken mening individerna tillskriver detta beteende och denna 
miljö” 60. 
 
I denna litteraturpedagogiska ansats utgår jag ifrån vad Rosenblatt skriver om hur mening 
skapas genom ”det fram-och-tillbaka-gående, spiralformade, ickelineära och ständigt 
ömsesidiga inflytandet mellan läsare och text” 61. Detta känns som en självklarhet även då 
det, som i mitt fall, gäller små barn och böcker. Synen på barn som medskapare av mening 
i bokaktiviteter utgör en del av den grunduppfattning jag har om barn som aktiva aktörer i 
interaktionen med omgivningen62. Vidare menar jag att människor lär genom att delta i 
verksamheter tillsammans med andra. Dessa grunduppfattningar har självklart haft 
betydelse i valet av forskningsmetod. De metoder man väljer säger något om hur man ser 
på det problemområde som studeras, hävdar Ewald i sin avhandling Läskulturer. Lärare, 

elever och litteraturläsning i skolans mellanår. Hon menar att ”metodval är nära kopplade 
till den vetenskapsfilosofiska och teoretiska grundhållning som forskaren intar”63. 
 
Under mina observationer är jag främst vad som kallas ”deltagare som observatör”. Vilken 
roll man antar beror enligt Bryman på i vilken mån man, i arbetet att uppnå syftet med 
undersökningen, engagerar sig i undersökningspersonerna och deras miljö. Min roll innebär 
att jag är delaktig i undersökningspersonernas vardag, interagerar med olika personer samt 
att alla deltagare är medvetna om min roll som forskare64. För att registrera det observerade 
gör jag så kallade fältanteckningar. Ewald beskriver hur hennes fältanteckningar främst 
kom att bestå av ”deskriptiva bilder av centrala händelser, situationer och miljöer, men 
också förhållandevis omfattande avsnitt av nära ordagrant återgivna dialogstycken”65. I och 
                                                
59 Bryman, A. 2002, Sid.174 

60 Bryman, A. 2002, Sid.176 

61 Rosenblatt, Louise. M. Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. 2002, Sid.14  

62 Simonsson, M. Bilderbokens roll i förskolan – en utgångspunkt för samspel. 2004, Sid.46 

63 Ewald, A. Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 2007, Sid.33 

64 Bryman, A. 2002, Sid.286 

65 Ewald, A. 2007, Sid.66 
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med att jag i likhet med Ewald gör såväl observationer som fältanteckningar, känns det 
naturligt att stödja mig på hennes tillvägagångssätt när det gäller dessa delar. 
 
Trots att den deltagande observationen blir en stor del av studien är den i sig själv inte 
tillräcklig för att besvara de frågeställningar jag har. För att komplettera och få flera 
perspektiv på det observerade materialet väljer jag således att även använda mig av en 
fokusgrupp, som är en form av gruppintervju, samt en enkät i undersökningen. 
 
Enkätens syfte är att utforska hur föräldrarna till barnen i den för studien aktuella förskolan 
värderar barnboken, allmänt och i förskolans verksamhet. Enkätfrågorna består av 
attitydfrågor som rör högläsningsvanor i hemmet samt den befintliga litterära verksamheten 
på förskolan. Med undersökningens syfte och frågeställningar i åtanke har jag själv 
utformat både frågor och svarsalternativ. Jag har även genomfört en pilotstudie på en grupp 
föräldrar till förskolebarn som är jämförbara med undersökningens respondenter. Utifrån 
pilotstudiens resultat kunde jag sedan sortera bort vad Bryman skulle kalla ”mångtydiga 
termer” 66.  
 
Vad gäller enkätens design var jag noga med att inte göra den längre än en sida samt att 
utforma den på ett inbjudande sätt. Det stämmer överens med vad både Bryman och Trost 
säger om vikten av ett tilltalande och lättförståeligt formulär67. Enkäten består också av 
relativt få frågor för att ”minska risken för enkättrötthet” 68. Frågorna i enkäten har, med ett 
undantag, fasta svarsalternativ. Anledningen till att jag undviker öppna frågor är, förutom 
att underlätta bearbetningen av svaren, att undvika obehag hos respondenterna då frågorna 
är av personlig natur. Vidare varnar Bryman för att använda sig av för många öppna frågor 
i en enkät, eftersom det kan finnas ett motstånd hos respondenterna i att skriva för mycket i 
sina svar69. Utifrån Bryman kan man alltså anta att jag genom att använda mig av fasta 
svarsalternativ även undviker bortfall. Det finns dock en risk även här, menar Trost. Mina 
fasta svarsalternativ passar mig och mitt sätt att tänka, men det är inte alls säkert att de 
passar andra människor70. Trots det finner jag att fördelarna med fasta svarsalternativ 
överväger nackdelarna. Enkäten avslutas med en öppen fråga, vilket Trost, oaktat 
motståndet till öppna frågor, ändå rekommenderar. Han menar att man genom att avsluta 
formuläret med en öppen och kravlös fråga ger respondenterna tillfälle att avreagera sig 
och jämställer en sådan fråga med den man ställer i slutet av en intervju, när man hör ”sig 
för om den man intervjuat har något att tillägga” 71. 
    
Trost menar att en kvalitativ studie är att föredra då man ”är intresserad av att t.ex. försöka 
förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 

                                                
66 Bryman, A. 2002, Sid.165 

67 Bryman, A. 2002, Sid.146, Trost, J. 2001, Sid.89 

68 Bryman, A. 2002, Sid.146 

69 Bryman, A. 2002, Sid.147 

70 Trost, J. Enkätboken. 1994, Sid.71 

71 Trost, J. 1994, Sid.72 
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varierande handlingsmönster” 72. Förutom den deltagande observationen utgör 
fokusgruppen ett kvalitativt inslag i undersökningen. Bryman beskriver en fokusgrupp som 
”en form av gruppintervju där det finns flera deltagare närvarande, en tyngd på att frågorna 
rör ett förhållandevis väl avgränsat område, ett fokus på samspelet i gruppen och på den 
gemensamma betydelsekonstruktionen”73. Anledningen till att jag valde denna intervjuform 
är mitt intresse av att undersöka vilka kollektiva värderingar som finns i arbetslaget 
gällande barnlitteratur och användandet av densamma. Min roll under gruppintervjun är till 
skillnad från andra intervjuformer relativt återhållsam. Som gruppledare måste jag dels låta 
diskussionen flyta fritt, dels gripa in för att lyfta fram speciellt viktiga teman74. Detta är en 
svår balansgång, men att ge deltagarna fria tyglar på detta sätt ger mig bättre möjligheter att 
hitta vad de upplever som viktigt och intressant. Jag utgår från en intervjuguide (se bilaga 
4) med allmänna frågeställningar rörande ämnet; barnlitteratur, som kan frångås under 
intervjuns gång. Intervjusituationen är med andra ord förhållandevis ostrukturerad, med 
syftet att deltagarnas åsikter och synsätt ska kunna komma till uttryck75. Intervjun spelas in 
på band, och detta av flera orsaker. Dels är det under en fokusgrupp näst intill omöjligt att 
anteckna vad som sägs, och vem som säger det76. Dessutom är syftet med fokusgruppen att 
ta reda på pedagogernas värderingar gällande barnlitteratur, vilket betyder att en analys av 
det som sägs är nödvändig. Merriams resonemang om hur man registrerar intervjudata gör 
klart vad som i mitt fall är det bästa alternativet: ”idealiskt sett ger en ordagrann utskrift av 
en inspelad intervju den bästa grunden för en analys” 77.  
 
Tidigt i planeringsskedet fanns tankar på att studera två förskolor, för att göra en 
komparativ studie gällande användandet av barnlitteratur78. Även om en sådan studie skulle 
vara intressant att göra skulle det ta alltför mycket tid i anspråk. Med den tid jag har att 
disponera är jag övertygad om att en djupgående studie på en förskola blir både 
intressantare och mer givande.   
 
Alternativen till vilken undersökningsdesign som inramar studien är flera. Visserligen 
uppfyller studien Brymans grundläggande krav på en fallstudie, i och med att ”den rymmer 
ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall” 79, där ett fall kan vara en del av ett 
samhälle, en viss organisation, en skola eller en händelse. Däremot  ställer jag mig tveksam 
till huruvida fallet i fråga ”av egen kraft utgör fokus för intresset”, eller om förskolan 
”endast utgör en kuliss för resultaten” 80. Vidare är tvärsnittsdesign en möjlig design att 
                                                
72 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. 1997, Sid.15 

73 Bryman, A. 2002, Sid.325 

74 Bryman, A. 2002, Sid.332 

75 Bryman, A. 2002, Sid.325 

76 Bryman, A. 2002, Sid.327 

77 Merriam, S. Fallstudien som forskningsmetod. 1994, Sid.96 

78 Bryman, A. 2002, Sid.72 

79 Bryman, A. 2002, Sid.64 

80 Bryman, A. 2002, Sid.66 



 

16 

rama in undersökningen med, av den orsaken att den är användbar då man vill kunna 
upptäcka mönster och olika samband81. Men inte heller den designen är helt adekvat för 
studien, då den enligt mig kräver ett större mått av kvantitativa metoder. Ytterligare stöd 
för fallstudien som passande undersökningsdesign finner jag hos Merriam, som beskriver 
en etnografisk fallundersökning som en sociokulturell analys av den enhet som studeras. 
Hon menar vidare att det som skiljer en sådan typ av undersökning från annan kvalitativ 
forskning är inriktningen på den kulturella kontexten82. Att fallstudien lämpar sig väl för en 
studie med syfte att belysa användandet av barnlitteraturen i förskolan utifrån olika 
perspektiv blir än mer påtagligt då Merriam väljer att citera Bromley, som menar att 
fallstudier definitionsmässigt ”kommer så nära ens intresseområde som möjligt, dels via 
direkt observation i naturliga miljöer och dels genom att denna metod kommer åt 
subjektiva faktorer (tankar, känslor och önskningar) … Dessutom tenderar fallstudier att ha 
ett bredare nät för att fånga upp information, medan experiment och surveyundersökningar 
vanligtvis har ett snävare fokus” 83. 
 
Med stöd av såväl Bryman som Merriam hävdar jag följaktligen att fallstudien är den 
design som bäst ramar in undersökningen. 

4.1 Urval 

 
I valet av undersökningsplats behövde vissa kriterier bli uppfyllda. Först och främst var jag 
angelägen om att arbetslaget i fråga hade arbetat tillsammans en tid och därmed var 
samordnade vad gällde arbetet i verksamheten. Detta är väsentligt då fokus för 
observationerna är den dagliga verksamheten, som enligt min mening kan påverkas när 
arbetslaget inte är samordnat. Ett annat kriterium var att förskolan skulle ha minst en 
förskollärare på varje avdelning. Skälen till detta kriterium är att jag tror att barnskötare 
och förskollärare kan tillföra olika saker till studien, samt mitt intresse av att undersöka 
huruvida förskollärarna fått någon utbildning på området barnlitteratur. Slutligen såg jag 
noga till att inte ha personliga relationer till pedagoger, barn eller föräldrar på förskolan, då 
detta skulle kunna påverka mig i mina observationer.  
 
Ett fåtal förskolor fanns tillgängliga för mig att välja mellan, och en av dem uppfyllde mina 
urvalskriterier. Utifrån vad Bryman skriver om kvoturval skulle man kunna se min 
urvalsteknik som en typ av detta. Målet för ett kvoturval är normalt sett att ”ge ett stickprov 
som speglar en population i termer av den relativa fördelningen av individer i olika 
kategorier”84. Min ambition var att genomföra undersökningen på en vanlig svensk 
förskola som uppfyllde vissa krav främst gällande personalen. På så sätt kan man säga att 
jag ville spegla den population som finns på en förskola. Vidare var det jag som stod för 

                                                
81 Bryman, A. 2002, Sid.57 

82 Merriam, S. 1994, Sid.37 

83 Merriam, S. 1994, Sid.43 

84 Bryman, A. 2002, Sid.117 
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det slutgiltiga beslutet om vilken förskola som skulle vara med i undersökningen, vilket 
även det stämmer överens med ett kvoturval. Att använda mig av denna urvalsteknik var 
nödvändigt för att jag på den tid som fanns att tillgå skulle kunna få en givande och 
intressant studie. Den utvalda förskolan uppfyllde mina kriterier och gjorde därmed detta 
möjligt. 
 
Efter att ha talat med förskolans enhetschef och fått hennes godkännande att genomföra 
studien, tog jag kontakt med en av pedagogerna på förskolan. Hon och resten av arbetslaget 
var positivt inställda till undersökningen, och vi bestämde att jag skulle komma till 
förskolan för att på ett konkret sätt redogöra för undersökningen och så att vi gemensamt 
kunde lägga upp en tidsplan. Att göra ett besök på förskolan inför undersökningen kändes 
angeläget inte bara för att förklara studiens upplägg, minst lika viktigt var att få visa min 
tacksamhet över att pedagogerna valt att ställa upp på den. 
 
Förskolan i fråga ligger i ett radhus/villaområde i en förort till Stockholm. Medelinkomsten 
i området är hög och arbetslösheten låg. Antalet barn på förskolan är 39 stycken, varav 
endast ett fåtal har föräldrar med utländsk bakgrund.  
 
Enligt min och pedagogernas överenskommelse genomför jag undersökningen fortlöpande 
under fyra veckor, med start vecka 13. 

