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Syftet med studien är att ta del av förskollärares reflektioner, tankar och 
beskrivningar av hur de i förskolans verksamhet ser på barnlitteratur och i vilka 
pedagogiska sammanhang förskollärare använder barnlitteratur. 
Empiriinsamlingsmetoden är kvalitativ och vi har utfört intervjuer med åtta 
verksamma förskollärare. Resultatet visar att barnlitteratur sällan används som 
pedagogiskt verktyg men används däremot i olika pedagogiska sammanhang till 
exempel under vilan eller när barnen själva ber om att få en bok uppläst för sig. 
Slutsatsen är att det finns många aspekter som spelar roll vid en högläsningsstund 
tillsammans med barnen i förskolans verksamhet.  
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1. Inledning 

 
Litteratur riktad till barn har en lång historia. Den tidiga barnlitteraturen som 
producerades för cirka 400 år sedan användes först och främst i utbildningssyfte. 
Idag används inte barnlitteraturen enbart i undervisningssyfte och för att lära sig 
läsa. Lässtunden har idag även som syfte att vara en trevlig, rolig och rofylld stund 
(Nettervik, 2002). 

Det är inte bara böcker som gör att vi kommer i kontakt med text. Människor 
kommer i kontakt med text genom en mängd olika medier. Medier som kräver en 
bredare läs och skriv kompetens. Människor måste idag förstå texter på ett helt annat 
sätt än tidigare och det ställs större krav på läs- och skrivkunnigheten. Vi måste förstå 
olika typer av texter och literacy förmågan har ökat bland befolkningen (Björklund, 
2008). Literacy innefattar läs- och skrivkunnighet i vidare mening. Literacy handlar 
inte bara om att läsa en bok eller skriva en text utan vi läser och skriver på många 
olika sätt idag. Vi använder oss av olika textgenrer genom till exempel tv spel, sms, 
dator, twitter, facebook och så vidare och måste då kunna förstå olika typer av texter 
(Björklund, 2008). Ett oavbrutet informationsflöde via olika medier gör att förskolan 
och skolans verksamhet ställs inför en utmaning i hur förskollärare och lärare ska 
förhålla sig till och använda sig av olika medier i undervisningen. En utmaning för 
förskollärare och lärare kan vara att anpassa verksamheten och undervisningen för 
att utmana och utveckla barnen. 

Det är en demokratisk rättighet att få lära sig läsa och skriva. Kan man inte läsa och 
skriva riskerar man också att hamna utanför demokratiska beslutprocesser. 
Människan ska kunna ta del av och förstå information som nästan alltid har en 
textmässig grund och läs- och skrivkunnighet är en demokratisk fråga (Björklund, 
2008).  

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10, 2010) föreskriver att förskollärare i sitt arbete 
ska ge barnen förutsättningar så att de både utmanas och stimuleras i sin 
språkutveckling. Förskollärare ansvarar för att barnen utvecklar ett intresse för texter 
och olika medier och att barnen ska kunna samtala kring olika medier och texter. 
Förskollärare ansvarar för att barnen utvecklar sitt ordförråd, talspråk och 
skriftspråk och att barnen ska kunna uttrycka tankar och funderingar. Förskollärare 
ansvarar för att barnen i förskolans verksamhet utvecklar språket på olika plan. 
Böcker kan vara ett hjälpmedel i främjandet av barns språkliga utveckling. Därför vill 
vi undersöka hur förskollärare motiverar och argumenterar för barnboksanvändandet 
och läsning i förskolans verksamhet.   
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1.2 Syfte  
 
Syftet med vår studie är att ta del av några förskollärares beskrivningar av hur de ser 
på och använder barnlitteratur som pedagogiskt verktyg i verksamheten.  

1.3 Frågeställningar 
 

- Vad har förskollärare för relation och tankar kring läsning och användandet 
av barnlitteratur i verksamheten? 
 

- Vilken betydelse anser förskollärare att barnlitteratur har för barns 
språkliga utveckling? 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
Under följande avsnitt presenterar vi aktuell litteratur och tidigare forskning kring 
det ämne vi valt att studera. Vi beskriver barnlitteraturens historia och funktion. Vi 
presenterar hur barnböcker kan betraktas som ett pedagogiskt redskap. Vi beskriver 
barnböckers samband med barns språkutveckling och hur genusperspektiv kan 
betraktas i barnlitteratur. 

2.1 Barnlitteraturens historia och funktion 

 
Den svenska barnbokens 400- årsjubileum firades år 1991. Den tidiga 
barnlitteraturen hade ett pedagogiskt eller religiöst syfte. Det fanns en anledning till 
att den tidiga barnlitteraturen var religiöst präglad. Så fort som möjligt ville man 
forma den nya samhällsindividen efter den kristna lärans etiska principer och 
böckerna förmedlade goda seder och god moral. Långt in på 1900-talet fungerade 
barn- och ungdomsböcker som moraliska vägledare. De rådande 
samhällsförhållandena och synen på barnet speglades tydligt i barnböckerna. 
Innehållet i äldre barnböcker som beskrev det prydliga, hjälpsamma och fogliga 
barnet blev under 1900-talet alltmer beskrivet som utlevande och bångstyrigt 
(Nettervik, 2002).  

År 1945 gavs Pippi Långstrump av Astrid Lindgren ut och bemöttes av både positiva 
och negativa reaktioner av omgivningen. Det ansågs vara olämpligt att låta barn 
identifiera sig med Pippi som är uppnosig mot vuxna, struntar i skolan, utmanar alla 
regler om hyfs och ordning och så vidare. Barnbokens utveckling speglar sociala och 
kulturella förändringar som skett i samhället. I dagens barnlitteratur har det kristna 
budskapet tonats ner, den förändrade och komplexa familjestrukturen finns mer 
representerad och traditionella könsstereotyper utmanas. Flickor kan i större 
utsträckning exempelvis mecka med bilar och pojkar kan i sin tur vara prinsessor 
(Nettervik, 2002 och Kåreland, 2009).  

På 1960-talet dömdes sagan ut som enbart läsning och barn skulle så tidigt som 
möjligt göras medvetna om sin omvärld och det rådande tillståndet i världen och de 
sagor som redan fanns dög inte. Resultatet av att de befintliga sagorna inte dög blev 
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att karaktärerna och berättelserna i barnböckerna ändrades. Berättelserna kom att 
handla om dagisbarn, skilsmässobarn, nyckelbarn, barn i familjer med problem, u- 
landsbarn och invandrarbarn. Böckerna kritiserades till sist som gråa och trista och 
barnboken ändrade så småningom karaktär till att bli mer fantasifull, äventyrlig och 
spännande. Barnlitteratur för utbildningssyfte med samtidsanknytning slutade dock 
inte att ges ut (Nettervik, 2002). 

