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Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagogerna ser på barnlitteraturens 
roll inför barns lärande och utveckling i verksamheten på förskolan. Vi har använt oss 
av intervjuer som insamlingsmetod och har intervjuat 10 respondenter från olika 
förskolor i olika kommuner. Resultatet visar att barnlitteratur är viktig som 
pedagogiskt verktyg i verksamheten, samt att den är viktig för att barn ska kunna 
bearbeta vardagen samt för språkutvecklingen. Detta resultat stämmer till stor del 
överens med den litteratur och forskning som finns kring barnlitteratur och vad den 
kan bidra med. Dock har vi hittat intressanta aspekter som visar att studien och 
litteraturen lägger tyngdpunkten vid olika delar gällande barnlitteraturens roll. Vi 
anser att denna studie har bidragit till att visa på hur viktig barnlitteraturen är som 
pedagogiskt verktyg i förskolan, vilket kan göra att verksamma pedagoger i större 
utsträckning reflekterar över barns perspektiv i förhållande till barnlitteraturens 
användning. Studien kan även belysa att mer forskning inom området är önskvärt.   
 
__________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Barnlitteratur, Förskola, Läs- och skrivutveckling, Språkutveckling.  
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 1 Inledning 
 

Nej, jag vill inte skriva för vuxna. Jag vill skriva för en läsarkrets som kan skapa mirakel. Bara 
barn skapar mirakel när de läser. 

Astrid Lindgren enl. Edström, 1992, s 21. 

 
Astrid Lindgren beskriver barnlitteratur ur ett barns perspektiv, och visar på hur 
viktig och stor roll den spelar i barns liv. Vi anser att barnlitteratur är en stor resurs 
för pedagoger att få använda sig av, och Astrid Lindgrens sätt att uttrycka sig kring 
barnlitteraturens roll har varit en inspiration till denna studie. Även genom tidigare 
studier som vi gjort har bidragit till inspiration till denna studie och de 
forskningsfrågor som ingår. Vi vill genom denna studie se vad pedagoger anser att 
barnlitteratur har för betydelse för förskolan som verksamhet och för barns lärande 
och utveckling. Barnlitteratur är ett av de medier som barn omges av och som 
pedagoger ofta använder i sitt arbete. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, 
Utbildningsdepartementet, 2006) så finns det flera mål att uppnå, och det är 
förskolans och därmed pedagogernas uppgift att se till så att de uppnås. Dessa mål är 
bland annat att barnen ska utveckla sin förmåga att berätta, reflektera och kunna leva 
sig in i situationer de inte själva är delaktiga i. Förskolan skall även bidra till att 
barnens språk utvecklas genom olika uttrycksmedel och att barnen blir nyfikna på 
språket. Det som däremot inte står i Lpfö98 är hur dessa mål ska uppnås, utan det är 
upp till enskilda förskolor och pedagoger att tolka. Därmed så finns det inget i 
läroplanen som säger att förskolan ska arbeta på ett visst sätt eller i en viss 
omfattning med barnlitteratur, utan det är upp till pedagogen att använda sig av den i 
den mån de anser. Kåreland (2005) menar att bokens roll idag ser annorlunda ut då 
den har fått konkurrens av andra medier såsom tv, dataspel, dator och film. Debatten 
har under senaste åren kretsat mycket kring dessa mediers påverkan på barn, men 
Kåreland vill ändå lyfta hur viktig boken fortfarande är i verksamheten på förskolan. 
Pedagoger arbetar ofta med barnlitteratur av olika slag i förskolan, men vad är det då 
som de väljer att arbeta med och på vilket sätt? Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) menar att barn påverkas av sin omgivning och bearbetar dessa 
händelser i leken. Något som barn påverkas av utifrån sin omgivning är 
barnlitteratur, den bidrar till att skapa erfarenhetsramar för barn och ger dem något 
att förhålla sig till.  Trots dess betydande roll så är forskningen kring barnlitteraturen 
i förhållande till de yngre barnen bristfällig, och den forskning som finns är främst 
riktad mot barns språkutveckling.  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka några pedagogers syn på barnlitteratur och dess 
möjligheter för barns lärande och utveckling i förskolan.   

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

 Vilken roll anser pedagogerna att barnlitteratur har för barns lärande och 
utveckling? 

 Hur anser pedagogerna att barnlitteratur används i verksamheten? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Barnlitteratur  
Med barnlitteratur menas i den här studien litteratur skriven för barn, då främst 
böcker som innehåller text och bild (Kåreland, 1994).  
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Barnlitteratur för barns lärande och utveckling 
 

Genom barnlitteraturen stimuleras barnen att uttrycka sig i tal, bild, drama, rollekar och 
lekskrivande. Tänk om alla förskolor i Sverige i sina pedagogiska rum bjöd barnen på böcker i 
olika genrer, läckert exponerade i barnvänlig höjd! Varsågod! Välj en bok och kryp in i 
läshörnan! 

(Lindö, 2009 s. 162) 

 
Barnlitteraturen har stor betydelse för barn och deras utveckling i de tidigare 
åldrarna (Kåreland & Lindh - Munther, 2005b). Den är en viktig del för 
språkutvecklingen men det handlar även om att utveckla självkänsla och att bredda 
erfarenhetsbilden för barn. Barnen lär sig att sätta sig in i olika situationer, ta andras 
perspektiv samt att få något att relatera till genom barnboken. Halldén (2007) 
påpekar att barn skapar ett gemensamt intresse till en bok och att det bidrar till att 
öka samspelet och utveckla samhörighet. Barnen får en gemensam erfarenhetsvärld 
att relatera till och utgå ifrån. 
 

Litteraturen, i form av sagor och andra berättelser, ger nya erfarenheter och stimulans för 
fantasin.  

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt 1993, s. 29 

 
Barnlitteratur hjälper barn att få förmågan att avgöra vad som är fantasi och vad som 
är verklighet (Pramling, m. fl. 1993). Barnlitteraturens förhållande mellan fantasi och 
verklighet hjälper barn att särskilja de karakteristiska dragen för vad i en saga som är 
fantasi. När barn får utforska och bearbeta barnlitteratur och dess texter så kan det 
hjälpa till att skapa något för barn att förhålla sig till i deras förståelse kring vad som 
är fantasi och vad som är verklighet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2003). Boken som pedagogiskt verktyg för att förmedla kunskap är något som 
används ur pedagogens perspektiv men det är inte alltid något som uppfattas som 
sådant av barnen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Barn uppfattar 
ofta att de tillägnar sig kunskap genom en konkret upplevelse, varvid bokens 
abstrakta budskap, som barn ändå tillägnar sig, inte alltid uppfattas som kunskap av 
dem själva. Barnlitteratur bör fungera som pedagogiskt verktyg för att hjälpa barn att 
förstå sin omvärld och företeelser runt omkring dem (Pramling m.fl., 1993). Genom 
barnlitteratur får barn möjlighet att lära känna verkligheter som de upplever såväl 
som det de inte upplever i sin vardag. Enligt Kåreland (1994) ger barnlitteraturen 
barn möjligheter till att bearbeta nya upplevelser. Det finns ett stort utbud av olika 
sorters barnlitteratur som lyfter olika ämnen och är ett stöd för barn när det gäller att 
utveckla sin personlighet och tillägna sig nya erfarenheter. 
 
Lindö (2009) skriver att barnet lägger grunden för sin språkutveckling genom 
lyssnandet. Vidare menar hon att för att ett barn ska kunna förstå språket och kunna 
utvidga den förståelsen så krävs ett samspel med omgivningen, i den omgivningen är 
barnlitteraturen en viktig del. För att barn i framtiden ska kunna få en förståelse för 
skriftspråkets mening och syfte är det viktigt att de får möta skriften tidigt. Björklund 
(2008) lyfter också det sociala samspelet som viktigt för barns läs- och 
skrivutveckling. Hon menar att barn tidigt får möta läsandet och skrivandet genom 
barnlitteraturen i förskolan och att det är avgörande för barns senare läs- och 
skrivinlärning. Enligt Lindö (2009) växer språket fram i barnet genom ett socialt 
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samspel med andra, barnet behöver utmanas och få testa språkets gränser. Enligt 
Lindö får barn ”bada i språket när de vuxna bejakar dem och inspirerar till olika 
uttrycksformer som sånglekar, kroppsspråk, bildspråk, talspråk och barnens egna 
försök att erövra skriftspråket” (Lindö, 2009, s. 254). Hon vill visa på hur viktigt det 
är att pedagogen uppmärksammar de olika beståndsdelar som ingår i 
språkutvecklingen.  
 
Både Rhedin (2004) och Strömqvist (2003) tar upp barnlitteratur som en naturlig 
källa till ett ökat ordförråd hos barn. I början rör det sig om att få innehållsord och 
det speglas även i hur pekböcker är uppbyggda. Det vidareutvecklas genom att 
pedagog och barn samtalar kring innehållet i böckerna och på så vis ökar ordförrådet 
ytterligare. Liberg (2003a) påpekar att i samtalet utökas barns ordförråd och det ger 
barn möjlighet till att ta del av olika världar tack vare det utökade språket. Genom 
boken får barnen chans att bearbeta sina upplevelser via samtalet. Det som är viktigt 
när det gäller barns samtalande är att det sker i en kontext, detta gäller såväl i samtal 
med vuxna som med andra barn. Genom konturenligt arbete med att samtala och 
berätta kring barnlitteratur och därmed öka ordförrådet, ökar barns förmåga att 
uttrycka sig även kontextobundet. Med kontextobundet menas att kunna uttrycka sig 
om ett ämne utanför sin egen erfarenhetsvärld, att berätta för någon om en händelse 
ur ett nytt sammanhang.  
 