4.2 Bortfall 
 
Enkätundersökning bland föräldrarna 

Det externa bortfallet blev 8 enkäter, det vill säga cirka 20%. I och med att bortfallet 
knappt överskred 20%, anser jag resultatet av denna enkät vara representativt. Det interna 
bortfallet hos de 31 inlämnade enkäterna gäller dock endast fråga 7, den sista, öppna 
frågan: Hur skulle Du vilja att man arbetade med barnböcker på förskolan? Detta bortfall 
kan enligt Bryman bero på en motvilja hos respondenterna att svara på frågor där man själv 
behöver författa svaret85. 19 stycken svarade på fråga 7, vilket ger ett internt bortfall på 
cirka 61%.               
 
 

Observationer 

Det ska tas i beaktande att de utförda observationerna till viss del ägde rum under 
påskveckorna, vilket medförde att barnantalet var lägre än normalt. Rutinerna på förskolan 
såg dock ut som vanligt. 
 
Fokusgrupp 

Sex pedagoger av sju närvarade vid fokusgruppen. Den sjunde pedagogen var vid tillfället 
bortrest och kunde därför inte delta. Pedagogerna svarade på samtliga frågor i 
intervjuguiden samt på de följdfrågor som ställdes.  

                                                
85 Bryman, A. 2002, Sid.147 
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4.2.1 Undersökningsinstrument 

 
För att kunna besvara frågeställningarna och få tillförlitlighet i resultaten har jag valt att 
använda mig av tre olika undersökningsmetoder: 
 
Föräldraenkäter 
Observationer 
Fokusgrupp 
 
Föräldraenkäten består av sju frågor, varav den sista är en öppen fråga. Resten av frågorna 
är slutna och har fasta svarsalternativ. I arbetet med att utforma frågor och svarsalternativ 
har jag försökt att vara så tydlig och konsekvent som möjligt i mitt språkbruk. Då endast ett 
svarsalternativ får kryssas i har jag även sett till att de olika alternativen är varandra 
uteslutande. Den första frågan behandlar barnets könstillhörighet, och finns med ifall 
enkätresultaten skulle uppvisa något intressant ur ett genusperspektiv. Detta är dock inte 
det primära med undersökningen. Resten av frågorna behandlar föräldrarnas attityder 
gentemot barnböcker samt vad de har för uppfattning om arbetet med barnböcker på 
förskolan. 
 
Observationerna ägde rum på båda avdelningarna, under sammanlagt 14 dagar. Jag befann 
mig under dessa dagar på förskolan i allt från tre till åtta timmar, under olika tidpunkter, 
allt för att få en så rättvis bild som möjligt av verksamheten. Efterhand stod det klart att de 
flesta bokaktiviteter ägde rum under en viss tid på förskolan (mellan 10.00 och 14.30), 
vilket medförde att jag i största möjliga utsträckning såg till att närvara på förskolan under 
denna tid. För att dokumentera observationerna gjorde jag fältanteckningar som mot slutet 
av varje dag skrevs rent på dator. 
 
Frågeställningarna till fokusgruppen är tio stycken och menade att fungera som en guide 
för mig under gruppintervjun.  Frågorna ställdes därmed inte nödvändigtvis i den ordning 
de är uppställda, och vissa följdfrågor lades till under intervjun. Sju frågor (fråga 1, 2, 4, 6, 
7, 8 och 10) är utformade med inspiration från Simonssons avhandling Bilderboken i 

förskolan –en utgångspunkt för samspel, medan övriga tre frågor (fråga 3, 5 och 9) är 
formulerade av mig. 

4.3 Genomförande 
 
Två veckor före undersökningens start lämnade jag ett missivbrev till alla pedagoger (se 
bilaga 1) på förskolan, där syftet med undersökningen och de etiska aspekterna förklarades. 
Ett liknande missivbrev till föräldrarna (se bilaga 2) delades några dagar senare ut av 
pedagogerna på ett föräldramöte på förskolan. Föräldrarna fick även motta en talong där de 
ombads ge sitt tillstånd för barnens deltagande i undersökningen, samt en enkät (se bilaga 
3) att fylla i och återlämna vid undersökningens start. 
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Observationerna ägde rum under fyra veckor, sammanlagt var jag på förskolan 14 dagar. 
Under dessa dagar ägde mina observationer rum under olika tidpunkter, eftersom jag 
strävade efter att få en helhetsbild av verksamheten. Observationerna dokumenterades 
genom att jag hela tiden förde fältanteckningar. Dessa fältanteckningar består av 
detaljerade sammanfattningar av olika händelseförlopp, sammanvävt med mina egna 
reflektioner över dessa86. Anteckningarna skrevs sedan rent mot slutet av dagen, vilket är i 
enlighet med Brymans rekommendationer87. 
 
I ett inledande skede var tanken att jag skulle intervjua alla pedagoger på förskolan var för 
sig. Det stod dock snart klart att detta arbete skulle ta alltför mycket tid i anspråk, och att 
endast intervjua några av pedagogerna var uteslutet. Ett förslag om fokusgrupp lades 
istället fram för pedagogerna och detta mottogs med stor entusiasm. Fokusgruppen 
utspelade sig i anslutning till ett husmöte88. Att lägga fokusgruppen i anslutning till detta 
möte gjorde det möjligt för alla pedagoger att närvara även under intervjun. En av 
pedagogerna var dock bortrest vid detta tillfälle, och kunde därför inte delta. 
Gruppintervjun spelades in på band för att sedan kunna transkriberas. En inspelning av en 
intervju innebär flera fördelar. Dels gav det mig möjligheten att fokusera på deltagarna 
under intervjun istället för att ständigt anteckna vad som sades. Dels ger det inspelade 
materialet mig en bättre grund för en analys och jag kan om och om igen höra, inte bara 
vad som sades, utan även hur det sades89. Under intervjun utgick jag från en intervjuguide 
(se bilaga 4), med allmänt formulerade frågeställningar som rörde ämnet för intervjun; 
barnlitteratur. Pedagogerna fick inte ta del av frågorna innan intervjutillfället, de hade dock 
informerats om vad ämnet för fokusgruppen skulle vara. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 
I syftet att öka resultatens tillförlitlighet har jag använt flera olika undersökningsmetoder, 
såväl kvantitativa i form av enkäten, som kvalitativa i form av den deltagande 
observationen och fokusgruppen. Därav finns skäl att tala om det Bryman kallar 
triangulering, och som innebär att man använder just ”mer än en metod eller datakälla vid 
studiet av sociala företeelser”90. Begreppet formulerades enligt Bryman av Webb, ”som ett 
synsätt när det gällde utvecklingen av mått för olika begrepp där mer än en metod skulle 
tillämpas, något som skulle resultera i en större tillförlitlighet när det gällde resultaten”91. I 

                                                
86 Bryman, A. 2002, Sid.292 

87 Bryman, A. 2002, Sid.293 

88 Ett möte där pedagogerna diskuterar förskolans verksamhet. 

89 Bryman, A. 2002, Sid.328 

90 Bryman, A. 2002, Sid.260 

91 Bryman, A. 2002, Sid.260 
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mitt fall kontrollerades exempelvis materialet från observationerna med intervjufrågor, 
något som är vanligt förekommande bland etnografer92. 
 
Ewald refererar till Spindler och Spindler som menar att ”validiteten i den etnografiska 
observationen ligger i att observationen varar så länge att etnografen ser händelser inte en 
gång utan gång på gång”93. Trots att observationerna som ligger till grund för denna studie 
utspelades under en relativt kort tidsperiod hävdar jag med stöd av citatet ovan att de, 
tillsammans med övriga undersökningsmetoder, berättar något om den aktuella förskolan. 
 
I utformningen av enkäten har jag varit noga med att använda mig av enkla satser och 
begripliga ord samt undvikit mångtydiga termer, allt för att respondenterna ska uppfatta 
frågorna på samma sätt. Detta rekommenderas av såväl Bryman94 som Trost95 och leder 
enligt dem till en hög grad av reliabilitet. Det externa bortfallet på enkäten överskred 
knappt 20%, vilket gör att jag anser det vara representativt för föräldrarna på förskolan. 

4.5 Etiska aspekter 
 
För att uppfylla de fyra huvudkrav Vetenskapsrådet förevisar; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet96, har jag i god tid innan 
undersökningens start lämnat ett missivbrev till barnens föräldrar samt ett till pedagogerna 
på förskolan (se bilaga 1 och 2). I breven framgår först och främst syftet med 
undersökningen. Vidare förklarar jag att allt deltagande är frivilligt, att allt material som 
samlas in är konfidentiellt, att största anonymitet föreligger samt att materialet endast skall 
användas i denna undersökning. Då jag vid undersökningens start var osäker på huruvida 
jag skulle ta med spontana samtal med barnen i uppsatsen, bad jag för säkerhets skull om 
föräldrarnas skriftliga medgivande.  

5. Resultat 

Analysarbetet i denna studie har till viss del skett parallellt med datainsamlingen, mycket 
beroende på de observationer som utgör en stor och viktig del av undersökningen. Dessa 
observationer har dokumenterats med hjälp av fältanteckningar, som förutom beskrivningar 
av olika skeenden präglas av mina egna reflektioner. Min ambition är att presentera 
undersökningsresultaten på liknande sätt. Stoff från observationer, informella samtal, 

                                                
92 Bryman, A. 2002, Sid.260 

93 Ewald, A. 2007, Sid.63 

94 Bryman, A. 2002, Sid.165 

95 Trost, J. 2001, Sid.61 

96 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Sid.6 
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fokusgruppintervju och föräldraenkät kommer därför i de följande avsnitten att varvas med 
egna reflektioner och slutsatser. I syfte att underlätta en överblick av resultaten har jag 
indelat dessa i tre avsnitt; Föräldrar, Barn och Pedagoger. I avsnittet Föräldrar 

presenteras enkätresultaten och därmed föräldrarnas syn på barnlitteratur. Avsnittet Barn 
redogör för hur barnen agerar som litterära personer samt sätter detta i relation till den 
litterära hemmiljö som presenteras i avsnittet Föräldrar. Slutligen tar jag i avsnittet 
Pedagoger upp vilka kollektiva attityder som finns i arbetslaget gällande barnlitteratur samt 
hur pedagogerna använder sig av densamma i den dagliga verksamheten. 

5.1 Presentation av fältet 
 
Undersökningen har som tidigare nämnts genomförts på en förskola med två avdelningar, 
med barn i åldrarna 1-3 år respektive 4-5 år. Studien omfattar båda avdelningarna. Nedan 
följer en presentation av förskolan som hädanefter kommer att benämnas förskolan Ängen. 
De två avdelningarna kommer att benämnas Humlan (1-3) och Sländan (4-5).  

 
Förskolan Ängen är belägen i ett radhus/villaområde i en förort till Stockholm. Kommunen 
har en hög medelinkomst och en låg arbetslöshet.  Förskolan drivs av ett aktiebolag som 
förutom ett 20-tal förskolor även driver familjedaghem och öppna förskolor. Förskolan 
utgörs av en y-formad enplansbyggnad i trä. Varje avdelning disponerar nio rum. På 
Sländan finns förutom hall, toalett och kapprum en familjevrå, ett mat/lekrum, ett kök, ett 
lek/vilorum, ett samlingsrum samt ett rum med en dator. På Humlan finns förutom hall, 
toalett/skötrum och kapprum en sagovrå, en familjevrå, ett kök, ett mat/allrum, ett 
lek/vilorum samt ett vilorum.  
 
Förutom dessa rum finns även en köksavdelning, ett städrum, en toalett, ett kapprum med 
värdeskåp, ett arbetsrum för personal, ytterligare ett arbetsrum för enhetschefen samt ett 
personalrum. Personalrummet används vid såväl raster som vid samtal av olika slag. Barn 
och föräldrar är införstådda med att utrymmena utanför avdelningarna är avsedda endast 
för personalen och att de därför inte har tillgång till dessa. Förskolan har en stor gård som 
löper runt i stort sett hela byggnaden och som till största delen vetter mot närliggande 
villatomter. En sida vetter dock mot en trafikerad gata.  
 
Under min tid på förskolan arbetade en förskollärare på varje avdelning. På Sländan 
arbetade utöver förskolläraren även tre stycken barnskötare. På Humlan arbetade två 
barnskötare utöver förskolläraren. Vissa dagar kom även en tredje barnskötare för att täcka 
upp, då flera på avdelningen arbetade deltid.  
 
Under undersökningsperioden fanns 39 barn på förskolan, 23 på storbarnsavdelningen 
Sländan och 16 på småbarnsavdelningen Humlan. Ytterst få barn hade föräldrar med 
utländsk bakgrund.  
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5.2 Föräldrar 

5.2.1 Enkätresultat 

 
Resultaten av föräldraenkäten visar att föräldrarna till barnen på den aktuella förskolan har 
en övervägande positiv syn på barnlitteratur. En majoritet av föräldrarna (20 av 31) svarar 
att de dagligen läser för sina barn. 9 stycken läser för sina barn flera gånger i veckan, och 
två stycken meddelar att de läser för sina barn en gång i månaden. En övervägande del av 
respondenterna (27 av 31) tror att barnböcker påverkar barns utveckling mycket positivt, 
och resterande 4 tror att de påverkar barns utveckling positivt.  
 
