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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om förskollärares syn på barnböcker i förskolan. Frågor som 
uppsatsen byggde på var vilket syfte förskollärarna hade med barnboken, hur och vem som väljer och om 
förskollärarna ansåg att det fanns ett samband mellan att läsa för barn och barnens läsutveckling. Vi använde 
oss av en intervjumetod för att besvara syfte och frågeställningar. Genom intervjuerna kunde förskollärarna 
beskriva sina erfarenheter ur sitt perspektiv. Intervjuerna transkriberades, sammanställdes och kategoriserades 
efter likheter och skillnader. Detta resulterade i tio kategorier som i analysen kopplades till teori, uppsatsens 
syfte och frågeställningar. De olika kategorierna beskrivs här kortfattat. Förskollärarna hade olika syften med 
barnboken beroende på användningsområde. Barnboken valdes ut tillsammans med barnen eller enbart av 
förskollärarna. Förskollärarna kunde se ett samband mellan att läsa för barn och barnens läsutveckling och 
samtliga förskollärare belyste vikten av att läsa för barnen. Med denna uppsats kom vi fram till att 
förskollärarnas syn och kunskap om barnboken är viktig då den lägger grunden för barnens läsutveckling.            
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Inledning 
Läs- och skrivutvecklingen är något de allra flesta går igenom i sitt liv. Var vi än tittar och 

befinner oss, ser vi skrift i olika former (Elbro, 2004). Redan i tidig ålder kommer barn i 

kontakt med barnböcker och dess innehåll, genom bland annat högläsning. Kåreland och 

Lindh-Munther menar att barn görs till läsare långt innan de själva kan läsa och skriva. Detta 

sker genom att barnen vid högläsning lär sig att använda och förstå text (2005).  

 

Vi, uppsatsförfattarna, läste mycket böcker tillsammans med våra föräldrar när vi var små. 

Några av böckerna som vi har starkast minnen till är Astrid Lindgrens böcker Barnen i 

Bullerbyn och Emil i Lönneberga. Vi har haft turen att växa upp i närheten av miljöerna där 

Astrid Lindgren hämtade inspiration till böckerna, samt där filmerna spelades in och hade då 

möjlighet att besöka dessa platser. Vi minns att vi kände igen oss och kunde identifiera oss 

med karaktärerna, eftersom vi växte upp i liknande miljöer. Dessa upplevelser väckte vår lust 

och nyfikenhet till att själva lära oss att läsa.    

 

Många av barnen i dagens samhälle går i förskolan. Pedagogerna på förskolan har en stor och 

betydande roll i barnens läsutveckling. Det är till viss del upp till pedagogerna att väcka 

barnens intresse och nyfikenhet för böcker. Det går inte bara att sätta en bok i händerna på ett 

barn och förutse att de ska bli intresserade av läsning (Elbro, 2004). När barnen sedan börjar 

skolan är det till deras fördel för läs- och skrivutvecklingen om de är bekanta med boken och 

dess innehåll. Det är viktigt att böckerna finns med som en naturlig del av barnens liv redan 

från början.  

 

Vi vill med denna uppsats belysa vikten av barnbokens betydelse i förskolan ur 

förskollärarnas perspektiv. Vilken är förskollärarnas syn på barnboken? Hur används och 

väljs barnboken ut på förskolan? Ser förskollärarna ett samband mellan att läsa för barn och 

barnens läsutveckling? Detta är frågor som tas upp i denna uppsats.  
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Litteraturgenomgång  
I litteraturgenomgången kommer teori och tidigare forskning att presenteras. Teoridelen 

innehåller bland annat, definition av begrepp som tas upp i uppsatsen, teorier om hur läsning 

används i olika situationer, utföranden och vilka förutsättningar som lägger grunden för 

läsningen. Under delen tidigare forskning presenteras fyra olika studier som behandlar 

barnboken ur olika perspektiv.    

   

 

Teori 

Definition av begrepp 
Det finns flera olika definitioner av begreppet barnlitteratur. Klingberg (1962) definierar 

begreppet barnlitteratur:  

 

Vad som behandlas är inte vad som barn under olika tider kan ha läst 
eller fått sig föreläst utan vad som utgivits för barn. Jag har inte heller 
ansett att endast den rent underhållande litteraturen skulle tas med. 
Läroböcker, däri inbegripet ABC-böcker, och katekeser har jag i 
emellertid inte behandlat. (s. 9)  

 

Hellsing (1963) använder sig av Klingbergs definition när han diskuterar barnbokens mål och 

medel. Han menar att barnlitteratur är böcker och tidningar som är utgivna för barn och 

ungdomar med undantag för rena skolböcker.1   

  

Det finns olika typer av böcker för barn, exempelvis pekböcker, bilderböcker och faktaböcker.  

Pekbokens uppbyggnad bygger på en bok med enbart bilder och utan text. Syftet med 

pekboken är bland annat att barnen ska kunna känna igen föremål. ”Genom pekboken 

grundlägger barn en vana att umgås med och ha roligt med böcker, vilket kan ha betydelse för 

deras intresse för böcker och läsning senare i livet.” (Kåreland, 2001 s. 54). Bilderboken är en 

naturlig grund för barnets litteraturutveckling (Chambers, 1994). Denna typ av bok innehåller 

en kombination av två delar vilka består av verbala och visuella nivåer. Läsaren och de som 

lyssnar får själva sätta ihop kombinationen av delarna och skapa sin uppfattning om boken 

(Nikolajeva, 2000). Faktaboken bygger ofta på bilden som en grundläggande del av 

                                                 
1 I denna uppsats använder vi oss av samma definition av barnlitteratur som Klingberg och Hellsing. Vi väljer att 
använda begreppen barnlitteratur och barnbok.   
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informationen. Denna typ av bok handlar vanligtvis om natur, djur, fåglar och växter 

(Kåreland, 2001).    

 

 

Läsning  
Läsning består av olika delar där de största delarna är avkodning och språkförståelse. 

Avkodning är något unikt för läsningen och används endast vid läsning av text. Det innebär 

att det sker en identifikation av ordet, det vill säga att läsaren förstår betydelsen av ordet, de 

grammatiska egenskaperna och uttal (Elbro, 2004). Denna process förklaras tydligt i Druid 

Glentows (2006) handbok där avkodning beskrivs som att tolka, förstå och kunna hantera 

skriftliga symboler. Det finns symboler i många olika sammanhang, exempelvis inom 

musiken. Där används symboler, i form av noter, men det går även att spela utan att använda 

sig av noterna. När det gäller avkodning av text har symbolerna en annan betydelse då det inte 

går att läsa utan bokstäver. Språkförståelse är däremot inte något specifikt för läsning, utan 

det används även när människan lyssnar till det talade språket. Delarna som språkförståelsen 

bygger på är meningarnas byggnad, språkliga bilder, textens outtalade budskap, genrer och 

textens ämne. En annan del som spelar en viktig roll vid läsning är motivationen (Elbro, 

2004). Om läsaren inte är motiverad är det svårt att utvecklas till en god läsare även om man 

har avkodningen och språkförståelsen (Taube, 2007a). För att utvecklas till engagerade och 

tänkande läsare måste barn läsa ofta och regelbundet under sin uppväxt menar Chambers 

(1994).   

 

 

Förutsättningar för läsning  
I tidig ålder möter barnen litteraturen via muntliga berättelser, barnramsor och lekar. Detta 

kommer barnen så småningom att möta i böcker (Chambers, 1994). Mötet med barnlitteratur 

vid de första åren i barnens liv är betydelsefullt. Barnets nyfikenhet och motivation väcker 

lust för skriftspråkets delar (Lindö, 2005). Elbro (2004) menar att barn som under 

förskoleåldern bekantat sig med bokstäver, böcker och skrift utvecklar en bokstavskännedom 

som de sedan har fördel av i läs- och skrivutvecklingen. Även Eriksen Hagtvet (2004) och 

Taube beskriver vikten av att barn utvecklar en medvetenhet om språkljud och 

bokstavskombinationer, för att kunna lära sig läsa. Detta kan utvecklas genom exempelvis 

högläsning (2007a).  
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Lässituationen 
Det är den som läser boken som ska vägleda lyssnaren till nya upptäcktsresor inom bokens 

värld och läsupplevelsen ska vara lustfylld och frivillig (Lindö, 2005). Chambers menar att 

barn ofta kommenterar, skrattar, pratar och lever sig in berättelsen vid lässituationen. Det 

betyder att det inte är nödvändigt att begära att barnen ska vara tysta under lästillfället. Om 

läsaren begär att barnen ska vara tysta kan det leda till att de tappar lusten för läsning (1994). 

När barnen lyssnar till en bok tillåts de att försvinna in i sina tankar och in i fantasins värld 

(Simonsson, 2004). 

 

Det viktigaste med en bok anser Taube är att den har mycket att bjuda på, exempelvis glädje 

och spänning. Det väsentligaste är framförallt att barnen upplever att de stimuleras genom att 

lära sig själva (2007a). För att detta ska uppfyllas måste den som läser för barnen vara insatt i 

boken. Uppläsaren ska veta vad boken handlar om, så att den kan anpassas efter barngruppen. 

