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Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers tankar om och arbete med 

barnlitteratur för att främja barns språkutveckling, då bokläsning oftast är ett 

kontinuerligt inslag i förskolans vardag och det finns ett relativt stort utbud av 

barnlitteratur. Metoden för den kvalitativa studien är semistrukturerade 

intervjuer med nio verksamma pedagoger. Den teoretiska utgångspunkten för 

studien är det sociokulturella perspektivet att barn lär i samspel med pedagoger 

i en språkmiljö med artefakter. Resultatet och analysen visar att pedagogerna 

lyfter fram att bokläsning är språkutvecklande för barnen men att det finns flera 

faktorer som påverkar hur det ter sig i språkmiljön. Slutsatsen är att 

pedagogernas föreställningar om arbetet med barnlitteratur för att främja barns 

språkutveckling utgår från läsvila och samtal med barngruppen. 
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1 Inledning 

I förskolan ska förskollärare och barnskötare bland annat arbeta mot läroplanens 
strävansmål om att skapa en givande och lärorik miljö som stimulerar varje barns 
språkutveckling (Skolverket, 2016a). Ett sätt att arbeta språkutvecklande kan vara att i 
förskolan fokusera på barnlitteratur för att skapa läslust, goda läsvanor och att samtala 
kring lästa böcker. På Skolverkets (2016b) hemsida under forskning för skolan lyfts ”hur 
förskolan kan bidra till barns språkutveckling” och hur forskningsresultat kan användas av 
rektorer och lärare i praktiken. Denna text beskriver hur förskolor i vissa fall arbetar 
möjligen mindre lyckat med bokläsning. Ett exempel som beskrivs är att lässtunderna ofta 
används som tidsutfyllnad mellan andra aktiviteter, eller som en lugn stund för barnen 
efter måltiden, då ofta både pedagoger och barn möjligen är för mätta eller då kanske 
barnen är för trötta för att aktivt kunna delta i läsning samt samtal (Skolverket, 2016b). 
Skolverket (2016b) beskriver bland annat att det finns förslag på att ersätta ordet ”läsvila” 
eftersom ordet antyder att vilande barn är passiva. Istället lyfts vikten av ett 
bokläsningstillfälle som engagerar och som innefattar pigga och utvilade barn som vill läsa 
och samtala kring böcker (Skolverket, 2016b). Även Svensson (2012) tar upp att begreppet 
läsvila ofta sker vid vila och att barnen ska vara tysta och eventuellt sova vilket innebär att 
det inte har till syfte att ge barnen en litterär upplevelse. För att göra bokläsningstillfället 
till en positiv språkutvecklande aktivitet för barnen ska pedagogerna anpassa boken till 
barngruppen för att kunna utgå från både barnens intresse, erfarenheter och livssituation 
(Svensson, 2012). Bokens budskap bör också beröra barnens mångfacetterade barndom för 
att belysa hur barn kan vara på olika sätt, detta för att skapa igenkännande samt att 
pedagogen kopplar bokens innehåll till barnens livssituationer (Odenbring, 2015).  

För att kunna arbeta med litteratur med avsikt att barnens språk ska utvecklas bör 
innehållet väljas med varsamhet. Barnlitteratur i sig är inte oproblematiskt utan det pågår 
ständigt en debatt kring vad som är lämplig litteratur för barn och att detta är något som 
pedagoger också måste ta hänsyn till i sitt arbete. Det kommer ständigt ut nya barnböcker 
på marknaden och det pågår även kritiska debatter kring barnlitteratur. En aktuell debatt 
som Björn Wiman skriver om i Dagens Nyheter (Wiman, 2016) har tagit upp en konflikt 
mellan förlaget Bonnier Carlsen och författaren Jan Lööf där förlaget har granskat två 
böcker i vilka de har hittat stereotypa skildringar av andra kulturer. Wiman (2016) tar upp 
att det inte bara är Lööf som varit föremål för den här typen av debatt, även andra böcker 
har kritiserats för stereotypa skildringar så som Lilla Hjärtat, Tintin i Kongo och Barna 
Hedenhös. Eva Dahlin, talespersonen för Bonnier Carlsens förlag, uttrycker att de granskar 
barnlitteraturen för att det har en medvetenhet och respektfullhet för de yngre läsarna 
(Wiman, 2016).  

Barnlitteratur riktar sig mot barn men måste passera en rad vuxna som förlag, 
bokhandlare och köpare vilket innebär att boken kritisk granskas ur olika perspektiv och 
pedagogiska värderingar innan den kommer fram till barnen (Heggestad, 2013). Å andra 
sidan tänker vi att även pedagogerna skulle kunna vara kritiska granskare i förskolan kring 
barnlitteratur, vad som utgör ”bra” barnlitteratur behöver pedagogerna ställa frågor om 
eftersom barn och pedagoger möjligtvis har skilda uppfattningar vilket skulle kunna 
påverka valet av bok. Som Skolverket (2016b) skriver tänker vi att pedagoger och barn 
väljer barnlitteratur utifrån olika perspektiv och utifrån barnens erfarenheter samt 
intressen så kan pedagogen främja barns språkutveckling. Det är väsentligt att ta reda på 
hur pedagoger använder sig av barnlitteratur i förskolan eftersom det är en viktig del i 
barns språk- och identitetsutveckling (Svensson, 2012). Vi har uppmärksammat att det 
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finns ett relativt stort utbud av olika typer av barnlitteratur i förskolan. Vi anser även att 
pedagoger har ett stort ansvar att skapa en språkmiljö med samspel och kommunikation 
som stimulerar alla barns språkutveckling. I det sociokulturella perspektivet är avsikten att 
människor behöver redskap för att kunna tänka och kommunicera (Säljö, 2011). Säljö 
(2011) menar att människan använder alla artefakter i miljön på samma sätt som när vi 
använder språket och begrepp för att kommunicera med omvärlden. Vi tolkar detta som att 
barnlitteratur och språkmiljön skulle kunna ses som artefakter som ska samspela med 
pedagoger och barn för att främja språk samt kommunikation i förskolan. I läroplanen för 
förskolan lyfts vikten av att barn ska få komma i kontakt med skriftspråkliga världen: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2016a, s.7). 

Sålunda kan vi konstatera att det finns motiv för att ytterligare studera hur barnlitteratur 
kan användas för att utveckla barns språk. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att undersöka pedagogers tankar om och arbete med barnlitteratur för att främja 
barns språkutveckling. Med ett relativt stort utbud av barnlitteratur i samhället och 
förskolan, är det intressant att fördjupa sig i hur pedagogerna arbetar med barnlitteraturen 
för att stödja barns språkutveckling. Bland annat är barnlitteratur viktigt för barnets språk- 
och identitetsutveckling. Det är intressant att undersöka hur pedagoger föreställer sig att 
de arbetar med barnlitteratur för att främja barns språkutveckling, då pedagogers 
arbetssätt och förhållningsätt kan vara avgörande för huruvida bokläsningstillfället och 
barnlitteratur nyttjas för att kunna påverka barnets/barnens språkutveckling i förskolan. 

Studiens forskningsfrågor: 

 Hur arbetar pedagogerna med barnlitteratur i relation till förskolans miljö? 

 Hur genomförs bokläsningstillfällen? 

 Hur förhåller sig pedagogerna till barnböckernas budskap och barns delaktighet?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt redogör vi för uppsatsens uppbyggnad. Uppsatsen består, efter inledningen, 
av fyra kapitel. Efter inledningen ges en bakgrund, där vi redogör för begrepp och tidigare 
forskning återgiven i litteratur, vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling. 
Forskningen presenteras under rubrikerna språkmiljö, barns språkutveckling, 
barnlitteratur. Därefter under rubriken teoretisk utgångspunkt lyfts det sociokulturella 
perspektivet fram, vilket ska stötta oss att förstå och förklara vårt resultat. I det 
efterföljande kapitlet beskriver vi sedan exempelvis studiens metodval, vår förförståelse, 
vald datainsamlingsmetod, urval, vår tidigare pilotstudie, studiens genomförande, våra 
etiska övervägande, analysmetod samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

Först därefter kommer sedan resultatet av intervjuerna att presenteras utifrån teman: 1) 
Pedagogernas föreställning om att främja barnets språkutveckling i språkmiljön, 2) 
Pedagogernas föreställningar om att främja barnets språkutveckling i 
bokläsningstillfällena samt 3) Pedagogernas föreställningar om barnlitteratur för att 
främja barns språkutveckling. Under varje resultatavsnitt kommer vi att redogöra för en 
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analys av vår tolkning utifrån det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning. I 
diskussionskapitlet, till sist, kommer vi att diskutera studiens resultat utifrån teman: 1) 
Bokläsning i förskolan, 2) Barns delaktighet till barnlitteratur och bokläsningstillfället 
och 3) Bokläsningstillfället och boksamtal för att främja barnets språkutveckling. I 
diskussionskapitlet utvärderas använda metoder och dessutom drar vi slutsatser om 
studiens syfte och frågeställning tillsammans med resultatet.  

2 Bakgrund 

I detta textavsnitt kommer vi att ge en bakgrund till vårt valda forskningsområde. 
Småningom kommer tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter att 
redogöras för. Inledningsvis går vi igenom begrepp som på olika sätt har betydelse för vår 
uppsats: språkmiljö, pedagoger och avdelningar, barnlitteratur, bokläsning respektive 
läsvila, barns språkutveckling och mångfacetterade barndomar. 

Språkmiljö  
Vi kommer att använda oss av begreppet språkmiljö, som i vår text används som både 
förskolans material och fysiska rum, där pedagogerna är aktörer. Svensson (2005) 
uttrycker att barns språkutveckling är beroende av miljön vilket innebär att samtalet 
påverkas av miljön. Författaren beskriver att miljön är en viktig del i hur barnets värld i 
förskolan ser ut och samspelet mellan material, miljön och pedagogens förhållningsätt har 
möjlighet att stötta och utmana barnets behov samt utveckling. Språket är beroende av hur 
miljön är utformad eftersom det är genom förskolans miljö och material som pedagoger 
kan samtala med barnen, vilket kan bidra till att främja barnens språkutveckling 
(Svensson, 2005). Norling (2015) benämner språkmiljön, som innefattar språk-, läs- och 
skrivprocesser, för emergent literacy och att det är pedagogernas förhållningsätt som kan 
stimulera barns språkutveckling i denna språkmiljö.  

Pedagoger och avdelningar  
Genom studien kommer vi använda samlingsordet pedagoger för både barnskötare och 
förskollärare, dels då båda yrkesgrupperna arbetar nära barnet, dels för att de båda 
yrkesgrupperna tillsammans ska samarbeta för barnets bästa i förskolan. Förskollärare och 
barnskötare arbetar sålunda tillsammans för att kunna genomföra ett lärorikt arbete med 
barnen i förskolan (Pramling Samuelsson & Williams, 2015). I studien kommer vi att 
nämna pedagogernas arbetsplats som avdelningar för att det är ett samlingsbegrepp där 
pedagoger arbetar i ett arbetslag med barngrupper i olika åldrar. I studien berörs 
begreppet pedagogens perspektiv vilket vi använder för att beskriva synsättet att 
pedagogen utgår från sina kunskaper och profession i arbetet. Vi tänker att pedagoger kan 
ha sina kunskaper i åtanke och utgå ifrån det perspektivet i arbetet, möjligtvis när det är 
problematiskt att utgå från andra perspektiv.  

Barnlitteratur 
Begreppet barnlitteratur innefattar de barnböcker som riktar sig till barn i förskoleåldern. 
I studien används barnlitteratur och språkmiljö som artefakter i relation till tankar ur det 
sociokulturella perspektivet för att möjligtvis vara arbetssätt som pedagoger kan använda 
sig av för att främja barnets språkutveckling. Barnlitteraturen eller begreppet ”barnbok” är 
dock historiskt sett opålitliga, menar Westin (2011), eftersom begreppen exempelvis 
representerar olika urval, kategoriseringar och genrer. Barnlitteratur eller begreppet 
”barnbok” kan kopplas ihop med genrer som fabler, sagor, faktaböcker, djurberättelser och 
rim samt ramsor (Westin, 2011). Litteratur delas ofta in beroende på dess genre vilket 
skulle kunna vara som kategorier för att avgränsa från annan litteratur (Kåreland, 2015). 
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Kåreland (2015) menar att böckers genrer förändras och utvecklas över tid samt att genrer 
ofta är benägna att gå in i varandra. Barnlitteraturen kan bestå av olika genrer och 
grupperas exempelvis efter ålder (Kåreland, 2015). Kåreland (2015) ger exempel på att 
barnlitteraturgenrer kan vara bilderboken, sagan och fakta men beroende på vilka mål som 
barnens läsning ska uppfylla påverkas bokens gener. Dessa mål menar Kåreland (2015) 
kan vara många men påverkas ofta av tidsanda och den rådande synen på barnet och dess 
uppfostran. Kåreland (2015) påpekar att detta med mål och genrebegreppet ofta är 
historiskt betingat, vilket går tillbaka till tiden när syftet med barnlitteraturen var att 
förmedla kunskap av fostrande slag. Numer är barnlitteraturen däremot oftast skriven för 
att förmedla både ett budskap till barnen som de kan lära av och till för att exempelvis 
stimulera barns fantasi och utveckla språket (Kåreland, 2015). Kåreland (2015) beskriver 
att böckernas genrer som ska utveckla barns språk är lättlästa böcker som främst riktar sig 
till barn i den lägre skolåldern och strukturen i boken ska inte vara för svårläst.  

En genre av barnlitteratur som Skolverket (2012) beskriver är flanosaga. Det är en sorts 
litteratur i bilder och text som pedagoger med barn kan läsa samt fästa på väggen. 
Flanosaga eller visuella sagor innebär att det är gjorda av material eller figurer och att 
berättelsen blir till när man använder figurerna (Skolverket, 2012). Flanosaga är ett 
formbart material som barn och pedagoger kan använda i förskolan genom att gestalta 
berättelser (Skolverket, 2012). I förskolan menar dock Norling (2015) att med hjälp av 
dagens teknik kan böcker användas elektroniskt med läsplattor, surfplattor, datorer och 
interaktiva tavlor. Pramling (2015) nämner att i dagens samhälle pågår det en förflyttning 
mellan skrivspråket mot bildspråket samtidigt som det håller på att ske en förflyttning 
mellan boken till skärmen. Författaren poängterar att under de senaste decennierna har 
mobiltelefoner och läroplatta utvecklats snabbt, vilket har medverkat till att barn har fått 
nya verktyg att arbeta med i förskolan. Genom mobiltelefonen och läsplattan får barnen 
möjlighet att använda bilder, symboler, tecken, siffror samt bokstäver som verktyg 
(Pramling, 2015).  

Bokläsning respektive läsvila 
Å ena sidan skulle begreppen bokläsning respektive läsvila kunna betyda samma, att 
pedagoger läser bok och samtalar med barnen. Å andra sidan är läsvila oftast riktat till 
barnen när de är trötta och mätta efter lunchen samt påverkas till att vara passiva snarare 
än aktiva (Skolverket, 2016b). Vi har i studien upptäckt att pedagoger skulle kunna ge 
barnen dubbla budskap om hur en läsvila ska genomföras. Vi upplever att barnen både ska 
vara passiva och vila men även få möjlighet att vara aktiva i samtal om boken. Båda 
budskapen är inte genomförbara vid samma tillfälle och därför tror vi att pedagogerna 
snarare skapar förvirring än lärande för barnet vid läsvilan. Pedagogerna verkar ge otydliga 
budskap om vad som förväntas av barnen vid läsvilan och detta tror vi påverkar huruvida 
barnen får vara delaktiga vilket kan förhindra barnets språkutveckling. Vi tror att det finns 
en risk att om barnen är passiva i läsvilan kan det möjligtvis inte främja barnets språk och 
boksamtal, vilket är anledningen till att vi använder i studien begreppen bokläsning och 
boksamtal istället för läsvila och samtal.  