Enligt Lindö (2009) är det viktigt för barn att få berätta och genom det få uttrycka sig 
språkligt. Det bidrar till att de får självförtroende till att språkligt uttrycka sig i andra 
sammanhang. Genom att bejaka och vara medveten om barns naturliga nyfikenhet 
och lust att ställa frågor, här specifikt kring barnlitteratur, bidrar det till deras 
förmåga att interagera med den skrivna texten. Individer som är vana att bearbeta 
texter på olika sätt tenderar att ha större läsförståelse. Rhedin (2004) lyfter hur 
viktigt det är att introducera barnlitteratur tidigt då den bidrar till att barn utvecklar 
kompetens i att lyssna och berätta, att det är en första grund till den kommande läs- 
och skrivutvecklingen. Den språkliga kommunikationen kring barnlitteraturen bidrar 
i hög grad till att öka medvetenheten av språkets betydelse för barnen (Kåreland och 
Lindh – Munther, 2005a). Det sker då i ett för barnen lustfyllt och meningsfullt 
sammanhang.  Även Lindö (2009) påpekar vikten av att redan i tidiga åldrar 
introducera skriftspråket i form av barnlitteratur, för att erbjuda barnen en möjlighet 
att skapa förståelse för läsningens och skriftens betydelse. Det är en väg in i den 
kommande läs- och skrivutvecklingen för barn, de får en tidig förståelse för textens 
betydelse. Samtidigt är det viktigt att barnlitteratur finns naturligt i barns vardag då 
det bidrar till att öka kunskapen om hur språket är uppbyggt, och Lindö menar att 
kunskap om talspråket är direkt kopplad till kommande kunskaper om skriftspråket.  
 
Kåreland och Lindh – Munther (2005a) förklarar att barnlitteraturen spelar viktig 
roll för att barn i förskolan ska utveckla sin litteracitet. Begreppet litteracitet beskrivs 
med att det kan ”användas för det vi i dagligt tal omnämner som läsande och 
skrivande, men har på senare tid fått en mer utvidgad betydelse och inkluderar nu 
också tecken och bilder” (Björklund, 2008, s.15). I jämförelse med andra länder ligger 
Sverige ganska långt fram när det gäller barns utveckling kring litteracitet (Baumer, 
Fernholt & Lecusay, 2005). Samtidigt finns det en lång, stark historia kring att 
involvera olika lärstilar och lek i de olika lärandesituationerna i både förskola och 
skola, något som inte är lika vedertaget i andra länder i världen. Björklund (2008) 
lyfter hur viktig förskolan är för barnens lek och lärande i synnerhet i förhållande till 
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att erövra litteracitet. Hon menar att läs- och skrivutveckling inte bara hör till skolans 
värld utan de kunskaperna grundas redan i förskolan hos de yngsta barnen.  
 
Rhedin (2004) skriver att för barn är bilden väldigt viktig, bilden ger många gånger 
mer information än själva texten. Vuxna ser ofta bilden som ett komplement till 
texten men Rhedin menar att barn ser istället texten som ett komplement till bilden. 
Även Lindö (2009) påpekar bildens betydelse och menar att den är ett hjälpmedel för 
att kunna se vad texten har för budskap. Hon lyfter bilden i relation till ett begrepp 
kallat ”det synliga språket”(s.123). Bilden är viktig för barn dels i barnlitteraturen 
men också för uttryck av eget skapande. Genom bilden kan barn rita sina tankar och 
intryck på papper och på så sätt uttrycka sig. Lindö förklarar att det finns forskning 
som visar att bilden har en stor betydelse för barns språkutveckling. Även Doverborg 
och Anstett (2003) nämner bildens betydelse i förhållande till att förstå barns 
perspektiv, och ger som exempel att när barn ritar sin upplevelse kring en berättelse 
kan pedagogen få insikt i hur de har upplevt och uppfattat något. Björklund (2008) 
tar upp hur viktig bilden är för barns språkutveckling, då i relation inte bara till 
barnlitteratur utan också bildens betydelse som visuell symbol i samhället. Vidare 
lyfter författaren att barn kan med hjälp av bilden återberätta en bok och benämner 
det som visuell litteracitet. Även Lindö (2009) menar att bilden tillskrivs en central 
del i barns vardag och ger som exempel de olika symboler som vi kan mötas av i 
samhället varje dag. Rhedin (2004) tar upp bilden i förhållandet till texten genom ett 
exempel med Max böckerna (Lindgren, 1981). Många pedagoger menar att texten är 
ofullständig i de böckerna och därmed ändrar de den själva för att det bättre ska 
överensstämma med bilderna. Rhedin menar då att risken finns för att förminska 
symboliken med bildens talande språk gentemot texten. Hon vill därmed visa hur 
viktig bilden är som förmedlare av budskap för barnen, speciellt i barnlitteratur. 
 
Enligt Kåreland (1994) finns det många barn som har föräldrar av olika kulturella 
bakgrunder och talar två språk i hemmet, vilket gör att barnet inte får en bra grund i 
ett modersmål. Detta kan göra att barnet får det svårare att tillägna sig det nya 
språket på förskolan. Det är betydande för barnets vidareutveckling till det nya 
språket att barnet får bra barnlitteratur på både det språk som finns hemma såväl 
som det språket som talas på förskolan.  
 

2.2 Barnlitteraturens användning i den pedagogiska verksamheten 
 
Kåreland och Lindh – Munther (2005b) menar att boken ofta går att använda i syfte 
att få barnen att slappna av och vara ner, att det är en av de vanligaste rollerna som 
barnlitteraturen har i verksamheten. Bengtsson och Svensson (2007) visar i sin 
studie kring barnlitteratur däremot på att sagans värld ofta aktiverar barn och att det 
då kan ge motsatt effekt att använda sagan för att samla ihop och lugna ner 
barngrupper. Pedagogens syfte att lugna rörliga och aktiva barn med en bok går att 
ifrågasätta eftersom barnen inte alltid är mottagliga för det i den situationen. 
Pramling och Asplund Carlsson (1993) skriver att pedagoger sällan använder 
barnlitteratur som pedagogiskt verktyg. Det vill säga att det oftast inte finns något 
pedagogiskt syfte i användningen av barnlitteratur, annat än att samla ihop och lugna 
en barngrupp. Däremot har Kåreland och Lindh - Munther (2005b) kommit fram till 
att det idag används som ett pedagogiskt verktyg ute i verksamheterna, och hon drar 
slutsatsen att det bland annat beror på vilka förskolor som de olika studierna har 
utförts på. En förskola kan ha mer inriktning och intresse gentemot barnlitteratur än 
andra och detta kan ha påverkat studierna som utförts.  
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Barnlitteratur ska trollbinda barn och locka dem in i läsandet värld (Björklund, 
2008). Barns läsintresse påverkas av vuxnas förhållningssätt till barnlitteratur, om de 
vuxna visar att böcker och läsning kan vara roligt bidrar det till en god stämning och 
barnet upplever detsamma (Bengtsson & Svensson, 2007). Pramling, Asplund 
Carlsson och Klerfelt (1993) belyser att pedagogens roll för hur barn uppfattar 
barnlitteratur är väsentlig. Om en vuxen läser en bok med inlevelse och visar barnen 
att det är spännande så blir barnen fascinerade och tycker att det är intressant. 
Bengtsson och Svensson (2007) tar i sitt arbete upp hur viktigt det är att inse att det 
är pedagogens som till stor del har inflytande över barnens läsintresse. De vuxna 
skapar förutsättningar för att läsandet ska bli av och är även de som introducerar 
boken som media. Det är viktigt att visa intresse och vara medveten om detta redan 
för barn i tidig ålder. Det är pedagogens uppgift att ta in böcker som utmanar och 
tillfredställer barnens behov, som utgår ifrån deras perspektiv (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2003). Detta är en komplexitet som pedagoger måste hantera.  
 
Bengtsson och Svensson (2007) tar upp att ”Bokens innehåll kan ha stor effekt på 
barn både positivt och negativt och därför är det viktigt att känna till de böcker som 
väljs” (s. 15). Det är viktigt att som pedagog vara medveten om vad en bok faktiskt 
kan innebära för barn (Rhedin, 2004). En del böcker behandlar ämnen som kan vara 
känsliga för såväl barn som vuxna, men det betyder inte att böckerna behöver väljas 
bort. Som vuxen gäller det bara att vara försiktig och tänka på vad för litteratur som 
väljs. Vuxna måste ha i åtanke i vilket syfte boken väljs. Kåreland (1994) anser att för 
att barn ska utveckla läslust och glädje kring litteratur är det viktigt att det finns 
litteratur tillgängligt och barnen får sätta sig och titta i böcker när de själva vill. Lindö 
(2009) lägger vikt vid att för att barn inte ska sluta fråga så bör pedagogen 
uppmuntra barnen att fortsätta vara vetgiriga och ställa frågor kring litteraturen. 
Kåreland och Lindh – Munther (2005b) tar också upp det här och menar då att det är 
vanligt förekommande i förskolan att samtala om en bok samtidigt som man läser 
den och att pedagogerna ser det som ett viktigt arbetssätt i verksamheten. De menar 
även att en av bokens roller för barn är att få sjunka in i en bok och uppslukas av dess 
innehåll, barnet får en chans att bara vara. Barnet försvinner in i bokens värld och 
påverkas inte av sin omvärld. Simonsson (2007) vidareutvecklar detta och menar att 
barn som kan verka passiva, inte frågande eller aktiva ändå mycket väl är 
inkluderade, men då i bokens värld och innehåll. Många barn använder boken för att 
själva kunna skapa en plats där de känner lugn och ro, där de kan slappna av och 
endast bokens värld blir det som är viktigt. Simonsson beskriver detta som att barnen 
går in i en egen ”läsbubbla” (s. 138). 
 