Den obligatoriska folkskolan infördes år 1842 och följden blev att läskunnigheten 
ökade och spreds till de lägre samhällsklassernas barn. Läseboken för folkskolan 
började ges ut år 1868 och öppnade en helt ny värld för barnen i de lägre 
samhällsklasserna som då fick tillträde till skönlitteraturen. Den första läseboken 
innehöll övervägande texter som inte var skrivna för barn. Den världsberömda boken 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf gavs ut år 1906. 
Boken var en geografisk läsebok och var anpassad och skriven för svenska skolbarn. 
En ny tryck- och bildframställningsteknik bidrog till en kraftig expansion av 
barnboksutgivningen under det sena 1800-talet. En annan faktor i att barnböcker 
spreds var att antalet bibliotek ökade och skolbiblioteken bidrog till att litteraturen 
spreds till alla barn i olika samhällsklasser. Det första barnbiblioteket öppnades år 
1911 och barnlitteratur började betraktas som en egen litteraturart och kvaliteten på 
böckerna ökade (Nettervik, 2002).  

Begreppet barnbok avser inte böcker skrivna av barn utan böcker skrivna för barn. 
För att undvika missförstånd kan termen barnlitterära böcker användas. Författare 
som skriver böcker för barn anpassar språket efter mottagaren. Författaren som 
skriver boken undviker att använda alltför svåra ord och tillkrånglade meningar och 
undviker att texten på varje sida blir för massiv (Nettervik, 2002). Det finns oändligt 
många berättelser runt om i världen och att hitta en berättelse är inte svårt. Hitta rätt 
berättelse kan vara desto svårare (Fast, 2011). Fast menar att när val av bok görs 
finns det punkter att ta hänsyn till.  Punkter som till exempel att anpassa bokens 
innehåll efter ålder på de som ska lyssna, att språket i boken är på en lämplig nivå 
och att boken fångar och intresserar lyssnaren (Fast, 2001).  En barnbok ska fånga, 
engagera, ge kunskap till läsaren och lyssnaren, stimulera barnets fantasi samt öka 
ordförrådet. Boken ska ge en verklig bild av världen och orientera barnet i samhället. 
Det är av vikt att välja böcker som barnet kan känna igen sig i (Lindö, 2005 och 
Damber, Nilsson och Ohlsson, 2013).  

Den som berättar en saga/berättelse måste ibland korta ner det som står skrivet. 
Berättaren kan till exempel ta bort beskrivningar som finns i boken, utesluta vissa 
delar och förenkla svåra ord. Berättaren måste vara lyhörd till den grupp som lyssnar 
och avgöra om lyssnarna kan förstå sammanhanget i boken (Fast, 2001). 

2.3 Barnböcker som pedagogiskt redskap 
 
I följande avsnitt redogör vi för hur barnböcker kan betraktas som ett redskap i och 
för barns utveckling samt på vilket sätt barnböcker kan användas mot ett tydligt 
pedagogiskt syfte.  

Läsning av skönlitterära böcker främjar inte bara barnets läs- och skrivutveckling 
utan även andra förmågor. Förmågor som att till exempel samtala, reflektera, 
upptäcka samband, ta ställning kring olika saker, integrera ny kunskap med tidigare 
kunskap, förstå världen ur nya perspektiv, utveckla sin inlevelse- och 
föreställningsförmåga. Det är av vikt att barn så tidigt som möjligt får möta nyansrika 
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berättelser från olika tider och kulturer för att på så vis skapa läslust och utveckla 
läsförståelse. Barnböcker ger ett stöd till barns språkutveckling och hjälper dem att 
sätta ord på sina egna tankar och känslor (Lindö, 2005). Det är av vikt att barn vistas 
i en miljö där möjligheterna till interaktion med andra människor är rika. Genom 
interaktion med andra stimuleras barnet till att använda sig av språket. Barn är som 
mest mottagliga för språklig stimulans under sina första år. Förskolans insatser är 
därför viktiga för barnens tal- och skriftspråkliga utveckling (Fridolfsson, 2008). 
Fridolfsson hävdar att förskollärarna är de mest betydelsefulla lärarna för barnens 
tidiga språkutveckling. Barnets språk är ett av det viktigaste redskapen för all 
inlärning och bör därför spela en stor roll i det pedagogiska arbetet med barnen. 
Ordförrådet tränas bäst upp i samtal med vuxna och inte genom isolerade övningar. 
Fridolfsson betonar att de språkliga aktiviteterna bör ske i meningsfulla och naturliga 
sammanhang. Något som främjar den språkliga utvecklingen är när en vuxen läser 
tillsammans med barnet och därefter har en dialog kring den gemensamma boken. 
(Fridolfsson, 2008). 
 
Förskolan fyller en viktig funktion för barnen vad gäller deras läs- och 
skrivutveckling. Genom att barnen får ingå i läsaktiviteter ökar chanserna för att 
barnen ska utveckla ett genuint intresse för läsande (Damber, Nilsson & Ohlsson, 
2013). Barns tidiga möte med texter har stor betydelse för deras senare läsutveckling. 
Förskolans arbete med barnböcker och barns textmöten har stor betydelse 
framförallt för de barn som inte kommer ifrån textrika hem. Det tidiga textmötet 
gynnar inte enbart den senare läsutvecklingen utan har ett samband med barns 
ordförråd och språkliga utveckling. Läsningen i förskolan bidrar till att vidga barnens 
perspektiv och referensramar. Läsning för barn bidrar även till barnens kunskapande 
och meningskapande. Läsning för barn har även betydelse för barnens personliga 
identitetsutveckling och socialisering (Damber m.fl., 2013). Barn behöver få känna 
igen sig i de texter de möter för att på så vis kunna identifiera sig med det lästa och 
därigenom utveckla sin identitet och omvärldsuppfattning (Kåreland, 2009).  

Med hjälp av sagor och berättelser kan barn få hjälp i att förstå och ta ställning till 
viktiga frågor i livet så som till exempel förhållandet mellan god/ond, rätt/fel, 
levande/död, naturlig/övernaturlig. I olika berättelser kan barnen stöta på fenomen 
och egenskaper som väcker starka känslor som till exempel avund, list, hämnd, 
snålhet, övergivenhet och det är då viktigt att ha efterföljande samtal med relevanta 
frågor tillsammans med barnen. I samtalet får barnen möjligheter att se två sidor av 
samma problem, ställa hypoteser, göra jämförelser, generalisera och överföra till 
andra sammanhang. Barnens kritiska tänkande och förmåga utvecklas (Fast, 2009).  