När det gäller vilken roll föräldrarna anser vara barnbokens viktigaste i förskolan menar de 
flesta (19 av 31) att pedagogerna ska arbeta medvetet med barnboken. 9 stycken vill dock 
se barnboken i dagligt fokus på förskolan medan 3 stycken inte tycker att barnboken ska ha 
en större roll än någon annan del av verksamheten. På frågan om förskolans sätt att arbeta 
med barnlitteratur motsvarar föräldrarnas förväntningar svarar en majoritet (22 av 31) att 
de inte vet hur förskolan arbetar med barnböcker. 8 respondenter svarar att arbetet 
motsvarar deras förväntningar och 1 respondent meddelar att arbetet inte motsvarar de 
förväntningar som han/hon har. Drygt hälften av föräldrarna (17 av 31) vill ha mer 
information om hur arbetet med barnböcker ser ut på förskolan, vilket med tanke på 
svarsresultatet på föregående fråga inte direkt kommer som en överraskning. 10 stycken 
svarar att de inte behöver mer information utan litar på att pedagogerna gör vad de ska, och 
4 föräldrar svarar att de inte behöver mer information utan är nöjda med den information de 
får. 
 
Svarsresultaten på den sista frågan visar även de på en medvetenhet hos föräldrarna när det 
gäller användandet av barnlitteratur. Föräldrarna (19 av 31 svarade på den sista frågan, som 
löd: Hur skulle Du vilja att man arbetade med barnböcker på förskolan? och som 
uppmanade föräldrarna att själva ge förslag) berör i sina svar flera av de områden som 
tidigare behandlats i denna uppsats. De ser barnboken som ett redskap för att utveckla inte 
bara språket eller kännedom om språkets formsida ”Boken är positiv för 
språkutvecklingen”, ”Lyfta fram bokstäverna och dess uttal för 4-5åringar”, utan även som 
ett redskap för att utveckla hela individen. De nämner såväl utvecklandet av fantasin 
”Stimulera fantasi och läsglädje, visa den fantastiska rikedom som böcker kan ge”, 
”Använda varje dag på ett naturligt sätt vilket bidrar till att barnen utvecklar sitt språk och 
sin fantasi”, som behovet av boken som rekreationsmedel ”Boken bör även finnas till hands 
om man vill dra sig tillbaka och titta i en bok i lugn och ro”. Flera föräldrar tar upp boken 
som ett redskap för att förhindra reproduktion av de traditionella könsrollerna ”Inte för 
mycket pojk- (bus, äventyr, monster) eller flick- (prinsessor, gulligt), helst se till att de 
riktar sig till både flickor & pojkar”, ”Använda barnboken för att bejaka och utveckla 
individen, förebygga traditionell könsrollssortering redan vid unga år”. De nämner också 
boken som kunskapskälla, om man vill söka reda på något eller som stoff till ett tema ”Att 
det finns tillgång till böcker om man vill ta reda på något, söka fakta”, ”Tema, t ex årstider, 
rymden, osv”. Detta stämmer överens med vad Kåreland skriver om litteraturen som ”ett 
viktigt hjälpmedel inte bara för elevernas omvärldsförståelse utan även för deras 



 

23 

identitetsutveckling och självförståelse”97. Vidare menar Kåreland att litteraturen har 
betydelse för barnens syn på genus, eftersom den gestaltar olika bilder av kvinnligt och 
manligt samt av begreppen flicka och pojke. 
 
Några föräldrar betonar reflekterandet/analyserandet av böckernas innehåll, och de nämner 
även hur de skulle vilja att detta reflekterande/analyserande såg ut ”Låta barnen 
reflektera/analysera”,”Ställa frågor till barnen”. En förälder tar upp en viktig aspekt när 
han/hon skriver att läsningen bör ske i små grupper, så att diskussion kring böckernas 
innehåll blir möjligt ”Att man läser böcker ofta för barnen, helst i små grupper så att det 
hinns prata om böckernas innehåll”. Detta är helt i enlighet med vad exempelvis 
Dominkovic, Eriksson och Fellenius rekommenderar för att få till stånd en mer interaktiv 
lässtund98. En enligt mig oerhört viktig del i arbetet med barnlitteratur tas upp av flera 
föräldrar, nämligen läsglädjen ”Få det lustfyllt att läsa och höra böcker”, ”Stimulera fantasi 
och läsglädje, visa den fantastiska rikedom som böcker kan ge”. 

5.2.2 Hur blir föräldrarnas värderingar synliga i förskolans dagliga 

verksamhet? 

 

I bakgrundsavsnittet i denna uppsats tar jag upp Dominkovic, Eriksson och Fellenius 
resonemang rörande barns literacyutveckling99. Flera forskare ser enligt resonemanget 
denna utveckling som en socialiseringsprocess där föräldrar och andra närstående vuxna 
agerar modeller, tillhandahåller redskap, etablerar förväntningar samt ger stöd och 
uppmuntran. I samma avsnitt lyfter jag fram det resonemang Snow, Burns och Griffins för 
om hur betydande dessa vuxna förebilder är inte bara för barnens språkutveckling utan 
också för bildandet av deras attityder, förväntningar och värderingar gentemot 
skriftspråkliga aktiviteter100. Använd på ett medvetet sätt är barnboken ett effektivt och 
viktigt verktyg i denna socialiseringsprocess, då den främjar literacyutvecklingen och på 
samma gång underlättar inträdet i den skriftspråkliga världen.  
 
Utifrån enkätresultaten kan jag dra slutsatsen att barnen i min studie i sina föräldrar har 
förebilder när det kommer till böcker och läsning. I och med att de flesta föräldrar svarar att 
de dagligen eller flera gånger i veckan läser för sitt barn kan jag också dra slutsatsen att 
barnen har tillgång till böcker i hemmet. Genom läserfarenheter i hemmet bildar sig barnen 
enligt Dominkovic, Eriksson och Fellenius tidigt en uppfattning om hur böcker fungerar, 
att det finns en mening med text samt att det finns en relation mellan text och tal101. 
Föräldrarnas värderingar och attityder gentemot barnböcker och läsning förmedlas och 
anammas av barnen. Att detta är fallet med barnen på förskolan Ängen blir påtagligt när jag 
går igenom mina fältanteckningar. Barnen visar enligt dessa en stor förtrogenhet med 

                                                
97 Kåreland, L. 2005, Sid.59 

98 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.141 

99 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.21 

100 Snow, C, Burns M.S. & Griffin, P. 1998, Sid.138 

101 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.13 
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bokens funktion samt en vana i att delta i högläsningsstunder och i de samtal som äger rum 
i anslutning till dessa. Denna litterära medvetenhet visar sig även hos de allra minsta, som 
är omättliga när det gäller böcker och lässtunder. Jag menar att detta är en direkt 
konsekvens av att föräldrarna har gjort barnen förtrogna med böckernas värld. Hur barnen 
agerar som litterära personer behandlas mer detaljerat i avsnittet Barn. 
 
Hur lässtunderna i hemmen ser ut ger enkäten inte några svar på, men man kan anta att 
åtminstone några av föräldrarna läser kvällssaga, ”av tradition eller för att få barnen att 
varva ned efter en dag full med aktiviteter”102. Att så är fallet blir tydligt när ett av barnen 
förklarar för mig att hans mamma alltid läser för honom innan han skall sova103. I 
fokusgruppintervjun uttrycker pedagogerna att de märker att barnen deltar i 
högläsningsaktiviteter i hemmet, bl.a. genom att de kan sagorna eller genom att de väljer att 
leka vissa typer av lekar. Tydligast blir det kanske, som pedagogen Johanna104 förklarar, 
när barnen själva berättar: 
 
Johanna:  ”Ja men ibland säger dom ju att den här boken har min mormor eller den här 

boken brukar vi läsa hemma eller så” 
 
Varpå pedagogen Monica förklarar att det ofta är just de böcker barnen känner igen som de 
vill läsa. Detta menar hon beror på att barnen tycker om upprepningar. Pedagogerna 
betonar flera gånger under fokusgruppen hur viktigt igenkännandet, det redan kända, är för 
de allra minsta barnen. Detta påstående bekräftas av Dominkovic, Eriksson och Fellenius, 
som menar att små barn sällan intresserar sig ”för bilder som inte föreställer sådant som de 
har erfarenhet av”105. De menar att barnen är villiga att acceptera relativt abstrakta 
illustrationer, så länge referensramarna finns. 
 

Föräldrarnas roll i den socialiseringsprocess som barnens literacyutveckling innebär är 
synnerligen betydelsefull106. Hur föräldrarna förhåller sig till böcker och läsning samt 
vilken litterär miljö de erbjuder sina barn är centralt för hur barnens fortsatta läs- och 
skrivutveckling kommer att se ut. Dominkovic, Eriksson och Fellenius refererar till 
Winquist m.fl., som menar att högläsning är en av flera faktorer som leder till att 
literacyförmågor utvecklas107. Andra faktorer de nämner är aktiviteter som att berätta 
historier eller sjunga sånger. Även variationen i talspråket hemma anses vara av betydelse. 
Föräldrarna på förskolan Ängen ger barnen genom ett medvetet förhållningssätt till och en 
frekvent användning av barnlitteraturen, bra förutsättningar för en god läs- och 
skrivutveckling. Tack vare att barnen på förskolan har denna litterära hemmiljö, har enligt 
pedagogerna flera literacyförmågor utvecklats redan innan de kommer till förskolan. 

                                                
102 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.13 

103 070330 

104 Alla namn i denna uppsats är fingerade 

105 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.55 

106 Myrberg, M. 2003, Sid.8 

107 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.151 
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Barnens literacyförmågor och läserfarenheter gör dem till kompetenta boknyttjare samt ger 
dem ett oerhört bra utgångsläge för att fortsätta utvecklas som läsare. 

5.3 Barn 
 
I mina beskrivningar av barnen och deras bokaktiviteter utgår jag från Hallbergs 
ikonotextbegrepp108. Med hjälp av detta begrepp förklarar Hallberg hur bilderbokens text 
föds ur såväl ord som bild; texten och bilden har var för sig en utsaga och tillsammans 
ytterligare en. Utifrån detta resonemang kommer jag i det följande att hävda att barnen i 
min studie, oavsett om de är läskunniga eller inte, läser böckerna. 

5.3.1 Barnen som litterära personer 

 

För att kunna hantera den kommunikationsakt som bokläsning utgör, krävs enligt 
Dominkovic, Eriksson och Fellenius, som refererar till Snow och Ninio, en viss uppsättning 
regler109. Dessa regler kan barn tidigt införliva, förutsatt att de redan från låg ålder 
involveras i dialoger med vuxna vid högläsning. I dessa tidiga interaktioner förvärvar 
barnen erfarenheter av att ”boken är till för läsning och inte till för att t ex kastas, och att 
dess bilder och text beskriver den fiktiva värld som finns i den”110. 
 
Jag nämnde i avsnittet Föräldrar att det i mina observationer av barnen blir tydligt att de är 
väl förtrogna med såväl boken som företeelse som med högläsning. Den positiva bild 
enkätresultaten ger av föräldrarnas attityder gentemot barnboken återspeglas också i hur 
barnen uppträder i boksituationer. Fältanteckningarna ger en bild av hur barnen under min 
tid på förskolan utstrålar en enorm aptit på böcker. Jag vill påstå att denna aptit står direkt i 
relation till att barnen är medvetna om det välbehag böckerna för med sig.  
 
De små barnen på avdelningen Humlan sitter ofta med en bok i knäet, och vid upprepade 
tillfällen observerar jag hur flera av dem läser böckerna högt för sig själv. Ett exempel på 
detta är Beatrice, 2år, som vid dessa tillfällen använder en intonation som påminner om den 
hos någon som läser högt. Detta stämmer överens med den beskrivning Dominkovic, 
Eriksson och Fellenius ger av den typ av låtsasläsning som förekommer hos små barn111. 
Detta låtsasläsande är ett fenomen som av Lundberg benämns som pseudoläsning

112, och 
som betraktas som ett första steg i läsutvecklingen. Pseudoläsningen är enligt min 
bedömning ytterligare ett tecken på hur barnen på förskolan Ängen redan vid låg ålder är 
kompetenta boknyttjare.  

                                                
108 Hallberg, K.1996, Sid.10 

109 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.32 

110 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.32 

111 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.83 

112 Lundberg, I. Språkutveckling och läsinlärning 1989, Sid.189 
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En sekvens som visar hur de små barnen också ser sig själva som kompetenta boknyttjare 
är den som utspelar sig på Humlan mellan Jacob och Lina, båda 2,5 år: 
 
28/3 2007 
Humlan, Mat/Allrummet och Sagovrån 
  

En av pedagogerna har precis läst boken Historien om någon
113 för Jacob. 

Detta är Jacobs favoritbok och han vill höra den en gång till. Pedagogen 
undrar om han inte vill läsa boken för sin kompis Lina istället. Jacob tar då 
sin kompis Lina vid handen och går iväg med henne och boken till sagovrån. 
Där läser han boken högt från början till slut för Lina.  

 
Enligt Dominkovic, Eriksson och Fellenius är det inte ovanligt att barn i 3års åldern läser 
välkända böcker för sig själva och ganska exakt uttrycker vad som står där114. Den här 
situationen inbegriper dock ytterligare en person, och visar därför hur Jacob läser inte bara 
för sin egen skull, utan också för sin kamrats. Simonsson menar att barnen i situationer som 
dessa prövar och förhåller sig till den läskunnige vuxnes positioner på en läsarena115. Trots 
att barnen inte har förmågan att avkoda texten, visar de en medvetenhet om denna samt om 
samspelet mellan text och bild; ikonotexten.   