Vi anser att pedagoger bör agera efter en medvetenhet och använda professionens metoder 
som beskriver dessa begrepp och det arbete som det utför. Att läsa en bok utan syfte att det 
ska främja barnets språkutveckling ser vi som svårt eftersom böcker innehåller både tal- 
och skriftspråk och eftersom pedagogerna utryckte att det tillsammans med barnen pratar 
och ställer frågor om både bilder och text bör det inte kallas för enbart läsvila eller samtal. 
Vi har tolkat det som att pedagogerna använder sig av metoder för att med bokläsning och 
boksamtal främja barnets språkutveckling. Därför kommer begreppen bokläsning och 
boksamtal att användas i studien när vi beskriver att pedagoger genomför läsning av 
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barnlitteratur kopplat till barnets intresse samt erfarenheter för att med boksamtal främja 
barnets språkutveckling. Vi anser att läsvila kan vara givande för att barnen ska vila dock 
bör pedagoger skapa förutsättningar för att barnen får möjlighet till bokläsning och 
boksamtal vid andra tidpunkter där barnet kan vara aktivt och delaktig för att i bästa 
möjliga mån främja barnets språkutveckling.   

Barns språkutveckling 
Vi kommer att använda begreppet barns språkutveckling i studien för att beskriva 
samspelet mellan pedagoger, barn och barnlitteratur i förskolans språkmiljö. I studien 
används begreppet språkutveckling för barns individuella utveckling i språk vilket är en 
pågående process genom hela livet (Skolverket, 2016a). Vi anser att pedagoger bör ha en 
medvetenhet om barnets språkliga bakgrund som intresse och erfarenheter för att kunna 
möta samt stimulera barnets individuella utveckling i språket. Barnet utvecklar sitt språk 
under sitt första levnadsår och lägger grunden för att kommunicera med olika språk som 
kroppsspråk, talspråk, känslospråk och bildspråk vilket skapar en gemensam 
kommunikationsbas för den livslånga lusten att utveckla tal- och skriftspråket (Lindö, 
2009). Barn som utvecklar sitt språk får bättre möjligheter att utveckla kunskaper inom 
andra områden (Skolverket, 2016a). Språket har många dimensioner och barnets 
fonologiska utveckling skulle möjligtvis kunna främja tal- och skriftspråksutveckling, 
genom att kunna urskilja, uppfatta och producera varje språkljud kan barnet bli fonologisk 
medveten och knäcka skriftspråkskoden (Lindö, 2009).   

Vi kommer i studien att beskriva hur pedagoger kan arbeta med olika metoder för att 
främja barnet språkutveckling. Vi anser att barns språkutveckling är en viktig grund för 
barnets lärande och utveckling i förskolan eftersom det är genom språket som barnet kan 
göra sig förstådd och uttrycka sina åsikter till både kamrater och pedagoger. I studien 
används begreppet barns språkutveckling som beskrivning för att pedagoger använder 
metoderna barnlitteratur och boksamtal för att utmana och stötta barnet språk efter deras 
individuella behov. Enligt läroplanen ska barn i förskolan både utveckla tal- och 
skriftspråket och dessa metoder kan pedagoger tillämpa för att främja barns 
språkutveckling (Skolverket, 2016a). Förskolans läroplan talar om att ta hänsyn till barns 
nyfikenhet för skriftspråkets värld vilket i denna studie bland annat kan tolkas som 
barnlitteratur (Skolverket, 2016a). Läroplanen (Skolverket, 2016a) tar även upp att olika 
uttrycksformer ska barnen få möjlighet att möta både tal- och skriftspråkets värld.  

I denna studie syftar språkutveckling på att barnen, verbalt ska få ta del av olika ord, ljud 
och samtal men även barnlitteraturens skriftspråk som siffror och bokstäver. Det handlar 
om att barn ska få en introduktion till och nya erfarenheter av tal- och skriftspråkets värld 
genom barnlitteraturen för att kunna bygga broar mellan barnens erfarenheter till bokens 
text (Svensson, 2012). Barns språkutveckling använder vi som ett begrepp för både tal- och 
skriftspråkets värld som barnet skulle kunna få en förståelse för genom att se och höra att 
både skriften i boken och det pedagogen talar om innebär samma sak. Enligt Skolverket 
(2016b) innefattar det även att barns ska lära sig förstå symboler och symbolernas 
kommunikativa funktioner i barnlitteraturen eftersom det eventuellt har en stor betydelse 
för barnets språkutveckling. I studien kommer också begreppet emergent literacy innefatta 
pedagogers förhållningsätt i den sociala språkmiljö vilket bland annat är språk-, läs- och 
skrivprocesser (Norling, 2015).  

Mångfacetterade barndomar 
Begreppet mångfacetterade barndomar i denna studie innebär att barns uppväxt kan se ut 
på olika sätt. Vi anser att pedagoger bör ha ett interkulturellt synsätt för att utgå från 
mångfacetterade barndomar. Vi anser även att pedagoger bör ha ett interkulturellt 
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förhållningsätt i arbetet med barnlitteratur för att kunna utgå ifrån barns religioner, 
kulturer och erfarenheter. Pramling (2015) nämner att förskolans uppdrag är att skapa 
språkmiljöer som är stimulerande och utvecklande för alla barn som vistas i förskolan. 
Arnqvist (2015) nämner också att det är betydelsefullt att alla pedagoger möter varje barn 
efter barnets förutsättningar och erfarenheter, ifall att barnet får inflytande i sin vardag 
kan det bidra till att barnet får goda förutsättningar för språkandet. Odenbring (2015) 
menar att barn har föreställningar om att familjekonstellationer kan se ut på olika sätt, 
eftersom det i dagens samhälle finns flera olika sorters familjeformer. I förskolan kommer 
barn från olika religioner, etniciteter och familjekonstellationer och det är viktigt att prata 
med barnen om att en familj kan se olika ut och lyfta fram att alla människor har lika värde 
(Odenbring, 2015). Odenbring (2015) menar att alla barn bör vara representerade i 
barnlitteraturen för att barnen ska kunna känna igen sig, både för att det ska kunna 
utveckla sin identitet och för att de ska våga vara sig själva. Den barnlitteratur som 
representeras i förskolan bör utgå från alla barn och oavsett språk inkludera barns 
familjekonstellationer, etnicitet samt genus (Odenbring, 2015). Odenbring (2015) beskriver 
att barnlitteraturen bör vara inriktad på att till exempel motverka föreställningar om 
etnicitet och stereotypa könsroller. Detta kan pedagoger göra genom att använda sig av 
barnlitteratur där karaktärer agerar som en förebild för olika sätt att vara (Odenbring, 
2015).  

2.1 Forskningsbakgrund 

För att hitta forskningslitteratur har vi använt oss av databaserna SwePub och DiVA. Vi 
valde dessa databaser, då de gör det möjligt för oss att hitta ett relativt stort utbud av 
litteratur på både svenska och engelska vilket kan vara relevanta för vår studie. I sökningen 
på databaserna SwePub och DiVA har vi använt oss av nyckelorden: barn, språk, 
litteratur, emergent literacy och book. I vår litteratursökning har vi använt olika 
kombinationer som exempelvis 1) Barn, litteratur och språk 2) Barn och litteratur 3) 
Litteratur och emergent literacy. I sökningen på orden barn och litteratur har vi på DiVA 
fått fram 261 träffar som är refereegranskad forskning. I denna litteratursökning har vi 
avgränsat oss till texter som är refereegranskade vetenskapliga tidskriftsartiklar och 
doktorsavhandlingar för att inte få ett för stort utbud av forskning. Utifrån sökorden har vi 
bland annat fått fram texter som tar upp barnlitteratur, litteraturläsning i förskolan, barns 
delaktighet och förskollärarens roll. Vi har även valt litteratur som vi kommit i kontakt med 
på andra sätt.  

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs den aktuella forskning som vi har fått fram genom vår 
litteratursökning. Det tre avsnitten är: Språkmiljö, Barns språkutveckling och 
Barnlitteratur. 

2.3 Språkmiljö 

Språkmiljöavsnittet kommer att fokusera på forskning kring pedagogers förhållningsätt 
och arbete med språkmiljö samt material för att främja barnets språkutveckling. Vi 
kommer också att redogöra för hur bokläsningstillfället skulle kunna se ut i förskolans 
verksamhet. 
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Norling (2015) menar att förskolans miljö skapar sin egen kultur tillsammans med barn 
och personal som vistas där. Miljön kan ses som en kulturell arena med sitt eget kulturella 
uttryck (Norling, 2015). Norling (2015) menar att kulturen kan ta sig i uttryck i en del av 
barns sociala språkmiljö-domän där språk, gester, kommunikation, text och symboler är 
kulturella uttryck. Det har stor betydelse att pedagoger är lyhörda för barns intressen och 
kan skapa motivation samt spontana tillfällen till läs- och skriftspråkliga uttryck genom till 
exempel populärkultur som leksaker (Norling, 2015). Pedagoger har ett viktigt ansvar för 
att barnen ska få tillgång till en god språklig lärandemiljö, en plats där barnen får 
stimulans av olika slag inte minst språklig (Svensson, 2012).  

Norling (2015) väljer att använda begreppet emergent literacy i den sociala språkmiljön för 
att fokus ska riktas på processer som sker och inte enbart textpraktiker. Författaren 
beskriver att en språkmiljö innefattar språk-, läs- och skrivprocesser vilket är emergent 
literacy och fokus är på förskolepersonalens förhållningsätt i den sociala språkmiljön. 
Norling (2015) tar även upp att en social språkmiljö är ett begrepp som innefattar en vidare 
förståelse av individernas kommunikation i förskolans språk-, läs- och skrivmiljö. 
Författaren menar att sociala språkmiljöer kan variera i språkkontexter i sociala 
sammanhang där språk, gester och symboler baserar sig på tidigare erfarenheter, 
livshistorier och processer som kan leda till skriftspråklighet. Norling (2015) poängterar att 
det alltså är processen, där språk och gester sker i samspel mellan pedagoger och barn, som 
är verktyget för barnets tal- och skriftspråksutveckling. Svensson (2012) menar att 
bokläsning är ett naturligt inslag i förskolans verksamhet men att det ofta sker vid vilan, 
vilket kan medföra att pedagogerna vill att barnen ska vara tysta och kanske sova. Dessa 
tillfällen har inte till syfte att ge barn en litterär upplevelse och vilan är inte anpassad för 
att barnen och pedagogerna ska föra ett samtal kring boken (Svensson, 2012). Även 
Norling (2015) påpekar att läs- och skrivfrämjande aktiviteter sker vid planerade formella 
tillfällen som samling, vila och aktiviteter. Pedagoger kan använda barnlitteratur för att 
öka barns ordförråd men det ses inte som en självklarhet (Svensson, 2012).  

Vid bokläsningstillfället kan barnets språkutveckling hämmas eller stimuleras, allt beror på 
hur pedagogen samspelar och förhåller sig till bokinnehållet samt ifall innehållet passar 
barngruppen (Svensson, 2012). Om bokens innehåll är obegripligt för barnen eller om 
barnen inte får vara aktiva och tala om den kan det nämligen leda till att barnen får ett 
ointresse för bokläsningstillfällena (Svensson, 2012). Det finns även pedagoger som anser 
att det är svårt att hitta tid för bokläsning trots detta så förstår pedagogerna att det är 
ytterst viktigt med bokläsning i förskolan då det kan främja barnens litterära upplevelser 
(Norling, 2015). Damber (2014) beskriver att i förskolan kan det variera huruvida böckerna 
finns tillgängligt för barn. Författaren nämner att det finns förskolor där bokhyllorna är 
fyllda med böcker och att bokhyllor är placerade i barnens nivå. Dock finns det förskolor 
som inte har ett stort utbud av barnlitteratur (Damber, 2014). Oavsett hur utbudet av antal 
böcker ser ut i förskolan är det ytters viktigt att pedagogen fundera över hur 
barnlitteraturen ska användas och på vilket sätt det kan främja lärande (Odenbring, 2015).  

Svensson (2012) nämner att alla barnen har olika erfarenheter av bokläsning som sker i 
olika miljöer på förskolan, i hemmet, hos vänner samt släktingar. Författaren beskriver att 
barnen har olika erfarenheter för hur hen kan vara delaktig vid bokläsningstillfället och 
detta ger barnen en förståelse för hur böcker bör och kan användas. Barnen får kunskaper 
om hur de förväntas att bete sig vid bokläsningstillfällena samt barnen får en förståelse av 
vad som är tillåtet under bokläsningen men barnen får även en förståelse för vad boktexter 
kan tillföra kunskapsmässigt, emotionellt och estetiskt (Svensson, 2012). Norling (2015) 
benämner att det är ytterst viktigt att pedagoger ständigt återkopplar till barns 
erfarenheter och meningsskapande då det är betydelsefullt i förskolans språkmiljö. I 
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studien visar det att pedagoger i samspel med multimodala verktyg som bilder, foton, 
surfplattor, interaktiva tavlor och material som är kopplat till barns erfarenheter är 
betydelsefulla för barns språk i lekaktiviteterna (Norling, 2015). Pedagogens 
förhållningsätt och samspel mellan barn menar Svensson (2012) är grunden för att anpassa 
bokinnehållet till barngruppen och det enskilda barnet. Det är två viktiga aspekter som har 
stor betydelse för hur barn uppfattar bokläsningstillfällena men även vad barnen lär sig vid 
dessa tillfällen (Svensson, 2012).   

2.4 Barns språkutveckling 

I avsnittet om barns språkutveckling kommer forskning och litteratur att belysa hur 
pedagoger i samspel med barn kan främja barnets språkutveckling. Detta genom att 
pedagoger och barn utför boksamtal och på olika sätt använder språket för att koppla till 
erfarenheter. 

Enligt Damber (2014) har det framkommit att pedagoger som läser och bearbetar 
barnlitteratur tillsammans med barnen upplever att läsningen har en positiv påverkan på 
barnets läs- och språkutveckling. Författaren lyfter också att läsningen kan ge barnen 
erfarenheter som kan gynna dem i framtiden. Norling (2015) uttrycker vikten av att 
pedagoger är närvarande och lyhörda lyssnare som kan uppmuntra barns nyfikenhet till 
språket genom att i samtalet med barnen ställa frågor kring bilder och text i boken. 
Pedagoger i förskolan möter dagligen barn som har olika livserfarenheter. Det kan finnas 
en problematik med att utveckla barnets verbala språk så att hen kan kommunicera mellan 
kamrater och pedagoger (Norling, 2015).  