Detta för att det inte ska uppkomma oväntade överraskningar eller för barnen svåra ord som 

måste förklaras. Barn vill gärna läsa en bok de tycker om och känner igen gång på gång. 

Anledningen till detta är att barnen vill återuppleva samma känsla som de fick första gången 

och varje gång de läser boken upptäcker de nya detaljer och får en större förståelse 

(Chambers, 1994).  

 

Den tid som avsätts vid läsning för barn varierar beroende på olika orsaker. En orsak är 

åldern, då små barn oftast har svårare att koncentrera sig än vad större barn har. Ytterligare en 

orsak är vilka hemförhållanden barnet har. Om barnen kommer från en läsmiljö har de lärt sig 

att koncentrera sig och förstår att det finns ett intresse i boken. Barn som inte kommer från en 

miljö med läsning har svårare att ta till sig bokens innehåll (Chambers, 1994). Även Kåreland 

belyser vikten av språklig träning i hemmet. Hon menar att brister i den språkliga träningen 

vanligtvis leder till att barnen får svårare att ta till sig böckernas innehåll. Detta kan i sin tur 

leda till att barnen får svårare att klara sig i skolan med läsningen (2001). Böckerna ska vara 

en naturlig del i barnens vardag. Om boken är främmande för barnen skulle den ha svårt att 

konkurrera med andra medier, exempelvis TV, film och datorer (Chambers, 1994).  
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Högläsning 
Högläsning är en viktig del i barnens läsutvecklingsprocess (Chambers, 1994). För att 

högläsningstillfället ska bli så bra som möjligt är det viktigt att välja en god läsmiljö och 

utifrån en planerad tidpunkt (Lindö, 2005). Idealet är att alla barn bör få lyssna till högläsning 

varje dag. Genom högläsning kan barnen ta del av texter som de vanligtvis inte skulle få 

tillgång till på annat sätt (Chambers, 1994). I texterna finns även nya ord som barnen direkt 

kan använda men även ord som utvecklar barnens passiva ordförråd. De passiva orden kan ha 

stor betydelse för deras senare läsutveckling (Taube, 2007a). Högläsning bidrar till 

betydelsefulla delar för barnen. En av dem är hur barnen lär sig upptäcka textens uppbyggnad. 

Med text i detta fall menar Chambers inte den tryckta texten utan texten som förmedlare. 

Barnen kan koncentrera sig på textens innehåll och upplevelsen genom berättelsen. Eftersom 

barnen inte själva kan läsa får de hjälp med denna kunskap av uppläsaren. När barnen senare 

kommer att börja sin egen läsning har högläsningsaktiviteten förberett dem på vad texten kan 

förmedla (1994). Taube (2007a) menar att barnen genom högläsning utvecklar en förståelse 

för hur språket och meningsbyggnader är konstruerat. Även Chambers (1994) belyser att detta 

utvecklas genom att läsaren läser med inlevelse och levandegör berättelsen. Detta bidrar till 

att barnen hör hur texten bör förmedlas och lär sig textens skiljetecken och meningsrytm, som 

i sin tur för texten vidare. Även Simonsson (2004) menar att högläsningssituationerna fyller 

olika funktioner. En av dessa är att läsarens val av bok, vid vilostunden efter lunch, har som 

syfte att vara stämningsskapande. Lunchläsning kan även vara en inlärningsaktivitet, där vilan 

inte är huvudsyftet. Läsandet sker då monologiskt men även dialogiskt, barnen är delaktiga 

och förstår då lättare bokens budskap.  

 

 

Läsning som social aktivitet 
Högläsning sker ofta i grupp och blir en gemensam aktivitet som bland annat ger 

förutsättningar för upplevelser och diskussioner (Chambers, 1994). Det är ett bra tillfälle för 

den vuxna att låta barnen uttrycka sig och visa ett stort intresse. Den vuxnas bemötande ska 

vara respektfullt och uppmuntrande vid läsning för barn. Vid tillfällen som dessa ska barnen 

få tid på sig att förmedla sitt budskap (Taube, 2007a). Även Lindö (2005) visar på vikten av 

att barnen känner tillit och trygghet i gruppen så att de vet att de blir respekterade. Det är 

viktigt att barnen upplever att allt de säger är värt att berätta (Chambers, 1993). Om 
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attityderna i barnens omgivning är negativa kan det sänka barnens självförtroende vilket kan 

leda till en ond cirkel för barnens läsutveckling (Taube, 2007b).   

 

 

Stimulerande bokval 
För att öka barnens intresse för böcker och läsning finns det olika tillvägagångssätt. Ett av 

dessa sätt är till exempel att läsa ett stycke ur en bok eller att en hel bok läses upp för barnen. 

Dramatisering är även ett bra sätt för att väcka barnens intresse, då barnen tydligt kan se vad 

som står i texten när den praktiskt utförs. Både vuxna och barn kan delta i denna aktivitet 

(Chambers, 1994). När barnens bokintresse ska väckas finns det olika teman på böcker. 

Böckerna vänder sig till olika målgrupper, vissa med fokusering på manligt eller kvinnligt, 

pojkar eller flickor men det finns även de böcker som vänder sig till alla målgrupper 

(Nikolajeva, 2004). Lindö menar att det genom forskning visar att det är en skillnad mellan 

vad pojkar och flickor vill läsa om. Flickor lyssnar och läser hellre till böcker där det finns 

manliga huvudpersoner i jämförelse med hur pojkar förhåller sig till böcker med kvinnliga 

huvudpersoner. Pojkar tar istället avstånd från sådana böcker, menar Lindö (2005).    

 
 

Tidigare forskning om barnboken 
Simonssons avhandling, Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel (2004), 

bygger på informella samtal och deltagande observationer som visar på 

bilderboksanvändningen utifrån barnens samspel med boken. Simonsson menar att 

pedagogerna på förskolan uppfattar sig själva som professionella bokväljare. Pedagogerna 

anser att det finns en viss typ av barnböcker som är av tillräckligt god kvalitet för att användas 

på förskolan. Barnboken har olika pedagogiska användningsområden, exempelvis att alla barn 

ska bli lästa för minst en gång om dagen. Simonsson menar utifrån sin studie att pedagogerna 

på förskolan vill ha kontroll över hur och vilka böcker som används. Hon visar på att 

pedagogerna genom sitt val av böcker vill styra vad barnen ska läsa om. Detta i tron om att de 

väljer det som är bra för barnen att läsa. Pedagogerna vill till exempel undvika det som är 

skrämmande eller oroande. Ytterligare en slutsats som Simonsson skriver om är att 

pedagogerna upplever att böckerna de önskar låna är svårtillgängliga då de ofta är utlånade. 

De upplever även att det tidsmässigt är svårt att ta sig till biblioteket och låna böcker (2004).   
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Simonsson skriver vidare att bilderboken används av barnen i olika aktiviteter, både enskilt 

och tillsammans med andra. När ett barn har en bok bestämmer han eller hon hur 

bokaktiviteten ska utformas. Hur, var och vem som ska göra vad med boken, till exempel 

hålla, bläddra eller peka i den. I användandet av bilderböcker har Simonsson konstaterat att 

det finns ett tydligt samband mellan bilden i boken och barnen. Bilden är av stor betydelse då 

den ger utrymme för barnens tolkningsmöjligheter beroende på vilket sammanhang de 

befinner sig i. Bilden är inte bara till för att tittas på. Detta märks tydligt i de lässituationer där 

barnen agerar läsare och där de ger bilden mening. Utifrån Simonssons studie lägger hon stor 

vikt vid att texten och bilderna i barnboken anpassas till barnen och deras behov. Hon 

poängterar att bara för att det finns bilder i en bok betyder det inte att bilderna är 

lättförståeliga för barnen (2004). 

 

Kåreland och Lindh-Munther har gjort en enkätundersökning om förskolan som litterär miljö. 

De kom bland annat fram till att vissa av pedagogerna inte har genusaspekten som 

huvudsyftet med bokvalet till litteraturaktiviteterna. Det var däremot vissa andra pedagoger 

som medvetet valde böcker efter hur genusperspektivet framställdes. Undersökningen visar att 

pedagogernas syn på skillnaden mellan pojkar och flickors val av böcker varierar. Flickorna 

väljer böcker som handlar om prinsessor och andra kvinnliga huvudkaraktärer. Pojkarna vill 

däremot läsa om riddarborgar, dinosaurier och bilar. Enligt några pedagoger, i 

undersökningen, är sagor något alla barn tycker om att lyssna till. Pojkar har, enligt 

pedagogerna, lättare att ta till sig och leva sig in i sagans stämning än vad flickor har. 

Flickorna har en tendens till att vara mer medvetna om kamraternas reaktioner om sagan än 

att själva lyssna på sagans budskap, enligt enkätsvaren. En slutsats är att alla barn är 

intresserade av läsning som aktivitet (2005).  