Simonsson (2007) tar upp barns lek i relation till deras fantasi och till bilder i 
barnlitteratur. Bilden ger barn inspiration och idéer till lekar som fortsätter utanför 
boken. Barn använder boken som en grund för sina lekar, de leker bokens innehåll 
eller fortsätter med att bygga på sagan. Bokens handling fortgår och utvecklas genom 
leken. I denna värld kan barn ta in nya figurer och hitta på egna platser, där kan 
fantasin få flöda. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp 
barnlitteratur i förhållande till leken och menar att det är ett naturligt sätt att 
bearbeta sagans värld på och på så vis skapa mening. De erfarenheter som barn har 
med sig från verkligheten ställer de i relation till sagan genom leken. 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver ett projektarbete som 
utgick specifikt ifrån barns erfarenhet i förhållande till barnlitteratur. Författarna 
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visar här på att barnlitteraturen kan spela stor roll i den del av förskolans verksamhet 
som temat utgör, barnbokens roll i temat blev för barnen naturlig och meningsfull 
som ett av flera sätt att arbeta med kring ett visst ämne.  
 
Lindö (2009) anser att, för att som pedagog kunna lägga grunden till barns livslånga 
lärande måste biblioteken som resurs användas. Bibliotekens roll för barnens läslust 
är ovärderlig, den kompetens och tillgång som biblioteket innebär är viktig att bevara 
och uppmärksamma. Barnen får på biblioteket inte bara tillgång till böckerna utan de 
får också se betydelsen av alla olika böcker och medier. Enligt Kåreland (1994) tar 
medier och speciellt tv allt större plats i vårt samhälle, vilket gör att barnlitteratur får 
allt mindre utrymme. De olika medierna innebär att barnen får ytterligare ett sätt att 
förstå sin omvärld på (Liberg, 2003b).  Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) menar att det finns många fördelar med att göra egna böcker för barn dels ur 
pedagogens perspektiv men också ur barnens perspektiv. Barnen får själva uppleva 
att de blir tagna på allvar och de får syn på sitt eget lärande. Barnen får även insikt i 
skriftspråkets betydelse och hur man förmedlar sig i det mediet som boken utgör. 
 

2.3 Styrdokument i relation till barnlitteratur 
 
I Lpfö98 (2006) så finns det inget specifikt upptaget om just barnlitteratur och dess 
användning och del i barns lärande och utveckling. Däremot så finns flera mål där det 
av de verksamma i förskolan går att tolka in användandet av barnlitteratur för att nå 
målen. I läroplanens mål för förskolan står det att verksamheten ska främja ett 
livslångt lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) trycker lite extra på 
att det är pedagogens uppgift att se till att detta genomförs, så att barnen får verktyg 
till att kunna fungera i vårt samhälle. Det ska ske på ett lustfyllt sätt och hela barnets 
värld ska involveras för att kunskapen ska bli meningsfull för barnen. Även Lindö 
(2009) lyfter hur viktigt det är att vi som vuxna också har en inblick i barnens värld 
för att kunna ge dem det som krävs för att kunna vara delaktiga i dagens samhälle. 
Enligt Lpfö98 (2006) är det förskolans uppdrag att ge barnen de verktyg som krävs 
för att bli sociala personer som vågar ställa frågor men också kunna ge svar och delge 
sina åsikter. Barnen ska utveckla förmåga att berätta, lyssna, reflektera och utveckla 
sitt ord och begreppsförråd, intresse för skriftspråket, delaktighet i sin egen och 
andras kulturer, möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat tal och skriftspråk med 
mera. Kåreland och Lindh - Munther (2005a) belyser att dessa och andra mål i 
läroplanen kan kopplas till barnlitteratur, men att det inte specifikt nämns något om 
detta i läroplanen. Det är upp till pedagogen att tolka hur dessa mål ska uppnås. 
Barnlitteraturen kan mycket väl användas till att arbeta med de olika områdena som 
finns i de styrdokument som är knutna till verksamheten, och ger då som exempel 
barns erfarenhetsvärld, språk och könsroller. 
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3 Metod 
 

3.1 Forskningsstrategi 
 
Enligt Stukát (2005) finns det två olika sätt att genomföra datainsamling till en 
forskningsstudie på, kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ forskning syftar till att 
analysera ett område mer djupgående. Stukát menar att vid en kvalitativ studie finns 
det större möjligheter till att följa upp insamlingen på ett mer individuellt sätt. Under 
kvalitativa intervjuer finns större utrymme för flexibilitet och det går därför att arbeta 
individualiserat samt att det finns större möjlighet att fördjupa sig i studien. I en 
kvalitativ studie är intervjun den vanligaste datainsamlingsmetoden. Denscombe 
(2000) menar att en positiv följd av att arbeta med kvalitativa insamlingsmetoder är 
att informationen är kopplad till verkligheten, då intervjun sker i den aktiva 
verksamheten. Det finns stora möjligheter att fördjupa sig inom kvalitativa intervjuer 
och därmed få en bred insikt kring ett mindre område. Det finns även ett större 
utrymme för tolkning utefter en kvalitativ intervju, då intervjuarens sätt att tyda 
svaren påverkar resultatet. Detta kan även vara en av de negativa följderna med att 
göra en datainsamling utefter den här metoden. Såväl frågorna i intervjun som 
resultatet riskerar att färgas av intervjuaren, därmed blir studien empiriskt baserad. 
Vid tolkningen av resultatet riskerar även betydelsen av fakta att tas ur sitt 
sammanhang och få en annan betydelse. Utifrån tolkningen av de delar som 
inbegrips inom de olika sätten att utföra datainsamling har vi valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer i den här studien.  Denscombe (2000) beskriver 
semistrukturerade intervjuer som ett sätt att arbeta med kvalitativa studier, där 
intervjun har ett visst antal färdiga frågor med relativt stort utrymmer för följdfrågor 
och flexibilitet finns. Genom detta kan vi individualisera intervjuerna och ställa 
följdfrågor utefter det respondenterna svarar.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att ta fasta på det här sättet att arbeta i vår studie; Datainsamlingen har 
skett genom semistrukturerade intervjuer, där respondenten fick möjlighet att 
utveckla sina svar utefter ett antal givna frågor (se bilaga 1). Denscombe (2000) 
beskriver semistrukturerade intervjuer med en möjlighet för intervjuaren att 
individualisera studien utefter respondenten. Samtidigt som det finns givna frågor 
som är likadana för alla respondenter för att knyta an till syftet med studien skapas 
ett tillfälle till en verklighetsförankrad studie då utrymme för följdfrågor finns.  
Följdfrågorna ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar och syftet med dessa. 
Denscombe menar även att genom intervjuer så ökar svarsfrekvensen, det vill säga en 
intervju som sker personligen ger fler och utförligare svar än en telefonintervju eller 
enkät där intervjuaren inte möter respondenten. Respondenterna har fått tagit del av 
ett missivbrev (se bilaga 2) där de informerats om innehållet i studien. 
Respondenterna har informerats om att intervjun beräknas ta cirka 30 minuter, 
något som Denscombe (2000) påpekar är viktigt att respondenten är medveten om. 
Utifrån det har vi kommit överens om var och när intervjuerna genomförts. Stukát 
(2005) påpekar att det finns yttre faktorer som påverkar en intervju, såsom till 
exempel miljö och tid. Det bör vara en lugn, trygg miljö och respondenten bör få välja 
plats för intervjun. Utifrån detta har respondenternas önskemål kring intervjun tagits 
tillvara. Med tillstånd av respondenten har vi valt att spela in intervjuerna för att 
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senare transkribera dem. Enligt Stukát är bandspelare ett hjälpmedel vid en intervju, 
och det bidrar till att det går att gå tillbaka till intervjusvaren och analysera intervjun 
i sin helhet. Det är även viktigt att som intervjuare under en intervju vara lyhörd, 
uppmärksam, opartisk samt förberedd för att kunna föra intervjun framåt.  
 