Svensson (2012) poängterar att barn ska få möjlighet att lyssna på böcker som väcker deras 
intresse eftersom högläsning är bra för barns språkutveckling. Författaren nämner att en 
del barn behöver hjälp att koppla läsningen till egna erfarenheter genom att samtala kring 
boken kan det i sin tur ge barnen ett större ordförråd. Svensson (2012) nämner att det 
väsentliga med bokläsningen inte är hur många böcker pedagogen hinner att läsa för 
barnen utan samspel och de samtal som uppstår under bokläsningstillfället. Svensson 
(2012) poängterar att diskussioner och samtal om barnlitteraturen tillsammans med 
barngruppen är viktigt för barnens språkutveckling. Även Chambers (2011) beskriver att 
samtal kring boken som ett boksamtal är ett sätt att hjälpa barnen att forma de tankar samt 
känslor som väcks när de får en bok läst för sig. Det budskap som författaren i boken och 
innehåll vill förmedla kan tolkas individuellt på det sätt som passar oss (Chambers, 2011). 
Genom att pedagoger kan främja barnens språk och lärande i bokläsningstillfällena kan 
detta bidra till att bygga broar mellan bokens text och barnens erfarenheter (Svensson, 
2012). Det Svensson (2012) beskriver är att pedagoger har en viktig roll för barnen då 
pedagogerna kan hjälpa barnen att koppla boken till deras livssituation och erfarenheter. 
Norling (2015) beskriver att hennes studie visade att små barn tidigt lär sig skillnaden 
mellan det som sker här och nu till det som skett. Genom att personalen stödjer med bilder 
och i samspel som återkopplar samt bekräftar, underlättar barns tillämpning av språkliga 
begrepp i leksammanhang (Norling, 2015). 

Det verkar saknas relevant forskning i ämnet och därför kommer detta avsnitt att hänvisa 
till Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, som särskilt lyfter fram morfologisk och 
fonologisk medvetenhet i boken Språkglädje (Svensson, 2005). Det är viktigt att 
pedagogerna i förskolan stimulerar barnets morfologiska medvetenhet och detta kan 
pedagogerna göra genom språkliga lekar med barnen (Svensson, 2005). Svensson (2005) 
benämner att ordets minsta betydelsebärande del kallas för morfem och den morfologiska 
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medvetenheten har en inverkan på barns avkodningsförmåga. Författaren menar att 
barnet bör veta vart ordet har sitt ursprung från för att kunna få en morfologisk 
medvetenhet. Svensson (2005) nämner att barn lär sig språket från omgivningen, barnet 
observerar hur människor i omgivningen använder sig ut av ansiktsuttryck, gester, 
röststyrkan och talets hastighet för att kunna ta till sig språket. Författaren beskriver att 
ibland måste barnet förstå ordets grundform för att förstå innebörden i ordet. I förskolan 
är det därför betydelsefullt att pedagogerna nämner olika ord som kan bidra till att barnet 
blir morfologiskt medveten (Svensson, 2005). Författaren menar att pedagogerna kan 
främja barnets morfologiska medvetenhet genom att använda de små orden så som ”i” och 
”på” konkret i samtal med barnen.  

Svensson (2005) uttrycker att fonologisk medvetenhet betyder att barnet är medvetet om 
språkets minsta delar som är språkljuden. Författaren menar att barnet kan ha en god 
språklig förmåga, detta betyder att barnet kan tala rent och bilda meningar som är 
korrekta, men barnet kan ändå sakna den fonologiska medvetenheten. Svensson (2005) 
menar att det inte går att säga något om barnets fonologiska medvetenhet utifrån hur 
barnet talar då alla barn har olika förutsättningar för språket. Det är ytterst viktigt att 
pedagogerna tillsammans med barnet leker med språket genom att använd olika ord, ljud 
och bokstäver, om barnet är medveten om språkljuden kan barnet då förstå att en bokstav 
motsvaras av ett ljud (Svensson, 2005). För att barns språkutveckling ska främjas är det 
viktigt att barn dagligen får vara med om intressanta och språkutvecklande samtal 
(Svensson, 2005). Svensson (2005) benämner även att barn måste få tillfälle att öva på att 
samtala på olika sätt, genom att leka med ord kan barnen lära sig att hantera olika 
språkliga uttryckssätt. Det är viktigt att pedagoger uppmuntrar barns nyfikenhet till 
språket då det kan bli en positiv upplevelse som leder till att barns språkliga medvetenhet 
gynnas (Svensson, 2005). Även Norling (2015) nämner att den sociala språkmiljön 
innehåller fem dimensioner och dessa dimensioner är kunskap om avkodning, fonologiska 
medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, ljuda och avkodning samt lek och skrivande. Barns 
utveckling inom inre lärandeprocesser sker vid upprepning av alfabetet och siffror samt 
genom motivationen för att läsa och skriv (Norling, 2015). 

2.5 Barnlitteratur 

I barnlitteraturavsnittet kommer en redogörelse för olika sorters litteratur riktade till barn 
och hur det på varierande sätt kan inkludera de mångfacetterade barndomarna som finns 
representerade i förskolan. Avsnittet kommer även att ta upp pedagogers arbetssätt med 
barnlitteratur samt en aspekt att litteraturen riktar sig till både pedagoger och barn. Denna 
aspekt beskrivs som om att pedagoger kan välja böcker utifrån sitt perspektiv på vad som 
är en bra bok och det kan möjligtvis påverka vilka böcker som blir representerade i 
förskolan. 

Barnlitteratur är ett fenomen som har forskats kring samt studerats sedan många år 
tillbaka, i olika former men framförallt ur ett internationellt perspektiv (Westin, 2011). 
Barnlitteratur kan förknippas med fabler, sagor, faktaböcker, djurberättelser och rim samt 
ramsor (Westin, 2011). Norling (2015) tar upp att dagens teknik är till stöd för att förskolan 
ska kunna använda böcker med elektroniska metoder som läsplattor, surfplattor, datorer 
och interaktiva tavlor. Westin (2011) menar att begreppen ”barnbok” och ”ungdomsbok” är 
historiskt sett opålitliga eftersom båda begreppen har olika urval och kategoriseringar. 
Begreppet ”barnbok” innebörd beror på användarens kontext, dock menar Westin (2011) 
att detta synsätt inte helt slagit igenom. Begreppet ”barnbok” förblir en skiftande innebörd 
inom forskningen trots alla försök till kodande bestämningar, den görs olika beroende på 
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syften och ambitioner (Westin, 2015). Den svenska barnlitteraturen har historiskt sett 
framställt pojkar i bilderböcker som starka till skillnad mot flickkaraktärerna däremot har 
barnlitteraturen under det senaste två decennierna fokuserat på barnböcker som bryter 
mot de allmänna normerna (Odenbring, 2015). Westin (2011) nämner att förr i tiden 
illustrerades barn i böcker som små vuxna. I böckerna var barnen illustrerade i kläder 
anpassade efter vuxna men däremot hade barnen ett väldigt barnsligt beteende och 
utseende (Westin, 2011). Alltmer i barnlitteraturer porträtteras barns vardag på ett 
mångfacetterat sätt (Odenbring, 2015). En beskrivning på huruvida barnlitteratur kan 
synliggöra mångfacetterade barndomar skulle kunna vara att karaktären i boken framställs 
som en förebild för olika sätt att vara (Odenbring, 2015). Ett exempel är Lindenbaum 
(2006) som lämnar sålunda upp till läsaren att tolka huruvida Lill-Zlatan är en flicka eller 
pojke (Heggestad, 2013; Odenbring, 2015). För att problematisera och beröra frågor 
angående de mångfacetterade barndomar bör pedagoger använda böcker med karaktärer 
som kan väcka dessa diskussioner mellan barn och pedagoger för att på så sätt främja 
identitetsutveckling (Odenbring, 2015). Den barnlitteratur som väljs till förskolan menar 
Odenbring (2015) bör vara av karaktären att det belyser hur barn kan vara på olika sätt, för 
att skapa möjligheter till igenkännande. Det är enligt Odenbring (2015) viktigt att 
pedagoger funderar över vilken barnlitteratur som de använder på förskolan. De frågor 
som berör den mångfacetterade barndomen bör även lyftas för att kunna synliggöra och 
diskuteras i arbetslaget (Odenbring, 2015).  

I barnlitteraturforskningen skriver Heggestad (2013) att en huvudfråga ofta har varit vad 
som utmärker en bra barnbok och att lika många forskare som har ägnat sig åt frågan har 
lika många olika svar på frågan. Heggestad (2013) beskriver att barnlitteratur riktar sig 
mot barn, men att barnlitteraturen först måste passera en rad vuxna och en rad instanser 
som förlag, bokhandlare samt köpare. Författaren beskriver att vuxna ser barnboken ur 
olika dimensioner och att den måste kritiskt granskas ur olika perspektiv såsom 
konstnärliga, ideologiska, moraliska samt pedagogiska värderingar innan den kommer 
fram till barnen. Asplund Carlsson och Lunneblad (2013) nämner att de val av 
barnlitteratur som pedagoger i förskolan presenterar för barnen först måste granskas och 
diskuteras. Författarna menar nämligen att pedagoger måste utgå från de olika värderingar 
som boken innehåller samt uttrycker för att diskutera hur de ska använda sig av 
barnlitteraturen. Barnlitteratur beskrivs som att den måste både tilltala vuxnas 
förväntningar men även anpassas till individer samt barns och vuxnas skilda erfarenheter 
(Heggestad, 2013). För att barnen också ska uppfatta bokläsningstillfällena som positiva 
finns det flera val som pedagoger måste fatta angående vilka genrer och frågor som ska tas 
upp från boken (Svensson, 2012). Böcker med olika genrer och med olika bildspråk, 
beskriver Svensson (2012), kan bli ett utgångsläge för ett längre samtal mellan pedagoger 
och barn. Detta eftersom texten och bilden kan kopplas ihop till barnens livssituation och 
intressen (Svensson, 2012). 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

2.6.1 Det sociokulturella perspektivet 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är det sociokulturella perspektivet på barns 
lärande och språkutveckling grundat av Lev S. Vygotskij (Säljö, 2011). Det sociokulturella 
perspektivet, beskrivs av Säljö (2011), utifrån Vygotskijs idéer om att människan är både en 
biologisk varelse och en kulturvarelse, vilket författaren beskriver som att barnets 
biologiska processer utvecklas relativt lika under en fas, till dess att barnet börjar 
kommunicera med sin omgivning kommer barnets utveckling därefter även att utgå från 
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sociokulturella faktorer. Enligt Säljö (2011) är en central utgångspunkt i perspektivet att 
barn och vuxna lär samt utvecklas i samspel med andra människor i vardagen. Barn och 
vuxna är beroende av samspel med andra människor och vuxnas handlingar har en stor 
betydelse för barnens lärande (Säljö, 2011). I barns lek använder de sig ofta av vad det har 
sett och hört från vuxna och det kommer från deras tidigare erfarenheter dock är det inte 
precis som det skedde i verkligheten (Vygotskij, 2013). För att främja lärande är samspelet 
mellan lärare och barn betydelsefullt eftersom lärare i kommunikation med barnet kan 
stötta och se kopplingar mellan abstrakta begrepp samt tidigare erfarenheter (Säljö, 2011). 
Det Säljö (2011) tar upp är att lärarens uppgift är att anpassa kunskapen och 
undervisningen till barnets utvecklingsnivå eftersom det är först efter detta som barnet kan 
förstå samt tillgodogöra sig dem i den ständigt pågående processen. Människan har skapat 
hjälpmedel för att kunna använda det i praktiken och Vygotskij skiljer på att det är två 
slags redskap: fysiska och psykologiska (Säljö, 2011). Säljö (2011) beskriver att ett fysiskt 
redskap är en artefakt och hit räknas bland annat papper, penna, dator med mera, vilket 
har stor vikt för lärande och utveckling. Människan omger sig med desto flera artefakter 
desto längre fram i historien (Säljö, 2011). En artefakt är ett redskap som är skapad av 
människor för att ha vissa egenskaper och kunna användas i olika praktiker (Säljö, 2011). I 
citatet nedan för beskriver Säljö (2011) hur Vygotskij såg på fysiska redskap på samma sätt 
som människan använder språket: 

Han såg detta i analogi med hur vi använder fysiska redskap när vi ägnar oss åt 
trädgårdsskötsel, utövar en sport eller någon annan fysisk aktivitet. På samma sätt som vi 
arbetar med spade och kratta för att bearbeta jorden, använder vi språk och begrepp när vi 
tänker, kommunicerar och agerar i världen (Säljö, 2011, s. 163). 

Ett psykologiskt redskap är det viktigaste för språket, vilket skulle kunna vara siffersystem 
och alfabetet, detta är betydelsefulla redskap för att människan ska kunna tänka samt 
kommunicera (Säljö, 2011). Kommunikationen har stor betydelse för hur pedagoger kan 
främja barnens språkutveckling (Säljö, 2011). Det är genom språket som barn kan komma i 
kontakt med sin omgivning och bli delaktig i de sociokulturella erfarenheterna (Säljö, 
2011). I studien används de sociokulturella perspektiven för att se på hur människor lär i 
samspel med varandra och i en miljö med artefakter. Vi ser artefakter som barnlitteratur 
och språkmiljö som ska samspela med pedagoger och barn för att främja språk och 
kommunikation i förskolan. Vi valde de sociokulturella perspektivet eftersom det berör 
samspel mellan pedagog och barn för att med artefakter främja kommunikation och språk. 
Det sociokulturella perspektivet berör de utgångspunkter som förskolans läroplan (2016a) 
har att sträva efter att pedagoger ska vara medforskande och i samspel med barnen för att 
främja deras språkutveckling, vilket är en grund i studien.  

3 Metod 

I metodkapitlet kommer en redogörelse för de tillvägagångsätt och val av metoder som har 
använts i studien.  

3.1 Metodval 

Den metod som har använts i vår studie är kvalitativ. En kvalitativ metod innebär att 
forskare kan rikta intresset mot de ståndpunkter som pedagogerna uttrycker i tankar och 
erfarenheter (Bryman, 2011). Metoden ger en djupare förståelse och att vi kan komma 
närmare pedagogernas argument. Med semistrukturerade intervjuer öppnar vi upp för ett 
mer frispråkigt samtal som exempelvis inte är möjligt i en kvantitativ studie. En kvalitativ 
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metod är lämpligast för vår studies syfte att undersöka pedagogers tankar om och arbete 
med barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. Enligt Bryman (2011) innebär 
kvalitativ forskning att forskarna ska få en förståelse för hur deltagarna tolkar sin sociala 
verklighet.  

3.2 Förförståelse 

Våra egna förkunskaper kring pedagogers arbete med barnlitteratur kommer från vårt 
intresse att arbeta med bokläsning i barngrupp på förskolan. Vi har flera erfarenheter som 
grundas i vår tidigare yrkesroll som barnskötare samt i vår verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) i förskollärarprogrammet. Vi har upplevt att pedagoger har kunskaper om att 
bokläsning är språkutvecklande för barn men att pedagoger inte alltid har detta syfte med 
bokläsningstillfällena men även att bokläsningstillfället ibland helt saknas för vissa barn. 
Vi valde därför att tidigare genomföra en pilotstudie (Lyktberg & Hawke, 2015) som 
handlar om på vilket sätt förskollärare kan välja barnlitteratur till barngruppen och vilken 
barnlitteratur som finns i förskolan.  

I pilotstudien valde förskollärarna val av barnlitteratur utifrån deras perspektiv samt 
utifrån barnen och att det är den typen av barnlitteratur som är representerad i förskolan. 
Vår pilotstudie, ”Barnlitteratur i förskolan: En kvalitativ studie” som handlar om på vilket 
sätt förskollärare kan välja barnlitteratur till barngruppen och vilken barnlitteratur som 
finns i förskolan, fick två utfall som vi inte innan hade tänkt på. Pilotstudien handlade om 
hur förskollärare kan välja barnlitteratur till barngruppen. Vår förväntan var att de skulle 
utgå från barnens behov, intresse och till strävan mot Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016a). Pilotstudiens resultat var att förskollärare kan göra val av 
barnlitteratur utifrån förskollärarens perspektiv, men även utifrån barnets perspektiv. I de 
två observerade förskolorna var barnlitteraturen representerad efter förskollärarens 
perspektiv och barnets perspektiv. Pilotstudiens resultat kan möjligtvis bero på att 
intervjufrågorna var för många till antalet och att de hade för stor spridning med för lite 
fokus på barnet. Vi önskar att frågorna exempelvis hade varit mer riktade mot hur 
förskollärare arbetar med barnlitteraturen. Pilotstudien skapade nyfikenhet och vi ville 
fördjupa oss ytterligare i ämnet. Det tidigare resultatet bidrog till att vi vill undersöka 
pedagogers tankar om och arbete med barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. 
Ursprunget till studien utgår från vårt intresse av barnlitteraturen som visar på en 
mångfacetterad barndom och inkluderar alla barn i förskolan, för att kunna utgå från 
erfarenheter och intresse som är en viktigt grund i barnets språk- och identitetsutveckling. 
Den här gången är pedagogernas tankar och arbete i fokus kring barnlitteratur för att 
främja barns språkutveckling. Pilotstudien har ändå bidragit till att vi har varit mer redo 
med intervjufrågorna (bilaga 2) som är riktade mot det specifika ämnet.  