 

Heath har skrivit en artikel som heter What no bedtime story means: Narrative skills at home 

and school (1982). Studien handlar om hur barn i tre olika samhällen i USA påverkas av 

kulturen och samhället de lever i och hur detta inverkar på deras sätt att ta till sig och använda 

sig av litteratur. Heath konstaterar att det är viktigt att ta reda på barnens förkunskaper om 

litteratur för att kunna anpassa undervisningen efter barnen. Ur de olika samhällen som Heath 

undersökte kom hon fram till att det optimala är att blanda barnens sätt att förhålla sig till 

litteratur. Ett förhållningssätt är att barnen bland annat bör kunna förstå och använda sig av 

boken som förmedlare av en berättelse. En annan aspekt är att det finns genrer inom litteratur 

som förmedlar olika budskap och syften. Det kan till exempel vara att en saga vanligen är 
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påhittad medan en tidningsartikel ofta är baseras på en verklig händelse. Det är även av 

betydelse att barnen lär sig att boken har en speciell uppbyggnad, det vill säga att det finns en 

början och ett slut, meningsbyggnader och grammatik. Barnen lär sig då att tyda skriftens 

olika symboler och hur de ska användas i texten. Heath menar att ytterligare en aspekt är att 

barnen ska kunna sitta stilla och läsa en bok. Medan en annan del är att de ska kunna 

dramatisera litteraturen och kunna leva sig in i de olika karaktärerna. Det är även viktigt att ta 

till vara på berättandets möjligheter (1982).    

 

Jönsson har in sin avhandling, Litteraturarbetets möjligheter – en studie om barns läsning i 

årskurs F-3, gjort en observationsundersökning om litteraturpedagogiska redskap som 

används i undervisningen. Ett av dessa är den gemensamma läsningen. I sin analys kom 

Jönsson fram till att barnen är aktiva lyssnare. För att barnen ska förstå den lästa texten 

använder de sig av sina erfarenheter, bilder, upplevelser och känslor vilket hjälper dem att 

skapa ny förståelse för sin omvärld. Klassrumsmiljön bör vara en trygg plats där barnen vågar 

uttrycka sig, anser Jönsson. Hon skriver vidare att den gemensamma läsningen används på 

olika sätt. Några barn ser den gemensamma läsningen som ett tillfälle att samtala med andra 

om boken. Medan andra barn får insikt och börjar fundera om den gemensamma läsningens 

betydelse för deras egen läsning. Den gemensamma läsningen bidrar även till att barnen vill 

läsa samma bok igen. Lässtunden och gemenskapen tillsammans med de andra barnen öppnar 

en väg in i läsandets värld (2007). 

 

Det har forskats mycket inom barnlitteratur ur olika perspektiv. Simonsson (2004) har 

undersökt bilderboken och dess användning i förskolan. Heath (1982) har gjort en studie om 

hur samhället och kulturen påverkar hur barnen förhåller sig till litteraturen. Kåreland och 

Lindh-Munther (2005) har gjort en undersökning om förskolans litterära miljö. Jönsson 

(2007) däremot har studerat hur litteraturen används som pedagogiskt redskap i 

undervisningen från förskoleklass till årskurs 3. Dessa författare har inte utifrån sina studier 

specifikt studerat förskollärarnas syn på barnboken i förskolan. Det har resulterat i att denna 

uppsats kommer, genom en intervjustudie, undersöka hur förskollärare ser på barnboken. 
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Syfte  
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om förskollärares syn på barnboken i förskolan.  

 

 

Frågeställningar 
• I vilket syfte uppfattar förskollärare att barnboken används i verksamheten?  

• Hur anser förskollärare att de och barnen använder och väljer ut barnboken i 

verksamheten?  

• Hur ser förskollärare på ett eventuellt samband mellan barnens läsutveckling och 

barnboken? 
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Metod 
I metoddelen presenteras uppsatsen metod, intervjufrågornas framställning, 

undersökningsgrupp, genomförande och bearbetning av intervjumaterialet. Det finns även ett 

avsnitt om de etiska principerna och studiens tillförlitlighet vilket utgör en betydande del för 

uppsatsen.  

 

 

Intervju  
Till denna studie använde vi oss av intervju som metod, vilket hade för avsikt att fånga 

erfarenheter och innebörder ur informanternas2 perspektiv. Denna studie kunde även ha 

genomförts med en enkätstudie eller genom observation som metod. Vi valde att använda 

intervjuer för att informanterna då kunde beskriva sina erfarenheter ur sitt perspektiv. Vi som 

intervjuare hade även möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale, 1997).       

 
 

Undersökningens tillvägagångssätt 
Under intervjuerna använde vi oss av ett strukturerat tillvägagångssätt där vi ställde de utvalda 

frågorna i en förbestämd följd (Kvale, 1997). Det finns olika sätt att inleda frågor på, till 

exempel ”berätta för mig”, ”hur” och ”varför” (Chambers, 1993; Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000; Trost, 2005). Vi använde oss främst av frågor som börjar med ”hur”. Trost 

menar att intervjuaren ska försöka förstå informantens sätt att tänka, känna och resonera 

(2005). Frågorna ska inte vara av den karaktär att det går att svara ja eller nej på dem. Istället 

ska de vara utformade så att informanten uppmanas berätta sina erfarenheter och genom att 

ställa ”hur” frågor underlättas detta (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Under 

intervjuns gång bör intervjuaren inte använda frågor som börjar med ”varför”. Enligt 

Chambers (1993) kan ordet varför uppfattas som hårt, förhörsliknande och svårt att svara 

utförligt på. Trost skriver om hur grunden till intervjun bygger på en god början. Därför 

började vi intervjuerna med en öppen fråga som handlade om ämnet (2005). Vid 

framställningen av intervjufrågorna utgick vi från uppsatsens syfte och frågeställningar 

(Stukát, 2005). Med detta i åtanke utformade vi frågorna (se bilaga A) där vi undvek varför-, 

ja- och nejfrågor. Efter den första intervjun gick vi igenom frågorna för att se om det var 

                                                 
2 I metoddelen och framåt i uppsatsen kommer förskollärare och informant att ha samma betydelse. Vi väljer att 
växla mellan dessa två begrepp. 
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något vi ville ändra på. Vi ansåg att frågorna uppfyllde sitt syfte och vi ändrade inte på dem. 

Genomgående i intervjuerna hade informanterna en god förståelse för frågorna och endast i ett 

fåtal intervjuer var vi tvungna att utveckla dem.   

 

Under intervjuns gång är det viktigt att intervjuaren håller inne med sina åsikter så att det inte 

påverkar informantens (Trost, 2005). För att ge respons på det informanten säger är det 

lämpligare att nicka med huvudet eller ge ett instämmande ”mm”, detta kan även leda till att 

informanten utvecklar svaren (Kvale, 1997). Detta fick vi tänka på under intervjuns gång. Vi 

bekräftade och gav respons på det informanten sade men vi upplevde att det var svårt att hålla 

inne med våra åsikter. Det är även av betydelse att vi inte sammanfattar det informanten säger 

under intervjuns gång. Det kan leda till att vi krånglar till det och informanten blir osäker på 

vad han eller hon säger och om det är rätt eller fel. Sammanfattning och analys av materialet 

ska göras efter intervjun menar Trost (2005).    

 

 

Undersökningsgruppen  
Vi använde oss av tio förskollärare när vi gjorde våra intervjuer. Detta för att det var ett 

lämpligt antal informanter i förhållande till uppsatsens tidsdisposition. Till vissa av 

förskollärarna tog vi första kontakten med områdeschefen för att diskutera om vi hade 

förskollärarna till vårt förfogande. Eftersom områdeschefen ansvarade för sina anställda 

ansågs det rätt att ta första kontakten med henne. Områdeschefen berättade för oss vilka som 

var förskollärare på de olika enheterna. Trost menar att det kan finnas risker med att ta hjälp 

av, i detta fall, områdeschefen. Risken är att personen gör medvetna val av informanter som 

hon anser ska gynna undersökningens syfte (2005). Områdeschefens möjlighet att välja mer 

eller mindre lämpliga informanter var begränsat, då det endast fanns ett par förskollärare på 

varje förskola. Hennes hjälp bidrog till att vi sparade tid. Vi valde själva ut vilka vi 

intervjuade utifrån informanternas tid och planering. Resterande delen av informanterna hörde 

till andra områden och hade andra chefer. Vi besökte inte deras områdeschefer på grund av att 

vi ansåg att besöket hos den områdeschef vi besökte, inte var av större betydelse av vår 

förfrågan av informanter. 
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Två intervjuare  
Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans. Trost menar att det kan vara ett stöd att vara 

två intervjuare. Det är av betydelse att intervjuarna har ett gott samspel med varandra, 

däremot får de inte upplevas som makthavande då informanten kan komma att känna sig i 

underläge (2005). Eftersom vi inte var vana intervjuare ansåg vi att det informanterna sade 

lättare kunde uppfattas av oss båda än om vi skulle vara själva. Detta medförde att vi fick en 

större förståelse för vad de sade. Det var till en fördel för oss att vi var två intervjuare och vi 

hade kommit överens om vem som skulle ställa vilken fråga, vilket gjorde att samspelet 

mellan oss flöt på bra. 