5.3.2 Boken i det sociala samspelet 

 

Av det insamlade materialet framgår, att det på förskolan förutom bokaktiviteter som 
inbegriper en vuxen tillsammans med ett eller flera barn, även förekommer en mängd 
bokaktiviteter där endast barn ingår. Det kan handla om ett barn som läser en bok ensam, 
eller, som oftast, flera barn som sitter tillsammans med en bok. Dessa aktiviteter äger till 
den största delen rum under den fria lektiden116, men även mellan pedagogledda aktiviteter, 
i väntan på vidare instruktioner från pedagogerna.  
 
Att barnen i denna studie använder boken som ett verktyg i det sociala samspelet framgår 
tydligt i fältanteckningarna. Med bokens hjälp söker de kontakt med såväl vuxna som barn, 
befäster positioner inom kamratgruppen och utövar makt. 
 
Under min tid på förskolan Ängen bevittnade jag vid ett flertal tillfällen hur barn, under 
ensamaktiviteter med böcker, bjöd in vuxna att delta i deras aktiviteter. Ett av dessa 
tillfällen ägde rum under en av mina första dagar på förskolan: 
 
 

                                                
113 Löfgren, Å. & Möller-Nielsen, E. Historien om Någon  

114 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.84 

115 Simonsson, M. 2004, Sid.206 

116 Den tid på dagen då ingen pedagogledd aktivitet är inplanerad, tiden är avsedd för barnens egna aktiviteter. 
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30/3 2007 
Sländan, Lek/Vilorummet 
 

Felix sitter under den fria lektiden och tittar i ett flertal böcker. Plötsligt 
vänder han sig mot mig, som han tidigare inte sagt något till. Han visar mig 
en bild i boken Disney´s största skurkar

117. Bilden visar en läskig orm och 
Felix pekar och säger: ”Titta ormen!” Vi börjar prata om bilden och hur 
läskig den ser ut. Några pojkar lite längre bort blir intresserade och ansluter. 

 
En liknande situation äger rum i Simonssons studie118, och tolkas då av Simonsson som att 
barnet i fråga vill dela med sig av sin upplevelse av bilden, en otäck bild som visar barnet 
att världen inte är god. Denna tolkning är enligt mig applicerbar även på situationen med 
Felix. Han vill dela med sig av sin upplevelse, och som enda vuxen i rummet blir jag 
föremål för denna delgivning. Jag och Felix har inte pratat tidigare, eftersom jag endast 
tillbringat någon dag på förskolan. Med hjälp av boken tar Felix kontakt, och hans önskan 
om att få dela med sig av sin upplevelse blir uppfylld. Liknande scener med Felix utspelar 
sig under hela undersökningsperioden, med olika böcker och olika bilder. Ofta 
ackompanjeras bildvisandet också av ljudeffekter, något som även påpekas av en pedagog 
under fokusgruppintervjun. Jag påstår att Felix med dessa ljudeffekter och ibland även 
gester, gör en slags översättning från visuellt till verbalt språk. Detta är ett sätt för honom 
att denotera de olika föremål och figurer som finns i böckerna119. 
 
Simonsson fann i sin studie att vem barnen interagerade med kring bilderböckerna föreföll 
vara mycket betydelsefullt120. Detta tycker jag mig finna belägg för även i denna studie.  
Intressant är att detta tog sig olika uttryck i flick- respektive pojkgrupper:  
 
3/4 2007 
Sländan, Lek/Vilorummet  

 
Linus och Kristoffer, 5 respektive 6år, sitter i soffan och läser den bland 
barnen omåttligt populära Kärlekboken

121. Pojkarna pekar på bilderna och 
fnissar. En tredje pojke, Adam 4år, blir nyfiken och försöker komma åt att se 
bilderna. Linus och Kristoffer visar genom att delvis dölja boken att de inte 
tänker låta honom se bilderna. Adam försöker då handgripligen ta boken ifrån 
pojkarna, men utan resultat. Pojkarna protesterar och håller hårt i boken, 
samtidigt som de fortsätter att dölja de åtråvärda bilderna. Adam testar en ny 
metod för att ta sig in på bokarenan122 när han ställer sig bakom soffan där 

                                                
117 Strasser, T. & Dicicco, G. Disney´s största skurkar  

118 Simonsson, M. 2004, Sid.195 

119 Simonsson, M. 2004, Sid.146 

120 Simonsson, M. 2004, Sid.140 

121 Stalfelt, P. Kärlekboken 

122 Begreppet bokarena lånas från Simonsson och syftar på den fysiska plats där bokaktiviteten äger rum.  
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Linus och Kristoffer sitter. Det får dock inte önskat resultat, utan istället tar 
pojkarna, med spelad irritation, boken med sig till en annan del utav rummet. 
En fjärde pojke, Lucas 5år, kommer in i rummet och blir intresserad av Linus 
och Kristoffers aktivitet. Han blir insläppt på bokarenan medan Adam 
fortfarande hålls utanför.  

 
Utifrån Simonssons resonemang om hur barn använder sig av olika strategier för att 
inkludera och exkludera på bokarenan123, är min tolkning att Linus och Kristoffer i den här 
sekvensen främst använder sig av ickeverbala strategier för att exkludera en kamrat från 
bokaktiviteten. Adam är för tillfället inte önskad på bokarenan och hålls därför effektivt 
utanför. Till att börja med sker det genom att de åtråvärda bilderna döljs, och sedan även 
genom att pojkarna flyttar till en annan del av rummet. Att dölja böckers bilder på detta sätt 
är en i Simonssons studie vanligt förekommande strategi för att exkludera kamrater från 
bokarenan124. Adam i sin tur går, i likhet med barnen i en av Kåreland refererad studie, till 
fysiskt angrepp för att erövra boken, och därmed också en åtråvärd position. Något som 
fascinerade mig då jag observerade sekvensen ovan var hur den irritation pojkarna gav 
uttryck för föreföll vara spelad, och hur tydligt tillfredsställelsen över att ha makten över en 
kamrat lyste igenom.  
 
Sekvensen nedan visar hur bokarenan precis som i Simonssons studie tjänar som plats för 
förhandling av olika positioner125 samt hur boken är medlet med vilket denna förhandling 
blir möjlig. 
 

13/4 2007 
Sländan, Lek/Vilorummet 
 

Bästa kompisarna Hampus och Kristoffer sitter tillsammans med Linus i 
soffan med boken Hemmamatch

126. Kristoffer håller i boken och det är tydligt 
att han kontrollerar bokaktiviteten. Han påpekar för Linus, som verkar väldigt 
intresserad av boken, att han faktiskt inte har frågat om han får vara med och 
titta i den. Linus frågar snabbt om lov, men Kristoffer svarar inte. Snart sitter 
alla tre pojkarna i en hög och läser boken. Hampus klappar Linus på hakan, 
och Linus håller i sin tur armen om Hampus. Kristoffer börjar uppträda lite 
rastlöst och säger: ”Kom Hampus, vi går”, men får ingen respons. Han 
fortsätter: ”Vill du sitta här med Linus?”, men får fortfarande inget svar och 
sitter därför kvar i soffan. Den makt Kristoffer hade tidigare under 
bokaktiviteten verkar ha försvunnit, och det är tydligt att han inte trivs med 
detta. Efter en stund säger han högt: ”Min bästa kompis Linus!”. Varken 
Hampus eller Linus reagerar på repliken, och bokaktiviteten fortsätter en 
stund.  

                                                
123 Simonsson, M. 2004, Sid.116 

124 Simonsson, M. 2004, Sid.141 

125 Simonsson, M. 2004, Sid.141 

126 Waechter, P. Hemmamatch  
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Kristoffer och Hampus är bästa kompisar, och har i och med det ett överläge gentemot 
Linus i sekvensen ovan. Kristoffer utnyttjar sin maktposition genom att tvinga den inte 
riktigt lika bra kompisen Linus att fråga om lov innan han släpps in på bokarenan. 
Maktpositionerna förändras dock snabbt när Hampus ignorerar Kristoffer till förmån för 
Linus. Det är uppenbart att detta gör Kristoffer illa till mods, och han kommer direkt i ett 
underläge. Hans replik; ”Min bästa kompis Linus!”, är enligt mig ett sista desperat försök 
att få Hampus att reagera, genom att påstå något så tokigt som att Linus skulle vara hans 
bästa kompis, och inte Hampus.  
 
De bokaktiviteter i fältanteckningarna som omfattar endast flickor, präglas inte alls av det 
maktspel som är så vanligt förekommande i pojkarnas bokaktiviteter, och som vi kan se 
exempel på i de två ovanstående sekvenserna. Flickornas interaktioner utgörs nästan enbart 
av att de tillsammans läser och kommenterar böckernas bilder, och på så sätt markerar att 
de vill dela bokaktiviteten127. Flickornas bokaktiviteter kan ses som ett befästande av 
positioner inom kamratgruppen, medan pojkarna är mer villiga att experimentera med 
positionerna i sina bokaktiviteter. 
 
En sekvens där Daniella och Tora markerar sin vänskap utspelar sig på biblioteket: 
 
18/4 2007 
Biblioteket 
 

Daniella och Tora, båda 4år, sitter bredvid varandra och läser varsin bok. 
Samtidigt tittar de i varandras böcker och kommenterar bilderna i sina egna 
såväl som kompisens böcker. Dialogen präglas av en hög intersubjektivitet128. 
Jennifer, också hon 4år, visar sitt intresse genom att ställa sig bredvid 
Daniella och följa med i flickornas aktivitet. Hon blir snabbt insläppt på 
bokarenan, och det dröjer inte länge förrän flickorna tar en ny bok som de 
läser gemensamt. 
 

Det som framgår av sekvensen stämmer överens med forskning som Kåreland presenterar, 
som visar hur flickor ofta uttrycker en önskan om att vara lika varandra och dela varandras 
diskurser129. Den fysiska närheten spelar en stor roll och samhörighet skapas genom 
småprat. 
 
I de bokaktiviteter som förekommer i mitt insamlade material är det genomgående det barn 
som initierar bokaktiviteten som också sedan kontrollerar den och dess deltagare. Detta är i 
enlighet med de slutsatser Simonsson drar om vem som ”äger” boken i olika situationer: 

                                                
127 Simonsson, M. 2004, Sid.141 

128 Intersubjektivitet uppstår i samspelet mellan två individer när dessa har en ömsesidig förståelse för varandra. I en 

kommunikationssituation delas fokus mellan individerna och det finns en medvetenhet om vilka objekt i tillvaron man 

kan referera till. (Dominkovic, m.fl. 2006, Sid.10) 

129 Kåreland, L. 2005, Sid.70 
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”den som initierar bokaktiviteten har ett företräde eller rättighet att temporärt äga boken 
och ha kontroll över hur bokaktiviteten skall fortskrida”130. 
 
Detta blir tydligt i denna sekvens med Dinah och Christian, båda 3år: 
 
4/4 2007 
Sländan, Lek/Vilorummet 
 

Dinah hämtar en bok i bokhyllan och sätter sig sedan på golvet med den. 
Christian kommer fram till henne och säger: ”Får jag också?”, varpå Dinah 
ger sitt godkännande till Christians inträde på bokarenan: ”Mm, du får sitta 
här”. Dinah håller i boken och vänder blad, och bestämmer på så sätt hur 
bokaktiviteten ska fortlöpa. Hon låtsasläser även högt ur boken, något som 
Christian också påpekar: ”Dinah läser med mig”. Efter ett tag tappar Christian 
intresset, och Dinah gör sitt bästa för att få honom intresserad igen: ”Men, vill 
du inte titta?”. Christian svarar jakande och aktiviteten fortsätter en stund till.  
 

Både Dinah och Christian är underförstådda med vem det är som kontrollerar 
boksituationen. Christian ber om lov att få delta i aktiviteten, och gör sedan inte heller 
några anspråk på att få hålla i boken eller vända blad. Att Dinah låtsasläser högt för 
Christian kan ses som att hon vill utforska positionen som kompetent sagoläsare131. Denna 
position ger henne ytterligare makt över Christian, som får rollen som lyssnare. Detta blir 
påtagligt i den sista repliken, som ger uttryck för hur Dinah som berättare önskar 
kontrollera lyssnarens beteende132.  

5.3.3 Boken i ett skolförberedande syfte 

 

Enligt Snow, Burns och Griffin är bekantskapen med böcker och deras funktion en viktig 
faktor för framgång i skolan133. Även Dominkovic, Eriksson och Fellenius betonar värdet 
av att barnen får lära sig att hantera böcker, eftersom boken har en sådan central roll i 
skolan134. Att boken kan användas i ett skolförberedande syfte tas även upp av en förälder i 
min undersökning. På frågan Hur skulle du vilja att man arbetade med barnböcker på 

förskolan? svarar föräldern: ”Använda på ett för barnen naturligt sätt. Lyfta fram 
bokstäverna och dess uttal för 4-5åringar. Det ger ett väldigt bra startläge vid skolstart.”  
 

Genom de interaktioner som högläsningsstunder mellan en vuxen och ett barn utgör, 
utvecklas även barnets medvetenhet om sin egen kunskap135. Ett exempel som visar hur 
                                                
130 Simonsson, M. 2004, Sid.140 

131 Simonsson, M. 2004, Sid.157 

132 Simonsson, M. 2004, Sid.157 

133 Snow, C, Burns M.S. & Griffin, P. 1998, Sid.165 

134 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.143 

135 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.15 
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barn ser på sin egen och andras kunskap är denna scen, som utspelas på avdelningen 
Sländan, mellan Daniella och Felix, båda fyra år: 
 
11/4 2007 
Sländan, Mat/Lekrummet 
 
Daniella: ”Någon gång måste ni rita kärleksteckningar så ni förstår att ni är kära! Alla 

är kära. Ni förstår ingenting om kärlek!” 
 