Förskolan har en viktig uppgift i att lyfta och problematisera olika föreställningar som 
finns i samhället för att vidga barnens perspektiv. För att problematisera olika 
föreställningar och vidga barnens perspektiv kan olika berättelser och sagor vara till 
hjälp. Sagor som ger en nyanserad bild av till exempel könsroller, demokrati, 
jämlikhet och värdegrundsfrågor. Med hjälp av olika berättelser får barnen tillfällen i 
att ställas inför olika värderingar, ideologier och förhållningssätt som sedan 
diskuteras tillsammans (Lindö, 2005). Fast (2009) säger att i förskolan är det av vikt 
att använda sig av barnböcker från olika kulturer och förskolläraren bör läsa olika 
sagor och berättelser från de kulturer som finns representerade i barngruppen. På det 
viset synliggörs olika kulturer för barnen och man visar för barnen att allas olika 
kulturer är lika viktiga (Fast, 2009). 
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När vuxna läser sagor och berättelser högt för barn så gynnas barnens läsintresse. I 
den tidiga högläsningen väcks barnets glädje och lust inför texter. Barnen kommer 
nära texten och stunden blir mer påtaglig och levande. Genom högläsningen får 
barnet goda möjligheter i att öva upp sitt ordförråd, sin begreppsvärld, sin fantasi och 
empatiförmåga (Lundberg och Herrlin, 2005). Högläsning med efterföljande samtal 
kring boken är något som kan användas som metod i förskolan för att stimulera 
barns språk- och kunskapsutveckling. Genom boksamtalet får barnen tillfälle i att 
reflektera och bearbeta det hörda och på så sätt få en djupare förståelse av texten. 
Valet av bok bör bidra till att främja barnens omvärldsuppfattning och den personliga 
utvecklingen (Lindö, 2005 och Wagner, 2004). Läroplanen för förskolan uttrycker 
att: 

Verksamheten ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 

utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barns tankar och idéer 

ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, 2010, s 9). 

 

2.4 Barnböcker och barns språkutveckling 

 
Under följande rubrik lyfter vi fram litteratur, undersökningar och forskning som 
pekar på att det finns olika faktorer som har betydelse för barns tidiga 
språkutveckling.  
 
Det finns ett samband mellan barnets tidiga språkliga förmåga och barnets 
läsutveckling under de första åren. En försenad språklig utveckling kan ofta skapa 
problem för barnets tillägnande av skriftspråket (Fridolfsson, 2008). Fridolfsson 
skriver att det krävs förmågor hos barnet som förutsätter en god läsutveckling. 
Förmågor som barnet tidigt bör utveckla för att få en god läs- och skrivutveckling är 
fonologisk medvetenhet, ett rikt ordförråd, bokstavskunskap, en god språklig 
förmåga, bra korttidsminne och förmåga att snabbt kunna namnge vanliga föremål 
som barnet redan känner till. Brister inom en eller flera av förmågorna kan leda till 
att barnet utvecklar läs- och skrivsvårigheter (Fridolfsson, 2008). Läsförberedande 
aktiviteter i tidig ålder kan förebygga stora läs- och skrivsvårigheter (Elbro, 2006).  
Barn som ingår i välstrukturerade lekaktiviteter med bokstäver och språkljud har 
mindre risk att få allvarliga läs- och skrivsvårigheter. Svårigheter med avkodning är 
en övervägande orsak till lässvårigheter. Storleken på barnets ordförråd har betydelse 
för läs- och skrivutvecklingen. Förskollärares stimulerande av barns ordförråd är en 
viktig förutsättning till en god fortsatt läs- och skrivutveckling och vardagsläsning är 
en källa till ett gott ordförråd (Elbro, 2006).  
 
Att få en bok berättad för sig tillför mycket mer än bara läsning, barnet lär sig hur 
språket är uppbyggt och ord får en betydelse. Barnet lär sig att lyssna till språket och 
det är nödvändigt för språkutvecklingen samt läs- och skrivutvecklingen (Fast, 2001). 
Det är inte själva läsandet av den vuxna som stöder barnets läslärande. Det är 
samtalet runt texten som är betydelsefull. När vuxna och barn läser tillsammans får 
de en gemensam upplevelse som kan bli en utgångspunkt för fortsatta samtal i 
situationer efter lässtunden och det i sin tur främjar barnets språkutveckling. Den 
vuxna har en viktig roll som en läsande och skrivande förebild för barnen. Om barnet 
får vistas i miljöer där de vuxna läser och skriver mycket ökar förutsättningarna för 
att barnets intresse inför sitt egna läs och skriv lärande ökar (Liberg, 2006 och Fast, 
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2001). Fast (2001) lyfter fram att om barn ofta får lyssna på berättelser motiveras 
barnet till att vilja läsa själv. Vidare menar Fast att själva upplevelsen och stämningen 
kring lässtunden är av vikt. Författaren menar att barns upplevelser kring lässtunden 
är av betydelse för deras fortsatta läsintresse.  
 
Det är viktigt att skapa meningsfulla aktiviteter i verksamheten för alla barn och 
anpassa de efter barnen utifrån deras förkunskaper och erfarenheter. För barn med 
annat modersmål än svenska blir aktiviteterna extra viktigt för att stimulera deras 
språkutveckling. Det går att utföra samma slags språkstimulerande aktiviteter till 
flerspråkiga barn som till enspråkiga barn. För barn som ska lära sig ett andra språk 
krävs det dock att aktiviteterna görs på både första- och andraspråket. Det som kan 
göras är att involvera barnet i texten på de böcker som man läser tillsammans. De 
böcker som väljs ska då finnas på barnets första och andraspråk så att texten blir mer 
förståelig för barnet. Rim och ramsor kan stimulera språkutvecklingen men det är då 
viktigt att undvika nonsensord. Det ska vara ord som finns i språket och som barnet 
kan förstå (Svensson, 2009).  
 