 

 

Anteckna eller spela in?  
Till en början var vi osäkra på om vi skulle spela in intervjuerna på band eller om vi skulle 

anteckna under intervjuns gång. Vi spelade in intervjuerna vilket både Kvale (1997) och Trost 

(2005) menar är bra. Författarna menar att vi som intervjuare kan lyssna aktivt och fokusera 

på vad informanten säger under intervjun, när bandspelare används. Nackdelar som Trost 

påpekar är att transkriberingen tar tid och att det är krävande att spola fram och tillbaka för att 

finna specifika detaljer (2005). Vi ansåg att det var viktigare att kunna lyssna och fokusera på 

vad informanterna sade under intervjuerna därför gjorde det inget att transkriberingen var 

krävande och tog tid.  

 

 

Genomförande av intervjuerna 
Det finns fördelar och nackdelar med vilka platser intervjuerna väljs att hållas på. Miljön där 

intervjun äger rum ska vara ostörd plats, där informanten känner sig trygg (Trost, 2005). 

Under våra intervjuer var vi på informantens arbetsplats. På flertalet av förskolorna satt vi i ett 

enskilt rum medan vi på ett fåtal satt i en miljö där barnen passerade under intervjuns gång. På 

dessa förskolor fanns det inte någon möjlighet till att sitta ostört. Vi upplevde att vi själva 

tappade fokus på intervjun den stund barnen hördes, detta påverkade dock inte informanten 

nämnvärt.  

 

Vi funderade på om det skulle bli tysta stunder när vi utförde intervjuerna och hur vi i sådana 

fall skulle bemöta dessa. Kvale (1997) tar upp tystnad under intervjun som ett tillfälle att låta 
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informanten fundera och reflektera över frågan för att sedan själv fortsätta. Vi upplevde att det 

blev tysta stunder och kände då av situationen om vi skulle ställa en ny fråga eller invänta 

informanten. I de flesta fall räckte det med att vänta in informanterna, för de hade ofta mer att 

tillföra efter tystnaden. När informanten pratade på tog vi fasta på Trost (2005) råd att inte 

avbryta och komma med en följd- eller en nyfråga. I vissa fall när informanterna fick en fråga 

började de prata innan de tänkt färdigt istället för att vara tyst och tänka efter. Detta 

resulterade i att informanterna svarade i ofullständiga meningar. Det var viktigt för oss att 

bara ställa en fråga i taget då det är tillräckligt att hålla reda på. 

 

 

Bearbetning av intervjumaterialet  
Vi transkriberade våra intervjuer och det slutliga transkriberingsmaterialet blev 32 A4 sidor. 

Transkriptionerna lästes upprepade gånger för att vi skulle kunna få en djupare förståelse för 

informanternas svar och för att vi skulle bli insatta i materialet (Stukát, 2005). Därefter 

färgmarkerades transkriptionerna efter olika teman, likheter och skillnader. När detta 

bearbetades utgick vi från uppsatsens syfte och frågeställningar. De teman, likheter och 

skillnader som vi fann resulterade i kategorier vilka presenteras, analyseras, kopplas till teori, 

uppsatsens syfte och frågeställningar i uppsatsens analysdel.  

 

 

Forskningsetiska principer 
Trost (2005) belyser vikten av den första kontakten mellan intervjuare och informant, där 

intervjuaren ska motivera informanten till att ställa upp på intervjun. Vi valde därför att 

besöka förskolorna där informanterna arbetade, vilket blev mer personligt och informanten 

fick ett ansikte på oss istället för bara namn. Presentationen av oss var kort och koncis som 

Trost (2005) menar att den bör vara. Vi informerade informanterna om uppsatsens syfte och 

deras uppgift (Vetenskapsrådet, 2002). Vid presentationen ville vi inte beskriva vad intervjun 

skulle handla om allt för ingående. Tanken med detta var att informanterna inte skulle kunna 

läsa in sig i ämnet och uppge en missvisande bild av sina perspektiv. 

 

Vi anpassade intervjufrågorna så att de inte skulle uppta för lång tid, då vi visste att det var 

svårt för personalen på förskolorna att gå ifrån verksamheten. Därefter upplyste vi 

informanterna om intervjuns uppskattade tid som var 10 – 20 minuter. Vi lyssnade till 
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förskollärarnas önskemål om tid och plats för intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002). För att de 

skulle komma ihåg den bestämda tiden för intervjun fick de en minneslapp (se bilaga B) där 

det stod datum, tid, våra namn och telefonnummer. Responsen vi fick på minneslappen var 

positiv och uppskattad. Alla informanter vi tillfrågade tackade ja till intervjun. 

 

Vi inledde intervjuerna med att upplysa informanterna om att deras personuppgifter förblir 

konfidentiellt. Läsare till uppsatsen ska inte kunna ta reda på vem som sagt vad 

(Vetenskapsrådet, 2002). Tystnadsplikt går hand i hand med konfidentialitet vilket innefattar 

att vi som intervjuar håller det vi lovar (Trost, 2005).  

  

 

Studiens tillförlitlighet 
Trost (2005) anser att mätningen ska vara stabil. Vid mätningen av människors uppfattningar 

är det svårt att mäta tillförlitligheten. Då människan ingår i en pågående process av 

förändringar där han eller hon ständigt får nya erfarenheter och tankesätt.    

 

Vi genomförde intervjuerna till uppsatsen i ett tidigt skede. Detta medförde att vi dock inte 

var fullt insatta i vårt valda ämne. Om intervjuerna hade lagts vid ett senare tillfälle hade vi 

antagligen utformat frågorna på ett annorlunda sätt. Under intervjuernas gång ställde vi inte 

speciellt många följdfrågor. Vi ville inte att våra följdfrågor skulle ge en missvisande bild av 

informantens uppfattning om ämnet. Vi ansåg att följdfrågorna kunde leda in informanterna 

på våra tankar. Intervjufrågorna var utformade på ett bra sätt. Det vill säga att de flesta 

informanterna förstod frågorna på en gång och vi behövde inte förklara dem ytterligare. Detta 

ansåg vi vara positivt då frågorna mätte det de var avsedda att mäta (Trost, 2005).  

 

 

Metoddiskussion 
Vi ansåg att intervju som metod var ett lämpligt och bra tillvägagångssätt för att uppfylla 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Ett bra komplement till intervjuerna hade för oss varit 

att observera förskollärarna och deras miljö. Detta för att se om deras uppfattningar stämde 

överens med hur det fungerade i praktiken. Vi hade dock inte möjlighet till detta på grund av 

tiden som var avsatt för uppsatsskrivandet. Om vi enbart hade valt att använda oss av 

observationer som metod istället för intervjuer, så menar Stukát (2005) att observationer 
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resulterar i att den som observerar får reda på vad förskollärarna faktiskt gör. Emellertid blir 

inte deras uppfattningar tydligt framförda utan den observerande tolkar det den ser. En 

enkätundersökning syftar till att nå fler människor än vad som är möjligt vid observationer 

och intervjuer. Denna form av undersökning går inte in lika mycket på djupet genom fylliga 

svar och det kan ske misstolkningar (Stukát, 2005). Det har tidigare gjorts studier genom 

observationer och genom enkätundersökning inom liknande områden och därför valde vi att 

använda intervjuer för att tillsammans med dessa studier få en bredare kunskap inom området.  
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Analys och resultat  
I detta avsnitt presenteras intervjuernas resultat och kategoriseras efter uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Kategorierna analyseras utifrån teori och tidigare forskning. Citaten från 

intervjuerna är omskrivna från talspråk till skriftspråk och informanternas namn är fingerade. 

 

 

Förskollärarnas uppfattningar om syftet med barnboken 

Läsning för språkutveckling och läsinlärning 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98), står det skrivet att förskolan ska sträva efter att varje barn 

ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd. Barnen ska även kunna använda språket på olika 

sätt (2006). Analysen visar att flertalet av förskollärarna poängterar att användningen av 

barnboken utvecklar barnens språkutveckling och läsinlärning. De anser att barnen får ett 

rikare ordförråd genom böckerna och därmed ökad ordförståelse. Böckerna ses också som en 

bidragande del till att barnen får ett intresse för det skrivna språket och bokens uppbyggnad. 

Detta stämmer överens med det Elbro benämner som avkodning. Avkodning är en av de delar 

som har mest betydelse för att ett barn ska behärska läsningen (2004). Några få förskollärare 

förklarade att böckerna i sin tur kan leda till att barnen börjar använda sig av bokstäver. 

Däremot är det många av förskollärarna som uttrycker att en diskussion kring boken medför 

att barnen får förståelse för olika begrepp.   

  

De får rikare ordförråd. Det stimulerar fantasin. Man kan prata om 
bilder, ja mycket ordförståelse. De får begrepp, sådant som man 
vanligen inte använder i det vanliga samtalet, som finns i böcker.    