Felix: ”Joho! Jag har Kärlekboken hemma!” 
 
Daniella: ”Ja men ni måste ju förstå att ni behöver tjejer!” 
 
Sekvensen visar hur Daniella anklagar Felix (och hela det manliga släktet) för att inte förstå 
någonting om kärlek. Felix replikerar att han visst har kunskaper om kärlek, han har ju 
faktiskt Kärlekboken hemma. Felix replik visar enligt mig hur han ser boken som en 
kunskapskälla, där kunskap om ämnet kärlek kan inhämtas. Daniella nöjer sig dock inte 
med detta svar, utan kommer med ytterligare en förmaning. Jag tolkar denna sista replik 
som att Felix faktakunskaper inte täcker Daniellas bild av vad kärlek är, vilket hon visar 
genom att upplysa Felix om den känslomässiga dimensionen. Barnen är således medvetna 
om den kunskap de besitter, men stöter på problem i och med att de värderar kunskaperna 
olika. Jag hävdar att denna sekvens visar just hur barnen utvecklar en medvetenhet om sin 
egen kunskap, och i och med detta också ett kritiskt tänkande. Situationer som dessa, där 
ett kritiskt tänkande grundläggs och en medvetenhet om egen och andras kunskap 
fördjupas, blir således en övning i att anta förhållningssätt som i skolan anses som centrala 
och fungerar därmed i ett skolberedande syfte. 

5.4 Pedagoger 

5.4.1 Förskolans bokbestånd 

 

Den största delen av böckerna i förskolans befintliga bokbestånd är enligt mina 
fältanteckningar bilderböcker. På Humlan återfinns såväl pekböcker som illustrerade 
diktsamlingar, de flesta har dock enkla bilder, lite text och näraliggande innehåll. Här finns 
även rena faktaböcker som används av pedagogerna vid temaarbeten. På Sländan är många 
av bilderböckerna faktabetonade, och det finns utöver dessa en mängd faktaböcker 
tillgängliga för barnen. Detta kan förklaras med att det finns en uppfattning om att barn i 
åldrarna 4-5 år har ett behov av dessa faktainslag. Flera av böckerna på Sländan behandlar 
alfabetet, och ytterligare några innehåller rim och ramsor. Bokbeståndet visar på en bredd 
av både författare och innehåll, och även om klassiker som Astrid Lindgrens böcker, 
Ludde, Pulvret och Pettson återfinns på förskolan, är den kanon136 som Asplund Carlsson 
talar om inte särskilt tydlig här. 

                                                
136 Asplund Carlsson, M. 1993, Sid.2 
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Under en av mina första dagar på förskolan berättar pedagogen Elin i ett informellt 
samtal137 om hur pedagogerna på Sländan någon vecka tidigare blivit tvungna att plocka 
bort alla böcker i lek/vilorummet. Anledningen till detta var att böckerna i allt för stor 
utsträckning gick sönder. Under samlingen senare samma dag tar pedagogen upp 
incidenten med böckerna. Barnen är medvetna om varför böckerna flyttades utom räckhåll, 
ger sin syn på saken och ställer frågor till pedagogen. När vikten av att behandla böcker 
varsamt har betonats ytterligare en gång kommer pedagog och barn överens om att på prov 
lägga tillbaks några böcker i bokhyllan. Pedagogen förklarar att fler böcker kommer att 
flyttas tillbaka när barnen visat att de kan hantera dessa på rätt sätt. 
 
Att hanteringen av böcker är ett dilemma på förskolor är inte svårt att förstå. En bok är, 
som Hellsing uttrycker det, en bruksartikel som ska användas flitigt, inte bara ”vördas och 
beundras på avstånd”138. Dessvärre är bokbeståndet i svenska förskolor idag ofta begränsat 
och slitet, och anslaget med vilket man ska köpa in nya böcker drabbas av hela tiden av 
besparingar139. Detta leder till att pedagoger tvingas vidta åtgärder som den ovan när 
böckerna inte håller. Pedagogen Elin kommenterar även detta under fokusgruppintervjun: 
 
Matilda: ”Hur är det med dom böckerna som finns här på förskolan, det bokbestånd 

som finns här?” 
 
Elin: ”Alltså det finns ju mycket men allting är ju så trasigt, det är det. Dom är 

jätteslitna så det är inget kul att lägga fram dom för då kommer dom snart att 
(visar hur böckerna skulle gå sönder) för att dom redan var trasiga från 
början.” 

 
Ekström och Godée menar att vi genom att vårda de gemensamma böckerna väl visar 
barnen att vi uppskattar böcker140. På så sätt får de ett högre värde. Vidare menar Ekström 
och Godée att det är naturligt att böcker blir utslitna, precis som allt annat material. Genom 
att göra barnen införstådda med varför böckerna flyttades utom räckhåll och genom att 
komma överens om hur man hanterar böcker på Sländan, visar pedagogerna på ett konkret 
sätt att böcker är något värdefullt och att en oaktsam hantering av dem får konsekvenser. 
 
Förutom det befintliga bokbeståndet på förskolan finns även biblioteksböcker, även dessa 
bilderböcker. På bägge avdelningar försöker man i stor utsträckning att utgå från barnens 
intressen när det gäller låneböckerna, och på Sländan lånar man även gärna böcker 
relaterade till det aktuella temat. Biblioteksböckerna står i en separat bokhylla i 
mat/lekrummet, och för att komma åt böckerna måste barnen be en pedagog om hjälp. 
Förskolans egna böcker ligger i en bokhylla i lek/vilorummet samt på en hylla i 

                                                
137 070328 

138 Hellsing, L. 1963/1999, Sid.43 

139 Statens kulturråd. 1996, Sid.45 

140 Ekström, S. & Godée, C. 1984, Sid.50 
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samlingsrummet. På Humlan är böckerna koncentrerade till främst två rum; sagovrån och 
vilorummet. I rummen finns bokhyllor i sådan höjd att barnen själva kan komma åt 
böckerna, och i dessa står biblioteksböcker och förskolans böcker blandat. Böckernas 
tillgänglighet på småbarnsavdelningen är positiv inte bara för att den underlättar för barnen, 
den ger också en bild av vilken syn pedagogerna har på barnen i boksammanhang. 
Uppenbarligen bedömer pedagogerna barnen vara kompetenta nog att hantera såväl 
bibliotekets böcker som de egna. Annars är det enligt Simonsson en vanlig syn på 
småbarnsavdelningar att böcker placeras utom räckhåll för barnen när pedagogerna 
bedömer att barnen varken kan hantera eller ha nytta av böckerna141. Att denna placering av 
böcker är vanligt förekommande tas även upp av Pramling, Asplund Carlsson och 
Klerfelt142. De menar att detta sker trots att det är på småbarnsavdelningarna barnen kanske 
behöver den egna läsningen som bäst, eftersom läsandet i övrigt lätt går över huvudet på 
dem. Placeringen av böckerna på Humlan visar med andra ord att pedagogerna inte låter 
materiella hänsyn gå före de kulturellt utvecklande.   
 
Jag kommer inte vidare att analysera innehållet i de böcker som finns på förskolan Ängen, 
utan kommer istället att koncentrera mig på hur dessa används. 

5.4.2 Läsmiljön 

 
I stort sett alla bokaktiviteter jag bevittnat på Sländan äger rum i lek/vilorummet, de flesta i 
de två soffor som finns där. Böckerna i rummet är lättillgängliga där de ligger i en 
bokhylla, och sofforna verkar inbjuda till bokaktiviteter. Lek/vilorummet är stort och öppet. 
Den del av rummet där sofforna och bokhyllan står, avgränsas med hjälp av skynken som 
hänger i taket. I övrigt finns ytterligare en bokhylla med olika lekmaterial och en stereo, 
samt en kojinspirerad hörna. De böcker som ligger på en hylla i samlingsrummet används 
inte en enda gång under min tid på förskolan. Biblioteksböckerna på Sländan används av 
pedagogerna vid högläsningsstunderna, men enligt mina fältanteckningar händer det, om än 
sällan, även att barnen ber pedagogerna att ta ner en biblioteksbok åt dem.  
 
Att miljöns utformning har betydelse för barnens läsupplevelser råder det ingen tvekan om.  
Chambers hävdar att tid att läsa och en miljö som uppmuntrar och upprätthåller läsandet är 
ett ”nödvändigt inslag i barnens liv” 143. Vidare menar han att ett stort och brett urval av 
litteratur bör finnas inom räckhåll, exponerade på ett lockande, iögonfallande sätt samt att 
det ska vara lätt att hitta bekväma platser att läsa på144. 
 
Vad pedagogen Christine säger under fokusgruppintervjun visar att miljöns utformning är 
något pedagogerna reflekterar över: 
 

                                                
141 Simonsson, M. 2004, Sid.15 

142 Pramling, I, Asplund Carlsson, M. & Klerfelt, A. Lära av sagan. 1993, Sid. 32 

143 Chambers, A. Om böcker. 1987, Sid.20 

144 Chambers, A. 1987, Sid.122, 123 
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Christine: ”Vi har ju hållt på mycket på vår avdelning att möblera om och prova olika 
sådär och nu har vi fått till det ganska bra där och vi har sofforna där… Dom 
sitter liksom mitt i men dom tittar gärna i en bok. Förut hade vi det i 
byggrummet, då var det ingen som tittade i böcker, dom ville ta med dom ut i 
såna fall.” 

 
På Humlan är som tidigare nämnts, böckerna, och därmed också bokaktiviteterna, främst 
koncentrerade till två rum. I sagovrån, som är inredd i syfte att inspirera till och användas 
för läsning, sker de flesta bokaktiviteterna. I vilorummet och lek/vilorummet används 
böckerna endast av barnen själva, under vilan. En dag i början av min undersökning blir jag 
medveten om varför:  
 
27/3 2007 
Humlan, Lek/Vilorummet 
 

Det är snart dags för samling och några av barnen sätter sig i samlingsringen 
med en bok medan de väntar på sina kamrater. Pedagogen Monica kommer in 
och undrar om barnen har glömt bort att de inte får använda böckerna i detta 
rum. Hon uppmanar dem att gå och lämna böckerna där de ska vara. Barnen 
verkar till en början förvirrade över vad pedagogen säger, men går till slut 
iväg med böckerna. Monica förklarar för mig att den främsta anledningen till 
detta är att man vill vara tydlig i den rumsliga miljö som omger barnen på 
förskolan. Med inspiration från Reggio Emilia145 har rummen därför 
utformats med olika syften; sagovrån är till för bokaktiviteter, lek/vilorummet 
för konstruktioner av olika slag, familjevrån för rollek, osv. Bokaktiviteter 
ska endast ske i de rum som är utformade för detta ändamål, med andra ord 
sagovrån och vilorummet. Vidare menar Monica att böckerna tidigare har gått 
sönder när barnen använt dem i ett rum där de även leker.  
 

Återigen visar pedagogerna prov på hur de medvetet försöker förändra barnens rumsliga 
miljö till det bättre. Att en tydlig miljö underlättar för både barn och personal på en 
förskola finns heller inget tvivel om. Å andra sidan varnar Dominkovic, Eriksson och 
Fallenius pedagoger för att som i sekvensen ovan hämma barnen i deras eget läsande146. De 
understryker vikten av egen lästid för barnen, men menar att pedagoger ofta är så upptagna 
av att styra eller leda olika verksamheter att barnens möjligheter att sitta och läsa på detta 
sätt blir ytterst begränsade. 

 

 
 

                                                
145 Förskolan Ängen är inte Reggio Emilia-profilerad, utan har endast erhållit viss handledning härifrån, rörande den 

pedagogiska miljön.  

146 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.137 
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5.4.3 Högläsning 

 
På avdelningen Sländan är ”sagostunden”147 en daglig rutin, schemalagd mellan den fria 
leken och mellanmålet på eftermiddagen. I ett informellt samtal148 förklarar pedagogen Elin 
att sagostunden främst har syftet att lugna ner barnen innan mellanmålet. Såhär beskriver 
pedagogerna på Sländan själva högläsningsstunderna under fokusgruppintervjun: 
 
Christine: ”Jag brukar försöka med att prata emellan (varje uppslag i boken, min anm.) 

och så får de räcka upp handen och så får några prata och sen får de vänta tills 
nästa uppslag är läst. Blir det en jättebra diskussion och man har tid då kan 
det få vidgas lite, men annars försöker man hålla i det. Man kan ta det efteråt 
också för ibland flyter det iväg.” 

 
Elin: ”Jaa men precis där måste man ju stoppa för då kan dom ju susa iväg till nåt 

annat liksom.” 
 
Christine: ”Men det är ju kul när det blir massa kommentarer och dom liksom bygger 

vidare på och känner igen sig och sådär, det är roligt att läsa då, och när dom 
är med och lyssnar.” 

 
Johanna: ”Sen är det väl ett sätt att varva ner också man behöver få dom till att göra det 

ibland på ett bra sätt.”  
   