Barns språkmiljö i hemmet spelar roll för språkutvecklingen. Är hemmet språkfattigt, 
om familjen inte läser mycket, tillsammans eller enskilt, eller samtalar om det 
vardagliga så kan det bli svårare för barnet att utveckla sin språkliga förmåga. När 
barnet läser för föräldrarna sker samspelet endast när barnet läser fel och föräldrarna 
justerar det barnet läst (Svensson, 2009). Svensson skriver att föräldrarnas 
korrigeringar oftast är ganska negativa. Barnet får antingen höra ”nej det är fel”, 
”gissa inte” eller ”så här står det”. Föräldrarna justerar till det rätta uttalet av ordet 
eller väljer att inte ge någon ledtråd alls. Barnet lär sig språket om hen får vistas i en 
miljö där det sker mycket talat språk. Det krävs att barnet möts upp och utmanas på 
ett positivt sätt i språket, både i tal och skrift, i hemmet och på förskolan/skolan. För 
språksvaga barn gäller det att hjälpa och inte stjälpa (Svensson, 2009). Författaren 
påpekar att den vuxna inte ska pressa barnet, varken lärare eller föräldrar och att de 
ska lyssna samt bekräfta barnet genom att låta hen tala. Läsa böcker och föra 
diskussion kring bokens innehåll är till fördel för språkutvecklingen, ställ frågor och 
låt barnet återberätta. Skapa en positiv miljö där språket är i fokus. (Svensson, 2009).  

 

2.5 Genusperspektiv 

 

Under denna rubrik lyfter vi fram hur genus kommer till uttryck i barnlitteraturen 
och belyser till viss del i vilken omfattning olika föreställningar är representerade i 
barnböcker. Vi lyfter även fram ett citat från ett barn för att ge ett barns perspektiv på 
böcker.  

Genus handlar om hur människan skapar sin könsidentitet. Traditionella 
könsnormer handlar om vad som anses vara ett normalt beteende för en flicka eller 
pojke. Normativa föreställningar kring genus kan avspeglas i människors beteende. 
(Wedin, 2011). Författaren beskriver hur heteronormen i samhället kan spegla sig i 
förskolans verksamhet genom att till exempel böcker endast framställer den 
heterosexuella normen och vad som anses vara ett normalt beteende för en flicka 
eller pojke. De traditionella könsstereotyperna har föreställningar om att flickor leker 
med dockor, är stillsamma, lydiga och hjälpsamma. Pojkar leker med till exempel 
svärd eller bilar, är aktiva, lite olydiga och bråkiga (Wedin, 2011). Wedin menar att 
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det krävs ett aktivt jobb i förskolans verksamhet för att ifrågasätta heteronormen.   
 
Kåreland, (2005) analyserade 217 bilderböcker för att undersöka vilka föreställningar 
barn och ungdomslitteratur förmedlar kring vad som anses vara kvinnligt respektive 
manligt. Av de 217 granskade bilderböckerna hade 128 manliga titlar/huvudpersoner, 
71 av böckerna hade kvinnliga och 18 av böckerna handlade om par.  Lindö (2005) 
beskriver att flickor gärna läser och lyssnar på berättelser med manliga 
huvudpersoner medan pojkar däremot tar avstånd från böcker som handlar om 
flickor. En fråga som Lindö ställer sig är om detta då är en möjlig anledning till att 
barnlitteratur övervägande består av berättelser om pojkar för att inte tappa pojkars 
läsintresse? Lindö (2005) skriver att barn redan i tidig ålder uppfattar olika 
könskoder och då är ett genusmedvetet förhållningssätt hos förskolläraren viktigt. 
För att motverka könsstereotypa mönster är det av betydelse hur förskolläraren läser, 
berättar och samtalar kring böcker tillsammans med barnet.    

I Molloys (2007) undersökning, När pojkar läser och skriver intervjuades barn om 
läsning. En pojke uttryckte sig: 

Jag tycker att Sandor/Ida sög hårt. Jag hatar och läsa därför hatar jag alla böcker. Jag ryser när 

jag ser en bok. Det är så tråkigt att läsa böcker, varför inte se en film, det är ju inte 1700-talet. 

Fan jag är ju inte på 1700-talet. Det är ju 2004. Jag kommer ju inte att läsa tråkiga böcker när 

jag blir stor för det är ju bara så tråkigt (Molloy, 2007. S 9). 

Val av bok måste anpassas efter intresse för att göra läsningen mer intressant och 
rolig. Ett ointresse hos pojkar inför läsning kan grunda sig i att litteraturen inte 
anpassas efter deras intresse, det leder till att pojkar tycker att läsning är onödigt och 
tråkigt och därför är det många pojkar som väljer bort läsningen. Förskolan har en 
oerhört viktig uppgift i att skapa positiva erfarenheter och upplevelser av 
läsaktiviteter, för att på så vis öka barnens lust och vilja inför att fortsätta läsa 
(Molloy, 2007).  

3. Metod 
 
Under följande avsnitt kommer vi först presentera vårt val av datainsamlingsmetod, 
sedan vårt urval av informanter och efter det beskriver vi validiteten i vår studie. 
Sedan beskriver vi hur vi har analyserat vår empiriinsamling och till sist vilka etiska 
ställningstaganden vi tagit hänsyn till.  

 

3.1 Empiriinsamlingsmetod 

 

I vår undersökning använder vi oss av kvalitativ metod då vi är intresserade av att ta 
del av förskollärares reflektioner och tankar kring vårt ämne. Stukát (2011) skriver att 
vid kvalitativ undersökning är inte syftet att undersöka hur många och vilka som har 
de olika uppfattningarna utan man letar efter vilka skilda kategorier av uppfattningar 
som finns kring det studerade ämnet. För att ta del av förskollärares utvecklade 
reflektioner väljer vi att använda oss av intervjuer som empiriinsamlingsmetod. 
Stukát (2011) skriver att den kvalitativa metoden används när syftet är att fördjupa 
sig, tolka och förstå det resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 
förutsäga det som framkommer i empiriinsamlingen. Denna fördjupning, tolkning 
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och förståelse av den framkomna empirin är möjligt vid exempelvis öppna intervjuer. 
Vi tror att användning av öppna intervjuer som metod genererar till mer 
välutvecklade och djupgående kunskaper om informanternas reflektioner och tankar 
kring ämnet. I våra intervjuer utgår vi ifrån en gemensam intervjuguide där vi ställer 
öppna frågor för att på så vis få mer djupgående svar. Anledningen till en gemensam 
intervjuguide är att vi utför intervjuerna på var sitt håll och vi vill då ställa samma 
frågor efter samma ordning. Det är då möjligt med en gemensam intervjuguide. Vi 
har tagit med oss Denscombes (2009) tankar kring hur man utför en bra och 
informationsrik intervju för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna.  