3.3 Datainsamlingsmetod  

Vi har i detta självständiga arbete använt semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju handlar om att forskarna har en lista över förhållandevis 
specifika teman som ska beröras och förberedda frågor som kan beskrivas som ett 
frågeschema men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt (Bryman, 
2011). Även Carlström och Carlström Hagman (2006) beskriver att vid semistrukturerade 
intervjuer kan intervjuaren ha en förberedd frågeguide men att olika intervjuare kan leda 
till att de får olika svar trots att de utgår från samma frågeguide. Detta eftersom 
intervjuaren kan frångå frågeguiden och i samtalet styra vidare med följdfrågor (Carlström 
& Carlström Hagman, 2006). Deltagarna fick i förväg ett frågeschema för att kunna sätta 
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sig in i studiens syfte och för att deltagarna ska kunna argumentera för sina tankar samt 
arbetssätt kring barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. Bryman (2011) menar 
att frågeschemat kan bidra till att forskarna har möjlighet att ställa följdfrågor till 
deltagarna som också kan vara viktiga att få svar på.  

3.4 Urval 

I studien deltog nio verksamma pedagoger. Deltagarna är från olika avdelningar på två 
förskolor som är belägna i samma kommun, men i olika områden. Förskolechefer på de 
berörda förskolorna gav sitt samtycke till att utföra studien. Urvalet av pedagoger var 
målstyrt ur det sammanhang att deltagarna är verksamma i förskolan och kunde ha svar på 
forskningsfrågan. Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval är när forskare väljer ut 
deltagarna på ett strategiskt sätt, detta är för att deltagarna kan vara relevanta för 
forskningsfrågan som formuleras till studien. Vid ett målinriktat urval väljer forskarna ut 
vilka personer som ska delta för att personerna är relevanta för studien (Bryman, 2011). 
Studien berör förskolans verksamhet och vi ville intervjua både förskollärare och 
barnskötare eftersom de tillsammans arbetar som ett arbetslag som har ansvaret för att 
sträva mot förskolans läroplansmål (Skolverket, 2016a). Enligt Bryman (2011) är valet av 
deltagare viktigt för intervjuarna. Detta för att intervjuarna i bästa möjliga mån kan få 
deltagare som skulle kunna representera en liten del av området samt utgöra en miniatyr 
av populationen (Bryman, 2011). För att få in flera olika perspektiv valde vi att intervjua 
fyra barnskötare och fem förskollärare. Vi kommer inte att använda det som en jämförelse 
eftersom deras tankar och åsikter kan bero på att det utgår från olika erfarenheter och inte 
enbart från professionen. Möjligen kan skillnader förekomma mellan professionerna 
barnskötare och förskollärare men att i denna studie ses båda parter som en viktig grund i 
ett arbetslag, som tillsammans strävar efter att gynna bokläsningstillfällen vilka kan främja 
barnets språkutveckling. Detta tror vi att pedagogerna kan göra genom deras olika 
perspektiv och inte enbart genom professionen.  

Vi kommer i studien att ha fingerade namn på pedagogerna genom att använda ”A B C 
metoden”, vilket innebär att namnets första bokstav kommer från alfabetet och inte har 
någon annan innebörd. Vi har valt bland de populäraste namnen 2015 (Namntoppen, 
2015). För att minimera risken av att deltagarna känner igen arbetskamraternas utsagor, 
har vi valt att endast presentera pedagogernas fingerade namn vilket är: Alice, Barbro, 
Clara, Doris, Elisabeth, Frida, Greta, Hanna, Iris. På pedagogernas arbetsplatser är barnen 
generellt från 1-5 år och avdelningarna består av 16–20 antal barn i gruppen. 

3.5 Genomförande  

Fyra pedagoger kontaktades via mail där ett missivbrev (bilaga 1) med information om 
studien bifogades och frågeschema (bilaga 2). Fem pedagoger kontaktades via 
telefonsamtal därefter sändes det ut ett mail till dem med ett bifogat missivbrev (bilaga 1) 
och frågeschema (bilaga 2). Intervjuerna genomfördes på deltagarnas respektive förskolor 
vid olika tillfällen. De nio pedagogerna fick själva bestämma vilken tid och datum som 
intervjun skulle genomföras. Samtliga nio intervjuer varade i ungefär 30 minuter. Med 
pedagogernas godkännande spelade vi in varje intervju för att sedan kunna transkribera 
dem. Ljudinspelningen och transkriberingen är viktiga för en kvalitativ studie, då det 
underlättar och medverkar till en noggrann analys av exempelvis vad deltagarna har sagt 
och hur de har sagt det (Bryman, 2011). Vi har genomfört fyra respektive fem intervjuer 
var, vilka skedde på två förskolor. Fördelen med att vi gjorde separata intervjuer var för att 
vi känner till miljön där intervjuerna skedde, men även för att deltagarna skulle känna sig 
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mer säkra med bara en som intervjuade. Vi tolkar det som Bryman (2011) nämner att det 
är bra om intervjuaren är bekant med miljön där deltagarna arbetar. Detta för att det kan 
underlätta tolkningen men även förståelsen för det som deltagaren berättar. Eventuella 
nackdelar skulle kunna vara att det å ena sidan är endast en forskare som kan ställa 
eventuella följdfrågor vid intervjun. Å andra sidan har vi ett fastställt frågeschema (bilaga 
2) som vi båda utgick från vid intervjuerna. Genom enskilda intervjuer kunde vi samla in 
relevant data för studien under en kort tidsperiod och därefter har vi delgett varandra våra 
respektive transkriberingar. Vi har tillsammans läst och analyserat transkriberingen och 
sett generella teman som vi gemensamt har haft möjlighet att diskutera. Detta har bland 
annat bidragit till att olika tolkningar av det insamlade datamaterialet har diskuterats flera 
gånger. Slutligen har vi sammanfattat det insamlade datamaterialet, vilket kommer att 
presenteras i studiens resultatavsnitt.  

3.6 Etiska överväganden 

Som grund för studien har vi beaktat de forskningsetiska aspekterna från 
Vetenskapsrådet (2011) vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna har enligt 
informationskravet fått ett missivbrev (bilaga 1) som tar upp studiens syfte, innehåll 
samt de forskningsetiska principerna. I missivbrevet fick även deltagarna 
kontaktuppgifter till både oss och handledare. Deltagarna fick både muntlig och 
skriftlig information om det forskningsetiska aspekterna vid den muntliga 
informationen fick deltagarna även möjlighet att ställa frågor. Pedagogerna har 
frivilligt valt att ställa upp i studien efter samtyckeskravet och att det sker på deras 
villkor samt att de har rätt att avbryta utan påtagliga följder. I studien är deltagarna 
anonymiserade enligt konfidentialitetskravet vilket innebär att namn på 
medverkande deltagare och verksamheten inte nämns i studien. De uppgifter vi 
samlat in om enskilda individer kommer inte att spåras tillbaka till deltagarna och 
rörande nyttjandekravet ska enbart uppgifter användas för vår studie och inte för 
andra syften. 

Eftersom platsen för intervjuerna med pedagogerna skedde på deras arbetsplats 
informerades vårdnadshavarna för berörda barn (bilaga 3) genom att pedagogerna i 
förväg fick ett informationsblad att dela ut till vårdnadshavarna. För att ge 
vårdnadshavare möjlighet att förstå studiens syfte och att deras barn inte heller var 
involverade i studien.  

3.7 Analysmetod  

Vi använde ljudinspelning som metod under intervjuerna för att vi senare skulle kunna 
transkribera intervjuerna. Ljudinspelning och transkribering är viktigt för en kvalitativ 
studie då vi är intresserade av både vad deltagarna säger och hur de säger det (Bryman, 
2011). Vid transkribering skrev vi ut hur pedagogerna uttryckte sig i verbalt tonläge och hur 
de betonande orden genom att till exempel skriva med stora bokstäver. Detta för att det 
skulle kunna vara viktigt i studiens resultat. Utifrån transkriberingen valde vi att 
sammanställa det generella som deltagarna nämnde från varje intervju, där vi även kunde 
koppla ihop svaren till teman. Bryman (2011) beskriver att forskare så tidigt som möjligt 
ska börja koda data i en kvalitativ analys för att öka förståelse och bidra till teoretiskt urval. 
Vi har genom kodningsmetoden synliggjort nyckelord och olika teman som deltagare 
använt sig av som vi sedan har sett kopplingar till den tidigare bakgrunden vi har tagit fram 
utifrån ramverk och förskollärarprofessionen. Enligt Bryman (2011) är kodning att man 
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genererar ett index eller en katalog över termer som bidrar till den tolkning och den 
teoretisering som görs på grundval av data. De teman som framkom under kodningen 
använde vi för att bilda tre rubriker som utgör vår empiri. Under dessa teman kommer vi ta 
upp resultat och analys. I resultatavsnitten kommer vi att redogöra för en analys av vår 
tolkning utifrån det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning. 

3.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet (reliabilitet) och trovärdighet (validitet) är två angelägna kriterier för 
studiens kvalitet. Bryman (2011) beskriver att tillförlitlighet menas med hur forskarna har 
tolkat det insamlade datamaterialet. Pedagogerna i denna undersökning kan höja 
tillförlitligheten för att de har olika erfarenheter och att de är verksamma samt insatta i 
förskolans profession. Tillförlitligheten i studien kan anses vara högre eftersom vårt val var 
semistrukturerade intervjuer men även för att deltagarna fick ta del av ett frågeschema, 
detta skulle kunna innebära att deltagarna kan utgå från personliga erfarenheter. Bryman 
(2011) nämner att det är betydelsefullt att deltagarna i studien intervjuas i en lugn miljö. 
Tillförlitligheten i studien kan höjas eftersom deltagarna intervjuades avskilt från 
barngruppen och enskilt. Studiens frågeschema och intervjuerna kan höja studiens 
trovärdighet eftersom frågorna som ställdes skulle kunna vara lämpliga för studiens ämne. 
Bryman (2011) menar att trovärdighet är hur forskarna tolkar och analyserar det insamlade 
datamaterialet. Trovärdigheten till denna studie kan bli högre för att vi valde att göra 
ljudinspelningar. Genom ljudinspelningen och transkriberingar men även för att vi har ett 
brett utbud av pedagoger i förskolan kan trovärdigheten höjas. Carlström och Carlström 
Hagman (2006) beskriver betydelsen av att forskarna beskriver hur de har samlat in data 
för att läsarna ska få möjlighet att avgöra hur trovärdigt och tillförlitligt resultatet av 
studien är. Vi har försökt att beskriva analysens genomförande så detaljerat som möjligt 
för att möjligen här kunna stärka studiens trovärdighet.  

Carlström och Carlström Hagman (2006) nämner att forskarna utgår från sitt minne och 
glömmer bort viktiga saker från intervjun. Vi valde att både använde ljudinspelning och 
antecknade under intervjun, vilket kan anses som en fördel för att vi ska kunna komma 
ihåg viktiga saker från intervjuerna. Bryman (2011) nämner att det inte går att få någon 
fullständig objektivitet i forskning utan att man får säkerställa att forskarna agerar i god 
tro. Vi försöker att slå fast i vilken utsträckning det går att stärka resultaten utifrån tidigare 
forskning (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att vi inte ska utgå från våra personliga 
värderingar eller teoretisk inriktning dock är förskolan ett område som vi har stor 
kännedom om på grund av vårt yrkesval till förskollärare, men vi har i stor utsträckning 
agerat i god tro. Med tanken på att det har varit två som har tolkat den insamlade empirin 
tillsammans anser vi att det har varit givande och skulle kunna förhöja trovärdigheten av 
studien. Visserligen har vi båda olika erfarenheter och olika kännedom om exempelvis 
barnlitteratur, språkmiljö och barns språkutveckling, men eftersom vi tillsammans har 
tolkat datamaterialet kan det höja trovärdigheten i studien. Studiens generaliserbarhet 
påverkas av urvalsmässiga val eftersom det endast är två förskolor som är representerade 
och den geografiska faktorn att pedagogerna arbetar i samma kommun kan möjligtvis 
påverka att de arbetar efter kommunala mål och riktlinjer. Bryman (2011) nämner att 
resultat från olika undersökningar vanligtvis kan vara svårt att generalisera till andra 
grupper och situationer som inte ingår i undersökningen. Eftersom vi valde att göra 
semistrukturerade intervjuer har vi fått möjlighet att kunna ställa följdfrågor vilket kan 
påverka resultatet och att det endaste är en liten majoritet av pedagoger i förskolan som 
kan vara avgörande för representationsmässiga faktorer.  
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4 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultatet från våra intervjuer. I resultatanalysen 
kommer sedan resultatet att tolkas utifrån tidigare forskning och det sociokulturella 
perspektivet. Vi har valt att dela in resultatet av intervjuerna i teman: 1) 
Pedagogernas föreställning om att främja barnets språkutveckling i språkmiljön.  
2) Pedagogernas föreställningar om att främja barnets språkutveckling i 
bokläsningstillfällena.  
3) Pedagogernas föreställningar om barnlitteraturens budskap och barns 
delaktighet för att främja barns språkutvecklingen  

4.1 Pedagogernas föreställningar om att främja barnets 
språkutveckling i språkmiljön  

I detta första avsnitt av resultat och resultatanalysen har vi identifierat att pedagogerna 
uttrycker tankar om läsvila, samspel och språkmiljöns påverkan.  

4.1.1 Läsvila 

Vid benämningen av bokläsningstillfällena använder alla pedagoger ordet läsvila. Det som 
särskilt lyftes fram av fyra pedagoger vara att läsvilan skulle vara ett tillfälle för lugn och ro 
för barnen. Läsvilan påpekas som ett tillfälle för att skapa ett läsintresse hos barnen samt 
att det ska vara lustfyllt. Pedagogernas förhållningsätt till läsvilan varierar i utformning, 
det generella är att pedagogerna utgår från barngruppens behov och har läsvila 
kontinuerligt en gång om dagen efter lunch. Det två pedagoger uttrycker är ett missnöje 
med begreppet läsvila. Det som särskilt Iris tar upp med begreppet läsvila är att det inte 
har till syfte att vara lärande och att det hänvisar till att barnet ska vila. Det är därför Iris 
nämner att pedagogerna på avdelningen har ett särskilt syfte med läsvilan, vilket är att de 
ska läsa en bok och sedan föra ett boksamtal med barngruppen. I citatet nedan beskriver 
Doris sina tankar om begreppet läsvila och att det kanske vore lämpligare med ett annat 
begrepp: 

[…] Sen så läser vi efter maten och vi kallar de ju för läsvila men de är ju ett ord som vi inte 
riktigt vet om vi anser att de passar, men de har blivit så och vi ska nog tänka om de.  