Pedagogen Christine beskriver hur hon under högläsningen försöker föra en dialog med 
barnen om innehållet i boken. När jag går igenom fältanteckningarna och de 
högläsningsstunder som förekom under min tid på förskolan blir det tydligt att det är så 
pedagogerna på Sländan arbetar. Den dialog som förekommer, äger rum under 
högläsningen. Barnen reflekterar och ställer frågor, likaså pedagogen. En intressant 
iakttagelse är att barnen beter sig olika beroende på vad de har att säga. Vill de fråga eller 
kommentera något om bokens text eller bild, ställer de frågan rakt ut, vilket också 
accepteras av pedagogerna. Önskar de däremot att dela med sig av en erfarenhet eller göra 
en mer långsökt association, räcker de automatiskt upp handen. Pedagogerna är också noga 
med att påpeka vikten av handuppräckning vid dessa typer av utläggningar. Att högläsning 
i grupp pågår som envägskommunikation, som Dominkovic, Eriksson och Fallenius menar, 
stämmer alltså inte i detta fall149. Trots att högläsningsstunderna, som pedagogen Christine 
också påpekar ovan, kan ”flyta iväg”, upplever jag att barnen finner stunderna givande. 
Anledningen till detta kan vara att barnen har de förmågor och den vana som krävs för att 
klara denna typ av kommunikationsakt150. Tack vare sin litterära kompetens klarar de av att 

                                                
147 Den dagliga högläsningsstunden benämns av alla pedagoger som sagostund. Av denna anledning kommer jag 

hädanefter att blanda begreppet högläsningsstund med detta begrepp.  

148 070328 

149 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.132 

150 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.32 
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hålla koncentrationen på berättelsen samtidigt som de följer sina egna och kamraternas 
associationer. Acceptansen hos pedagogerna vad gäller barnens kommentarer och frågor 
skiljer sig från högläsningsstunderna som beskrivs i Kårelands antologi151. Där 
framkommer att pedagogerna accepterar ett visst kommenterande, men att de inte 
uppmuntrar till samtal samt att de ser som sin främsta uppgift att förmedla texten. I det 
insamlade materialet förekommer visserligen att pedagogerna på förskolan Ängen, i likhet 
med pedagogerna i Kårelands studie, minskar utrymmet för barnens egna funderingar av 
praktiska skäl152. Detta påpekas även av pedagogen Elin ovan: ”Jaa men precis där måste 
man ju stoppa för då kan dom ju susa iväg till nåt annat liksom.” Oftast uppmuntrar dock 
pedagogerna till samtal under dessa högläsningsstunder.  
 
Under högläsningsstunderna i det insamlade materialet sker alltså inga samtal före eller 
efter läsningen, bortsett från ett spontant samtal om simning under mellanmålet, som sker 
direkt efter att pedagogen Christine läst Jonne kan inte simma av Ulf Rydberg och Mati 
Lepp. Dominkovic, Eriksson och Fellenius menar att samtal innan och/eller efter 
högläsning är oundgängligt om man har en strävan att lyfta innehållet i boken, eftersom 
samtalen är nödvändiga för att en utveckling ska kunna ske153. Samtalets betydelse betonas 
även av Ekström och Godée, som menar att samtal kring det lästa är en viktig del i en 
medveten läsmetodik154.  
 
Som jag nämnde ovan förklarade pedagogen Elin att Sländans ”sagostunder” har som 
främsta syfte att lugna barnen. I fokusgruppintervjun pekar pedagogerna på ytterligare två 
syften med högläsningen: 
 
Matilda: ”Vad menar ni är anledningen till att ni använder er av barnböcker i 

förskolan?” 
 
Elin: ”Det är väl ett sätt att bearbeta saker. Är det inte? Våra barnböcker handlar ju 

om saker i verkliga livet.” 
 
Christine: ”Vi lånar ju böcker från biblioteket om våra teman också för att ha det som ett 

verktyg att arbeta med. Sen är det ju också att dom blir lugna och dom sitter 
och lyssnar och så, varvar ner innan mellis och sådär.” 

 
Här får syftet att lugna barnen en mer underordnad roll, och istället tar pedagogerna upp 
hur de använder barnböckerna för att bearbeta saker och som ett verktyg i temaarbetet. 
Senare i intervjun tar de även upp fantasi och samvaro mellan såväl barn och vuxen som 
barn och barn som viktiga anledningar till att man läser.  
 

                                                
151 Kåreland, L. 2005, Sid.92 

152 Kåreland, L. 2005, Sid.101 

153 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.132 

154 Ekström, S. & Godée, C. 1984, Sid.55 
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Av det insamlade materialet att döma går pedagogerna på Sländan sällan utanför den 
schemalagda högläsningsstunden. Jag observerar i själva verket ingen annan 
pedagoginitierad läsning under hela undersökningsperioden. En ytterligare aspekt av detta 
är att det i fältanteckningarna framgår hur flickorna på avdelningen, som så uppenbart 
önskar mer högläsningstid med pedagogerna, drar sig för att be om det. När jag vid ett 
tillfälle frågar flickorna varför de inte ber pedagogerna läsa för dem, förklarar de att 
pedagogerna ändå är upptagna med annat. 
 
På Humlan finns ingen schemalagd högläsningsstund, men enligt mina fältanteckningar 
förekommer spontan högläsning flera gånger om dagen på avdelningen. Den äger ofta rum 
i samband med att barnen vilar, och initieras av såväl pedagoger som barn. Oftast är det 
flera barn som lyssnar till sagan, även om det förekommer att en pedagog läser en bok med 
ett ensamt barn.  
 
I fokusgruppintervjun framhåller pedagogerna på Humlan att det främsta syftet med deras 
högläsning är att främja barnens språkutveckling. Dominkovic, Eriksson och Fellenius 
beskriver hur bilderböcker för små barn, genom att den vuxne och barnet tillsammans 
benämner det avbildade, lär barnet att bilden kan kommunicera om något icke närvarande. 
De hävdar att bilderna stimulerar barnens ”språkinlärning via representationer som senare 
kommer att ersättas av det skrivna språket”155. I högläsningssituationer med de yngsta lyfts 
återigen dialogen mellan den vuxne och barnet/barnen fram, då den ses som central för den 
grundläggande talspråksutvecklingen156. 
 
De syften pedagogerna på förskolan Ängen nämner med barnboksanvändningen, tas även 
upp av Dominkovic, Eriksson och Fellenius: ”För pedagoger kan läsningen vara ett 
arbetssätt där boken ingår som ett moment i dagens aktiviteter, för att samla barnen eller 
för att ge stoff till ett tema”157. Också hos Simonsson finner vi ett resonemang om hur 
pedagoger i allmänhet använder sig av barnboken. Hon menar att pedagogerna ”ser 
barnboken som ett redskap med potential att bland annat främja barnens språkutveckling, 
att utveckla deras fantasi, att ta upp och hantera olika ämnen och frågor, att ge en stunds 
vila eller underhållning och att utgöra en introduktion till den riktiga litteraturen”158. Med 
stöd av dessa citat hävdar jag att man på förskolan Ängen har ett relativt traditionellt sätt att 
arbeta med barnlitteratur.  
 
Högläsningssituationerna på Humlan sker i stor utsträckning i sagovrån, som är inredd med 
en bokhylla och stora kuddar att sitta på, samt är fantasifullt dekorerad, allt för att inspirera 
till läsning. Enligt Dominkovic, Eriksson och Fellenius bör en lässituation med små barn 
vara så lik en hemsituation som möjligt för att vara givande159. Denna aspekt efterlevs 

                                                
155 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.46 

156 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.152 

157 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.13 

158 Simonsson, M. 2004, Sid.15 

159 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.141 
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enligt mina fältanteckningar väl av pedagogerna. Högläsningen sker ofta i samband med 
barnens vila och innehåller alltid ett stort mått av fysisk närhet. Denna närhet i form av 
kroppskontakt är i enlighet med vad Dominkovic, Eriksson och Fellenius säger om trygghet 
som en god förutsättning för att inlärning ska kunna ske160. 
 
Högläsningsstunderna för de minsta präglas, i likhet med dem på Sländan, av en dialog 
mellan barn och vuxen under läsningens gång. Enligt mina fältanteckningar ställer barn och 
pedagog frågor om bokens ikonotext, och barnen relaterar ofta till egna erfarenheter Detta 
överensstämmer med de dialoger som förekommer i Simonssons material161. Barn och 
pedagoger försöker i dessa dialoger tillsammans reda ut frågor och gör därmed mening av 
texten.  
 
Ser man sammantaget på pedagogernas högläsningsstunder ser man att högläsningen har en 
funktionell eller social roll snarare än en pedagogisk, eftersom den mestadels används i 
syfte att samla eller lugna barngruppen. Detta bekräftar de resultat Ödman och Williams-
Graneld kom fram till och som togs upp i bakgrundsavsnittet i denna uppsats. I det 
insamlade materialet blir det också tydligt att pedagogerna lägger sig vinn om att läsa 
böcker som barnen tycker om och klarar av, vilket enligt Pramling, Asplund Carlsson och 
Klerfelt kan ses som en strategi för att uppnå det önskade lugnet162.  

5.4.4 Biblioteksbesök 

 
Under min tid på förskolan förekommer ett biblioteksbesök163, två pedagoger på Sländan 
gör tillsammans med fyraåringarna ett besök på kommunens bibliotek. Såhär beskriver 
pedagogerna själva hur biblioteksbesöken ser ut: 

 

Matilda: ”Så hur går ni tillväga då när ni går till biblioteket, hur gör ni för att veta vilka 
böcker ni vill låna?” 

 
Christine: ”När vi har gått med dom stora barnen så har vi ju sagt att det ska vara tyst 

och lugnt, gå runt och titta på vilka böcker ni vill. …Dom går runt och tittar 
och plockar några böcker och sitter och tittar, så ska dom lägga i en hög dom 
böcker som dom vill låna. Sen så blir det ju oftast en jättehög och så i slutet 
går man igenom dem.” 

 
Christine: ”Och så får dom böckerna dom har valt och så blir det två per barn eller 

nånting och så tar vi och letar upp lite om temat.” 
 

                                                
160 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.19 

161 Simonsson, M. 2004, Sid.179 

162 Pramling, I, Asplund Carlsson, M. & Klerfelt, A. Lära av sagan. 1993, Sid. 32 

163 Förskolan gör regelbundna biblioteksbesök ungefär var fjärde vecka. 
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Elin: ”Oftast blir det ju böcker dom tycker ser roliga ut på framsidan.” 
  

Johanna: ”Men det är också viktigt att titta lite i dom, innan man lånar, för att se om 
man kan tänka sig att läsa dom.” 

 

Beskrivningen ovan är ganska träffande vad gäller det biblioteksbesöket jag observerade: 
 
18/4 2007 
Biblioteket 

Innan vi går in frågar pedagogen Christine om barnen vet vad det är som 
gäller på biblioteket. Barnen svarar snällt att de vet att man inte får busa eller 
störa andra och att man måste vara tyst. När vi kommer in på biblioteket 
sysselsätter sig barnen direkt med böcker, pussel samt en dockteater, vilket 
visar att detta är en för barnen familjär miljö. 
 
Pedagogerna diskuterar hur de ska gå tillväga för att låna böcker denna gång, 
något som med andra ord inte har planerats i förväg. De kommer överens om 
att barnen får välja böcker som de vill låna och lägga dessa i en hög. 
Böckerna ska sedan sorteras utav pedagogerna som väljer vilka av böckerna 
barnen får låna. Pedagogerna kommer också överens om att inte låna några 
böcker om det aktuella temat, Hälsa. Detta kan bero på den tidsbrist som en 
av pedagogerna nämner.  
 
Barnen går vant runt på biblioteket och hämtar de böcker de vill låna. En del 
sitter och läser. Vid ett tillfälle uppmanar en av pedagogerna barnen att leta 
efter böcker som de vill ha på vilan. När högen med barnens böcker är 
tillräckligt stor samlar pedagogen alla barn och går tillsammans med dem 
igenom alla böcker. De böcker som sorteras bort har enligt pedagogen 
Christine för mycket text för att barnen ska orka lyssna på dem. En bok 
sorteras bort med motiveringen att den har lånats tidigare, en annan för att 
den verkar vara för äldre barn. 
 
De böcker som lånas förutom barnens böcker är tre böcker med tillhörande 
diabilder, vilka pedagogerna får hjälp av en bibliotekarie att hitta.  
 

Biblioteksbesöket förefaller vid detta tillfälle vara en följd av tidigare boklån och framstår 
som relativt oplanerat. Barnens litterära kunskaper gör sig återigen påminda under besöket i 
och med själva låneakten. Att låna böcker på detta sätt blir möjligt för förskolan just på 
grund av den kompetens barnen besitter på området, och hade kanske inte varit möjligt på 
en annan förskola. Detta speglar enligt mig återigen hur pedagogerna ser på barnen som 
boknyttjare kompetenta nog att utföra denna uppgift. När barnen gör dessa egna val har 
också låneböckerna utgångspunkt i deras aktuella intressen164, vilket är positivt. Trots detta 

                                                
164 Ekström, S. & Godée, C. 1984, Sid.51 
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är bokurval gjorda med en pedagogs kunskap och erfarenhet väsentliga. Bra bokurval 
kräver dock kunskap om såväl barnlitteratur som barns utveckling165. 

5.4.5 Hur blir pedagogernas värderingar synliga i förskolans dagliga 

verksamhet? 