Vid utförandet av intervjuerna har vi haft med oss färdiga frågor som är öppna och 
diskussionsinbjudande för att på så vis lämna utrymme till den intervjuade till att 
samtala fritt kring frågorna. Den intervjumetoden kallas semistrukturerad intervju 
och syftar till ett mer djupgående material eftersom intervjupersonen får möjlighet i 
att reflektera kring frågorna istället för att bara svara ja eller nej, eller svara på givna 
svarsalternativ. Under intervjuerna valde vi att göra ljudinspelningar för att stötta 
minnet vilket Björndal (2005) beskriver som en metod och ett hjälpmedel vid 
intervjuer. Ljudinspelningarna hjälpte oss sedan vid transkriberingen av intervjuerna 
eftersom att vi fick med allt som sades under hela samtalet. Små detaljer som vi 
annars kanske missat. Björndal (2005) påpekar även att man vid ljudinspelning kan 
upptäcka något nytt varje gång den spelas upp. En ny aspekt eller en detalj som 
kanske inte uppfattades gången/gångerna innan.   

3.2 Urval 

 

Vi valde att intervjua åtta stycken förskollärare på två olika förskolor och olika 
avdelningar med varierande åldrar på barnen. För att möjligen få ett bredare omfång 
på svaren valde vi att intervjua på olika avdelningar bland annat för att förskollärare i 
samma arbetslag kan vara påverkade av varandras förhållningssätt och svara snarlikt. 
För att få en inblick om hur förskollärares syn på läsning förhåller sig relaterat till 
barnens ålder valde vi att intervjua förskollärare som jobbar med barn i olika åldrar. 
Vi tror att det kan ha betydelse för resultatet på så vis att informanternas svar och 
reflektioner kring frågorna blir annorlunda. Stukat (2005) beskriver att för att få så 
stor variation av uppfattningar som möjligt gör man strategiska urval vid kvalitativa 
studier. 

3.3 Validitet 

 
Denscombe (2009) beskriver, för att säkerställa kvalitativ forsknings trovärdighet 
måste forskaren på ett eller annat sätt bevisa i vilka erkända metoder för god 
forskning som tillvägagångssätten vid empiriinsamlingen har tagit sin utgångspunkt. 
På något sätt måste forskaren bevisa att hans eller hennes resultat är riktiga. Vår 
studie grundar sig på reflektioner och tankar verksamma förskollärare har kring vårt 
studerade ämne. Därför anser vi att validiteten och trovärdigheten i vår studie är bra 
eftersom vi använt oss av intervjuer som empiriinsamlingsmetod. Vi anser att 
empiriinsamlingsmetoden är av rätt typ för att undersöka vårt ämne eftersom att vid 
intervjuer får vi i ett fysiskt möte ta del av informanternas reflektioner och tankar 
kring våra frågor. Vi tror att genom detta fysiska möte med informanternas 
reflektioner har empirin kunnat bearbetas av oss på ett trovärdigt sätt. 
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Denscombe (2009) beskriver svårigheter i att bedöma forsknings trovärdighet. 
Denscombe skriver att det till exempel inte är möjligt att upprepa kvalitativ forskning 
på det sätt som vetenskapsmän kan upprepa ett experiment. Författaren menar att 
det då blir svårt att kontrollera forskningskvaliteten och fyndkvaliteten. Vi är 
medvetna om svårigheten i att säkerhetsställa validiteten och trovärdigheten i vår 
studie. Vi anser ändå att trovärdigheten i vår studie är hög eftersom vi tror att 
informanterna har kunskap för att kommentera ämnet och vi har tagit del av 
informanternas reflektioner och tankar kring vårt studerade ämne genom intervjuer. 

3.4 Empiribearbetning och analysmetod 

 

Inledningsvis utformade vi en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll relevanta frågor 
kopplat till vårt ämne. Frågor som hjälpte oss att få svar på våra frågeställningar. 
Sedan bearbetade vi relevant litteratur för att sammanställa vad tidigare studier och 
forskningen säger kring vårt ämne. Vi utförde sedan intervjuerna och sammanställde 
svaren till vårt resultat. Den insamlade empirin har vi bearbetat, sammanställt och 
analyserat. Trots vår förförståelse kring ämnet har vi ändå försökt inta ett neutralt 
förhållningssätt utan några personliga ställningstaganden kring ämnet och den 
insamlade empirin. På så vis att vi koncentrerat oss på den insamlade empirin och 
litteraturen och utgått från fakta och inte våra personliga tankar och idéer kring 
ämnet barnböcker. 

Vi har tagit del av Denscombes forskningsguide från 2009 om hur man analyserar 
kvalitativ data. Det vi gjort är att först leta i intervjuerna efter likheter i svaren som vi 
sedan utgick från för att skapa olika teman. Vi granskade intervjuerna för att se om 
empirin innehöll gemensamma ord, fraser och uttalanden i förhållande till vårt ämne. 
Genom att göra en noggrann granskning kunde vi identifiera olika bitar och göra de 
tillhöriga under bredare kategorier/teman som vi skapat. Processen av noggrann 
granskning syftade till att komma fram till olika begrepp som hjälper till att förklara 
det studerade ämnet.  

3.5 Etiska ställningsantaganden 
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 
2011). Först har vi frågat förskollärarna på de aktuella förskolorna om det finns 
möjlighet till intervju. Vi förklarade vårt syfte med studien för de personer vi valt att 
intervjua samt vad intervjufrågorna handlar om för ämne. Vi informerade 
intervjupersonerna om att materialet endast kommer användas utifrån vårt 
forskningssyfte så att studiens frågeställningar kan besvaras, resultatet sammanställs 
och presenteras utifrån vårt syfte med studien. Resultatet presenterar vi utan några 
personliga värderingar eller slutsatser. Namn och identifikationsdetaljer har 
utelämnats och vi har använt oss av fiktiva namn och allmänna uttryck så som 
förskolelärare, barn och verksamhet. Vi har även informerat om att denna studie 
kommer bli offentligt publicerad och gett valmöjlighet till deltagande eller inte för 
berörda parter.  
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4. Resultat 
 
Under följande avsnitt kommer vi att presentera vårt sammanställda resultat av våra 
utförda intervjuer. Vi har sammanställt resultatet genom att leta efter tendenser så 
som gemensamma ord, fraser och uttalanden i förhållande till vårt ämne. Genom att 
leta efter tendenser har vi kunnat identifiera olika teman som vi valt att använda som 
underrubriker i presentationen av resultatet. Underrubrikerna är Informanternas 
personliga relation till läsning, Motiv och argument för läsande av barnböcker och 
pedagogiska utmaningar. Resultatsammanställningen är en sammanfattning av 
resultatet. 