(Sofia)  
 

 

Läsning för att väcka nyfikenhet och intresse 
Samtliga förskollärare anser att barnboken används för att väcka nyfikenhet och intresse hos 

barnen. Lindö (2005) visar på betydelsen att mötet med barnboken ska väcka nyfikenhet och 

lust. Detta är något som förskollärarna ser som en betydande del i sitt arbete. Om barnen inte 

har intresse för läsningen men ändå förstår läsningens delar, är det svårt för dem att så 

småningom utvecklas till goda läsare (Taube, 2007a). En förskollärare uttrycker att barnboken 

går att använda i ett pedagogiskt syfte till exempel för att väcka barnens nyfikenhet kring 

historia.  
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Jag tycker faktiskt det speglar ju en annan tidsanda, Emil levde ju på 
ett helt annat sätt än idag. Det är ju nästan lite historia för att se hur 
samhället var då.  

(Anna) 
 

Flertalet av förskollärarna anser att tillsammans med andra barn och vuxna i omgivningen 

bekantar sig barnen med boken och detta utvecklar en gemenskap. Denna gemenskap belyser 

Jönsson (2007) som en potentiell väg in i läsningen för barnen. Boken ska locka barnen till 

läsning och bidra till att de upptäcker att boken förmedlar någonting, anser några av 

förskollärarna. När barnen har förståelse för boken som förmedlare underlättar det 

språkförståelsen (Elbro, 2004). Ytterligare några av förskollärarna anser att barnen kommer i 

kontakt med sina känslor och sinnesupplevelser genom boken och de får förståelse och 

kunskap. En av förskollärarna utvecklar detta och ger exemplet att böckerna förmedlar ett 

budskap, exempelvis etik och moral.  

 

Ja, att man får in mycket sagor och berättelser. De innehåller ett 
budskap till exempel etik och moral och så, också jätteviktigt. De 
kommer i kontakt med egna känslor. De läser om böcker som är 
spännande eller otäcka. Om man känner sig lite ledsen eller tycker 
synd om, ja det finns ju allt med empati och sympati, lite 
sinnesupplevelser. 

(Anna) 
 

Majoriteten av förskollärarna anser att de till exempel kan lyfta fram böckernas innehåll på 

olika sätt. Diskussionen kring bokens innehåll bidrar till att barnen utvecklar förståelse för hur 

de kan tolka texten och bildens olika budskap i boken. Boken hjälper barnen att förstå sig 

själva och sin omvärld och sedan är det upp till förskolan att visa på möjligheter och variation 

i skriftspråket så att barnen blir nyfikna och ser samband (Lpfö 98, 2006). 

 

Jag har märkt att barn har så mycket färdiga bilder. De tittar på film, 
sitter framför dator, de blir ofta otåliga och vill bläddra fort till nästa 
bild, så det är jätteviktigt att läsa. Gärna utan bilder alltså /…/ så att 
det får tänka bilder själva. 

(Lotta) 
 

Ett fåtal av förskollärarna uttrycker att de upplever att barnen får mycket färdiga bilder genom 

media. Därför anser de att det är av betydelse att läsa för barnen. Syftet med detta är att 

barnen ska utveckla förmågan att konstruera egna bilder utifrån böckerna. Även Chambers 

(1994) belyser vikten av att barnen ska använda barnboken. Om boken inte skulle vara en 

naturlig del i barnens vardag skulle barnen ha svårt att stå emot media. 
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Hemmiljöns betydelse för barnens läsintresse 
Beroende på vilka hemförhållanden barnen kommer ifrån har de olika relationer till böcker. 

Därför är det viktigt att förskollärarna tar reda på barnens förkunskaper om läsning och hur de 

använder läsningen i hemmet (Heath, 1982). Enligt många förskollärare har hemmiljön en 

betydande del för barnens läsintresse. Detta är något som märks tydligt på barnen i samband 

med läsning på förskolan. 

 

Där de är vana hemma, där de har läst mycket, där kan de sitta länge 
och lyssna på en saga och komma in i en saga. De barnen som inte 
har den läsvanan hemifrån, där inte föräldrarna läser högt, där kan 
det vara, det kan ta tid. Det med att se inre bilder, så upplever jag. 

(Hedvig) 
 

/…/ man märker vilka som inte är vana vid att läsa. För de som inte är 
vana vid att läsa hemifrån, de läser gärna inte här. De har svårt att 
hitta lugn och ro att sitta och då tycker jag att det är viktigt att vi 
fångar upp dem och sätter dem. Då får man börja på den nivån de är, 
lite lägre och sen öka då. Jag tror att det är jätteviktigt för barn att 
läsa, för att lära sig lättare att läsa sedan. 

(Martina) 
 

Flertalet av förskollärarna uttrycker att de barn som läser hemma tar med sig detta till 

förskolan och vill läsa samma slags böcker där. Merparten av förskollärarna anser att 

föräldrarna bör läsa för sina barn, så att de får kontakt med en bok varje dag. Förskollärarna 

anser att barn som kommer i kontakt med många böcker hemma och på förskolan, får en 

naturlig relation till böckerna och läsningen. Kåreland (2001) menar att om det finns brister i 

språkförståelsen hos barnen har de svårt att förstå bokens innehåll. Detta kan bland annat 

tränas upp genom att barnen får läsning både i hemmet och på förskolan. 

 

 

Läsning för lugn och ro 
Merparten av förskollärarna använder barnboken i syfte att lugna barngruppen och det ska 

vara en avkopplande, lugn och skön stund tillsammans.  

 

Vi har ju så att vi läser, vi läser ju faktiskt innan maten gör vi. Så man 
samlar ihop barnen till en lugn stund, kan man säga. Lugnar ner 
barnen lite. 

(Malin) 
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Några av de intervjuade förskollärarna uttrycker att den planerade läsningen för barnen är i 

samband med lunchen och då är huvudsyftet att barnen ska vila och få en lugn stund. Även 

Simonsson har fått fram att läsning efter lunch är ett vanligt förekommande moment på de 

förskolor som hon har undersökt. Orsaken till detta är enligt Simonsson att det är en utvecklad 

rutin. Förskollärarna, i denna undersökning, menar att läsning i samband med lunch är även 

det lästillfällen där barnen lär sig läsningens olika delar. Simonsson menar att lässituationer 

som dessa bidrar till att barnen tar egna initiativ till att läsa (2004).   

 

 

Användningsområde och hur barnboken väljs ut 

Barnbokens olika användningsområden  
 

Det tycker vi är jätteviktigt och just högläsning att få höra ordet så att 
säga. Det är jätteviktigt, barnen tycker om att läsa. Ibland har vi 
föreslagit att vi ska lyssna på band idag, till exempel om vi är kort om 
personal. /…/ Då säger barnen nej, du ska läsa, läs! De vill höra 
alltså, att man läser. 

(Anna)  
 

Enligt alla förskollärare finns det många olika användningsområden för barnboken. Det är 

viktigt att förskolläraren tar reda på vad barnen har för relation till böcker för att kunna veta 

vilket användningsområde som är mest lämpat för barnen (Heath, 1982). Högläsning är ett 

användningsområde som alla informanter berättar att de använder dagligen, dock sker detta i 

olika former. Syftet med högläsning kan, enligt flertalet av förskollärarna, vara att barnen ska 

få återberätta och diskutera kring det lästa tillsammans med varandra. Det sker en 

kommunikation som gör att barnen får använda sin fantasi. Förskollärarna vill se hur barnen 

har uppfattat texten utifrån barnens sätt att tolka den. De anser också att det är vanligt att 

barnen relaterar till sina erfarenheter när de återberättar.    

 

Jag tror att barn tycker om vardagliga berättelser. Om saker som barn 
själva kan relatera till, till exempel gå och handla, gå till lekparken. 
Jag tror att det är lättare då att ta in om de kan relatera till det om de 
själva varit med om det till exempel gå till tandläkaren. 

(Malin) 
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Chambers menar att högläsning bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för att texten kan 

uppfattas som förmedlare av ett budskap. Detta sker ofta i grupp och kan skapa 

utgångspunkter för diskussioner som kan leda till ökad förståelse för texten. Om barnen har 

lyssnat till högläsning är de förberedda på vad texten kan förmedla när de själva ska börja läsa 

(1994). I Lpfö 98 (2006) står det skrivet att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sitt 

sätt att kommunicera med andra och sitt sätt att utrycka sig på. Även Jönsson skriver om 

gemensam läsning och hur den tolkas på olika sätt av barn i olika situationer. Det Jönsson 

(2007) lyfter fram är vikten av att komma ihåg att alla barn uppfattar saker och ting på olika 

sätt beroende på erfarenheter.   