Pedagogerna lyfter fram att de kontinuerligt har läsvila med barngruppen för att 
skapa ett lustfyllt lugnt tillfälle som kan bidra till barnens läsintresse. Det skulle 
kunna tolkas som att pedagogerna har till syfte att i samspel med barnen använda sig 
av artefakten bok och träna på att använda de psykologiska redskapen som alfabetet 
eftersom det har stor betydelse för kommunikationen och barnets språkutveckling 
(Säljö, 2011).  

Å andra sidan är en tolkning att läsvilan först och främst inte har till syfte att vara 
språkutvecklande. Eftersom Svensson (2012) menar att läsvila inte är en litterär 
upplevelse. Läsvila ger barnen dubbla budskap om hur de ska agera och oftast är 
barnen trötta samt mätta efter lunchen vilket skulle kunna betyda att barnen inte kan 
vara aktiva i boksamtal (Skolverket, 2016b). Det finns en problematik i att barnen är 
passiva i läsvilan eftersom det möjligtvis inte främjar barnets språk och boksamtal. 
Det skulle kunna vara så att pedagogerna förstår vikten av bokläsning för att främja 
barnets språk i samtal. Dock används läsvilan till större del för att vila och därför är 
det svårt att tolka huruvida det är språkutvecklande för barnen. Skolverket (2016b) 
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tar särskilt upp att begreppet läsvila bör ersättas eftersom det hänvisar till att barnen 
ska vara passiva, med ett annat begrepp kan aktiviteten antyda att barnen ska vara 
aktiva i bokläsningen. Sammanfattningsvis bör pedagoger skapa flera förutsättningar 
än läsvilan, för att göra barn delaktiga i bokläsningstillfälle och boksamtal vid en 
tidpunkt där de är aktiva eftersom det i större utsträckning kan främja barnets 
språkutveckling. Att pedagogerna uttrycker sitt missnöje för begreppet läsvila och 
nämner att begreppet inte har till syfte att vara lärande för barnen. Detta skulle 
kunna tolkas som att pedagogen vill använda sig av ett annat begrepp för att beskriva 
det arbete som det utför med bokläsning för att främja barnets språkutveckling.   

4.1.2 Samspel 

Att språket finns överallt utrycker särskilt tre pedagoger och de tar upp att det är 
pedagogerna som ska synliggöra språket i miljön med siffror, bokstäver och alfabetet. De 
betonar att de behöver vara närvarande för att kunna sätta ord och visa konkret vad barnet 
gör i leken. Pedagogerna beskriver en miljö som stimulerar barnens intresse och behov. En 
språkutvecklande miljö, menar Hanna, påverkas inte av allt som är i miljön utan främst av 
samspelet tillsammans mellan pedagoger och barn.  

Fyra pedagoger har uttryckt att de uppfattar att barnen tar till sig det lästa och sedan 
exempelvis använder ord från litteraturen, men också att barnen exempelvis använder 
berättelsen i leken. Här följer beskrivningar på hur pedagogerna berättar att miljön och 
böcker samspelar mellan barnen och pedagogerna: 

Alice, å ena sidan, beskriver i citatet nedan att avdelningen ska skapa en miljö så att böcker 
och material samspelar vilket skulle kunna kopplas ihop med barnets lek, att barnen ska 
kunna relatera från böckerna till miljön samt material.  

Pratar om böcker, reflekterar och uttrycka och barnen kan, peka på en buss och då kan man 
prata om bussen och relatera till hjulen på bussen (sång), vilka åker där och så, att visa som här 
(förskola) åker bussen förbi det är också lite det om omvärlden, att de får lite kunskap om det. 

I citatet nedan beskriver Alice hur miljön ser ut i ett rum som det använder för 
barnlitteraturen och läsvilan samt hur hon arbetar med miljön, material, barn och 
barnlitteraturen.  

I upplevelserummet, har vi även babblarna, deras hus och böcker. Babblarna är ljudform som 
man ska träna på ljuden innan man ska börja tala. I böckerna är det jättemycket proportioner 
och saker som bil och boll, vad gör man med bollen man kastar upp. Vi jobbar mycket med 
babblarna i där rummet med språket, så då har vi lagt böckerna där också, det betyder inte att 
man bara behöver vara där, böckerna kan ju vara över hela verksamheten men just att vi har 
gjort så att det hör ihop lite. Upplevelser ska vi forma i det rummet kan man känna, mjukt, hårt, 
strävt, så också ett sätt att uttrycka sig och att även kunna relatera lite till böcker, så har vi tänkt 
där.  

Clara, å andra sidan, beskriver i citatet nedanför att hon använder material för att bearbeta 
barnets erfarenheter av bokläsningen, att fortsätta med det barnen visar intresse för och 
skapa en miljö utifrån det. 

När man har läst en saga att man kan förankra det lite och kanske kan rita något efteråt, utifrån 
boken, det jobbar vi massor med de äldre barnen men dom här också, vad såg vi? Vad läste vi 
om? Kan vi rita nånting utifrån boken. 

Doris lyfter i citatet nedan att avdelningen i flera rum har skapat teman som utgår från 
barnens intresse och i rummet är barnlitteraturens genrer kopplade till temat. Rummet är 
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konstruerat efter specifikt tema som har ett visst material och barnlitteratur kopplas till 
rummets tema, för att bidra som ett stöd i barnens utforskning av materialen. 

För att barnen ska få en förståelse om att man kan läsa över allt har vi satte upp tavellisterna i 
djurrummet och på den listen har vi alltid böcker som handlar om djur eller natur. Det kan vara 
insekter eller fjärilar som vi har haft när det var sommar. Som när vi hade vårat 
dinosaurieprojekt så var det böcker med dinosaurier såklart. Och inne i byggrummet har vi 
andra böcker på den tavellisten, där har vi böcker som tillexempel handlar om hur man 
konstruerar bilar och tåg. Vi har haft om olika byggnader men det är ju rena faktaböcker som 
barnen kan sitta och bläddra i och det har vi sätt att dom faktiskt gör. Böckerna försöker vi att 
byta ut men ändå djurrummet handlar böckerna mest om djur och i byggrummet om 
konstruktionssaker. Sen har vi även en bokhylla över soffan och där har vi böcker från 
bokbussen som vi går till. 

Hanna, till sist, nämner i citatet nedanför att allt på avdelningen är språkutvecklande och 
att barnen ska kunna koppla och använda böcker till det verkliga livet. 

Sen anser jag visserligen att det är viktigt att barnen lär sig att kunna sitta stilla och lyssna på 
böcker men då är det inte språkutvecklande anser jag, utan det blir språkutvecklande om barnen 
får vara med och föra samtal kring bokens innehåll men även att barnen själva får vara med och 
sammanfatta innehållet i boken. Jag anser att pedagoger kan göra allting språkutvecklande på 
avdelningen men det viktigaste som jag anser är att barnen kan ta till sig böckerna för att kunna 
koppla böckerna till det verkliga livet och jag tror därför att det är viktigt att utgå från barnens 
intresse. 

Sålunda lyfter pedagogerna fram att språket finns överallt samt att de förklarar hur de 
formar miljön för att främja barnets språkutveckling. Norling (2015) menar att det krävs 
att pedagogerna är lyhörda för att kunna skapa en språkmiljö som utgår från material som 
barnen finner intressant, vilket möjligtvis skulle kunna motivera barnen till spontana 
tillfällen för läsning med pedagogerna (Norling, 2015). Pedagogerna beskriver hur de i 
samspel och med material i språkmiljön främjar barnets språkutveckling. Detta tolkar vi 
som att pedagogerna utgår från tankar om att forma en språkmiljö som innefattar språk-, 
läs- och skrivprocesser för emergent literacy och att pedagogerna förstår vikten av deras 
förhållningsätt i språkmiljön. Pedagogerna beskriver att det arbetar med barnens 
erfarenheter av boken bland annat genom att rita och upplevelser mellan material samt 
miljö kopplat till böcker. I miljön ska pedagogerna synliggöra språket och en grund för 
barnets språkutveckling är att de ska vara närvarande för att sätta ord och samspela med 
barnen. En koppling till detta är det som Norling (2015) nämner att språkmiljön ska 
fokusera på processer som sker och inte enbart textpraktiker, vilket författaren menar är 
samspel mellan pedagog och barn som verktyg för språkutveckling. Vi tolkar det som att 
kommunikationen har en stor betydelse för barnets lärande och det är genom samspelet 
mellan vuxna och barn som det kan utvecklas. Detta skulle kunna kopplas till det Säljö 
(2011) nämner att samspel i kommunikation med pedagoger och barn är en grund för 
barnets sociokulturella erfarenheter. Det är inte enbart samspelet som har betydelse för 
barns språkutveckling utan det är även artefakter som människan använder på samma sätt 
när de använder språket (Säljö, 2011). En tolkning av detta är att pedagogerna lyfter fram 
ett stort utbud av flera artefakter i språkmiljön vilket i sin tur skulle eventuellt kunna 
främja barnet att utveckla sitt språk genom att använda sig av böcker eller papper och 
penna. 

4.1.3 Språkmiljöns påverkan  

Flera aspekter som pedagogerna tar upp är att det finns språkmiljös påverkansfaktorer 
som gör att bokläsningstillfället blir förhindrad på grund av tidsbrist, otillräckligt material 
eller miljö och för stora barngrupper. Pedagogerna uttrycker att de har många tankar kring 
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hur de vill ändra om språkmiljön men att det tar tid att utformas som pedagogerna vill ha 
det. Exempelvis nämns särskilt tidsbrist, otillräckligt material eller miljö och för stora 
barngrupper. Här följer beskrivningar på pedagogernas tankar kring förskolans språkmiljö: 

Barbro hävdar till exempel ett missnöje med miljön och att det påverkar läsvilan, en faktor 
som gör att läsningen inte sker flera gånger är den dagliga läsvilan. Barbro menar att 
tidsbristen bidrar till att pedagogerna använder läsplattor med färdiga sagor som ett 
komplement när de inte hinner läsa böcker. Att barngruppen är för stor, understryker 
Barbro, är också en orsak till varför de inte använder så mycket böcker på avdelningen.  

Iris uttrycker en tanke om att avdelningen vill synliggöra barnlitteraturen i varje rum så att 
rummets tema speglar barnlitteraturen. Ett rum som Iris beskriver är djurrummet där de 
har en tavellist som det alltid finns tillgänglig med böcker som handlar om djur och natur. I 
andra rum beskriver Iris att en bokhylla är för liten och att de skulle behöva ha en större 
för de böcker som barn samt pedagoger har valt till den bokhyllan.  

Hanna upplever att bokhyllan är för liten för det stora utbudet av barnlitteratur som 
pedagogerna skulle vill ha på avdelningen. När barnen och pedagogerna har hämtat in 
böcker menar Hanna att böckerna inte får plats och att de ramlar ner från bokhyllan. 
Hanna påpekar att barnen vill ha så mycket böcker och att avdelningen behöver ha en 
större bokhylla. 

Greta ger uttryck åt att det i temaarbete med böcker saknas tredimensionella figurer som 
material för att göra boken konkret. Med figurerna vill Greta att barnen ska koppla boken 
till leken. På grund av att de inte har möjlighet att få tag på materialet har Greta sett hur ett 
barn överfört karaktären och handlingen från boken till andra figurer i sin egen lek. Greta 
beskriver att det är tråkigt att det saknas material som utgår från barnens intresse men att 
det är positivt att barnet tar till sig av det pedagogerna vill lära ut och att barnen använder 
det på sitt sätt. 

Pedagogerna uttrycker att under bokläsningstillfället sätter de ord för att stimulera barns 
språkutveckling men att på grund av flera påverkansfaktorer gör att läsvilan inte når det 
mål som pedagogerna strävar efter. Exempelvis benämner pedagogerna faktorerna 
tidsbrist, otillräckligt material eller miljö och för stora barngrupper på verkar läsvilan. I 
förskolan skulle det sociokulturella perspektivet kunna koppla artefakter som språkmiljön 
och barnlitteratur vilket ska samspela mellan pedagoger och barn för att främja språk och 
kommunikation (Säljö, 2011). Flera bristande språkmiljös påverkansfaktorer skulle kunna 
vara huruvida pedagoger kan samspela med barnen för att i kommunikation och med 
artefakterna kan bidra till barnets språkutveckling. De faktorer som pedagogerna tar upp 
tolkar vi som att det inte enbart kan påverka läsvilan utan även andra aktiviteter i 
verksamheten. Det skulle kunna tolkas som att miljön och materialbrist påverkar 
pedagogernas sätt att nyttja bokläsningstillfället till att främja barnets språkutveckling. 
Möjligtvis skulle en bristfällig språkmiljö kunna påverka bokläsningstillfället negativt och 
inte främja barnets språkutveckling. Samtal mellan pedagogen och barn om intresse samt 
erfarenheter kopplat till barnlitteraturen skulle kunna bli problematiskt om det inte finns 
relevant material tillgängligt. Norling (2015) menar att det är betydelsefullt att barnen kan 
koppla sina erfarenheter till språkmiljö för att pedagoger ska kunna främja barnets 
språkutveckling. En annan tolkning är att hur barnet tagit till sig av boken och koppla det 
till sin egen lek kan påverkas av vilket material som är tillgängligt. En tanke är att när 
pedagogen läser en bok så ser och hör barnet detta och skulle kunna kopplar det till sina 
erfarenheter. Barnet kan använda sig av upplevelserna av vad de har sett och hört i leken 
men det kan se ut på andra sätt än hur verkligheten var (Vygotskij, 2013).  
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4.2 Pedagogers föreställningar om att främja barnets 
språkutveckling i bokläsningstillfället 

I detta andra avsnittet av resultat och resultatanalysen har vi identifierat att pedagogerna 
uttrycker tankar om boksamtal respektive samtal och språkutveckling i 
bokläsningstillfällena. 

4.2.1 Boksamtal respektive samtal 

Pedagogerna talar om sitt förhållningsätt och att de behöver vara närvarande och 
lyhörda för att lägga grunden för barnets språkutveckling. Pedagogernas beskrivning 
varierar på hur de använder barnlitteraturen och läsvilan för att främja barnets 
språkutveckling. En övergripande metod de utgår från är barnets intresse och behov. 
Vid läsvilan lyfter pedagoger fram att de samtalar om boken, diskuterar eller ställer 
frågor till barnen, särskilt fyra av pedagoger hävdar detta med begreppet boksamtal. 
Pedagogerna uttrycker att samtalet med barnen om boken är naturligt när de tittar på 
bilderna och att texten kan väcka tankar ifrån barnens egna erfarenheter. Samtalet 
vid läsvilan behöver inte vara kopplat till boken utan barnet kan själv koppla till 
erfarenheter, tankar och idéer som kan diskuteras.  

Doris uttrycker att boksamtal oftast börjar med att pedagogerna diskuterar 
tillsammans med barnen om hur bokens framsida gestaltas. Doris nämner även att 
barnen alltid får möjlighet att samtala om vad de anser och tänker om boken till 
exempel om boken är bra eller dålig. I beskrivningen framkom det att användningen 
av boksamtal inte enbart främjar barnets språkutveckling och förståelse för boken, 
utan även att det är ett samtal som ligger till grund för att konkret i samspel mellan 
pedagoger och barn för att främja språkutveckling. Det pedagogerna ger 
beskrivningar på är att konkret benämna med ord vad barnet gör, vad barnet känner, 
upplever och koppla detta till boken samt barnens erfarenheter. Att pedagogen 
synliggör boken genom konkreta upplevelser i barnets omvärld. Att boksamtal skulle 
kunna vara språkutvecklande beskriver Frida i följande citat:  

De är alltid bra att få igång ett boksamtal om boken och de tror ja utvecklar till att barnen själva 
får utveckla och tänka till om vad boken handlar om. Så de tror ja är språkutvecklande men även 
att barnen själva får vara med och återberätta om innehållet. 