4.1 Resultatpresentation  

 

I våra intervjuer har åtta informanter medverkat. Samtliga informanter har 
förskollärarutbildning och övervägande delen av dem har varit verksamma mellan 
25-30 år. Två av informanterna har varit verksamma i cirka två år. Intervjuerna 
varade mellan 10-20 minuter. Vi kommer i resultatpresentationen använda oss av 
fiktiva namn för att ansvara för att hålla informanternas riktiga namn hemliga. Vi 
kommer benämna informanterna med namnen Sara, Jenny och Karin som arbetar 
med barn i ålder 1-3 år samt Anna, Petra, Vera, Maria och Berit som arbetar med 
barn i ålder 3-5 år. 

4.1.1 Informanternas personliga relation till läsning 

 

Vi frågade vad förskollärarna har för personlig relation till läsning. Vi fick blandade 
svar. Maria, Berit och Sara säger att de läser ytterst lite eller ingenting alls. Anna, 
Petra, Karin, Vera och Jenny berättar att de tycker väldigt mycket om att läsa 
skönlitteratur på sin fritid. Jenny nämner att hon gillar att läsa litteratur som hon har 
nytta av i sitt arbete som förskollärare. Anna berättar att hon har dåliga minnen från 
läsningen i skolan, att läsa i skolan var något hon avskydde. Hon säger att idag älskar 
hon att läsa både för sig själv och för barnen på förskolan. Något som alla 
informanter uttrycker är att de mer än gärna läser för barnen och gillar att läsa för 
dem.  

4.1.2 Motiv och argument för läsande av barnböcker 
 
Utifrån frågorna vilken betydelse barnböcker har för barn och vad är syftet med 
barnboksanvändandet i verksamheten kan vi se hur alla informanter motiverar och 
argumenterar för läsning utifrån liknande aspekter. Samtliga informanter menar att 
barnens ordförråd berikas, ordförståelsen stimuleras, de får träna i att lyssna, berätta 
och återberätta det hörda. Karin motiverar högläsning såhär:  

Jag tror att läser man mycket så får barn kanske lära sig begrepp, ord och färger snabbare för att 

man för in det i ett sammanhang där man inte bara läser utan också pratar om bilderna. Barnen 

får samtidigt se orden och begreppen till exempel ”Titta bilen är röd”, ”bollen är gul” och så 

vidare. Inte att man bara pratar om begrepp generellt. 

Petra motiverar högläsning såhär: 

Jag tror att läsning har jättestor betydelse för barn, genom att läsa till barn så får de ju nya ord 

och förklaringar på saker och ting. De får höra berättelser som de tänker kring och sedan sätter 
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ord på. De får se bilder som man sedan pratar kring så att läsa för barn är ju väldigt bra träning 

för dem. 

Vera nämner hur barnen får träna sin fantasi och föreställningsförmåga genom 
läsning och de får tillfälle i att föreställa sig inre bilder. Karin beskriver att barnen 
kan lära sig skilja på fantasi och verklighet genom högläsning av olika barnböcker och 
förståelsen för omvärlden utvidgas. Vera beskriver hur hon ser på 
barnboksanvändandet i sin verksamhet ”boken ger fantasin vingar, det är vad jag ser 
framför mig fladdra förbi och det är nog precis så det är”.  

Petra beskriver att i hennes verksamhet jobbar de med kapitelböcker och 
återberättning tillsammans med barnen. 

För de äldre barnen läser vi för det mesta kapitelböcker, lite enklare kapitelböcker och för de 

yngre barnen läser vi vanliga sagoböcker. Så de äldre barnen får ju mer träna sig på att vad läste 

vi förra gången och vad handlar boken om för att återberätta så det är ju bra träning för dem. 

Sen också att barnen inte hela tiden får se bilder, för ibland kan barn tjata om att får jag se 

bilden får jag se bilden, att de tycker att det är det som är viktigast. Nu kan man säga att nu är 

det nästan inga bilder i boken så nu får ni lyssna och tänka er bilderna för er själva och det har 

barn kanske lite svårt med för de förväntar sig bilder hela tiden när man läser en bok. Så att läsa 

kapitelböcker är bra träning för fantasin och föreställningsförmågan tycker vi. 

Petra beskriver att de för diskussioner kring boken tillsammans med barnen. I 
diskussionen får barnen frågor som till exempel vad handlar boken om? Vad menar 
författaren av boken? Enligt Petra får barnen mycket språkträning och ökar sin 
förmåga i att reflektera. Petra beskriver hur arbetet med böcker kan hjälpa barnen i 
att bearbeta olika tankar och funderingar och få större kunskap kring olika ämnen. 
Hon berättar om hur de i arbetslaget brukar låna böcker från biblioteket. Böcker som 
till exempel handlar om ett barn som är oschysst mot någon. Hon säger att de utifrån 
boken diskuterar kring innehållet tillsammans med barnen. Petra berättar att de 
brukar låna en portfölj från biblioteket som innehåller olika känslotillstånd. 
Känslotillstånd så som ledsen, glad, arg och så vidare. Tillsammans med barnen 
pratar de då om hur känslor kan upplevas och hanteras.  

Samtliga informanter uttrycker liknande motiv till hur böcker väljs ut. 
Genusperspektivet lyfts som en viktig aspekt. Informanterna vill att en del böcker 
som lånas ifrån biblioteket ska innehålla tydliga skildringar av de traditionella 
könsstereotyperna. Detta för att barnen ska få bredare föreställningar om vad som 
anses vara pojkaktigt och flickaktigt. 

Karin beskriver att lässtunden blir ett tillfälle för barnen att koppla av, dras in i 
fantasivärlden och det blir en trevlig och rolig stund tillsammans. Hon beskriver 
andra argument som kan vara till fördel vid lässtunden och vad barnen får träna sig i.  

Jag tror att det är jätte viktigt att läsa mycket för barn. Man lär sig att sitta still, koncentrera sig, 

man får en närhet till den som man är tillsammans med när man läser. Ja över huvudtaget tror 

jag att böcker kan ge en bra bild på verklighet och fantasi. För barnböcker kan ju ha med både 

verkligheten och fantasin att göra. Jag tror själv att barn som får lyssna på mycket sagor får en 

tidigare och bättre språkutveckling, men det har jag inge bevis för men det är i alla fall vad jag 

tror (Karin, 2014). 

Petra, Vera och Anna att lässtunden bör vara en rolig, spännande, intressant och 
positiv upplevelse tillsammans med barnen för att skapa ett intresse för böcker. Vera 
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berättar att det är svårt att veta hur mycket böcker barnen får läst för sig hemma och 
hon tycker det är viktigt att läsa för barnen i förskolan.  