 
Under fokusgruppintervjun pekar pedagogerna på svårigheterna med att säga vad som är 
karaktäristiskt för en bra barnbok. Pedagogen Johanna menar att barnböcker på en 
småbarnsavdelning snarare ska komplettera varandra vad gäller språk, bilder och utrymme 
för fantasi, än i sig själva vara fullkomliga. Vidare menar pedagogerna att det ändå finns 
beståndsdelar som är nödvändiga för att en barnbok ska kunna bli uppskattad, och nämner 
delar som fantasi och att barnen ska kunna känna igen sig i berättelsen. Resonemanget 
liknar det som Ekström och Godée för gällande vilka böcker som är bra för barn166. De 
menar att för lite forskning finns på området för att man ska kunna säga vilken påverkan 
olika böcker har på barn. Det vi kan ange är vuxnas syn på vad som är bra barnlitteratur, 
och detta är enligt dem ”ärliga böcker som hjälper dem att känna igen sig, sin egen 
situation, sina känslor och handlingar”167.  

 

När det gäller vilken barnlitteratur pedagogerna inte kan tänka sig använda i förskolan är 
svaret entydigt; böcker som är för långa, som man riskerar att inte hinna färdigt eller som 
får barnen att tappa koncentrationen. Pedagogen Christine tar i fokusgruppintervjun även 
upp ett exempel på en bok som både för henne och för barnen framstod som obegriplig och 
som innehöll en hel del fula ord. Pedagogen menar att det förvisso kan finnas ett syfte med 
fula ord i en barnbok, och att hon kan tolerera det till en viss grad, men att det i denna bok 
framstod som helt obegripligt. Vad som är olämplig litteratur diskuteras alltså, i likhet med 
pedagogerna i Simonssons studie, i termer av vad som är begripligt och lämpligt för 
barnen168.  

 

Bokurval vid såväl inköp av nya böcker som vid biblioteksbesök är tillfällen då 
pedagogernas värderingar gällande bra respektive dålig barnlitteratur blir synliga. Även vid 
besöken på biblioteken, då barnen själva får välja ut böcker, sker en sortering av 
pedagogerna. Den barnlitteratur som barnen möter på förskolan Ängen är med andra ord ett 
uttryck för vilken litteratur pedagogerna anser vara den bästa för dem. I och med att en stor 
del av de böcker som är i omlopp på förskolan är lånade, spelar även biblioteket en stor roll 
i detta sammanhang. I likhet med de forskningsresultat som framkom i en av Kårelands 

                                                
165 Ekström, S. & Godée, C. 1984, Sid.51 

166 Ekström, S. & Godée, C. 1984, Sid.51, 52 

167 Ekström, S. & Godée, C. 1984, Sid.51, 52 

168 Simonsson, M. 2004, Sid.100 
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studier blir således bibliotekarierna och bibliotekets inköpspolitik indirekt avgörande för 
pedagogernas och barnens val av låneböcker169. 

 

Även i valen av litteraturaktiviteter blir pedagogernas kollektiva syn på barnlitteratur 
tydlig. När och hur högläsningen sker, hur dialogen ser ut mellan barn och vuxen under 
högläsningsstunden, att man använder boken som verktyg vid teman och andra val 
relaterade till den pedagogledda användningen av barnboken visar hur arbetslaget förhåller 
sig till och värderar barnlitteraturen.  

6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger och barn använder sig av 
barnlitteraturen i förskolan, hur föräldrar och pedagoger värderar barnboken samt om dessa 
värderingar återspeglas i den dagliga verksamheten. Resultaten förväntades ge klarhet i hur 
sambandet mellan barnbokens ställning och dess användande såg ut.  

6.1 Metoddiskussion 
 
Det faktum att jag använde flera olika metoder för att samla in material till studien gav mig 
möjligheten att belysa olika aspekter av mina frågeställningar. Till exempel kontrollerades 
observationerna mot vad som framkom i fokusgruppintervjun och vice versa.  
 
När det gäller observationerna strävade jag efter att se förskolans vardag ur 
undersökningspersonernas perspektiv. Trots detta var en tolkning av mig, forskaren, 
oundviklig i redogörelsen för deras verklighet. Detta problematiserar Ewald och menar att 
denna förståelse för forskningsanspråket vilar på en grundsyn ”som betraktar all kunskap 
som beroende av de sociala sammanhang den ingår i och betonar det inflytande sociala och 
kulturella processer i miljön har på en människas sätt att uppfatta och förstå världen och på 
hennes sätt att handla i den.”170. Att föra fältanteckningar är inte heller helt oproblematiskt.  
Jag försökte dock att vara så öppen som möjligt med mitt antecknande. Till en början 
märkte jag att detta registrerande av det sagda och gjorda, precis som Ewald beskriver, 
kunde upplevas som besvärande171. Jag och min fältbok blev i undersökningens 
inledningsskede även föremål för barnens intresse, vilket ledde till många, om än 
angenäma, avbrott i antecknandet. Såväl barn som personal fann sig dock ganska snabbt 
tillrätta med förhållandena och jag och fältboken blev en del av förskolevärlden.  
 

                                                
169 Kåreland, L. 2005, Sid.80 

170 Ewald, A. 2007, Sid.41 

171 Ewald, A. 2007, Sid.65 
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Vidare svårigheter med observationer av det slag som jag gjorde ligger i vad man väljer att 
observera. Under fältarbetets gång fann jag mig själv i situationer där jag tvingades välja 
mellan olika händelser som utspelades samtidigt. Vad jag i dessa situationer valde att 
fokusera på, att observera, skedde troligtvis till stor del omedvetet. När jag nu i efterhand 
går igenom mina fältanteckningar blir det tydligt att pojkarna har fått en stor del av 
utrymmet i dessa. Det visar på svårigheter med denna typ av observationer även när det 
gäller genus. Förmodligen har jag i mina observationer tagit något av en traditionell 
pedagogroll och gett pojkarna ett större utrymme än flickorna. Värt att fundera över är 
vilken utgång undersökningen skulle ha haft om jag redan i förväg bestämt mig för att 
endast eller i högre grad observera flickorna. Jag har i denna uppsats ingen ambition att 
belysa genusaspekten av det insamlade materialet, men jag finner det intressant och menar 
att det skulle kunna bli föremål för vidare forskning. 
 
Svårigheterna med fokusgruppen låg dels i att veta hur jag skulle agera som gruppledare, 
men också i att försöka förutse vilka frågor som skulle föra pedagogerna och diskussionen i 
rätt riktning. Brister i utformningen av fokusgruppintervjun samt avsaknaden av vissa 
viktiga frågor gör sig i efterhand gällande.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Föräldrarnas attityd gentemot barnlitteratur 

 

I resultatet framkom att föräldrarna på förskolan Ängen har en övervägande positiv 
inställning till barnlitteratur och användandet av densamma. Enkätsvaren visade på ett 
aktivt användande av barnböcker i hemmen, samt en stor medvetenhet om hur litteraturen 
kan användas för att barnen ska tillgodogöra sig den på bästa sätt. Dessa föräldraattityder 
återspeglades enligt fältanteckningarna även i den dagliga verksamheten genom att barn 
från båda avdelningar visade prov på en stor litterär medvetenhet, i såväl 
högläsningssammanhang som egna bokaktiviteter. Föräldrarnas engagemang i och 
medvetna förhållningssätt till barnlitteraturen gör att barnen har utvecklat flera 
literacyförmågor redan innan de börjar på förskolan. Dessa literacykompetenser 
sammantaget med de läserfarenheter barnen har med sig gör dem till små litterära personer 
med en enorm aptit på böcker och läsning i alla former. 
 
Något intressant som framkom i enkätresultaten var att en klar majoritet av föräldrarna sade 
sig vara ovetandes om hur arbetet med barnlitteratur bedrevs på förskolan. Drygt hälften av 
föräldrarna ville också i framtiden se mer information om hur användningen av barnböcker 
ser ut. Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrarnas inställning till barnlitteraturen 
blir synlig i den dagliga verksamheten genom de litterära kunskaper barnen visar upp. 
Samtidigt har de tidigare inte ställt några krav på förskolan gällande redovisning av det 
litteraturpedagogiska arbetet. Detta motiverar frågan om hur viktigt ett medvetet 
litteraturpedagogiskt arbete egentligen är för föräldrarna? 
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6.2.2 Barnens användande av barnlitteratur 

 

Vi har i avsnitten ovan sett hur barnen på förskolan Ängen besitter en stor kompetens på 
det område jag har valt att observera. De är redan då de börjar på förskolan invigda i 
böckernas värld och har med sig en mängd läserfarenheter. Literacykompetenser172 som 
bokhantering, låtsasläsning, uppmärksammande av text och bild, samt en vana och ett 
behov av bokaktiviteter är påtagliga även hos de minsta barnen på förskolan. Dessa 
inneboende erfarenheter och förmågor gör att barnen hanterar många boksituationer utan 
problem, något som kan tänkas underlätta för pedagogerna. Att barnen är införstådda med 
boken som företeelse samt kapabla att hantera exempelvis en högläsningsituation i grupp, 
betyder dock inte att pedagogernas roll blir mindre betydande. Tvärtom behöver dessa barn 
en mycket medveten litteraturpedagogik med stora litterära utmaningar för att kunna 
fortsätta utvecklas utifrån sina förutsättningar.                 

                                                                                           

Barnens egna bokaktiviteter utgör en stor del av det sociala samspelet på förskolan. I likhet 
med barnen i Simonssons studie använder de böckerna som inspiration till lekar, för att 
befästa samt pröva olika positioner inom kamratgruppen och för att orientera sig samt få 
förståelse för den värld de lever i173. Barnboken används i ett kontaktskapande syfte 
gentemot vuxna och andra barn, och som ett redskap för maktutövande barnen emellan. 
Barnens bokanvändning på förskolan Ängen är med andra ord en stor del av deras vardag 
och avgränsas inte till regelrätta läsaktiviteter.  

 

Barn av båda kön tillbringar mycket tid åt olika bokaktiviteter. Detta kan ställas mot den 
tidigare forskning som Kåreland refererar till, som visar att pojkar vanligen har en negativ 
inställning till litteratur174. Kåreland framhåller dock att ingenting i hennes 
forskningsmaterial ger belägg för detta175, och inte heller i denna studie framkommer 
någonting som pekar på skillnader i flickors och pojkars intresse för litteratur i förskolan.   

6.2.3 Pedagogernas attityder gentemot och användande av barnlitteratur 

 

Den litterära kanon176 som Asplund Carlsson menar förekommer i förskolan är inte särskilt 
synlig på förskolan Ängen. Visserligen uttrycker pedagogerna vid fokusgruppintervjun att 
de tycker att barn ska få ta del av vissa särskilda böcker, som Emma och Totte, Alfons 
Åberg, Guldlock, Hans och Greta, samt böcker skrivna av Astrid Lindgren och Elsa 
Beskow, men de menar att barnen inte nödvändigtvis behöver möta dem i förskolan. Det är 

                                                
172 Dominkovic, K, Eriksson, Y. & Fellenius, K. 2006, Sid.156 

173 Simonsson, M. 2004, Sid.208 

174 Kåreland, L. 2005, Sid.15 

175 Kåreland, L. 2005, Sid.112 

176 Asplund Carlsson, M. 1993, Sid.2 
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inte heller dessa nyss nämnda böcker som är i omlopp på förskolan under min tid där. Den 
nyare barnboksutgivningen får stort utrymme och i barnens egna bokaktiviteter är de oftast 
dessa (Hemmamatch, Kärlekboken m.fl.) som är föremål för intresset.  

 
Trots att boken tilldelas en pedagogisk roll genom att pedagogerna arbetar med den vid 
olika teman177, är denna typ av arbete med litteraturen inte lika ofta förekommande som 
den dagliga högläsningen, vilken oftast har som syfte att lugna barnen. Detta kan enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson leda till att barnen främst förknippar läsandet med 
avkoppling178. Att detta är bokens främsta syfte på förskolan blir även påtagligt vid 
biblioteksbesöket, när en av pedagogerna uppmanar barnen att låna böcker som de vill ha 
på vilan179. 
 
I fokusgruppintervjun förhåller sig pedagogerna till i stort sett alla de mål i Lpfö 98 som 
jag i bakgrundsavsnittet ställer i relation till användandet av barnlitteraturen på förskolan. 
De kollektiva värderingar gällande barnlitteratur som finns i arbetslaget är positiva och det 
råder stor konsensus bland pedagogerna när de understryker betydelsen av bokanvändandet 
i förskolan. Fokusgrupp samt informella samtal visar också att pedagogerna reflekterar 
över förskolan som litterär miljö och sin egen påverkan på barnen som litterära personer. 
Sammantaget kan man säga att pedagogernas attityder gentemot barnlitteratur är 
övervägande positiva, och att det finns ambitioner med det litterära arbetet. Det intressanta 
är dock huruvida detta omsätts i praktiken. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att 
den stora pedagogiska utmaningen ligger i hur pedagogerna lyckas omsätta de specifika 
strävansmålen till praktisk handling, samt i hur pedagoger och barn möts i 
kommunikationen med varandra180. Enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt är 
förskollärare ofta medvetna om den betydelse som valet av litteratur och arbetet med den 
har för barnens utveckling, men har svårigheter med att omsätta denna medvetenhet i 
praktiken181.  
 
I resultatavsnitten framkom hur pedagogernas bokanvändning på förskolan främst har en 
funktionell, och i de små barnens fall även omsorgsbetonad roll. Pedagogerna på 
avdelningen Sländan går inte utanför de schemalagda sagostunderna och barnen är till viss 
del beroende av pedagogerna när det kommer till nyttjandet av böckerna. På avdelningen 
Humlan har barnen full tillgång till böckerna och pedagogerna förefaller vara mer flexibla i 
sitt högläsande, kanske främst på grund av barnens låga ålder.  
 