 

En annan aspekt av användningsområde kan enligt flertalet av förskollärarna vara att använda 

sig av en text vid förklaring av nya ord eller för att öka kunskapen om ett aktuellt ämne, 

exempelvis våren. I Lpfö 98 (2006) står det att förskolan ska sträva efter att främja barnens 

utveckling och lärande genom olika uttrycksformer, med hjälp av bland annat drama, tal- och 

skriftspråk. En aktivitet som kan locka barnens intresse för boken är via dramatisering 

(Chambers, 1994). Merparten av förskollärarna använder sig av dramatisering av barnboken. 

Barnen får tillsammans med pedagogerna göra en teater kring en saga från en barnbok. Ett 

vanligt förekommande moment, på förskolorna, är att barnen själva tar in dramatisering i 

leken. Detta utifrån vad de har hört i sagorna men även utifrån vad barnen tidigare har 

dramatiserat tillsammans med pedagogerna. Heath menar att om barnen kan leva sig in i 

karaktärerna från boken har de lättare att känna igen sig och därmed får de en ökad förståelse 

för bokens budskap (1982).   

 

 
Sedan använder vi när vi dramatiserar i samlingen flanosagor som 
ofta är baserat på böcker och berättelser. Någon gång i veckan 
försöker vi ha någon sådan form av samling. Där man lyfter fram en 
berättelse på olika sätt.  

(Stina) 
 

Ytterligare ett användningsområde kring barnboken som är ett återkommande inslag på 

förskolor är att arbeta efter teman, uttrycker samtliga förskollärare. Det vill säga att 

förskollärarna planerar, antingen själva eller tillsammans med barnen, ett arbetsområde om en 

barnbok där de arbetar i flera steg och där många uttrycker att skapande är i fokus. Ett stort 

antal av förskollärarna anser att bilderna i böckerna är en viktig del som de använder sig av. 

De används tillsammans med barnen för att studera och diskutera kring. Bilderna ger barnen 
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stora tolkningsmöjligheter (Simonsson, 2004). Flertalet av förskollärarna anser att de visar 

förhållandet mellan text och bild och att detta ofta hänger ihop. Färg och form är även något 

som anses som betydelsefullt för diskussionen. Bilderboken skapar förutsättningar så att 

barnen själva får chans att sätta ihop text och bild och skapa sina egna uppfattningar om 

innehållet (Nikolajeva, 2000). Enligt Simonsson (2004) är det vanligt att pedagoger endast 

väljer böcker med lämplig text som är anpassad efter barnen. Hon poängterar vikten av att 

även bilderna anpassas efter barnen och deras behov. 

  

Det är inte bara att läsa en barnbok, utan man berättar kring bilderna, 
tittar på färgerna och allting sådant. Så det används till så mycket mer 
än att bara läsa en bok.  

(Martina)   
 

Fri läsning är ytterligare ett användningsområde som samtliga förskollärare talar om. De 

menar att barnen läser själva, men även att förskollärarna läser när barnen ber om det. 

 

Eftersom vi har böcker på förskolan får barnen fritt komma och hämta 
en bok om de kanske blir lite lässugna, lite när som helst och så läser 
man. 

(Hedvig) 
 

Lindö (2005) menar att läsupplevelsen ska vara lustfylld och frivillig. För att barnen ska 

kunna behärska den fria läsningen krävs det att barnen har blivit introducerade i hur en bok 

ska användas (Björk & Liberg, 1996). Om barnen vet vad boken kan förmedla och vad den 

används till kan de på egen hand använda boken så att den stimulerar deras upplevelser 

(Chambers, 1994).    

 

 

Lästid och anpassning av barnboken 
 

Det är ju dagligen, alla barn får ju dagligen höra på en saga. Det törs 
jag nästan lova, kanske inte riktigt, men i stort sätt. 

(Lotta) 
 

Ett övergripande resultat är att förskollärarna läser för barnen minst en gång om dagen. 

Chambers (1994) menar att böckerna ska vara en naturlig del i barnens vardag och att alla 

barnen dagligen ska få lyssna till läsning. Läsningen bygger på avkodning och förståelse 
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vilket utvecklas genom regelbundna litteraturaktiviteter (Taube, 2007a). Ett stort antal av 

förskollärarna menar att lästillfällena varierar under dagen i olika former och med olika 

syften. På en del förskolor är tillfällena innan lunch men även efter lunch i samband med 

vilan. På andra förskolor sker läsningen på morgonen och på eftermiddagen och då ofta med 

ett mindre antal barn. Anledningen till detta är, enligt dessa förskollärare, att det där emellan 

är mycket andra aktiviteter. Utöver dessa lästillfällen förekommer även läsning i samband 

med samlingar någon gång i veckan på de flesta förskolorna. 

 

De små får aldrig läsning efter maten, de lägger sig och vilar då, 
därför får de läsning på samlingen.  

(Vera) 
 

Så det ska finnas och vara anpassat till rätt ålder, så att det inte finns 
för svåra böcker på småbarnsavdelningen för då gör de liksom ingen 
nytta. Man måste vara noga med att det är rätt böcker till rätt ålder på 
avdelningen. 

(Eva) 
 

Utöver detta läser majoriteten av förskollärarna i mån om tid och förskollärarna anser att de 

anpassar böckerna efter barnens ålder, behov och kunskap. Denna anpassning kan ske i form 

av läsgrupper menar vissa förskollärare. Enligt Chambers är anpassning efter barnen en 

anledning till att lästiden varierar. Det är viktigt att böckerna anpassas efter barnens ålder och 

behov. De små barnen klarar inte av att lyssna på en bok lika länge som de stora barnen. 

Dessutom ska boken noggrant väljas ut så att det inte dyker upp några oväntade 

överraskningar eller svåra ord (1994).  

 

Det finns enligt alla förskollärare tillgång till olika sorters böcker på förskolan, exempelvis 

pekböcker, bilderböcker, faktaböcker och kapitelböcker. Förskollärarna anser att det ska 

finnas böcker som passar alla barn. Kåreland menar att tillgång till pekböcker, när barnen är 

små, är en betydande del då den lägger grunden för hur barnen senare i livet kommer att 

förhålla sig till böcker och läsning (2001). Redan från början bör pekboken vara en naturlig 

del i barnets vardag och allt eftersom barnet utvecklas sker en övergång till andra slags 

böcker. Bilderbokens olika delar bidrar till att barnet själv får skapa sin uppfattning om text 

och bild och barnet fortsätter då att utvecklas till läsare (Nikolajeva, 2000).      
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Boklån/Bokinköp 
De flesta förskollärare uttrycker att de inte köper in speciellt mycket barnböcker till förskolan 

på grund av ekonomin. Det är däremot ett fåtal förskolor som köper in böcker genom en 

bokklubb och de får då regelbundet anpassade böcker vid ett par tillfällen om året. 

  

Så då får de titta själva bland böckerna sitta och bläddra. Sedan de 
som de fastnar för lånar vi. Så vi går efter vad barnen tycker, fast vi 
måste ju ändå tänka på att vi ska kunna läsa dem sedan. 

(Linda) 

 

Enligt merparten av förskollärarna går barnen tillsammans med en vuxen regelbundet till 

biblioteket och lånar böcker. Flertalet av förskollärarna beskriver att de uppmanar barnen till 

att låna minst en till två böcker var. Barnen väljer oftast en bok med en tilltalande framsida. 

Förskollärarna anser att de hjälper barnen att välja böcker genom vägledning, i form av frågor 

som gör att barnen själva måste fundera kring sitt bokval. De ber då barnen att titta igenom 

boken för att se om innehållet är något som tilltalar dem och ser spännande ut. Däremot på 

vissa av förskolorna utför förskollärarna själva boklånen. Dessa förskollärare anser att det är 

en praktisk fråga att ta sig till biblioteket med barnen.  

 

Det ska finnas sådant de tycker om, sådant de känner igen, sådant 
som är okänt. Så det ska kunna bli intresserade av något nytt. Det 
måste finnas lite av varje.   

(Sofia) 
 

Majoriteten av förskollärarna uttrycker att när de väljer böcker till läsaktiviteterna utgår de 

från barnens behov, ålder och kunskap. De väljer böcker utifrån sådana som de tidigare lånat 

som de vet att barnen tycker om och vill höra igen, men de lånar även böcker som tillför nya 

kunskaper. Några förskollärare anser att det inte bara är att ta en bok utan att fundera kring 

vad som tilltalar barnen. Förskollärarnas val av böcker går delvis emot vad Simonsson 

kommit fram till i sin studie. I den framgår det att pedagogen medvetet styr vad barnen ska 

läsa om och då i tron om att de är professionella bokväljare. Pedagogernas val av böcker sker 

inte utifrån barnens intresse utan de väljer böcker efter vad de anser är det bästa för barnen 

(2004). 

 

Barn vill ju ofta höra samma bok om och om igen. Det här känner jag 
igen, det kan jag och får höra det gång på gång. 

(Stina) 
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Ja ibland tar de det som finns närmast till hands, men det finns ju 
även dem här som vet att den här vill jag läsa och även nya böcker är 
det ännu mer spännande. Då ska man läsa alla på en gång, helst om 
och om igen. Och särskilt de här böckerna som är bra, som de haren 
känsla för. De ska ju läsas om och om igen. Tillslut kan de ju boken 
utantill.  