3.3 Urval 
 
I studien ingår ett urval av 10 verksamma pedagoger inom förskolan utefter 
bekvämlighetsurval. De pedagoger som deltagit i studien är verksamma förskollärare 
och lärare i olika kommuner på olika förskolor, och har varit verksamma mellan två 
och 35 år. Det urvalet motiveras genom att syftet med studien är att undersöka synen 
på barnlitteraturens roll, och inte skillnaderna i uppfattning mellan barnskötare och 
övrig personal gentemot förskollärare och lärare. Urvalet är även begränsat på grund 
av tidsangivelserna för studien. Pedagogerna har tillfrågats genom ett missivbrev (se 
bilaga 2) där de fått möjlighet att bli införstådda i syftet med studien samt en 
förfrågan om de vill delta. Därefter har vi som intervjuare gemensamt kommit 
överens med respondenterna om var och när intervjuerna genomförts. Vi har valt att 
söka respondenter från olika förskolor och kommuner, för att få ett så brett 
studieunderlag som möjligt. Genom att bredda urvalet på det här sättet så ökar det 
möjligheten att kunna få ett liknande resultat vid upprepad studie på andra förskolor, 
gentemot att enbart söka respondenter från en förskola.  
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
 
Databearbetningen har skett genom transkribering av inspelade intervjuer. 
Denscombe (2000) påpekar att genom att transkribera intervjuerna blir materialet 
lättare att analysera och bearbeta. Det är även viktigt att vara noggrann och ta med 
pauser, ljud, omgivande miljö med mera. Däremot finns risken för att vissa delar av 
materialet inte tolkas korrekt då det kan vara svårt att uppfatta nyanser via en 
inspelning. Analysen av det insamlade materialet har skett genom analytisk kodning 
vilket Denscombe (2000) menar gör att informationen då bearbetas och de olika 
delarna analyseras och kategoriseras. Vi har valt att använda oss av den här metoden 
att analysera informationen från intervjuerna för att få möjlighet att se 
respondenternas syn på barnlitteratur och dess möjligheter för barns lärande och 
utveckling i förskolan.   
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Stukát (2005) är tillförlitligheten, reliabiliteten, i kvalitativa studier mindre än 
i kvantitativa studier, då insamlingen i större mån är tolkningsbar. Därför är det 
viktigt att som intervjuare vara medveten om detta samt att lägga stor vikt vid syftet 
med studien då materialet ska analyseras (Denscombe, 2000). ”Validitet /…/ brukar 
anges som hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta.” (Stukát, 2005, s 
126). Stukát (2005) menar att det därmed är viktigt att som intervjuare vara 
observant på om den insamlingsmetoden är knuten till studiens syfte, samt vilka 
delar i den insamlade informationen som är tillförlitligt. Det är viktigt att behålla 
fokus genom hela datainsamlingen samt analysen av denna. Vi anser att genom att 
använda oss av intervju som insamlingsmetod för studien, så kan vi nå högst 
reliabilitet och validitet i förhållande till syftet. Reliabiliteten ökar i och med att de 
intervjuade pedagogerna kommer från olika förskolor i olika kommuner. Validiteten 
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ökar då vi har tidigare erfarenhet av intervjuer som insamlingsmetod samt att vi har 
använt oss av samma frågor kopplade till syftet i alla intervjuer. 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra forskningsetiska principer som har till syfte att 
skydda individen och följa de forskningskrav som finns. Vi har valt att följa dessa 
principer på detta sätt: 
 
Informationskravet: Genom ett missivbrev (se bilaga 2) har respondenterna 
informerats om arbetet och dess syfte, att innehållet endast kommer att användas i 
forskningssyfte. Här har även informerats om att deltagandet är frivilligt. Vid mötet 
med respondenten gavs information om att intervjun är möjlig att avbryta vid 
önskemål.  
Samtyckeskravet: Respondenten har genom en muntlig överenskommelse samtyckt 
till deltagande i intervjun.  
Konfidentialitetskravet: Respondenten har informerats om att all information kring 
respondenten som person samt den information som lämnas kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
Nyttjandekravet: Respondenten har informerats om att informationen som lämnas 
vid intervjun endast kommer att användas i forskningssyfte i relation till studien.  
 

3.7 Procedur 
 
Missivbrevet skickades ut via mail till enhetschefer på åtta olika förskolor i tre olika 
kommuner, som vidarebefordrade det till de berörda pedagogerna. De pedagoger 
som deltagit i studien är de som svarat först, vi har fått avböja till tre pedagoger till 
att delta i studien. Inga pedagoger har tackat nej till att delta, däremot har inte alla 
svarat på missivbrevet. Det var inga svårigheter att få pedagoger att delta i studien. 
Pedagogerna har informerats om studiens syfte och samtyckt till att delta. 
Intervjuerna har genomförts främst på förskolan, men några i pedagogernas hem. 
Intervjusituationerna har varit väl anpassade till syftet, och endast i ett fall fanns 
några störande moment. Vi har genom fört fem intervjuer var och dessa har skett 
enskilt mellan intervjuare och respondent. Intervjuerna har tagit mellan tjugo och 
trettio minuter att genomföra. Intervjuerna har skett med hjälp av inspelningar via en 
diktafon, och dessa har transkriberats av intervjuaren för att sedan analyserats 
gemensamt. Den information som insamlats under studien samt om pedagogerna 
som person finns endast tillgänglig för oss som intervjuare. Pedagogerna har 
informerats om att resultatet av studien finns tillgänglig om intresse finns, och de 
kommer att meddelas av oss när studien är genomförd.  
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4 Resultat 
 
Utifrån bearbetningen av intervjuerna har vi kategoriserat svaren under 
forskningsfrågorna. Resultatet kommer att redovisas i löpande text och 
respondenterna kommer att benämnas med de fingerade namnen, Anna, Britta, Elsa, 
Klara, Lea, Marie, Olivia, Pia, Svea och Vera. Respondenterna har under intervjuerna 
visat att de har stort intresse för barnlitteratur, och att de har tankar och åsikter om 
dess roll.  
 

Barnlitteraturen är ju inte finkultur, det är lite tråkigt. Det märker man ju på att Astrid Lindgren 
inte har fått Nobelpriset. Hade det varit vuxenlitteratur så hade hon ju haft det för längesen. 
Varför, vad är det som skapar de kriterierna, kan man ju undra. På nåt vis så, även om alla lärda 
människor egentligen vet att det är så viktigt för barn att få litteratur tidigt så är det inte nåt 
fokus på det ändå.  

Svea 

 

4.1 Barnlitteraturens roll för barns lärande och utveckling 
 
Det som framkommer tydligt i resultatet är att alla respondenter anser att 
barnlitteratur är viktig för barns lärande och utveckling i förhållande till barns 
vardag. De lyfter att barnlitteratur är en naturlig del för att barn ska få något att 
relatera till, samt att det är bra för att ge barnen verktyg att hantera sin vardag med. 
Respondenterna tar även upp att barnlitteraturen är viktig för barns språkutveckling, 
och kopplar även till den kommande läs- och skrivutvecklingen.  
 
4.1.1 Barns vardag 
 
Alla respondenterna använder barnlitteraturen för att belysa situationer i barnens 
vardag, både planerat och spontant. Med planerat avser respondenterna något de 
själva avser belysa, och med spontant något som barnen visar intresse för. Flera 
respondenter förklarar att de använder boken som verktyg för att arbeta 
förebyggande i situationer som till exempel konflikter och hur man är en bra kompis. 
Lea förklarar att de arbetar med Max bil (Lindgren, 1981) för att på så vis belysa hur 
man bör vara mot varandra. Hon förklarar det som att genom boken kan man ge ett 
konkret exempel på hur man kan agera och då kan hon som pedagog påminna om 
sagan i vissa situationer. Svea säger 
 

Har man inte barnlitteratur då har man ingenting att relatera till. Jag tänker oftast på att den 
ska ge någonting, att den ska ha ett budskap på något sätt.  

 
Flera respondenter nämner att barnlitteratur är ett bra verktyg att använda för att 
barnen då får något att relatera till, samt att det hjälper till att bearbeta vardagen. 
Barnen kan dels välja böcker själva om de känner att de intresserar sig för något 
ämne, men även att en vuxen läser något för dem. En respondent nämner att barn 
gärna använder sig av böcker som stöd för att dela med sig av upplevelser, till 
exempel Totte går till doktorn (Wolde, 1997). De upplevelserna kan likaväl vara 
positiva som negativa. Britta berättar att de har ett barn i gruppen som precis fått 
glasögon, och att de då använde sig av barnlitteratur kring just det ämnet. Barnen 
fick läsa och höra om det via den här boken, och på så vis ha något ytterligare att 
relatera till. Vera menar att litteraturen kan verka som ett stöd, en slags buffert, att 
använda för att diskutera saker som kan vara svåra att närma sig. 
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Flera av respondenterna pratar om att en av barnlitteraturens roller för barnens 
utveckling är att inspirera och bidra till barnens fantasi och förmåga att sätta sig in i 
en annan värld. Lea säger att hon använder barnlitteratur för att den stimulerar 
barnens fantasi. Respondenterna menar att barnlitteratur är en stor inspirationskälla 
för barnen, som därmed bidrar till att öka deras fantasi. De nämner bland annat att 
böcker kan spegla fantasivärldar men även visa på vardagssituationer. Det kräver att 
barnen kan använda sig av sin fantasi för att kunna relatera till de olikheter det 
innebär att se vad som är fantasi och vad som är verklighet. Ett exempel som en 
respondent ger är att läsa böcker som till exempel ”Lill-Zlatan och morbror raring” 
(Lindenbaum, 2010) som handlar om Lill-Zlatan och hans homosexuella morbror. 
Den här sortens böcker speglar en verklighet som många barn aldrig kommer i direkt 
kontakt med, men med hjälp av fantasi ändå kan relatera till. Pia berättar att hon 
tillsammans med barnen arbetar med ett projekt där de använder barnlitteratur för 
att barnen ska kunna förstå skillnaden mellan fantasi och verklighet. Hon menar att 
genom att barnen får tillgång till och får bearbeta olika slags böcker så bidrar det till 
att kunna granska information kritiskt. Hon säger att ”man måste ha en balans för att 
kunna lära sig saker som det här med vad som är verklighet och vad som är fantasi”.   
 