Även detta citat av Doris beskriver pedagogens arbetssätt med boksamtal: 

Vi försöker alltid att göra alla barn delaktiga i bok situationerna men de är inte alltid de 
enklaste. Men ibland när alla barnen är med, visar vi kompisböckerna på projektorn för att alla 
ska få se. Vi läser ju nåt varje dag efter maten! Detta kallas ju för läsvila, där vi ska läsa en bok 
tillsammans och sen diskutera med barnen, så man kan säga att vi har boksamtal med barnen.  

Pedagogerna lyfter särskilt fram sitt förhållningssätt att vara närvarande och lyhörda i 
samspelet för att kunna gagna barnet utefter dess intresse samt behov. Eftersom alla 
pedagoger lyfter fram vikten av att vara närvarande i samspelet med barnet tänker vi att 
pedagogerna har en grund att utgå ifrån individens behov, intresse samt erfarenheter i 
strävan för barnets språkutveckling. Detta kopplas till det som Norling (2015) nämner att 
det är samtal mellan pedagoger och barn som kan uppmuntra barnet till nyfikenhet i 
språket samt till att uttrycka sin livserfarenhet verbalt. Detta poängterar även Svensson 
(2012) som menar att samtalen i samspel med pedagogen utgår ifrån barnens intresse och 
erfarenheter är ytterst viktigt för barnets språkutveckling. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet så innefattar det att pedagoger och barn i samspel och sin omgivning kan 
komma i kontakt med språket och bli delaktiga i de sociokulturella erfarenheterna (Säljö, 
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2011). Pedagogerna lyfter fram samtalet vid bokläsningen och särskilt fyra pedagoger 
använder sig av begreppet boksamtal. En tolkning skulle kunna vara att dessa pedagoger 
medvetet använder begreppet boksamtal eftersom de möjligen kan utgå ifrån Chambers 
(2011) tankar om att stödja barnen till att få den förståelsen för boken som författaren vill 
förmedla. Med begreppet boksamtal tänker vi att pedagogerna har en strävan att skapa ett 
samtal mellan barnen och pedagogerna som kan främja barnets språk. Detta samtal menar 
Svensson (2012) att pedagogerna kan använda som metod för att koppla texten till barnets 
erfarenheter och det kan även kopplas till det som Säljö (2011) nämner om att det är av vikt 
om pedagogerna i kommunikation med barnen diskuterar abstrakta begrepp och kopplar 
texten till barnens tidigare erfarenheter. Deltagarna som inte nämnde boksamtal beskrev 
istället att de samtalade om boken. Samtalet framförs även av dem som en viktig del vid 
bokläsningstillfällena. Skillnaden mellan de som talar om boksamtal och samtal är dock att 
pedagogerna som talar om samtal som grund inte talar i termer av metoder för att koppla 
boken till barnet utan de tenderar att utgå mer från barnens tankar och idéer. Trots detta, 
anser vi, att de ändå använder sig av likartade metoder för att diskutera med barnen om 
boken. 

4.2.2 Språkutveckling i bokläsningstillfället 

I läsvilan använder pedagogerna boken för att sätta ord, betona ord, nya ord för att 
stimulera barnets språkutveckling. Greta beskriver arbetet i läsvilan som att språket 
kommer fram på ett naturligt sätt för barnen. I läsvilan använder Greta sig av 
språkljud för prepositioner som exempelvis på, under, över, bredvid vilka är lägesord 
i språket. Enligt pedagogerna är det viktigt att skapa förståelse för orden genom att 
på olika sätt visa konkret för barnen vad ordet betyder och hur man kan använda det. 
Pedagogerna beskriver hur de använder barnlitteratur och flanosaga för att på ett 
lustfyllt och lärande sätt i samspel mellan pedagoger och barn gör konkreta 
kopplingar till barnens lek och erfarenheter. Greta beskriver hur flanosagan 
”Bockarna Bruse” gör det tydligt för barnen att se och höra prepositionerna. 

Jag läser sagan så kan jag ju, - titta här har vi en, två, tre, bockar, först kommer lilla boken sen 
kommer mellan bocken och han står bakom, sen har vi stora bocken han står också bakom men 
han står bakom mellan bocken, vart står lilla bocken, jo han står först, alltså förstår du man kan 
ju under sagans gång prata men man kan också mycket arbeta med det efteråt. 

Särskilt två pedagoger lyfter fram vikten av att använda bokstäverna och visa det konkret 
för barnen. Att lägga grunden för barnen genom att synliggöra skriftspråket och symboler 
för orden menar Alice att de kan göra genom att både visa texten samt koppla det till en 
bild. Alice beskriver hur ett barn tar till sig sin första bokstav i sitt namn och ofta känner 
igen genom att peka på bokstaven i barnlitteraturen. Det Elisabeth tar upp är att de 
använder barnens namn på skyltar för att visar bokstäverna konkret, så att barnet kan 
räkna bokstäver, kolla vilken som är första bokstaven. För att sedan kunna kolla 
tillsammans barn och pedagog på en skylt med alfabetet och koppla första bokstaven till en 
bild. Elisabeth beskriver att det flera gånger använder språkljudet för ljuda första 
bokstaven i barnet namn, för att hen ska lära sig att koppla till andra ord och bilder som 
också börjar på samma bokstav som barnets namn. 

De tankar som pedagogerna uttrycker är att göra boken konkret för barnen så att barnen 
kan koppla ordens betydelse till sin erfarenhet. Detta arbetssätt tänker vi är viktigt för att 
ge barnen en morfologisk medvetenhet, vilket Svensson (2005) menar att pedagoger kan 
göra konkret i samtalet med barnen om lägesorden ”på” och ”i”. En tolkning är att 
pedagogerna skulle kunna använda sammansättningar med bokstäver och ord när det leker 
med barnets namn och ljuda ändelser samt böjningar. Pedagogerna beskriver att under 
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bokläsningstillfället kommer prepositioner fram genom att pedagogerna använder 
språkljudet och konkret visar bild. Detta tänker vi är en grund för att utveckla barnets 
språkförmåga. Ett psykologiskt redskap som siffersystem och alfabetet är betydelsefulla 
redskap för att människan ska kunna tänka och kommunicera (Säljö, 2011). Vi tolkar det 
som att om pedagogerna använder sig av flera språkredskap som alfabetet, ord och räkning 
kan de igenom kommunikation med barnet främja barnets språkutveckling. Dessutom 
tolkar vi det som att pedagogerna använder språket i samtal med barnen både genom 
kroppsspråk, språkljud och skriftspråk för att stimulera barnets språkutveckling. En 
koppling till detta är att Svensson (2005) menar att det är ytterst viktigt att pedagoger 
tillsammans med barnen leker med språket genom att använda olika ord, ljud och 
bokstäver. Om barnet är medveten om språkljuden kan barnet också förstå att en bokstav 
motsvarar ett ljud (Svensson, 2005). Ett perspektiv på detta är att pedagogen anpassar 
kunskapen och bokläsningstillfället till barnets utvecklingsnivå, vilket är en pågående 
process för att barnet ska kunna ta till sig kunskapen och förstå dess sammanhang (Säljö, 
2011). Eftersom pedagogernas barngrupper består av åldrarna 1-5 år så tänker vi att 
pedagogerna har en kännedom om vilka språkredaskap som det behöver använda sig av för 
att anpassa bokläsningstillfället till barnets individuella språkutveckling. 

4.3 Pedagogernas föreställningar om barnlitteraturens 
budskap och barns delaktighet för att främja barns 
språkutveckling 

I det tredje avsnittet av resultat och resultatanalysen har vi identifierat att 
pedagogerna uttrycker tankar om barnlitteraturens budskap och barns delaktighet.  

4.3.1 Barnlitteraturens budskap 

Alla pedagoger uttrycker att de vill ha ett stort utbud av många olika sorters böcker, 
pedagogerna beskriver att barnlitteratur som de vill ha ska visualiseras på ett flertal sätt i 
konkreta upplevelser. Pedagogerna nämner lättlästa böcker, bilderbok, kompisböckerna, 
fabler men även faktaböcker. Det är särskilt barnlitteratur som finns i bokform och 
flanosaga som pedagogerna lyfter fram som viktigt i deras arbete för att främja barnets 
språkutveckling. Det lyfts även fram av vissa pedagoger att barnlitteraturen kan användas 
genom appar i lärplattan och med projektor. Att barnlitteraturen ska kunna kopplas till 
barnens behov och intressen men även i arbeten som kopplar till ett tema. Ett exempel på 
detta är att Hanna väljer temat efter det projekt som barnen är intresserade av. 
Barnlitteratur som särskilt fem pedagoger lyfter fram är flanosagan. Pedagogerna beskriver 
att det använder flanosaga för att göra boken visuell och för att barnen ska få vara delaktiga 
i sagan. Greta beskriver att i arbetet med flanosaga kan barnen bli delaktiga i 
bokläsningssituationen och med utmanade frågor där pedagogen använder prepositioner 
som framför, bakom och bredvid får barnet både möjlighet att se och höra hur språket 
används. Flera av pedagogerna lyfter fram att prepositionerna kommer fram i 
användningen av flanosaga och att ord samt bild kan bli en tydlig koppling dem emellan 
som kan höja barnens förståelse för orden. Pedagogerna nämner att de använder flanosaga 
för att barnen ska få möjlighet att skapa egna historier samt att barnen ska få se 
litteraturen på ett annat sätt. Pedagogerna beskriver att barnen får möjlighet att i flanosaga 
prova själva och att barnen kan i dialog med pedagogerna bestämma hur sagans 
utformning ska se ut. Pedagogerna lyfter särskilt vissa böcker som de menar får fram 
tydliga budskap om alla barns rättigheter. Normbrytande böcker lyfter pedagogerna som är 
viktiga för att belysa alla barns lika värde, och beskriver att detta arbete är viktigt för att 
barnen ska skapa respekt för varandra. Tre pedagoger nämner att de oftast läser böcker 
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med olika budskap samt böcker som är genusöverskridande. Pedagogerna nämner att de 
läser dessa böcker för att barnen ska få en förståelse om att alla barn är lika mycket värda 
och motverka stereotypa könsroller. Barbro nämner att pedagogerna på avdelningen väljer 
att läsa böcker som är genusöverskridande för att barnen ska få en förståelse för att de har 
rätt att vara sig själva. Citatet nedan beskriver hur Greta använder sig av barnlitteraturen 
för att samtala med barnen om värdegrundsfrågor och för att få ett budskap med 
läsningen:  

Vi pratar mycket om hur man är en bra kompis och vad vänner gör. [Bokens titel] är jättebra 
anser jag, jag har läst den jättemycket för där kan man prata, om hur gör man när man är en 
kompis? Hur hjälps man åt, så det är lite dolt meddelande eller budskap till barnen när man 
läser. 

Även Clara uttrycker att det är väsentligt att diskutera med barnen om värdegrundsfrågor 
vid läsvila. Hanna nämner att hon vill ha böcker som är lärande och därför väljer hon 
böcker som har ett stort budskap för att boken ska passa barnen och innehållet. Hanna 
beskriver att böckernas budskap är att barnen ska vara som de är. 

Vår tolkning av detta är att beroende på vilken bok pedagogerna väljer har de ett syfte som 
de vill förmedla genom bokens budskap. Med ett stort utbud av barnlitteratur och olika 
metoder för bokläsningstillfället skulle det kunna kopplas till barnens erfarenheter och 
intresse. Det Säljö (2011) betonar är att historiskt sett använder människan artefakter för 
att tillgodogöra sig det behov i praktiken som finns. Vi tänker att flera artefakter kan vara 
viktigt för att möta alla barns individuella lärande i språk och kommunikation med sina 
kamrater och pedagoger (Säljö, 2011). En positiv aspekt av detta skulle kunna vara att 
pedagogerna har en medveten tanke om att alla barn har olika livssituationer och att 
barngruppen kan bestå av mångfacetterade barndomar. Det Odenbring (2015) tar upp är 
att det bör finnas barnlitteratur i förskolan som berör den mångfacetterade barndomen 
som belyser hur barn kan vara på olika sätt för att få igenkännande. På detta sätt får 
pedagogerna in värdegrundsfrågor och alla barns rättigheter eftersom de har en tanke att 
anpassa böckerna till barnen som kan främja samtalet vilket skulle kunna påverka barnens 
språkutveckling. Att pedagogerna väljer böcker med specifika budskap, skulle man kunna 
ställa sig kritisk emot. Detta eftersom Heggestad (2013) talar om att det är de vuxnas 
perspektiv på boken, vuxna och barn har skilda erfarenheter vilket skulle kunna bidra till 
att de inte uppfattar boken på liknande sätt.  

4.3.2 Barns delaktighet 

Pedagogerna uppmärksammar barnens delaktighet vid val av barnlitteratur och beskriver 
det på fler sätt hur de går tillväga för att göra barnen delaktiga. Pedagogerna påpekar att 
barnens intresse är en utgångspunkt för val av barnlitteratur, det tar sig särskilt i utryck på 
tre sätt, 1) Barnen väljer bok 2) Pedagogens perspektiv 3) Barnen väljer bok och 
pedagogens perspektiv.  

För det första är det främst två pedagoger som berättar att de låter barnen välja bok inför 
läsningen. Båda pedagogerna beskriver att de vill göra barnen delaktiga i val av bok och 
fånga deras intresse så att det blir lärorikt för barnet. För det andra beskriver två 
pedagoger att de väljer barnlitteratur utifrån deras eget perspektiv framför att barnen får 
vara delaktiga. Doris uttrycker det som att det beror på olika situationer, vid till exempel 
inhämtning av barnlitteratur så väljer pedagogen böcker som barnens har visat ett intresse 
för. En faktor som pedagogerna utrycker påverkar om barnen ska vara delaktiga eller inte 
är platser där böckerna finns, Doris hävdar att det är en svår miljö att ta med alla barn till. 
Detta påverkar pedagogerna genom att barnen inte kan vara delaktiga i valen av 
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barnlitteratur. Pedagogerna beskriver att de använder sig av barnens behov och intressen 
för att hitta böcker som kan passa till barngruppen. För det tredje beskriver fem pedagoger 
att de både låter barnen välja bok och att de ibland väljer barnlitteratur till barngruppen 
utifrån pedagogens perspektiv. Detta beroende på tillfälle. Valet av barnlitteratur utgår 
sålunda från barns perspektiv ibland och pedagogperspektiv ibland. Pedagogerna uttrycker 
att det är viktigt att barnen får välja själva utifrån barns perspektiv och att deras val kan 
bestå av vilken bok som de vill ha. Ur ett pedagogperspektiv tar pedagogerna också några 
böcker som de anser är bra. Dessa böcker menar de att de väljer för att de har ett budskap 
men pedagogerna försöker hitta böcker som kan kopplas till barnets intressen samt behov.  