(Sofia) 
 

Chambers menar att det finns en naturlig förklaring till varför barnen vill höra en bok om och 

om igen. Anledningen är att barnen gärna läser om sådant som de tycker om och kan relatera 

till. Barnen vill uppleva samma känsla som de fick första gången de läste boken (1994).    

 

 

Barnens val av böcker enligt förskollärarna 
Samtliga förskollärare anser att barnen väljer böcker efter dess utseende. Barnen tycker om att 

läsa böcker som de känner igen sig i, som vardagshändelser. Jönsson (2007) anser att barnen 

använder sig av sina erfarenheter och upplevelser och tar hjälp av dessa för att kunna förstå 

och tolka böckerna. Förskollärarna menar att barnen väljer böcker som inte är för långa, där 

texten är enkel, den ska innehålla bilder och det ska gärna finnas någon liten spänning som 

pirrar till.  

 

Om jag frågar: vad ska vi läsa idag? Den dagen då de har möjlighet 
att välja, väljer de en bok med bilder i.  

(Hedvig) 

 

Några förskollärare anser också att barnen inte tycker om att lyssna till kapitelböcker lika 

mycket som bilderböcker men förskollärarna anser att det även är viktigt att läsa böcker utan 

bilder. Detta för att barnen ska tänka bilder och utveckla sin fantasi. Förskollärarna uttrycker 

att bilderna i böckerna är väldigt viktiga för barnen och att det ska hända mycket i dem. Taube 

(2007a) menar att det viktigaste med en bok är att den innehåller mycket som tilltalar barnen 

och att den är spännande i någon form. 

 

Jag har märkt att barn har så mycket färdiga bilder, de tittar på film, 
sitter framför dator, de blir ofta otåliga och vill bläddra fort till nästa 
bild, så det är jätte viktigt att läsa. Gärna utan bilder /…/ så att det får 
tänka bilder själva. 

(Lotta) 
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Vissa av förskollärarna anser att det finns en skillnad mellan vad pojkar och flickor väljer att 

läsa, medan andra förskollärare anser att det inte är någon skillnad. Nikolajeva menar att det 

finns böcker som medvetet vänder sig till pojkar eller flickor men också till båda 

målgrupperna (2004). Vissa av förskollärarna anser att flickor väljer böcker som handlar om 

prinsessor, något gulligt eller där huvudkaraktären i boken är en flicka. Pojkarna däremot är 

intresserade av böcker som handlar om action, fordon och dinosaurier. Några av 

förskollärarna uttrycker att det vid planerad högläsning inte är någon skillnad på vad pojkar 

och flickor vill höra.  

 

Nej inte, det kan jag inte säga. Tror istället det är vi som styr. Nej, jag 
tror inte det i grunden.  

(Stina) 
 

Ja det tror jag att det är. Det blir nog det naturligt. Tjejer kanske väljer 
prinsessböcker och killar kanske väljer en lite mer spännande bok. 
Men det behöver inte vara så heller. Men jag tror att det finns en viss 
skillnad av vad pojkar och flickor väljer för böcker.  

(Malin) 
 

När det är rena sagoböcker, när det handlar om troll och djur och så, 
det passar alla.  

(Hedvig) 
 

Ja, det är det. Sätter jag mig med ett pojkgäng blir det ju Halvan kör 
sopbil, då blir det ju för dem, då är inte tjejerna så jätteintresserade. 
Tar man däremot ner en liten gullig bok så försvinner ju oftast killarna 
och tjejerna kommer och sätter sig. Så det är skillnad, tycker jag. 

(Eva) 
 

 

Det vissa av förskollärarna anser går emot det Lindö (2005) menar om flickor. Hon anser att 

flickor gärna läser om manliga huvudpersoner i böckerna. Detta kan styrkas i det Kåreland 

och Lindh-Munther (2005) ger uttryck för, då det i deras studie framkommit att flickor tycker 

om att lyssna till böcker om till exempel målare och snickare. Däremot överensstämmer 

förskollärarnas uppfattningar med vad Lindö anser om vad pojkar helst läser om. Det vill säga 

att pojkar tar avstånd från böcker där det motsatta könet är i fokus (2005). Kåreland och 

Lindh-Munthers studie stämmer i sin helhet överens med vad förskollärarna anser att pojkar 

och flickor vill läsa om. Enligt deras studie finns det en stor skillnad i hur pedagogerna 

uppfattar barnens val av böcker ur ett genusperspektiv. Emellertid är det ingen skillnad på 

barnens intresse för läsning utifrån pojkar och flickor (2005).  
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Barnens respons 
En förskollärare uttrycker att de på förskolan har föreslagit att barnen ska lyssna till ett band 

istället för att läsa på vilan. Barnens respons på detta är enligt förskolläraren att de hellre vill 

lyssna till en berättelse i en bok. Flertalet förskollärare uttrycker att barnen ofta vill höra 

boken upprepas och tillslut kan de den utantill. Barnen vill även lyssna till nya böcker och 

gärna böcker som de känner igen sig i. Vissa av förskollärarna uppfattar att en bra respons 

från barnen är när de ställer frågor kring böckernas innehåll och barnen lär sig då att boken 

förmedlar något viktigt. För att barnen ska kunna ge respons på boken är det viktigt att de 

känner trygghet, blir respekterade i gruppen och att barnen upplever att allt de har att säga är 

värt att berätta (Chambers, 1993; Lindö, 2005; Taube 2007a). Merparten av förskollärarna 

menar att om barnen är intresserade av boken kommer de ofta ihåg vad som står och de kan 

koppla boken till leken. En annan aspekt som ger god respons från barnen är när 

förskollärarna läser med inlevelse och själva tycker om boken, anser många förskollärare. 

Chambers (1994) belyser också vikten av att den som läser för barnen gör det med inlevelse 

då det leder till att barnen förstår och hör hur texten bör förmedlas. 

 

Jag är väldigt förtjust i Elsa Beskow. Jag har en samling med henne. 
Man märker på barnen att de också gillar de sagorna. När jag läser 
dem märker jag att jag förmedlar min känsla för boken till barnen. De 
sitter tysta och kan lyssna länge. Till skillnad från när jag läst en 
tjockare kapitelbok om Emil. Om man inte känner att man klarar av en 
bok så är det bättre att lägga undan den.  

(Lotta) 
 

Och tycker inte jag om boken förmedlar jag inte något bra till barnen. 
En bok ska läsas med inlevelse det ska bli lite sug sådär i boken. Det 
är så olika men det har betydelse. 

(Anna) 
 

 

Sambandet mellan att läsa för barn och barnens läsutveckling 
Samtliga förskollärare anser att det finns ett tydligt samband mellan att läsa för barn och 

barnens läsutveckling. Om barnen läser mycket böcker och blir lästa för främjas deras 

språkutveckling. I Lpfö 98 (2006) står det att det är upp till förskolan att lägga tyngdpunkten 

på att stimulera barnens språkutveckling och att väcka barnens nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen. Ett stort antal av förskollärarna menar att barnen genom läsningen får 
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uppleva språket på olika sätt. Det vill säga att barnen blir berikade med ord och de lär sig 

uttala dem. När barnen hör och diskuterar kring boken lär de sig bland annat hur en bok är 

uppbyggd, att det finns en början, ett slut och ett naturligt flöde. Ytterligare en aspekt av detta 

är att flera av förskollärarna anser att det är viktigt att diskutera kring bilden och texten, så att 

de vet att barnen förstår boken.  

 

Jätteviktigt att läsa för barn, men också prata om boken med barnen. 
Man kan sitta och läsa en bok rakt upp och ner, men också kan man 
ställa frågor för att veta om barnen har förstått. Man kan förklara ord 
som man tror att de inte förstår. Man kan prata om bilderna, det tror 
jag är A och O. Att utveckla där och inte bara läsa rakt upp och ner, 
jag tror också det främjar men inte lika mycket. 

(Stina) 
 

Jag tror, läser du mycket för barn, diskuterar, gör de nyfikna på 
språket och bokstäver och så har de jättestor fördel när de börjar 
skolan på att läsa att skriva.   

(Eva) 
 

Samtliga förskollärare påstår att det är viktigt att läsa mycket för barnen. Detta för att de anser 

att om ett barn aldrig får lyssna till läsning blir de ofta sena i tal-, skrift- och läsutvecklingen. 

Det är betydelsefullt att barnen är i kontakt med böcker och får läsa i hemmet och på 

förskolan. Detta medför att barnen har lättare att lära sig läsa i skolan, anser förskollärarna. 

Elbro menar också att barn som har bekantat sig med bokstäver, böcker och skrift utvecklar 

en kännedom om detta. Det är en fördel för barnen om denna kunskap finns när de ska lära sig 

att läsa (2004). En annan aspekt som vissa av förskollärarna uttrycker är att nyfikenhet, 

intresse och barnens egen vilja att lära sig läsa är av stor vikt för deras läsutveckling.  