4.1.2 Språk 
 
Respondenterna anser att barnlitteraturens roll för barns utveckling är förknippat till 
språket. Alla respondenter framhåller att barnlitteratur och samtal är nära 
sammankopplade, och nämner att de i olika sammanhang använder sig av varierade 
sätt att diskutera och återberätta. Alla respondenter nämner barnlitteraturens 
påverkan på de äldre barnens utveckling, och några nämner den i förhållande till de 
yngre barnen. Barnlitteraturen skapar naturliga möjligheter för barnen att använda 
sig av och utveckla språket. Flera av respondenterna menar att en av 
barnlitteraturens roller för barns lärande och utveckling är att barnen lär sig att 
återberätta. De menar att det är viktigt dels att barnen är med och berättar sagan 
under tiden som pedagogen läser och att barnen får upprepa det som har lästs samt 
att de med hjälp av olika material får återberätta för varandra. Hälften av 
respondenterna tar även upp bildens betydelse för språkinlärningen. Britta säger att 
barnen berättar sagor med bilder och att de då berättar för varandra. En respondent 
nämner speciellt att det inte behöver vara en bok med mycket text utan att bilden och 
innehållet spelar större roll. Flera respondenter nämner barnlitteratur i förhållande 
till att barn lär sig ord och därmed får ett utökat ordförråd. Klara nämner specifikt att 
när hon arbetar med småbarn är pekboken bra för att introducera nya ord att samtala 
kring. 
 
Några av respondenterna tar upp språkutvecklingen som barnboken bidrar med i 
relation till den kommande läs- och skrivutvecklingen. De nämner då bland annat att 
barn genom boken leker fram och får en känsla för vad bokstäver och ord är. Olivia 
förklarar det som att de lekläser böckerna, följer med fingret i boken samtidigt som 
de läser och att det bidrar till att förbereda sig för läs- och skrivinlärningen. Svea 
menar att om man inte har lärt sig läsa från grunden skapas svårigheter även i övriga 
ämnen i skolan, som till exempel matematik och fysik. Hon menar vidare att det är i 
förskolan och med hjälp av barnlitteratur som läsintresset skapas och därmed läggs 
grunden för barnens läs- och skrivutvecklingen. Några respondenter lyfter hur viktig 
de anser att barnlitteraturen är för att visa på barnen hur roligt det är att lära sig läsa 
själva, de menar att barnlitteratur är en väg in i de läsandes värld.  

http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/L/Pija-Lindenbaum/


 
 

15 
 

 
En respondent nämner barnlitteraturens betydelse i förhållande till 
andraspråksinlärning, och lyfter då specifikt att använda böcker på deras modersmål 
i kombination med svenska samt att bilderna har stor betydelse. Hon anser att det 
optimala vore att ha en och samma bok på både svenska och barnets modersmål.  
 

4.2 Barnlitteraturens användning i den pedagogiska verksamheten 
 
Det som respondenterna lyfter mest kring barnlitteraturens roll i verksamheten är 
barnboken som pedagogiskt verktyg. De arbetar med boken på många olika sätt, 
bland annat utefter olika lärstilar och för att arbeta med likabehandlingsplanen. De 
lyfter även andra roller som barnlitteraturen har såsom för att skapa struktur och för 
den sociala samvaron.  
 
4.2.1 Pedagogiskt verktyg 
 
De flesta respondenter berättar att de arbetar med barnlitteratur som pedagogiskt 
verktyg på olika sätt, utefter olika lärstilar. Det de flesta tar upp är att de arbetar med 
teater och drama i relation till barnlitteratur. Barnen får klä ut sig, boken fungerar 
som bakgrund till teatern, dockteater och även att pedagoger spelar för barnen. En 
respondent tar upp att genom bland annat drama kan sagor levandegöras och på så 
vis visa på andra världar. Britta säger att 
 

Barnen berättar sagor med figurer, och vi klär ut oss och dramatiserar, berättar med bilder, och 
de berättar för varandra. 

 
Andra områden som respondenterna nämner i relation till att arbeta med 
barnlitteratur och olika lärstilar är att rita, berätta, skapa figurer och dylikt, 
dockteater och övrigt estetiskt skapande. En respondent nämner att ibland ritar 
barnen samtidigt som en vuxen läser en saga, eller efteråt för att på så sätt återberätta 
och bearbeta. Marie säger att det finns så mycket mer att göra med en berättelse 
förutom att läsa den. Hon menar att ”inte bara det att man kan berätta sagan eller 
boken på olika sätt, men just det här att man kan använda skapande, alltså man kan 
göra så mycket omkring”. Även Klara säger att det går att göra sagor på så varierande 
sätt förutom att enbart läsa den. Britta förklarar att de använder ”böcker och sagor på 
väldigt många olika sätt”. Vera säger  
 

Alla barn i alla åldrar tycker att det är spännande och framför allt det här när de kan börja prata 
själva, det tycker jag är spännande. När man har spannet 1-5 år har nästan alla någon som är 
yngre som de kan berätta för, även de som inte kan tala kan berätta för någon genom att peka 
och visa.  

 
Flera av respondenterna förklarar att de arbetar som de skulle vilja göra med 
barnlitteratur, och några nämner att de skulle vilja arbeta mer med vissa områden. 
Som exempel på hur de skulle vilja jobba nämner de bland annat att få göra egna 
böcker, få vidareutveckla en bok på flera sätt, att barnen själva får göra sagor och 
böcker och att barnen själva får vara mer involverade i verksamheten kring 
barnlitteratur. Svea menar att hon mycket mer vill uppmuntra barnen att göra egna 
böcker, och det är även något som Klara tar fasta på och då i relation till att få barnen 
mer intresserade av barnlitteratur. 
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Flera av respondenterna berättar att de stannar upp och diskuterar innehållet i boken 
medans de läser, samt att de uppmuntrar till diskussion. Svea säger att när hon läser 
böcker med barnen ser de ordentligt på bilderna, läser ordentligt, illustrerar, låter 
själv, låter barnen vara med och aktiva i berättandet så långt det går. Elsa säger att 
hon tycker att det är jätteviktigt med barnlitteratur dels för språkets skull och för att 
samtala om olika saker som dyker upp i sagorna. Flera av respondenterna nämner att 
böcker som barnen själv har valt oftare bidrar till diskussioner och samtal. Britta 
säger 
 

Oftast när boken är bra så leder ju till de bästa diskussionerna efteråt, eftersom de har ett 
intresse så blir barnen ju mer med och vill prata.  

 
Flera respondenter lyfter att de letar litteratur utefter barnens intresse, och menar att 
de böckerna ofta engagerar barnen bra. Marie menar att när en bok tas in i en 
barngrupp utefter deras intresse så skapas ofta engagemang hos barnen, som ger fler 
bra diskussioner. En pedagog lyfter barns intresse för böcker och påpekar att barn 
ofta vill höra samma bok många gånger. En respondent nämner specifikt att bilder är 
ett bra hjälpmedel, i synnerhet för små barn, då det kommer till att återberätta. Att 
barnen med hjälp av bilderna känner igen sagan och kan återberätta för varandra.  
 
Några respondenter talar om barnlitteratur som ett verktyg för att utveckla 
verksamheten i relation till likabehandlingsplanen. De menar att det går att visa på 
de olika delar som ingår i likabehandlingsplanen genom böckerna, eftersom det kan 
vara svårt att visa på det i verkligheten, som exempel ger de homosexualitet. Britta 
säger att ”om man ska lyfta olikheter som inte vi har här så kan man göra det genom 
böcker, att två mammor kan gifta sig med varandra till exempel”.  
 
Några respondenter tycker att det är viktigt att vara medveten om innehållet, och att 
alla böcker inte är bra. De menar att man som pedagog kan behöva välja bort böcker 
då vissa kan skapa ångest eller inte är bra utifrån barnets perspektiv. Britta säger 
 

De behöver inte ha lyckliga slut men de ska ha ett slut som inte skapar ångest hos barn, utan 
som förklarar svåra saker på ett bra och naturligt sätt som barnen kan ta till sig.  

 
Britta beskriver vidare en bok hon har läst med barnen som handlar om Lasses farfar 
som dör, och Lasse planterar en blomma på graven och säger hej då. Hon menar att 
boken inte har ett lyckligt slut men ändå beskriver döden som en naturlig del av livet 
på ett sätt som inte är ångestfylld.  
 
Några respondenter lyfter språket i barnlitteraturen och menar då att det är viktigt 
att vara observant på det, och att de ibland väljer bort böcker ur det avseendet. De 
menar att svordomar, bristande formuleringar eller konstiga ord är några exempel på 
detta. Vera berättar att hon är observant på att vissa böcker kan innehålla ord eller 
värderingar som speglar ett samhälle som vi inte lever i idag, och att man som 
pedagog kan behöva förklara eller välja bort detta. Pia tar upp Max böckerna 
(Lindgren, 1981) och förklarar att för att det inte är riktiga meningar så tar hon 
tillvara bilderna och berättar kring dem istället. Pia säger 
 

När det står, för det har jag jättesvårt för, som ”Max napp”, ”Titta, potta”, nämen såhär … då 
berättar jag istället.  
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Något som några respondenter lyfter är att en av rollerna som barnlitteraturen har i 
verksamheten är att verka som en slags motpol till de övriga medier som finns i 
samhället idag, och ger som exempel bland annat film och spel. De menar att det är 
angeläget att förskolan spelar stor roll i att erbjuda barnen det media som barnboken 
innebär. En respondent benämner det som att de vill slå ett slag för barnlitteratur.  
 