Utifrån läroplanens strävansmål (Skolverket, 2016a) att ta till vara på barnets nyfikenhet 
och intresse för den tal- och skriftspråkliga världen kan vi se hur pedagogerna arbetar för 
att göra barnen delaktiga i val av barnlitteraturen och att de väljer böcker efter barnets 
behov och intresse. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där Säljö (2011) 
nämner att barn utvecklas i samspel med kommunikation tillsammans med pedagoger som 
sedan skulle främja barnets språkutveckling samt sociokulturella erfarenheter. Å ena sidan 
skulle samspel och kommunikation främjas genom att välja barnlitteratur tillsammans, å 
andra sidan visar det att om barnen får välja bok (artefakt) efter intresse skulle de kunna 
främja deras samtal och kopplingar till erfarenheter (Säljö, 2011). En analys av 
pedagogernas sätt att göra barnen delaktiga i val av barnlitteratur visar att det bland annat 
kan vara bristen på en plats som exempelvis bibliotek, som har möjlighet att bjuda in alla 
barn så att de får välja barnlitteratur efter sitt behov och intresse, vilket kan förhindra 
barnen att vara delaktiga. Heggestad (2013) lyfter att det är en nackdel att barn och vuxna 
ser böcker ur olika perspektiv eftersom de därmed också kan få individuella upplevelser av 
boken. Boken ska utgå från barns erfarenheter samt intresse för att möjligtvis främja 
samtal och språkutveckling (Svensson, 2012). Barnens delaktighet i val av barnlitteraturen 
skulle dock kunna främja barnets språkutveckling. Eftersom det skulle kunna vara viktigt 
att barnet får kommunicera med sin omgivning och bli delaktig i val av barnlitteratur för 
att barnets utveckling utgå från sociokulturella faktorer (Säljö, 2011). Det är av stor 
betydelse att pedagoger skapar förutsättningar för att främja barnets språk genom 
kommunikation och kopplingar till barnets erfarenheter till barnlitteratur (Svensson, 
2012).  

4.4 Sammanfattning 

Det som lyfts fram i resultat och analysen är avsnitten läsvila, samspel, språkmiljöns 
påverkan, boksamtal respektive samtal, språkutveckling i bokläsningstillfället, 
barnlitteraturens budskap, barns delaktighet. Pedagogerna ger flera beskrivningar på hur 
de arbetar med barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. I avsnittet läsvila lyfter 
pedagogerna fram bokläsningstillfället med begreppet läsvila och vi tolkar det som att det 
inte har först och främst till syfte att vara språkutvecklande utan en stund för lugn och ro. I 
avsnittet om samspel lyfter pedagogerna fram hur miljön och böcker tillsammans med 
barnen och pedagogerna skapar språkutvecklande tillfällen. Detta skulle kunna kopplas till 
det Säljö (2011) nämner att samspel i kommunikation mellan pedagoger och barn är en 
grund för barnets sociokulturella erfarenheter. Pedagogerna lyfter fram i språkmiljöns 
påverkan att de blir förhindrade till bokläsningstillfället på grund av tidsbrist, otillräckligt 
material eller miljö samt för stora barngrupper. Detta är något som vi anser blir 
problematiskt eftersom att bristerna påverkar pedagogernas sätt att nyttja 
bokläsningstillfället och främja barnens språkutveckling. Pedagogerna lyfter fram i 
avsnittet boksamtal respektive samtal att det är samtalet kring boken som ligger till grund 
för att i samspel med barnen utveckla deras språk. I avsnittet tolkar vi att 
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bokläsningstillfället skapar samtal eller boksamtal, vilket är liknande metoder som 
pedagogerna använder för att främja barnets språkutveckling. Pedagogerna beskriver i 
avsnittet språkutveckling om bokläsningstillfället att göra språket konkret för barnen. 
Detta tolkar vi som att pedagogerna använder språket i samtal med barnen både genom 
kroppsspråk, språkljud, skriftspråk för att stimulera barnets språkutveckling. I avsnittet 
kring barnlitteraturens budskap talar pedagogerna om ett stort utbud av många olika 
sorters böcker som kan lyfta fram budskap till barnens erfarenheter och intressen. Vi tolkar 
det som att pedagogerna väljer barnlitteratur som har ett syfte som de vill förmedla genom 
bokens budskap. Pedagogerna talar i avsnittet kring barns delaktighet att de gör val av 
barnlitteratur på tre sätt, vilket är 1) barnen väljer bok, 2) pedagogens perspektiv, 3) 
barnen väljer bok och pedagogens perspektiv. Detta tolkar vi som att pedagogerna har olika 
förutsättningar för att göra barnen delaktiga i val av barnlitteraturen. En sammanfattning 
av resultat och analys i kapitlet har visat att pedagogerna lyfter fram att bokläsning är 
språkutvecklande för barnen men att det finns flera faktorer som påverkar hur det ter sig i 
språkmiljön. Det pedagogerna beskriver som grund för barnets språkutveckling är 
samspelet i bokläsningstillfälle där kommunikation är en grund för att stödja barnets 
behov samt intresse.  

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat. Vi kommer i 
resultatdiskussionen att särskilt lyfta fram 1) Bokläsning i förskola, 2) Barnens 
delaktighet till barnlitteratur, 3) Bokläsningstillfälle och boksamtal för att främja 
barns språkutveckling.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka pedagogers tankar om och arbete med 
barnlitteratur för att främja barns språkutveckling och resultatet visar att 
pedagogerna talar om läsvila, samtal och att utgå ifrån barnen samt göra dem 
delaktiga ibland annat val av bok. Pedagogerna anser sig använda barnlitteraturen för 
att främja barnens språkutveckling genom att bruka konkreta material och genom att 
kontinuerligt och ofta koppla ord i olika sammanhang till barnets erfarenheter. Vi 
menar att det till viss del saknas en användning av begreppen bokläsningstillfälle och 
boksamtal som metoder för att främja barnets språkutveckling. Begreppen boksamtal 
och bokläsning bör användas som professionens språk för att beskriva dessa 
arbetssätt och metoder. I det tre olika avsnitten kommer vi att diskutera dessa 
resultat från studien. 

5.1.1 Bokläsning i förskolan 

Pedagogerna använder sig av läsvila för att främja barnets språkutveckling och genom olika 
metoder försöker koppla samman böckerna till konkreta upplevelser som grundar sig i 
barnens intresse, behov, erfarenheter. Skolverket (2016a) lyfter fram att pedagoger ska ta 
tillvara på barnets nyfikenhet för tal- och skriftspråksvärlden. En tanke är att när 
pedagogerna använder sig av barnets intresse, behov och erfarenheter kan det främja 
barnets språkutveckling och identitetsutveckling. Det är betydelsefullt att alla barn får 
möjlighet att bli representerade i barnlitteraturen, menar Odenbring (2015), för att ge 
barnen förutsättningar till att känna igen sig och utveckla sin identitet. Pedagogerna 
uttryckte flera språkmiljös påverkansfaktorer som skulle kunna förhindra att barnen får 
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gör val av barnlitteratur till bokläsningen, vilket vi tolkar som att det kan bli problematiskt 
huruvida alla barn får möjlighet att bli representerade i barnlitteraturen.  

Begreppet läsvila används av två pedagoger som ett tillfälle där fokuset är på lärande och 
inte vila. Vi anser att pedagogernas tankar skapar goda förutsättningar för att göra 
bokläsningstillfället språkutvecklande genom boksamtal. Å andra sida nämner flera av 
pedagogerna läsvila och samtal med fokus på både vila och lärande. Vilket också kan 
förstås med stöd från Skolverkets (2016b) forskningsöversikt om hur läsvila i många fall 
ofta användas i förskolans vardag. Trots att det flesta pedagoger har som syfte med läsvilan 
att barnet ska vila och lära sig ser vi det som problematiskt. Barnen ska både vara passiva 
och aktiva i läsvilan vilket inte skapa goda förutsättningar för att främja samtal som kan 
vara språkutvecklande i läsvilan. Bokläsningstillfälle borde därför ha en annan tidpunkt på 
dagen där pedagogerna skapar möjligheter för barnen att läsa barnlitteratur och nyttja 
boksamtal för att främja barnets språkutveckling. Vi anser att det finns en problematik att 
endast genomföra bokläsning vid tillfället efter måltiden därför att barnen både ska vila 
efter maten och vara aktiva för att samtala om boken. Vi anser att det är otydliga regler 
som pedagogerna ger barnen angående vad som förväntas vid läsvilan vilket kanske inte 
skapar givande erfarenheter om hur barnen ska vara delaktiga vid bokläsningen. Svensson 
(2012) nämner att bokläsningstillfället ger barnen en förståelse för hur böcker bör och kan 
användas men även vad som är tillåtet och hur de förväntas att bete sig. Om pedagoger 
förväntar sig att barnen både ska vila och vara aktiva i samtal ger det dubbla budskap som 
inte är genomförbart. Skolverket (2016b) beskriver också att pedagoger vid 
bokläsningstillfället alltför ofta läser och samtalar med mätta och trötta barn efter 
måltider. Vi menar därför att bokläsningstillfället bör förläggas till en tidpunkt som kan 
gynna läsningen och boksamtalet om litteraturen därmed också möjligheterna för 
språkutveckling för barnen. Det skulle kunna finnas möjligheter att ha både 
bokläsningstillfälle som gynnar barnet språkutveckling och även aktivitet för att barnen ska 
ha en lugn vilostund möjligtvis läsvila. Trots språkmiljös påverkansfaktorer finns det flera 
aspekter för att pedagogerna bör prioritera bokläsningstillfället. En aspekt är för att kunna 
skapa möjligheter till att främja ett intresse för den tal- och skriftspråkvärlden som sker vid 
bokläsningstillfället och boksamtal mellan barnen samt pedagogerna. Det är även i 
bokläsningstillfället som barnet kan få ett bredare ordförråd och på ett konkret sätt koppla 
bilder, text och handlingar till sina egna erfarenheter. Att bokläsningstillfället är viktigt och 
bör därför prioriteras att främja lärande samt nyttjas för att stödja barns språkutveckling. 
Val av begrepp har betydelse. Att använda sig av begreppet boksamtal som innefattar 
boken och samtalet i vilket barnets språkutveckling kan främjas. Som Svensson (2012) 
poängterar ska pedagogerna också samspela och anpassa boken till barnet för att 
bokläsningstillfället ska kunna främja barnet språkutveckling. Trots att alla pedagogerna 
inte uttrycker begreppet boksamtal utan endast samtal anser vi dock att de använder sig av 
likartade metoder för att diskutera boken med barnen. Vi anser dock att en ökad 
medvetenhet skulle behövas för att bland annat kunna öka pedagogernas användning av 
det professionella språket inom professionen. Vi tänker att boksamtal är en grund för 
bokläsningstillfällena i förskolan och att pedagogerna bör känna till begreppet som 
beskriver deras arbetssätt. Däremot har vi även en förståelse för att pedagogerna i 
praktiken använder begrepp som läsvila och samtal i stället för bokläsningstillfälle och 
boksamtal, då denna stund säkerligen kan vara både en mysig och lugn stund och en stund 
där barnet får vila i samband med en lugnare aktivitet. Denna stund bör dock kompletteras 
med ett bokläsningstillfälle där barnen får utrymme att vara mer aktiva och möjlighet att 
läsa och samtala kring det som de får uppleva genom litteraturen.   
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5.1.2 Barnens delaktighet till barnlitteratur och bokläsningstillfället 

Pedagogerna beskrev hur de på tre olika sätt väljer barnlitteratur till barngruppen utifrån 
barn väljer bok och pedagogens perspektiv samt barnen väljer bok och pedagogens 
perspektiv. Bokläsning bör vara för barnens skull och ha till syfte att stödja deras behov, 
intressen och erfarenheter. Sålunda är det viktigt att pedagogerna skapar positiva möten 
mellan barnen och skriftspråksvärlden (Skolverket, 2016a). Vilket vi anser skulle kunna 
vara genom att både barn och pedagoger samspelar kring val av barnlitteraturen.  

Svensson (2012) nämner att pedagogerna kan välja barnlitteratur till förskolan och att de 
behöver tänka på att olika genrer kan ha betydelse för vad barnet tar till sig. Det författaren 
poängterar är att barn får möjlighet att ta till sig boken och får ett intresse för att lyssna 
samt lära. Pedagoger kan genom val av barnlitteratur av olika genrer påverka hur barnens 
erfarenhetsvärld speglas (Svensson, 2012). Det skulle kunna vara så att pedagogerna 
genom att välja barnlitteratur kan påverka huruvida barnen tar till sig en bok. Vi tänker att 
om pedagogen enbart väljer barnlitteratur efter sitt eget perspektiv (pedagogens 
perspektiv) och inte skapar möjligheter så barnet får välja bok efter sina egna intressen och 
erfarenheter kan förhindra motivationen till bokläsningen. Pedagogens perspektiv och 
förhållningsätt är viktig för att barnlitteratur ska kunna användas för att främja lärande i 
förskolans vardag. Däremot bör barnen bli delaktiga i val av barnlitteraturen och 
bokläsningstillfället i större utsträckning för att påverka så att det också följer deras 
intressen, eftersom det skulle kunna främja barnets språkutveckling. Om barnen, däremot, 
inte får vara delaktiga skulle det möjligtvis kunna påverka barnets intresse för 
bokläsningen på ett negativt sätt, till exempelvis ointresse och bristande motivation, vilket i 
sin tur skulle kunna hämma barnens tal- och skriftspråksutveckling. Det finns en risk att 
barnet tappar intresse för boken och inte vill samtala, om de inte kan koppla till sina 
erfarenheter och livsvärld. Det krävs att pedagogerna inte tar förgivet att alla barndomar 
och erfarenheter ser likadana ut och istället försöker skapa samtal om samt kopplingar till 
mångfacetterade barndomar som speglar alla barns lika värda.  

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och ta tillvara på 
barnens intresse för tal- och skriftspråksvärlden (Skolverket, 2016a). Detta skulle kunna bli 
problematiskt om pedagogerna inte skapar språkmiljöer i samspel med barnens val av 
barnlitteratur och ger dem möjlighet att vara delaktiga. Den barnlitteratur som finns på 
förskolan och vilka böcker som pedagogerna väljer tror vi skulle kunna påverkar barns 
identitet- och språkutveckling. Eftersom barnen känner ett intresse av att höra boken och i 
samspel med andra barn och pedagoger också prata om den tänker vi att det kan bidrar till 
barnets språkutveckling. Svensson (2012) understryker att en utgångspunkt för längre 
samtal mellan pedagoger och barn kan främjas genom olika bokgenrer eller genom 
exempelvis bildspråk. Vi tänker att det är genom barnlitteratur som barnen kan känna igen 
sig i historien och förebilderna kan bidra till att utveckla samtalen mellan pedagoger och 
barn men även stärka barnets egen identitet. Det skulle i förskolan kunna innebära att 
barnen upplever att det är mer givande med läsning om pedagogerna väljer böcker som 
utgår ifrån deras erfarenheter och livsvärld. Pedagogerna skulle kunna bidra till att barn 
får vara delaktiga i valen eftersom det är viktigt att böckerna utgår ifrån deras erfarenheter 
och livsvärld. På så sätt inkluderas barnen att vara delaktiga och uttrycka sina åsikter samt 
tankar om valet av bok, vilket vi tror skulle kunna främja barns språkutveckling. Som 
Svensson (2012) nämner kan bokläsningstillfället hämma eller stimulera barnets 
språkutveckling allt beroende på hur pedagogen samspelar och förhåller sig till bokens 
innehåll samt ifall innehållet passar barngruppen. I förskolan kan barnlitteraturen vara en 
utgångspunkt för ett gemensamt samtal om hur en mångfacetterad barndom kan se ut 
(Odenbring, 2015), vilket vi menar att pedagogerna kan lyfta fram genom att använda 
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barnlitteratur som speglar alla människors lika värde oavsett vilken livsvärld barnet har. 
Likt den barnlitteratur som pedagogerna beskriver att de använder för att motverka 
stereotypa skildringar av barn. Genom barnlitteratur kan barn bli inkluderade och få 
möjlighet att skapa sin identitet. Detta eftersom Skolverket (2016a) framhäver att språk 
och identitetsutveckling hänger oupplösligt samman. I ett större perspektiv tänker vi att 
om barn får ta del av barnlitteratur som speglar människors livsvärldar och en 
mångfacetterad barndom, kan detta bidra till att barn får en förståelse för att alla 
människor är lika värda. Det skulle pedagogerna kunna göra genom att använda sig av 
barnlitteratur som representerar alla barn. I stor utsträckning har barnlitteratur till syfte 
att förmedla ett budskap och det är därför ytterst viktigt att pedagogerna ibland väljer 
böcker med omsorg utifrån exempelvis ett tema som är viktigt för den specifika 
barngruppen eller för den specifika förskolan. Här ingår att arbetslaget diskuterar och 
granskar vilka exempelvis värderingar som olika böcker uttrycker. Andra gånger krävs att 
pedagogerna gör barn delaktiga i val av barnlitteratur vilket kan påverka vilka perspektiv 
som representeras.  