 

Man gör ju inte barnet nyfiket på skriftspråket genom att bara sätta på 
ett band.  

(Eva) 
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Diskussion 
Under diskussionsdelen kommer vi, författarna till uppsatsen, att tolka, reflektera och dra 

slutsatser utifrån undersökningen. Hur ser egentligen förskollärarna på barnbokens betydelse?   

 

Utifrån uppsatsens syfte, som är att öka kunskapen om förskollärares syn på barnböcker, har 

vi bland annat kommit fram till att alla förskollärare anser att barnboken är en viktig del på 

förskolan. Analysen visar att förskollärarna har olika syften med barnboken. Dessa syften är 

läsning för språkutveckling och läsinlärning, läsning för att väcka nyfikenhet och intresse och 

läsning för lugn och ro. Vi anser att dessa syften är något som behövs på förskolan. Läsning 

och användning av barnboken utvecklar läsningens delar, avkodning och språkförståelse, hos 

barnen (Elbro, 2004). Användningen av barnboken som medel för att väcka nyfikenhet och 

intresse hos barnen är av stor betydelse. Om barnen har förståelse för läsningens delar men 

inte intresse för läsning, bidrar det till att barnen kan få svårigheter att utvecklas till goda 

läsare (Taube, 2007a). Läsning i syfte att låta barnen vila och få en lugn stund är en praktisk 

del som går på rutin, menar Simonsson (2004). Av egna erfarenheter brukar barn vanligtvis 

bli trötta efter lunch och därför passar det enligt oss bra att ta det lugnt. Läsningen bör dock 

inte endast ske i samband med lunchvilan. Detta anser vi kan leda till att barnen kopplar 

läsning till en aktivitet som sker när de är trötta. Simonsson (2004) anser att läsning vid lunch 

till viss del utvecklar barnens förståelse för hur boken kan användas. 

 

Enligt samtliga förskollärare används böcker vid högläsning, i diskussion och återberättande, 

för att förklara nya ord, aktuella händelser, vid dramatisering, vid teman och vid den fria 

läsningen. Chambers menar att om barnen får lyssna och reflektera kring läsning utvecklar de 

en förståelse för vad texten kan förmedla när de själva ska börja läsa. Dramatisering av boken 

är ett sätt att locka barnen in i böckernas värld (1994). Förskollärarna anser att de anpassar 

böckerna efter barnens ålder och behov. Intervjusvaren tyder på att förskollärarna har kunskap 

om hur de kan arbeta och hur de arbetar med barnboken på ett varierat sätt. Enligt oss borde 

förskollärarna använda sig av sina kunskaper mer än vad de uttrycker att de gör. Vi vill i 

samband med detta understryka det Heath menar, att pedagogerna ska anpassa undervisningen 

efter barnens förkunskaper och deras relation till litteraturen. Alla barn lär sig på olika sätt 

och har olika erfarenheter med sig (1982). 
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Majoriteten av förskollärarna belyser vikten av barnbokens betydelse för barnen. Ingen av 

förskollärarna uttrycker dock att de har någon bokansvarig på förskolan. Vissa väljer böcker 

tillsammans med barnen medan andra förskollärare väljer böcker på egen hand. Vid dessa 

tillfällen väljer de böcker efter barnens intresse. Flertalet av förskollärarna får respons på sina 

val, genom att barnen vill höra böckerna flera gånger, genom att de ställer frågor om 

innehållet och att de för in bokens handling i leken. Simonsson (2004) poängterar att det i 

hennes studie framkommit att pedagogerna gör medvetna bokval efter vad de anser är 

kvalitetsböcker. I anknytning till det förskollärarna menar i vår undersökning, tycker även vi 

att det är bättre att barnen själva får välja böcker som de är intresserade av än att 

förskollärarna väljer böcker som de anser är de rätta men som inte intresserar barnen. Det 

finns en risk att barnen väljer typiska pojk- och flickböcker men vi menar, utifrån Taube, att 

det är bättre att barnen läser det som de har intresse för. Det är barnens intresse och 

motivation för läsning som är det viktiga i början av deras läsutveckling (Taube, 2007a). 

Ingen av de tillfrågande förskollärarna har uttryckt att de medvetet söker efter böcker som går 

emot den traditionella normen för hur pojkar och flickor bör vara. Detta tycker vi är viktigt då 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) och förskollärarna, i vår studie, är oeniga om det finns 

en skillnad mellan pojkars och flickor val av böcker.  

 

Det är många av förskollärarna som är måna om att få höra barnens respons på de olika 

läsaktiviteterna de utför. Däremot är det nästan ingen av förskollärarna som nämner trygghet 

och respekt i samband med läsning och de nämner inte heller vikten av deras respons till 

barnen. Förskollärarnas bemötande till barnen i de olika aktiviteterna ska vara respektfull och 

uppmuntrande (Taube, 2007a). Om inte barnen känner trygghet till att våga uttrycka sig och 

om de inte får god respons av gruppen kan det leda till att barnen får dåligt självförtroende. 

Detta kan få konsekvenser för barnens intresse för läsning (Taube, 2007b). 

 

Samtliga förskollärare anser att det finns ett tydligt samband mellan att läsa för barn och 

barnens läsutveckling. Taube (2007a) hävdar att litteraturaktiviteter är något som främjar 

barnens läsutveckling. Det framgår att förskollärarna upplever att det finns ett samband, men 

hur ofta är egentligen de planerade läsningsaktiviteterna? Analysen visar att läsning för 

barnen förekommer minst en gång per dag, i olika former. Detta sker främst i samband med 

läsning vid lunch. Det förekommer även läsning på morgonen och eftermiddagen, när det är 

en mindre barngrupp på förskolan. Ett stort antal av förskollärarna uttrycker att de använder 

sig av planerade läsaktiviteter, förutom lunchläsning, någon gång i veckan. I Lpfö 98 står det 
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att förskolan och förskollärarna ansvarar för att uppmuntra, stimulera och väcka barnens 

intresse för skriftspråket. Det står även att förskolan ska sträva efter att främja barnens 

utveckling och lärande genom olika uttrycksformer (2006). 

 

Utifrån våra intervjuer anser vi att uppsatsens syfte och frågeställningar har blivit besvarade. 

Förskollärarna har flera olika syften med barnboken beroende på användningsområde. 

Barnboken väljs ut tillsammans med barnen eller enbart av förskollärarna. Detta sker utifrån 

barnens intresse och efter aktuella teman på förskolan. Förskollärarna ser ett samband mellan 

att läsa för barn och barnens läsutveckling och tycker att det är viktigt att läsa för dem. Utifrån 

intervjuerna kan vi inte dra slutsatser att alla förskollärares syn på barnböcker är som 

resultatet vi har fått fram i denna studie. 

 

Denna uppsats har väckt många tankar hos oss och vi har reflekterat över genusaspekten i 

barnboken. Det resultat som framkommit i vår uppsats angående detta ämne är att 

förskollärarnas syn på pojkar och flickors val av böcker varierar. Det vi reflekterat kring är 

vilken betydelse det har om barnen läser böcker som går emot den traditionella normen av hur 

pojkar och flickor bör vara. Det vill säga att pojkar visar mer känslor och flickor är modiga 

och tuffa. Har denna aspekt inverkan på barnens läsutveckling och i så fall hur framträder 

den? Denna reflektion lämnar vi vidare till fortsatt forskning.  

 

Det vi vill lyfta fram och ser som en betydande del är vikten av att läsa för barn. På förskolan 

är det upp till förskollärarna att introducera, väcka intresse och visa på bokens alla funktioner 

för barnen. Barnens läsutveckling börjar redan innan de själva kan läsa och fortsätter att 

utvecklas hela livet. Det är pedagogerna på förskolan som ger barnen förutsättningar för 

denna utveckling.
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Appendix 

Bilaga A 

Intervjufrågor 

Verksamheten 
1. Hur viktigt tycker ni det är med barnböcker på förskolan? 

2. Hur används barnboken i verksamheten?  

3. I vilket syfte används barnboken?  

4. Hur ofta används barnboken i barngruppen? 

5. När används boken? (samling, vila, fri läsning) 

6. Vad finns det för barnböcker i verksamheten? 

7. Har ni någon bokansvarig?  

– Hur tänker ni kring valet av bokinköp/boklån?  

8.  Var är barnböckerna placerade i lokalen?  

– Vad är tanken bakom placeringen?  

 

Förskoleläraren 
9. Vilken relation har du till barnboken? 

10. Hur tänker du kring sambandet mellan att läsa för barn och barns läsutveckling? 

11. Vad tror du att barnen vill läsa om?  

– Upplever du att det är skillnad mellan pojkar och flickor? Bakgrund? Hemmiljö och 

så vidare?  

12. Hur uppfattar du barnens val av böcker?  

 

 

Är det något du har att tillägga?

 



 

Bilaga B 
 

 
Datum   Tid 

 
 
 

 
Camilla Persson     XXXX-XXXXXX 

 
 

Lisette Ragnar     XXX-XXXXXXX 
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