4.2.2 Social samvaro 

 
Britta menar att hon använder boken för ”avkoppling, vila tillsammans med barnen, 
både som gemenskap och mysstund tillsammans”. Detta påpekar även flera av 
respondenterna, att boken är ett bra verktyg för att som de benämner det skapa en 
stund av gemenskap och ro med barnen. De menar att genom att använda sig av 
boken går det att samla ihop barnen i situationer som kan verka för livliga, för att få 
något gemensamt att samlas kring. Något som alla respondenter lyfter fram är att det 
ska vara och är roligt att läsa barnlitteratur. Läslusten är viktig och grundas i de 
tidiga åren. Respondenterna nämner att barnlitteratur framkallar en positiv stämning 
och att de känner att det är roligt att läsa. Flera respondenter talar om att 
barnlitteratur bidrar till att skapa gemenskap i gruppen, det blir något de kan få 
känna en delad upplevelse kring. Olivia anser att barnlitteraturen inte bara skapar 
gemenskap och delad upplevelse, utan även skapar tillfällen för barnen att ”få sjunka 
in i en bok alldeles själv”. Hon beskriver det som att försvinna in i en annan värld, att 
få känna glädjen i att uppleva en bok själv. Några respondenter tar upp leken i direkt 
relation till barnlitteratur. Klara förklarar att en bok ”kan leva vidare i andra lekar 
som barnen gör”. De förklarar även att för barn är en bok eller en berättelse mycket 
mer än bara text på papper, utan den lever vidare för barn. Barnen tar till sig en 
berättelse och gör den till sin egen i och med leken.  
 
4.2.3 Struktur 

 
De flesta respondenter nämner barnlitteratur som ett verktyg för vilan, samt för att få 
barn att varva ner i olika situationer. Dessa planerade tillfällen att använda 
barnlitteratur för att varva ner menar respondenterna är naturliga inslag i vardagen. 
De flesta använder boken specifikt i samband med vilan, då ofta efter maten för att ge 
barnen en möjlighet till en lugn stund under dagen. Hälften av respondenterna 
berättar att de använder barnlitteratur som en naturlig del i projekt och temaarbeten. 
Olivia säger att hon lyfter in litteratur för att starta ett tema som barngruppen visat 
intresse för, det är även något som flera respondenter tar upp. Lea menar att hon 
även använder sig av magnetsagor utifrån böcker när de arbetar med något i 
verksamheten. Flera respondenter nämner även faktaboken som ett viktigt verktyg i 
projektarbeten. De menar att projektarbete är en del av verksamheten som skapar 
struktur för barnen, och att i det arbetssättet är faktaboken ett pedagogiskt verktyg. 
 
4.2.4 Tillgänglighet 
 

Varför läser vi? Den frågan, varför och hur ordnar vi lässituationerna och ser man till att alla 
barn får en saga varje dag? 

Svea 

 
Svea säger att böcker är ett verktyg för pedagogen att få barnen ”entusiasmerade, och 
få barnen att wow, nu är det nåt spännande!”. Att böcker finns tillgängliga är något 
som flera respondenter lyfter som positivt, och de menar att barn därmed själva kan 
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välja att spontant ta fram och själva läsa en bok. En stor del av läsglädjen, menar 
pedagogerna, ligger i att barnen själva kan välja att titta i en bok eller att komma med 
en som en vuxen kan läsa. Där är det även vissa som menar att det är viktigt att som 
pedagog ta sig tid till det. Klara säger att 
 

På samma sätt också tror jag, att böcker ska vara tillgängliga precis hela tiden. När som helst när 
de vill, att de får upptäcka böckerna själva.  

 
Lea tar upp att hon vill arbeta mer med barnens eget val av litteratur, att de själva blir 
mer involverade och engagerade. Lea säger 
 

Jag skulle vilja jobba mycket, mycket mer med att barnen väljer, barnens val av litteratur. Fråga 
dem varför har du valt den här boken? Är det färgerna, eller bilderna? Eller är det bara att de 
har sett den eller hört den förut någonstans. Sen skulle jag vilja jobba även med de här minsta 
barnen, de skulle få hitta på egna sagor. Så skulle jag vilja jobba.  

 
Flera respondenter nämner hur viktig biblioteket är som resurs, och de flesta har 
tillgång till bibliotek eller bokbuss. De menar att det är viktigt att visa på för barnen 
hur bra det är att kunna låna böcker, att böcker finns det alltid tillgång till. En 
respondent tycker att det är betydelsefullt att ta med barn till biblioteket redan på 
förskolan och att göra det till en vana för dem, som de kan ta med sig i livet. Svea 
säger 
 

Det vore härligt att ha ett sånt där obegränsat bibliotek. Vi kommer ju inte till biblioteket, vi är 
glada att bokbussen kommer hit.  
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5. Resultatanalys och diskussioner 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att arbeta med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod till 
studien. Vi upplever att det har fungerat bra och att vi har fått bra respons. 
Respondenterna har visat stort intresse för syftet med studien. Något som kan ha 
påverkat resultatet i studien är att de som har svarat på missivbrevet (se bilaga 2) är 
de som är intresserade av barnlitteraturens betydelse i verksamheten och för barns 
utveckling, varvid vi inte kan veta om resultatet blivit påverkat av detta. 
Genomförandet av intervjuerna har i de flesta fall fungerat väl och vi upplever det 
som att miljön under intervjuerna har varit väl anpassade för ändamålet genom att 
intervjuerna utfördes i ett enskilt rum utan störningsmoment och att platserna var 
valda av respondenterna. Vid ett tillfälle fick vi göra om en intervju då det inspelade 
materialet raderades, och det går ej att avgöra om detta har påverkat respondentens 
svar. Vid en annan intervju upplevde vi att det var en del störande moment då 
respondenten samtidigt hade ansvar för förskolans barn. Som val av 
insamlingsmetod upplever vi att det har gett material till studien då vi har utgått från 
en intervjuguide med likadana frågor men även kunnat ställa till syftet relevanta 
följdfrågor. Genom att resultatet visat på liknande svar från respondenterna så 
upplever vi att antalet respondenter i studien ger en relativt hög reliabilitet. Vi har 
även tidigare vana av intervju som insamlingsmetod, varvid det skapar en situation 
som inte är ny utan delvis bekant för oss som intervjuare. För att ytterligare 
komplettera skulle det gå att använda sig av observationer för att då se hur 
respondenternas teorier om hur de arbetar med barnlitteratur gestaltar sig i 
verksamheten.  
 

5.2 Resultatanalys 
 
Syftet med studien var att undersöka pedagogernas syn på barnlitteraturens roll för 
barns lärande och utveckling, och något som framkommer tydligt i resultatet är att 
alla respondenter använder barnlitteratur som verktyg i relation till det som händer i 
barns vardag. Respondenterna menar att barnlitteratur ger barnen möjligheter till att 
lära sig hantera sin vardag samt utveckla en förmåga att bearbeta det de har upplevt.  
Pramling m.fl. (1993) och Kåreland (1994) menar att barn får bearbeta upplevelser 
genom barnlitteratur och att det kan ge dem något att relatera till. Enligt Pramling 
m.fl. (1993) kan boken vara ett verktyg att använda för barnen både gällande det de 
har upplevt och det som de inte har upplevt. Respondenterna lyfter ytterligare att de 
använder barnlitteratur i syfte att belysa till exempel konflikter eller andra händelser 
som att få nya glasögon. Genom boken kan pedagogen visa på för barnen en 
alternativ situation som barnen kan relatera till. Det framgår i resultatet att en av 
barnlitteraturens roller för barns lärande och utveckling är att bidra till barnens 
fantasi och förmåga att sätta sig in i andras perspektiv. Barnlitteraturen bidrar till att 
kunna skilja på fantasi och verkligen, och ger barn något att kunna relatera till utefter 
deras upplevelser. Pramling m.fl. (1993) menar att barn måste få tillgång till 
barnlitteratur och få bearbeta den för att kunna lära sig skilja på vad som är fantasi 
och vad som är verklighet, de får något att förhålla sig till. Respondenterna lyfter 
vidare hur viktig barnlitteraturen är för att lära barn granska information kritiskt, 
något som Pramling m.fl. menar är en av barnlitteraturens roller för barns lärande 
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och utveckling. Kåreland och Lindh – Munther (2005b) menar att barnlitteraturen 
bidrar till bredda erfarenhetsbilden för barn. I övrigt framgår det av litteraturen att 
det är språkutvecklingen som främjas av barnlitteratur.  
 
Respondenterna visar i resultatet på att barn utvecklar sitt språk genom samtal 
utifrån barnlitteratur, och att barn utvecklas i samspelet. Det blir en naturlig väg in i 
språkandet och att samtala om texten blir nära sammankopplat med att läsa. Detta är 
något som även Lindö (2009) och Björklund (2008) tar upp då de menar att språket 
är beroende av samspelet som barnet ingår i, och Lindö menar att då får barnen bada 
i språket. Liberg (2003a) anser det särskilt viktigt att barn får samtala kring en bok 
då det bidrar till att barn genom det utökade ordförrådet och förmåga att uttrycka sig 
även kan göra det i okontextuella sammanhang. Det här går att koppla till det som 
framkommer i resultatet då respondenterna förklarar att de gärna stannar upp och 
diskuterar samtidigt som de läser, och att barnen får berätta sina upplevelser. 
Kåreland och Lind - Munther (2005b) lyfter att arbetssättet med att samtala kring en 
bok samtidigt som den läses är väldigt vanlig i förskolan. Baumer m.fl. (2005) tar upp 
att speciellt i Sverige är det vanligt att arbeta på ett sätt som utgår från barnen med 
mer frågor och lek.  
 