5.1.3 Bokläsningstillfälle och boksamtal för att främja barnets 
språkutveckling 

Boksamtal lyfter pedagogerna fram som viktigt för att samtala och skapa förståelse för ord 
och böckers uppbyggnad. Vi tänker att ett brett sortiment av barnlitteratur och en god 
språkmiljö kan ge stora möjligheter för barnets språkutveckling liksom pedagogernas 
förhållningsätt till barnens intresse samt erfarenheter. För att skapa ett givande 
bokläsningstillfälle tänker vi att pedagogerna i största möjliga mån låter barnen välja bok. 
Om barnen får möjlighet att i samspel med pedagoger välja vilken bok de vill höra, tror vi 
att det kan bidra till barnens språkutveckling genom djupare samtal och att barnen får en 
djupare förståelse för boken. En positiv reflektion är att pedagogerna lyfter fram vikten av 
att barnen ska få möjlighet att koppla boken till samtalet. Eftersom pedagogen är 
närvarande och förhoppningsvis en lyhörd lyssnare tänker vi att det skulle kunna påverka 
huruvida barnens nyfikenhet till språket, och samtalet mellan det båda kring bokens text 
och bild kan leda till frågor. Pedagogen har en viktig roll att kunna stödja bokens koppling 
till barnens erfarenheter och att samtalet dem emellan kan bidra till ett bredare ordförråd 
(Svensson, 2012). En påverkan kan vara utbudet av böcker, som eventuellt kan bidra till 
hur samtalet ter sig mellan pedagoger och barn eftersom pedagogerna ska utgå ifrån 
barnens bästa. Vid bokläsning kunde vi se att pedagogerna använde sig antigen av 
boksamtal eller samtal om boken. Vi tolkade detta som att de använder sig av liknade 
metoder för att främja barnets språkutveckling vid bokläsning. Om pedagogerna använder 
sig kontinuerligt av boksamtal anser vi det kan vara en förutsättning för att främja barnets 
språkutveckling eftersom det är i samspel mellan pedagoger och barn som detta 
stimuleras. Flera olika problematiker som framkom är att om pedagogerna har tidsbrist, 
missnöje med språkmiljön, material och barngruppens storlek, skulle det kunna påverka 
huruvida barnen får möjlighet att samtal i språkmiljön. Trots att pedagogerna förstår 
vikten av boksamtal kan det finnas faktorer som påverkar om det kan främja barnens 
litterära upplevelser (Norling, 2015). Vi anser nämligen att boksamtal är en metod för att 
stötta och utmana barnen att forma sina tankar samt känslor som växer fram av boken. Det 
krävs att pedagogerna är aktiva för att nyttja boksamtal och bygga broar mellan bokens text 
samt barnens erfarenheter (Svensson, 2012).  
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5.2 Metoddiskussion 

Den semistrukturerade intervjun vi har använt oss av har varit givande för denna studie 
eftersom det har gett oss förståelse för pedagogers erfarenheter och tankar. Intervjuerna 
har varit givande och ett delvis fastställt frågeschema (bilaga 2) har bidragit till att 
pedagogerna har kunnat fundera runt sina erfarenheter, vilket har lett till att vi till exempel 
lättare har kunnat identifiera kategorier i empirin. Å ena sidan finns en medvetenhet hos 
oss att pedagogerna kan ha gett oss de svar de tror att vi vill ha, vilket kan vara 
problematiskt utifrån att vi har använt oss av ett fastställt frågeschema som skickats ut i 
förväg. Å andra sidan fick vi in ett brett urval av svar, erfarenheter och tankar ändå. Kanske 
kan detta bero på att vi riktade oss till både förskollärare samt barnskötare. För att få olika 
perspektiv tänker vi att det skulle kunna ha påverkat att pedagogerna var verksamma i 
olika områden och på olika förskolor, men vi genomförde också enskilda intervjuer, vilket 
skulle kunna ha bidragit till att pedagogerna kände sig trygga till att svara öppet på 
frågorna. Det semistrukturerade frågeschemat har även bidragit till att vi har fått en större 
förståelse för pedagogers tankar eftersom vi har kunnat ställa konkreta följdfrågor. Vi 
anser att intervjuerna har varit givande därför att vi fick höra pedagogernas skilda tankar 
och åsikter som samtliga kan tänkas ha bidragit till en fördjupning för resultatet i studien. 
Att använda metoden ljudinspelning upplevde vi var särskilt givande för oss eftersom vi 
kunde fokusera på hur personen uttryckte sig med kroppsspråket och fundera på 
följdfrågor. Emellertid fick vi i vissa fall känslan av att vissa pedagoger inte var bekväma 
med att deras svar spelades in i början av intervjun. Ljudinspelning ledde till att studien 
tog ytterligare tid att genomföra exempelvis för att transkriberingen är relativt 
tidskrävande men vi anser ändå att det har varit en bra metod för att kunna sammanställa 
all data. Pedagogernas tankar och erfarenheter kring barnlitteratur och deras 
förhållningsätt för att främja barns språkutveckling i bokläsningstillfället lyfts fram under 
intervjun. Det finns kanske möjlighet att pedagogerna utför bokläsningstillfället på andra 
sätt en de lyft fram, men att detta inte framkom vid just det tillfället. Det skulle vara 
intressant att se från flera synvinklar och med ett urval som även skulle kunna involvera ett 
större utbud av pedagoger. Det skulle även ha varit intressant för oss att observera 
pedagogernas agerande kring bokläsningstillfället all den stund detta kunde ha bidragit till 
att studiens syfte hade fått en annan synvinkel.  

5.3 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att vårt val av ämne kring pedagogers förställningar om barnlitteratur för att 
främja barns språkutveckling är relevant för förskollärare och barnskötare som arbetar 
inom professionen, då bokläsningstillfället är en fortlöpande möjlighet och då ett relativt 
stort utbud av barnlitteratur finns i förskolan. Vi anser att det är betydelsefullt att 
förskollärare fördjupar sina kunskaper om hur bokläsningstillfället kan genomföras utifrån 
språkutvecklings metoder som boksamtal för att främja barnets lärande väl. Vi tänker att 
vidare utveckling i förskolan för metoder som kan användas ständigt är i en process och vi 
vill lyfta fram metoderna bokläsningstillfället samt boksamtal eftersom det kan vara en väg 
in för barnets språkutveckling. En medvetenhet för förskollärare är viktig för att nyttja 
barnlitteratur och språkmiljön i förskolan. Vi menar att pedagogers föreställningar är 
viktiga för att höja den språkliga kompetensen och att sätta ord på 
förskollärarprofessionen, eftersom det skulle kunna höja kvalitén på det arbete som 
förskollärare utför samt förskolans verksamhet. Vi anser att det är viktigt att förskollärare 
använder sig av den mångfacetterade barndomen som finns i förskolan för att ge barnen 
delaktighet i bokläsningstillfället och val av barnlitteratur som utgår ifrån deras intresse 
och erfarenheter. Vi anser dessutom att studien berör viktiga aspekter som har relevans för 
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förskollärare och barnskötare och det nyfunna stoffet kan bidra till möjligheter till att i 
praktiken arbeta tillsammans i arbetslaget. För att skapa förutsättningar till att barnen ska 
vara delaktiga i boksamtal och bokläsningstillfällen. Ett arbetslag som arbetar efter 
bokläsning och boksamtal bör utgå från barnens intressen, mångfacetterade barndomar för 
att koppla mellan erfarenheter som kan bidra till en interkulturell verksamhet där alla barn 
är lika värda. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie skulle kunna vidareutvecklas genom att observera hur pedagoger arbetar i 
språkmiljön och använder sig av barnlitteratur under bokläsningstillfällena. Det skulle 
emellertid även kunna vara intressant att studera huruvida barnen får vara delaktiga i val 
av barnlitteratur genom att observera dessa situationer i förskolan. En annan aspekt för att 
vidareutveckla denna forskning skulle kunna vara genom att observera huruvida pedagoger 
låter alla barn på olika sätt inkluderas i barnlitteraturen. Ytterligare förslag för att utveckla 
studien skulle kunna vara genom att intervjua förskolechefers påverkan på barnlitteratur 
till förskolan men även flera pedagoger kring hur de föreställer sig att arbeta med 
barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. 

5.5 Slutsats 

Vi ser kopplingar till att pedagogernas föreställningar om arbetet med barnlitteratur för att 
främja barns språkutveckling utgår ifrån läsvila och samtal med barngruppen. Från vårt 
syfte att undersöka pedagogers tankar om och arbete med barnlitteratur för att främja 
barns språkutveckling, kan vi konstatera att pedagogerna har en förståelse för att 
bokläsningstillfället är språkutvecklande för barnen. Dock finns det flera språkmiljös 
påverkansfaktorer i språkmiljön som kan tänkas avgöra huruvida pedagogerna kan 
genomföra bokläsningstillfället efter ändamål. Det som pedagogerna beskriver som en 
grund för barns språkutveckling är samspelet mellan de båda eftersom det ger 
pedagogerna möjlighet att sätta ord och kommunicera med barnet om deras intressen som 
de kan koppla till sina erfarenheter. Pedagogerna utgår från tre perspektiv för att göra 
barnen delaktiga i valet av barnlitteratur och att de föreställer sig att bokläsningstillfället 
skulle kunna främja barns språkutveckling. Detta kan bidra till att barnen känner sig mer 
motiverade och får ett större intresse för att både kunna samtala om barnlitteratur och att 
de skulle kunna få nya kunskaper samt erfarenheter. Vi upplever att vi har följt vårt syfte 
och besvarat vår forskningsfråga eftersom pedagogerna har gett konkreta exempel på hur 
de arbetar med barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. Studien har gett oss en 
djupare förståelse för vikten av att arbeta med barnlitteratur kopplat till barns intressen 
och livsvärld. Pedagogerna har också lyft vissa språkmiljös påverkansfaktorer som kan göra 
det svårare att organisera för bokläsningstillfällen. Dessa utsagor har å ena sidan gett oss 
en förståelse för förskolans komplexitet och att det som skrivs fram i teorin inte alltid är 
genomförbart i praktiken. Å andra sidan kan vi också se att praktiken ibland kan tänkas 
behöva prioriteras om och eventuellt se möjligheterna bakom en del hinder. Vi har kommit 
fram till att bokläsningstillfälle och val av barnlitteratur är viktigt för att främja barns 
språkutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev 

Mälardalens högskola   
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
Förskollärarprogrammet

 

Vi är två blivande förskollärare som studerar förskollärarprogrammet på Mälardalens 
högskola. Vi är särskilt intresserade av barnlitteratur och hur pedagoger arbetar med det 
för att utveckla barns språk och vi ska därför genomföras en kvalitativ studie med syfte att 
undersöka pedagogers tankar om och arbete med barnlitteratur för att främja barns 
språkutveckling.  

Vi frågar dig som är pedagog i förskolan om du vill delta. 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers tankar om och arbete med 
barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. Vi anser att det är betydelsefullt att ta 
reda på hur pedagoger använder sig av barnlitteratur eftersom det har en stor del i barns 
språk- och identitetsutveckling.  

Till denna studie kommer vi att använda oss av intervjuer med pedagoger. Studien utgår 
ifrån de forskningsetiska principerna, de fyra huvudkraven är informationskrav, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket kommer vara 
övergripande genom hela studien. Genom detta missivbrevet får du enligt 
informationskravet, information som tar upp studiens syfte, innehåll samt de 
forskningsetiska principerna. Deltagandet i studien är frivilligt enligt samtyckeskravet och 
det sker på ditt villkor samt att du har rätt att avbryta utan påtagliga följder. I studien 
kommer du att anonymiseras enligt konfidentialitetskravet vilket innebär att namn på 
medverkande deltagare och verksamheten inte kommer att nämnas i studien dessa 
uppgifter som vi har samlat in om enskilda individer kommer att vara fingerade. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter enbart användas för vår studie och inte för andra 
syften.  

Genomförande av denna studie kommer att beskrivas nedanför.  
Vår metod för datainsamlingen är ca 30/min intervju med dig som pedagog. Intervjun 
förväntas att inträffa mellan vecka 46–47 med en tidpunkt som vi kommer överens om. 
Som metod kommer vi att använda oss av ljudinspelning, eftersom det underlätta 
noggrannheten av att analysera data. Det insamlade materialet kommer att transkriberas 
av oss. Till studien kommer även handledaren att ha tillgång till allt material. Studiens 
uppsamlade data kommer att endast användas till detta specifika ändamål och raderas 
efter kursens avslut. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i slutrevision läggs ut på databasen Diva för allmänheten. 

För mer information kring studiens syfte eller andra funderingar kan du höra av dig till:  
Alexandra Lyktberg mail:---------- tel: xxx–xxxxxxx 
Amanda Hawke mail:-----------  tel: xxx–xxxxxxx 
Handledare Linda Jonsson mail:---------- tel: xxx–xxxxxxx 

Underskrifter     Kommun/datum 
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Bilaga 2 

Frågeschema  

Mälardalens högskola  
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
Förskollärarprogrammet

 

Studien som ska genomföras är en kvalitativ studie med syfte att undersöka pedagogers 
tankar om och arbete med barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. 

Intervjufrågor: 

1. Hur arbetar du med barnlitteratur? 

2. Hur väljer du barnlitteratur? 

3. Hur använder du barnlitteratur för att utveckla barns språk? 

4. Varför har du bokläsning i förskolan? 

5. Hur formar du miljön, (socialt, fysiskt) för att stödja barns språkutveckling? 
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Bilaga 3 

Information till vårdnadshavare 

Mälardalens högskola  
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
Förskollärarprogrammet

 

Information till vårdnadshavare 

Hej vårdnadshavare! 

Vi är två studerande på Mälardalens högskola som ska göra en studie här på förskolan. 
Studien syfte handlar om att undersöka pedagogers tankar om och arbete med 
barnlitteratur för att främja barns språkutveckling. 

Vi har uppmärksammat att de finns ett stort utbud av barnlitteratur i dagens samhälle och 
att det ständigt kommer ut ny barnlitteratur på marknaden. Det är betydelsefullt att ta reda 
på hur pedagoger arbetar med barnlitteratur eftersom det är en viktig del i barns språk- 
och identitetsutveckling. 

Denna studie kommer vi att genomföras genom intervjuer av pedagoger. Vi skriver detta 
brev för att informera er om att vi kommer att besöka förskolan mellan vecka 46–47 för att 
genomföra detta.   

För mer information kring studiens syfte eller andra funderingar kan du höra av dig till: 

Alexandra Lyktberg mail:---------- tel: xxx–xxxxxxx 

Amanda Hawke mail:----------- tel: xxx–xxxxxxx 

Handledare Linda Jonsson mail:--------------  tel: xxx-xxxxxx 

 