4.1.3 Pedagogiska utmaningar 
 
En fråga vi ställde var planeras det för pedagogisk läsning i verksamheterna och på 
vilket sätt.  

Sara berättar: 

Nej, eller jag har inte upplevt att det är någon som planerat och inte jag heller. Mer än då när vi 

hade bokprojektet i höstas. Då planerades det ju för att vi skulle läsa mer för barnen. Men vi 

läste inte mer utan vi läste bara den boken som hörde till projektet. vi läser ju för barnen när de 

vaknar efter vilan, kanske på morgonen och på eftermiddagen. Det är ju de stunder som barnen 

har ro att sitta och lyssna på en bok. Har de inte ro att sitta och lyssna finns det ju ingen mening 

att vi ska tvinga barnen att sitta och lyssna. 

Övervägande delen av informanterna beskriver att de vill läsa mer än vad det finns tid 
till och de vill ha planerad läsning i verksamheten men det finns ingen tid till att 
planera för det. Vera, Berit och Petra berättar att de alltid har en planerad lässtund 
efter lunchen. Maria och Anna beskriver hur de har en planerad stund efter lunchen 
där de lyssnar till ett sagoband. Karin och Jenny säger att de oftast läser på barnens 
begäran och mer sällan planerat. Samtliga informanter säger att mycket av läsningen 
sker spontant när barnen ber om det.  

Vera, Berit och Petra tycker det är viktigt att anpassa läsningen till barnens behov och 
där barnen befinner sig i sin utveckling men säger att det är svårt att anpassa 
läsningen vid större grupper. De säger att vid större grupper är det många olika 
individer de måste ta hänsyn till och det är då vara svårt att göra alla barn delaktiga. 
Vera säger att få barnen intresserade vid lässtunden är en utmaning. Hon beskriver 
hur vissa barn har ett stort intresse för böcker och läsning medan vissa barn inte alls 
är intresserade. Hon säger att de barnen som inte är intresserade av läsning är de 
som behöver lyssna på högläsning av böcker. Sara och Karin beskriver hur de har 
böckerna tillgängliga för barnen hela tiden. De säger att i deras verksamheter finns en 
bokhylla i barnens höjd så att barnen slipper fråga varje gång de vill titta i en bok. 
Karin säger följande: 

Vi har ju alltid böcker ifrån biblioteket som vi har nära till, där vi försöker låna böcker som ska 
passa den ålder som vi har här på avdelningen. Man får ju ha många slags böcker, allt ifrån 
pekböcker till lite svårare böcker för man har ju alltid barn som är på olika nivåer (Karin, 2014). 

Sara berättar att hon skulle vilja ha tillgång till fler böcker i verksamheten. Hon 
önskar att det var närmare till biblioteket för att erbjuda barnen ett större utbud och 
variation av böcker.  

Anna och Petra beskriver att om det planeras för läsning blir det oftast till fördel för 
de barn som är språksvaga eller har annat modersmål än svenska. Anna säger att de 
barn med annat modersmål än svenska eller som är språksvaga inte alltid är så 
intresserade av att sitta och lyssna på en saga. Hon menar att det kan bero på att 
barnen inte förstår innehållet i boken. Hon säger att för barn med annat modersmål 
än svenska eller för barn som är språksvaga är böcker en otroligt viktigt hjälp i deras 
språkutveckling. Hon säger att med hjälp av böckerna kan barnen koppla orden de 
hör till bilderna de ser.  
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Maria berättar att de jobbar med Bornholmsmodellen. Hon beskriver att i 
Bornholmsmodellen finns det redan ett färdigt schema med olika böcker som är 
förbestämda och en ny bok till varje samling.  

Vi jobbar med Bornholm och där ingår det en saga till varje samling. Så på så sätt jobbar vi 

väldigt aktivt just där. Läser mycket och tittar tillsammans. Om man jobbar mycket med boken 

kan ju barnen sedan berätta själva med flanobilder. Så där blir det väldigt mycket. I den färdiga 

planeringen finns det redan bestämda böcker, men vi har sett att vi inte har alla böcker här som 

ingår i Bornholmsmodellen. Men då är det mest klassiska sagor som vi läst, som ”Den lilla lilla 

gumman” och ”Petter och hans fyra getter”. Det är lite olika, vi har inte hunnit jobba så jätte 

mycket med det än.  Vi har jobbat mycket med rim och då har vi olika böcker som innehåller 

rim. Så det är lite olika beroende på vilket område man är (Maria, 2014). 

Maria beskriver att hon upplever det svårt att få in annan läsning än den som är 
planerad inom Bornholmsmodellen.   

Vi har pratat om det i arbetslaget att planera in mer läsning och även läsa mer spontant. Till 

exempel under vilan som sker efter lunch då vi annars ligger ner och lyssnar på en saga. Men 

där skulle man kunna ha att man har en lässtund i stället. Vi vill ha in mer läsning för vi tror det 

är bra för barnen. Men där är vi inte riktigt än (Maria, 2014). 

5. Resultatanalys och diskussion 

 
I detta avsnitt presenterar vi först en metoddiskussion där vi reflekterar över vårt val 
av metod och vad vi upplevde för utmaningar. Under rubriken resultatanalys 
analyserar vi resultatet i vår studie och kopplar till tidigare studier/forskning kring 
vårt ämne. Vi reflekterar även kring hur teori och praktik förhåller sig. Efterföljande 
rubrik är diskussion där vi diskuterar vår studie, resultat och analys. Under rubriken 
slutsatser lyfter vi några slutsatser som vi kan se i vår studie. Till sist lyfter vi nya 
forskningsfrågor och vad studien har för pedagogisk relevans. 

5.1 Metoddiskussion 

 
Vi valde att utföra intervjuer som empiriinsamlingsmetod. Flertalet av informanterna 
var ovana vid en intervjusituation. I förväg informerade vi informanterna om vad 
intervjun handlade om och varför vi ville utföra den tillsammans med just dem. Vi 
fick intrycket av att några av informanterna var rädda för att svara fel och att de 
trodde att vi var där för att bedöma deras jobb i verksamheten. Vi funderade över om 
vi kunde förbättrat något inför intervjuerna. Förbättrat förberedelserna inför 
intervjuerna för att skapa en mer positiv känsla hos informanterna. Intervjuer 
upplevs ofta som krystade och förhörsliknande och kan göra informanten nervös. 
Innan intervjun försökte vi skapa en avslappnad relation till informanten för att 
informanten under intervjun skulle känna sig trygg med oss och våra frågor.  