I resultatet framgår det att barnlitteraturen är en väg in i läsandet och spelar stor roll 
för den kommande läs- och skrivutvecklingen. Barnen får lekläsa och genom leken få 
en känsla för vad det skrivna ordet kan bidra med, en väg in i läsandets värld. Både 
Björklund (2008) och Baumer m.fl.(2005) menar att genom att barn får möta boken 
och skriftspråket tidigt på ett lekfullt sätt så bidrar det till utvecklingen av deras 
litteracitet. En respondent tar upp hur viktigt hon anser att det är att kunna läsa för 
att ha möjlighet att tillägna sig övriga ämnen i skolan, något som dock inte 
framkommer i litteraturen. Flera respondenter nämner barnlitteratur som verktyg för 
att öka ordförrådet, och en respondent speciellt nämner det i förhållande till 
pekboken. Rhedin (2004) och Strömqvist (2003) nämner barnlitteraturen roll i 
förhållande till att utveckla ett ordförråd, och nämner även de pekbokens roll, och att 
detta utvecklas genom samtalet. Flera respondenter nämner att de väljer bort böcker 
på grund av språket i böckerna, och en respondent nämner då speciellt Max böckerna 
(Lindgren, 1981) och det som hon menar ofullständiga meningar. Rhedin (2004) 
menar att risken finns att genom att göra så, så förminskas bildens talande språk då 
kontrasterna mellan det som bilden uttrycker och det texten utrycker försvinner. I 
resultatet framkom det att respondenterna ansåg att bilden hade stor betydelse för 
boken och för att barn ska kunna återberätta och för deras språkutveckling, något 
som Björklund (2008) benämner som visuell litteracitet och Lindö (2009) som det 
synliga språket.   
 
En av respondenterna berättar hur viktig hon tycker att barnlitteraturen är för barn 
som lär in ett andraspråk, att det ett sätt att skapa språkligt sammanhang för barnen. 
Kåreland (1994) menar att barnlitteratur är ett bra verktyg att använda för att stödja 
barn språkutveckling i sitt andraspråk, och att det skapar ett meningsfullt 
sammanhang kring språket. Det är viktigt att använda barnlitteratur på båda 
språken, något som även respondenten lyfter.  
 
I resultatet framkom att respondenterna främst arbetar med barnlitteratur som 
pedagogiskt verktyg i verksamheten. Något som de använder barnboken till är att 
arbeta med den utefter olika lärstilar, främst drama och bild. De menar att det finns 
mycket mer att göra med en saga förutom att enbart läsa den. Litteraturen tar inte 
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upp barnlitteraturen i förhållande till olika lärstilar, däremot i relation till bilden. En 
respondent tar upp bilden och att rita kring barnlitteratur som ett sätt hon arbetar 
med, och Lindö (2009) menar att det är ett sätt för barn att få uttrycka sig språkligt. 
Även Pramling m.fl. (1993) och Doverborg och Anstett (2003) anser att det är ett av 
de viktigaste verktygen som barn har att uttrycka sig med, samt att som pedagog få 
insikt i barns perspektiv genom bilden. Respondenterna lyfter att de skulle vilja 
arbeta mer med är att barnen ska få göra egna sagor. Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) menar att genom att barn får göra egna sagor så får de se 
att de blir tagna på allvar, de får en insikt i skriftens betydelse och de får en chans att 
få syn på sitt eget lärande. Barnlitteraturen blir då en väg för barnen in i ett 
demokratiskt samhälle då de får verktyg till att kunna göra sig hörda och få uttrycka 
sina tankar och åsikter.  
 
Alla respondenter tyckte att barnlitteraturen hade som roll i verksamheten att skapa 
läsglädje och ett tillfälle för barnen att sjunka in i en bok. Boken ska skapa en 
stämning som är positiv för barnen, och även för barn att kunna själva gå in i en 
annan värld. Barn ska kunna hämta en bok och genom den få en lugn stund för sig 
själv, något som Kåreland och Lindh - Munther (2005b) tar upp som en av bokens 
roller. Simonsson (2007) beskriver detta som att med boken gå in i sin egen 
läsbubbla, att genom bokens värld kunna skapa sig en plats där de kan slappna av. En 
respondent nämner att det är pedagogens roll att visa på barnlitteratur som något 
spännande och på vis skapa läsglädje. Pramling m.fl. (1993) menar att det utöver det 
även är viktigt att som pedagog vara medveten om på vilket sätt barnlitteraturen 
används. Flera av respondenterna lyfter hur viktigt det är att välja barnlitteratur 
utefter barnens intresse, att det skapar extra engagemang och läsglädje för dem. 
Detta är dock något som inte framkommer i litteraturen.  
 
Ett ytterligare sätt att använda barnlitteratur som pedagogiskt verktyg i 
verksamheten som framkommer i resultatet är i relation till likabehandlingsplanen, 
och Lindö (2009) lyfter att det är viktigt att som pedagog se ur barns perspektiv för 
att därmed kunna arbeta för att nå målen i Lpfö98. Ingen av respondenterna nämner 
att de använder barnlitteratur specifikt för att nå målen i Lpfö98, även om de menar 
att det är nödvändigt i verksamheten och för barns utveckling bland annat i relation 
till språket. 
 
Några respondenter menar att inte all barnlitteratur har en självklar roll i 
verksamheten, utan att pedagogen bör tänka igenom innehållet i den bok som väljs, 
och detta är även något som Rhedin (2004) och Bengtsson och Svensson (2007) 
lyfter. Många gånger används boken som ett pedagogiskt verktyg av respondenterna i 
syfte att belysa något, och då är det viktigt att vara medveten om innehållet i boken.  
 
Respondenterna menar att boken har en social roll i verksamheten, att den bidrar till 
gemenskap och att barn leker vidare det de upplevt i en bok. Detta framgår i 
litteraturen och bland annat Simonsson (2007) och Halldén (2007) menar att 
barnlitteratur bidrar till gemenskap och att barn leker vidare en berättelse de hört 
och gör den till sin egen. Enligt respondenterna är även barnlitteraturens roll i 
verksamheten ett verktyg för vilan och för att få barn att varva ner. Ingen respondent 
uttryckte det som Bengtsson och Svensson (2007) uttrycker det med att en bok inte 
fungerar för att lugna ner en grupp, utan resultatet överensstämmer med Kåreland 
och Lindh - Munther (2005b) som menar att det kan användas för vilan likväl som i 
andra syften. Ett av de andra syftena som respondenterna nämner är att använda 
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barnlitteraturen i arbetet med projekt. Barnboken ska vara tillgänglig i verksamheten 
enligt respondenterna, och de lyfter även biblioteken som en resurs. De menar att det 
är viktigt att visa på barnboken som media som en motpol till övriga medier som 
barnen kan möta. Kåreland (1994) menar att tillgängligheten av barnlitteratur är 
direkt kopplat till barns läsintresse, och tar även upp bibliotekets betydelse.  
 

5.3 Resultatdiskussion 
 
I inledningen av denna studie så hänvisas till Astrid Lindgren och hur hon ser på 
barn som skapare av mirakel när de läser. Detta förhållningssätt till barnlitteratur 
samt till barnlitteraturen som resurs för barns lärande och utveckling i verksamheten 
återspeglar sig i studien. Genom studien har det framkommit att barnlitteraturen 
finns som en betydelsefull del av verksamheten för barnen och att den är ett 
pedagogiskt verktyg på många olika sätt. Om barnlitteraturen har en naturlig roll i 
verksamheten, för att skapa struktur, att den är tillgänglig och att den används som 
pedagogiskt verktyg på olika sätt till så bidrar det till barns lärande och utveckling. 
Barnlitteraturen är en central del av verksamheten bland annat genom att barn kan ta 
en bok, leka utifrån den och på så vis medverkar det till barnets lärande och 
utveckling. Om barnlitteratur finns tillgängligt för barnen i verksamheten kan de 
själva välja när de vill läsa en bok. Det talade och skrivna språket finns i deras vardag 
och blir då en del av deras språkutveckling.  
 
Vi tolkar resultatet av vår studie och det som respondenterna säger som att om 
läsglädjen finns hos barnen så kommer utveckling av språk och övriga kvaliteter som 
barnlitteratur kan bidra med på köpet. Barn som tycker om att läsa och ser glädjen 
och nyttan med böcker kommer också att självmant använda sig av boken. Det här 
kan pedagogen använda sig av och ta tillvara på, anser vi, istället för att se boken som 
något att använda sig av i enstaka syften. Det gäller att tänka medvetet på vad 
barnlitteratur kan bidra med i många olika situationer och på många olika sätt, och 
att använda den som pedagogiskt verktyg såväl för läsglädjen som för specifika 
ändamål. Det blir då meningsfullt för barnen om det sker på ett för dem lustfyllt och 
naturligt sätt. Vi tror dock att vårt resultat kan vara påverkat av det intresse för 
barnlitteratur som respondenterna har, och vi kan därmed inte veta hur vedertagen 
det förhållningssättet är hos andra pedagoger.  
 
En av skillnaderna vi har märkt mellan litteraturen och resultatet i studien är synen 
på hur viktigt det är att barn själva får välja barnlitteratur som bidragande faktor till 
barns lärande och utveckling. Det påverkar barnens engagemang och läsglädje, och 
pedagogen ska ta tillvara barnens eget intresse för vilka böcker de vill välja. Detta är 
däremot inget som framkommer i litteraturen, och vi ställer oss frågande till varför 
det inte framkommer något konkret om barnlitteratur ur barns perspektiv. I relation 
till det finner vi det intressant att studien visar på att en del barnlitteratur inte är bra, 
språkbruket eller innehållet kan ibland skapa ångest. Även om det är viktigt att barn 
själva får välja vad och när de vill ta fram en bok, så måste pedagogen ändå vara 
medveten om vad det är för böcker som barnen väljer.  
 