Att pedagoger har en funktionell snarare än estetisk syn på barnlitteraturen är inte helt 
ovanligt på förskolor i Sverige idag182. Dagens funktionella förskoleverksamhet kan 
                                                
177 Bokens roll i temaarbetet var tydlig, trots detta förekom inget sådant arbete under min tid på förskolan. 

178 Doverborg, E. & Pramling-Samuelsson, I. 2000, Sid.12 

179 070418 

180 Doverborg, E. & Pramling-Samuelsson, I. 2000, Sid.79 

181 Pramling, I, Asplund Carlsson, M. & Klerfelt, A. 1993, Sid. 32 

182 Simonsson, M. 2004, Sid.35 
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förklaras med den syn på förskolan som förankrades av Alva Myrdal, som under 
mellankrigstiden var en förgrundsgestalt och drivkraft vad gällde en funktionell barnsyn183. 
Myrdal menade att det praktiska och kontaktskapande skulle ligga till grund för 
förskoleverksamheten184, och tilldelade även barnomsorgens professionella fostrare en 
praktisk roll185. Hallberg citerar ett stycke ur det inledande kapitlet av Myrdals Riktiga 

leksaker: ”Utrensning av det oförnuftiga är en rationalisering, som måste ske här likväl som 
den har skett och sker på andra områden: bostadens, födans, klädernas. Det bli vår första 
slutsats: ett förnuftigt leksaksval måste styra produktionen”186. Myrdals funktionella syn på 
barnomsorgen och barnlitteraturen kontrasterar mot det resonemang Ellen Key för om alla 
barns rätt till konst och estetiska upplevelser i Barnets århundrade i början av 1900talet. 
Key betonade vikten av att använda litteraturen även i estetiska syften, och menade att detta 
var något som i allt för stor utsträckning glömdes bort i pedagogiska situationer187. 
Resonemanget Key för går ut på att det som för barnen är det mest tilldragande också är det 
mest givande, och detta var enligt henne sagorna och poemen. 
 
Visserligen diskuterar pedagogerna på förskolan Ängen barnens upplevelser av böckerna 
under fokusgruppintervjun, och gång på gång framhåller de betydelsen av att böckerna ska 
”ge utrymme för fantasi”. Detta kan tolkas som att pedagogerna är medvetna om och 
värdesätter barnens estetiska upplevelser med böckerna. Detta är emellertid inte något som 
återspeglas helt och hållet i deras praktiska handlingar. 
 
Dessa resultat rörande pedagogerna är intressanta att ställa mot läroplanen för förskolan 
och de mål som togs upp i bakgrundsavsnittet i denna uppsats. Där framkom hur få 
konkreta uttalanden som egentligen görs om litteratur och läsning i Lpfö 98, även om 
åtskilliga av målformuleringarna på ett allmänt plan kan kopplas till dessa områden188. Det 
är således upp till pedagogerna själv att komma fram till hur målen ska uppnås, och 
huruvida de ska kopplas till läsning eller litteratur. Läroplanens otydlighet samt brist på 
metodik och didaktik leder till att användningen av barnlitteraturen i förskolan till stor del 
blir beroende av pedagogernas enskilda intresse av och kunskap på området. Kanske vore 
mer detaljerade måldokumentstexter i likhet med Pedagogiska programmet för förskolan 
från 1987189 att föredra i detta sammanhang för att uppnå ett mer likvärdigt 
litteraturpedagogiskt arbete i förskolorna. På så sätt skulle förutsättningarna för att ge alla 
barn en kvalitativ relation till litteratur bli bättre. 

                                                
183 Hallberg, K. 1996, Sid.80 

184 Porath, E. Föräldrastödsmodeller – en granskning av innehåll och metodik. 2001, Sid.5 

185 Hammarlund, K.G. Barnet och barnomsorgen. Bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt. 1989, Sid.30 

186 Hallberg, K. 1996, Sid.82 

187 Skriftserien, Barnets århundrade. Ellen Key. 1995, Sid.126 

188 Kåreland, L. 2005, Sid.56 

189 Socialstyrelsen Pedagogiskt program för förskolan. 1987, Sid.32 
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6.3 Avslutande kommentar 
 
Föräldrarna i denna studie har en positiv inställning till barnlitteratur och tycks utifrån 
enkätresultaten värdera denna högt. Det är tydligt att barnen deltar i högläsningsstunder 
samt har tillgång till böcker i hemmen, och att föräldrarna fungerar som läsande förebilder. 
Föräldrarnas värderingar och engagemang blir synliga i förskolans verksamhet genom 
barnens handlingar och attityder i boksituationer. Vidare kan vi se hur föräldrarna vid 
tillfrågan önskar mer information om det litteraturpedagogiska arbetet på förskolan. Inga 
sådana krav verkar dock tidigare ha ställts på pedagogerna. 
 
Barnen besitter en mängd literacykompetenser som dagligen gör sig påminda i 
boksituationer tillsammans med såväl vuxna som andra barn. De kan hantera böcker på ett 
adekvat sätt och är kapabla att behålla koncentrationen vid högläsningsstunder samtidigt 
som de för samtal kring bokens innehåll. Något som stärker bilden av barnen som litterära 
personer är deras intresse av litteraturupplevelser, de uttrycker en enorm aptit på böcker 
och boksituationer i alla former. Barnens egna bokaktiviteter visar vidare hur barnboken, 
även utanför högläsningsstunden, är en viktig och stor del av deras vardag på förskolan. 
Den fungerar som ett redskap i det sociala samspelet, ger inspiration till lekar, samt ger 
barnen en förståelse för den värld de lever i.  
 
Även pedagogernas positiva attityd till barnlitteratur är uppenbar, och i 
fokusgruppintervjun motiverar de den pedagogledda läsningen på förskolan med språkliga, 
sociala, känslomässiga, estetiska samt kulturella aspekter. Enligt min bedömning 
återspeglas dock inte alla dessa aspekter av läsandet i deras praktiska handlingar. I den 
dagliga verksamheten är det istället den funktionella synen på barnlitteraturen som är den 
mest påtagliga. Barnböckerna används främst i syfte att lugna barnen, och ofta i samband 
med vila. På småbarnsavdelningen kan man se en något mer omsorgsbetonad högläsning än 
på storbarnsavdelningen. På båda avdelningarna använder man sig även av litteraturen i ett 
pedagogiskt syfte, som kunskapskälla i temaarbeten. Detta sätt att använda sig av 
litteraturen har dock en underordnad roll. 
 
Sambandet mellan barnbokens ställning och användandet av den kan utifrån detta sägas 
vara tämligen svagt. Detta betyder i sin tur att mina förväntningar beträffande sambandet 
mellan föräldrars och pedagogers värderingar gällande barnlitteraturen och användandet av 
densamma, uppfylldes. Inte heller i pedagogernas litteraturpedagogik framkom några 
egentliga överraskningar. Vad som var överraskande var att barnen på förskolan var så pass 
litterära samt att deras användning av barnlitteraturen utgjorde en sådan stor del av deras 
vardag på förskolan.  
 
Studien har varit oerhört intressant att genomföra och nya frågor och funderingar har väckts 
under arbetets gång. Det faktum att barnens egna bokaktiviteter oftast pågick i samkönade 
gruppkonstellationer motiverar mitt förslag om fortsatta studier rörande barns egna 
bokaktiviteter ur ett genusperspektiv. Ytterligare en aspekt av läsandet i förskolan som 
enligt min bedömning är värd att utforska är huruvida det litteraturpedagogiska arbetet ter 
sig olika i områden med olika socioekonomisk ställning. Detta skulle sedan kunna ligga till 
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grund för ett utarbetande av en mer detaljerad måldokumenttext gällande det 
litteraturpedagogiska arbetet i förskolan. 
 
Tydligt är att föräldrars attityder och förväntningar, barns erfarenheter och förmågor samt 
pedagogers litterära ambitioner och förmåga att realisera dessa alla är viktiga beståndsdelar 
i det litteraturpedagogiska arbetet. Detta är något som måste tas i beaktande om vi vill se en 
kvalitativ utveckling av läsandet i förskolan. 
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Bilaga 1. Brev till pedagoger 

Hej pedagoger! 
 
Jag heter Matilda Perder och studerar till lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Den här 
terminen gör jag mitt examensarbete, vilket innebär att jag skriver en uppsats på C-nivå. 
Ämnet för examensarbetet är barnlitteraturen i förskolan, och syftet med studien är att 
undersöka dels hur barnlitteraturen används i förskolan och dels hur pedagoger och 
föräldrar ser på barnboken.  
 
Undersökningen kommer till största delen att bestå av deltagande observation. Detta 
innebär att jag kommer att befinna mig på er förskola under en period för att observera 
verksamheten. Jag kommer också att intervjua pedagoger på förskolan samt lämna enkäter 
till föräldrarna. Eventuellt kommer jag även att ta med spontana samtal med barnen i 
uppsatsen.  
 
All medverkan är frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande. 
Intervjuerna, som kommer att spelas in på band, sker helt anonymt. Allt material jag samlar 
in är konfidentiellt och ska endast användas i denna undersökning. I uppsatsen kommer 
varken namnet på förskolan eller kommunen att nämnas.  
 
Har ni några frågor kan jag nås på  
telefon: 0739430334 eller mail: matilda.perder@student.lhs.se 
 
 
Tack på förhand! 
 
Matilda Perder 
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Bilaga 2. Brev till föräldrar 

Hej föräldrar! 
 
Jag heter Matilda Perder och studerar till lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Den här 
terminen gör jag mitt examensarbete, vilket innebär att jag skriver en uppsats på C-nivå. 
Ämnet för examensarbetet är barnlitteraturen i förskolan, och syftet med studien är att 
undersöka dels hur barnlitteraturen används i förskolan och dels hur pedagoger och 
föräldrar ser på barnboken.  
 
Undersökningen kommer till största delen bestå av deltagande observation. Detta innebär 
att jag kommer att befinna mig på er förskola under cirka fyra veckor, med start vecka 13, 
för att observera verksamheten. Jag kommer också att intervjua pedagogerna på förskolan 
samt lämna enkäter till er föräldrar. Eventuellt kommer jag även att ta med spontana samtal 
med barnen i uppsatsen. All medverkan är frivillig och sker helt anonymt. Jag har 
tystnadsplikt och materialet jag samlar in är konfidentiellt och ska endast användas i denna 
undersökning.  
 
För att kunna ta med eventuella samtal med barnen i uppsatsen behöver jag ert tillstånd, 
vilket ni ger genom att fylla i nedanstående talong. Självklart kommer inga namn att 
uppges i uppsatsen. 
 
Ifylld talong lämnas till personalen på förskolan senast måndag den 26 mars 2007 
 
Har ni några frågor kan jag nås på  
telefon: 0739430334 eller mail: matilda.perder@student.lhs.se 
  
Tack på förhand!  
 
 
Matilda Perder              
 

 
Jag tillåter att mitt barn medverkar i undersökningen                           
 
Jag tillåter inte att mitt barn medverkar i undersökningen                    
 
 
Barnets namn: …………………………………………………………… 
 
 
 
Målsmans underskrift: …………………………………………………… 
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Bilaga 3. Enkät till föräldrar 

1. Är Ditt barn pojke eller flicka?  Ange endast ett alternativ! 
     
                   Pojke 
                   Flicka 
 
2. Läser Du barnböcker för Ditt barn hemma? 
              
                  Ja, dagligen 
                  Ja, flera gånger i veckan  
                  Ja, en gång i veckan 
                  Ja, en gång i månaden 
                  Nej    
           
3. Hur tror Du att barnböcker påverkar barns utveckling? 
                      
                  Mycket positivt 
                  Positivt 
                  Inte nämnvärt 
                  Negativt 
                  Mycket negativt 
              
4. Vilken roll anser Du vara barnbokens viktigaste i förskolans verksamhet?               
              
                  Den ska dagligen vara i fokus  
                  Pedagogerna ska arbeta medvetet med den 
                  Den ska användas på barnens begäran 
                  Den ska inte ha en större roll än någon annan del av verksamheten 
                
5. Svarar förskolans sätt att arbeta med barnböcker idag mot de förväntningar Du har? 
             
                  Ja 
                  Nej 
                  Jag vet inte hur förskolan arbetar med barnböcker 
                  Jag har inga förväntningar 
 
6. Skulle du vilja ha mer information om hur arbetet med barnböcker ser ut på förskolan? 
            
                  Ja               
                  Nej, jag är nöjd med den information jag får 
                  Nej, jag tror att pedagogerna gör vad de ska 
 
7. Hur skulle Du vilja att man arbetade med barnböcker på förskolan?                         
 
 
Tack för Din medverkan!         
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Bilaga 4. Intervjuguide till fokusgrupp 

Vad är anledningen till att pedagogerna använder sig av barnböcker i förskolan? 
 
Vad tror de att barnen får ut av böckerna? 
 
Vilken roll menar pedagogerna att barnboken ska ha i förskolan? 
 
Hur går pedagogerna tillväga när de ska låna böcker på biblioteket? 
 
Vad tycker pedagogerna är utmärkande för en bra barnbok? 
 
Vilka böcker tycker pedagogerna att barnen ska möta under sin tid på förskolan? 
 
Vilka böcker kan pedagogerna inte tänka sig att använda? 
 
Hur ser pedagogerna på barnens egna bokval, vid t.ex. biblioteksbesök? 
 
Vad har pedagogerna för uppfattning om hur barnen använder böckerna? 
 
Vad får pedagogerna ut av att läsa för barnen? 
 
 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 

 