Något som litteraturen tar upp är att barnlitteratur kan användas som verktyg för att 
uppnå målen i läroplanen (Lpfö98, 2006), detta är dock inte något som studien visar. 
Där framkommer att barnlitteratur används för att arbeta med 
likabehandlingsplanen, men vi tror att det kan vara så att den används även för att nå 
målen i läroplanen trots att det inte framkommer i resultatet. Studien visar på att 
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barnlitteraturen används i verksamheten till exempel med språk eller de sociala 
kontakterna, vilket är mål som ingår i läroplanen. Vi tolkar det som att barnlitteratur 
används i verksamheten för att arbeta med Lpfö98 mer eller mindre medvetet, vilket 
arbetet med barnlitteratur i förhållande till likabehandlingsplanen visar. Både 
likabehandlingsplanen och Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006) är viktiga 
dokument att arbeta efter och följa i förskolans verksamhet, och grundar sig båda på 
värdegrunden. Däremot kan vi inte veta hur pass vedertaget det förhållningssättet är, 
varvid det skulle vara intressant att undersöka vidare i en annan studie. Det finns 
ingenting i intervjusvaren som tyder på olikheter i åsikter, dock finns det vissa roller 
för barnlitteraturen som några respondenter nämnt som viktiga men som andra inte 
tagit upp. En förklaring till det kan vara att respondenterna helt enkelt inte tänkt på 
det under intervjun, trots att de egentligen ser på barnlitteraturens roll på samma 
sätt som övriga respondenter. Det kan även vara så att de inte arbetar så, men det är 
inte syftet med studien att undersöka detta. 
 
I studien har det framkommit att barnlitteraturen används som pedagogiskt verktyg 
för barns lärande och utveckling i verksamheten på flera sätt än vad som 
framkommer i litteraturen. I litteraturen ligger tyngdpunkten på barns 
språkutveckling och den kommande läs- och skrivutveckling. Det som studien visar 
är att barnlitteraturen används som pedagogiskt verktyg för att möta barn i deras 
vardag. Barnlitteraturen kan användas för att ge barn verktyg att handskas med sin 
vardag, få något att relatera till samt för att skapa en glädje för boken som media. 
Något vi ställer oss frågande till är varför det finns förhållandevis lite forskning kring 
vad barnlitteratur har för roll i verksamheten och för barns utveckling, när det ändå 
verkar vara vedertagen i studien. Litteratur och forskning kring barnlitteratur verkar 
koncentrera sig mest kring den språkliga utveckling det tillför barnen. Vi tycker att 
det är förvånansvärt att det finns lite forskning kring små barn och deras utveckling, 
och i det här fallet speciellt kring barnlitteratur, trots att barnlitteratur har en stor 
roll i små barns liv.  
 
Kåreland och Lindh - Munther (2005b) diskuterar olika förhållningssätt till 
barnlitteraturens roll i verksamheten och hänvisar till skillnader mellan hennes 
studie och Pramling och Asplund Carlssons (1993). Hon tror att anledningen till att 
deras resultat som visade att pedagoger oftast använder barnlitteratur för vilan, och 
hennes studie där det framkommer att de använder den som pedagogiskt verktyg 
berodde på att studierna skett i olika verksamheter. Vi tror att det även kan bero på 
att det skiljer 12 år emellan studierna, och att det däremellan har hunnit ske en 
utveckling i synen på barnlitteraturens användning. Trots de skillnader som Kåreland 
och Lindh – Munther (2005b) menar att barnlitteraturen har i verksamheten nu mot 
tidigare så koncentreras forskningen till språkutveckling i förhållande till 
barnlitteraturen. Vi tror att det kan bero på att förskolans roll har varit som 
kompensation för hemmet till att idag vara ett komplement till hemmet och finns för 
barns lärande och utveckling. När läroplanen för förskolan kom 1998 (Lpfö98) 
belystes de mindre barnens lärande och utveckling i verksamheten, något som vi 
hoppas på att den nya reviderade läroplanen (Lpfö98, 2010) ytterligare ska lyfta. I 
studien har det framkommit att barnlitteraturen ses som ett verktyg för barns lärande 
och utveckling, och i kombination med den nya läroplanen finns förhoppningen om 
att behovet ökar så att ytterligare forskning kommer. 
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5.4 Slutsatser 
 
Syftet med vår studie var att undersöka vad pedagogerna anser att barnlitteraturen 
har för roll för barns lärande och utveckling i verksamheten. Vårt resultat visar att 
pedagogerna anser att barnlitteraturen är viktig och bidrar till att utveckla barn 
språk, att ge dem något att relatera sin vardag till, att använda som pedagogiskt 
verktyg på olika sätt i verksamheten. Studien visar att barnlitteratur ses som en 
naturlig del av verksamheten. Vårt resultat visar även att litteraturen och forskningen 
stämmer överens med det studien visar, men att de lägger tyngdpunkten vid olika 
områden. Här kan vi se att respondenterna har bredare användningsområden än vad 
litteraturen visar. Vi menar även att ytterligare forskning inom området vore 
önskvärt.  
 

5.5 Nya forskningsfrågor 
 
Som ytterligare forskningsfrågor skulle det vara intressant att vidareutveckla denna 
studie genom observationer för att se hur respondenterna arbetar utefter sitt 
förhållningssätt. Det skulle även vara intressant att undersöka hur barn ser på 
barnlitteratur, att på så sätt se på barnlitteratur ur ett barns perspektiv. Det som vi 
tycker visar sig mest ur vårt resultat och som är något som skulle kunna gå att forska 
vidare på är barnlitteraturens påverkan på de yngsta barnen, främst från ett år men 
även upp till fem år. Fler verklighetsnära studier kring barnlitteratur, som visar på 
hur den används i verksamheten, vilka möjligheter som finns samt hur den kan bidra 
till barns lärande och utveckling på flera plan utöver det språkliga vore önskvärt.    
 

5.6 Pedagogisk relevans 
 
Denna studie är pedagogisk relevant då barn i förskoleåldern omges av böcker samt 
att forskningen kring barnlitteratur och yngre barn är begränsad. Barnlitteratur 
bidrar, vilket respondenterna lyfter, till mycket mer än enbart den språkliga 
utvecklingen men ändå finns det inte så mycket forskning som styrker det. 
Barnlitteratur relaterar ofta till barns vardag och används redan idag frekvent i 
förskolorna. Därför anser att vi genom studien har visat att vidare forskning inom 
området behövs. Denna studie är pedagogiskt relevant då den kan väcka tankar hos 
verksamma pedagoger i förskolan om hur viktig barnlitteraturen är för barns lärande 
och utveckling i verksamheten. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor: 
 
Ålder, utbildning, år i yrket,  
 

Frågor: 
 
Vad anser du att barnlitteratur har för roll i verksamheten? 
 
Hur arbetar du med barnlitteratur i ditt arbete? 
 
Hur tänker du kring barnlitteratur i ditt arbete? 
 
Hur upplever du att ditt syfte med arbetet kring barnlitteraturen synliggörs? 
 
Om du skulle få välja fritt, hur skulle du då vilja arbeta med barnlitteratur? 
 
Samt exemplifiera som följdfråga! 
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Bilaga 2 

Hej 

Vi heter Anna von Walden och Maria Tsingos, vi läser till lärare på Mälardalens högskola, 

där vi läser inriktningen Lek, lärande och utveckling. Vi är båda intresserade av 

barnlitteratur. Vi anser att detta är ett viktigt och intressant ämne att forska vidare kring 

och har därför valt att fokusera på det i vårt examensarbete.  

Examensarbetet handlar om barnlitteratur och pedagogens tankar kring barnlitteraturen 

med barnen i verksamheten. Vi anser att syftet med vårt examensarbete ligger i tiden då 

det i dagens samhälle ofta debatteras kring olika mediers påverkan på barn, samtidigt som 

barnboken ofta har en framträdande roll i barns vardag. Vi vill få en insikt i hur 

pedagogerna ute i verksamheterna arbetar med barnlitteratur och vill därför fråga dig som 

verksam lärare/förskollärare om du vill bidra med dina kunskaper till vår studie. 

Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer, ca 30 minuter, och vi kommer 

dokumentera intervjuerna med hjälp av inspelning. Deltagandet är frivilligt och 

informationen kommer att hanteras konfidentiellt, samt användas enbart för studien. Vår 

ambition är att intervjuerna ska ske någon gång under veckorna 7-9, samtidigt som vi är 

flexibla vid behov. Tillsammans kommer vi överens om var och när det passar bäst att 

genomföra intervjun. Vi vill gärna ha svar på om du vill delta i vår studie senast den 28 

februari, via mail eller telefon.  

Vi hoppas att du vill vara med i vår undersökning och ser fram emot att höra av dig. 

Med vänliga hälsningar, 

Anna och Maria. 

 
Anna von Walden    Maria Tsingos 
Mobil: xxx – xx xx xxx    Mobil: xxx-xx xx xxx 
anna.von.walden@xxxxx    maria_tsingos@xxxxx  
 
Handledare på Mälardalens högskola 
Pernilla Kallberg 
xxx-xx xx xx 
pernilla.kallberg@xxxxx  
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