Vi ljudinspelade intervjuerna för att inte missa detaljer i informanternas svar. Vi 
kände att ljudinspelning som hjälpmedel vid intervjuerna gav oss större möjlighet att 
ställa direkta följdfrågor. Under intervjun valde vi att anteckna samtidigt och fick 
möjlighet att förstärka vissa svar eller påståenden från informanten.  

Vi har en förförståelse kring vårt studerade ämne (betydelsen av läsning för barns 
språkutveckling). Vår förförståelse kan möjligen bidragit till att frågorna i 
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intervjuerna blev ledande. Under intervjuerna försökte vi inta ett förhållningssätt där 
vi medvetet tog ett steg tillbaka för att lämna ämnet så öppet som möjligt. I vårt 
förhållningssätt under intervjuerna har vi försökt att inte förvänta oss givna svar av 
informanterna eftersom att vårt intresse var att ta del av informanternas 
erfarenheter, tankar och reflektioner kring vårt studerade ämne.  

Vi känner så här i efterhand att vi kunde ha gett intervjufrågorna i förväg till 
informanterna. Om vi gett intervjufrågorna i förväg till informanterna hade de fått 
möjligheten att i lugn och ro förbereda sig inför intervjun och reflektera på ett 
djupare plan.  

Vi pratade om att utföra intervjuerna tillsammans.  Vi tror att om vi hade gjort alla 
intervjuer tillsammans kunde den ena av oss uppfattat något som den andra inte 
gjorde. Trots olika påverkningsfaktorer kring intervjutillfällena finner vi det svårt att 
ha gjort empiriinsamlingen på något annat vis. 

 

5.2 Resultatanalys 

 
Vi har valt att tematisera vår analys under följande rubriker: Motiv och argument, 
idealbild och verklighet samt tillgänglighet och urval. Vår analys visar att det finns en 
tydlig reflektion hos informanterna kring hur böcker stimulerar barns språkliga 
utveckling. Informanternas tydliga reflektion kan betyda att det finns en medvetenhet 
hos dem kring hur böcker stimulerar språkutvecklingen hos barn. Vi visar 
informanternas tydliga reflektion genom att beskriva deras olika tankar och 
perspektiv kring vårt studerade ämne kopplat till vad forskning uttrycker.  

5.2.1 Motiv och argument  

 

Informanterna nämner olika motiv till läsning och säger att genom högläsning i 
förskolans verksamhet får barnen träna i att lyssna, träna sitt ordförråd, träna sin 
ordförståelse, träna i att återberätta och öka sin föreställningsförmåga. Karin och 
Vera säger att genom högläsning får barnen en uppfattning om vad som är fantasi 
och verklighet. Vi ser här att samtliga informanter argumenterar för varför man ska 
använda sig av högläsning i förskolans verksamhet. Informanternas argument är 
pedagogiska och syftar till att utveckla barnens språkliga förmåga. Karin och Vera 
uttrycker inte bara argument för högläsning i syfte att stimulera barnens språkliga 
förmåga. De ger uttryck för att högläsning också stimulerar barnens förståelse av 
fantasi och verklighet. Lundberg och Herrlin (2005) belyser hur högläsning bland 
annat ger tillfälle i att träna upp barnets ordförråd, fantasi, föreställningsförmåga och 
begreppsvärld. Elbro (2006) skriver att vardagsläsningen är en oerhört viktig källa 
till ett gott ordförråd. Liberg (2006) och Fast (2001) lyfter hur den vuxna har en 
viktig roll som en läsande och skrivande förebild för barnen.  

Petra beskriver hur de arbetar med kapitelböcker tillsammans med barnen i hennes 
verksamhet. Förskollärarna i verksamheten läser först högt för barnen och samtalar 
sedan tillsammans kring böckerna. Barnen får återberätta sagan och berätta hur de 
upplevt den. Petra säger att barnen får höra hur andra upplevt sagan och ta del av 
varandras tolkningar av den. Hon säger att barnen ger uttryck för en stor variation av 
hur de använder sin fantasi och föreställningsförmåga i sina tolkningar av sagan. 
Petra säger att barnen får träna minnet, sin språkliga förmåga, ordförståelsen och 
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begreppsförståelsen genom samtal och återberättning av en gemensam bok. Petras 
uttryckta motiv till läsning återspeglas i Fridolfssons (2008) perspektiv på barns läs- 
och skrivutveckling. Författaren belyser att viktiga förmågor barnet måste utveckla 
för sin senare läs- och skrivutveckling är bland annat ett bra minne, ordförråd, bra 
ordförståelse och begreppsförståelse. Författaren beskriver att genom återberättning 
får barnen träna på att uttrycka sig.  

Petra beskriver att de i hennes verksamhet för diskussioner kring ett visst innehåll i 
en bok tillsammans med barnen. Hon beskriver att boken exempelvis tar upp olika 
känslotillstånd eller värdegrundsfrågor. Petra säger att innehållet i boken till exempel 
handlar om hur det känns när man är ledsen, glad eller arg eller hur man är en bra 
kompis. Både Jenny och Petra beskriver att genom böcker som är anpassade efter 
olika frågor får barnen en chans att bearbeta frågor och funderingar. De ger exempel 
på att barnet i fråga ska sluta med blöja eller få ett litet syskon. Petra och Jenny säger 
att om det uppstår konflikter i barngruppen kan barnen behöva prata om hur de ska 
vara mot varandra. Det vi ser här är att Jenny och Petra pratar om att barnboken kan 
användas som ett gemensamt underlag för reflektion tillsammans med barnen. Det vi 
vill ta fasta på här är att barnboken kan användas som ett redskap för att skapa ett 
gemensamt underlag för reflektion tillsammans med barn. Petra och Jennys motiv 
och argument till användandet av barnboken som pedagogiskt redskap återspeglas i 
det Lindö (2005) och Wagner (2004) beskriver som boksamtal. Författarna lyfter 
boksamtalet som en metod för att främja barns omvärldsuppfattning, deras 
personliga utveckling och deras språkliga utveckling. Vidare beskriver Lindö och 
Wagner att förskolan har en viktig uppgift i att lyfta och problematisera olika 
frågeställningar för att vidga barns perspektiv. Lyftandet och problematiserandet av 
olika frågeställningar kan då ske med hjälp av barnböcker som innehåller berättelser 
och sagor som ger en nyanserad bild av det aktuella ämnet man vill problematisera. 
Författarna beskriver att genom berättelser ställs barnen inför föreställningar, 
värderingar och förhållningssätt som sedan diskuteras tillsammans. Kåreland (2009) 
beskriver att om barn ska utveckla sin identitet och omvärldsuppfattning behöver 
barnen få känna igen sig i de lästa böckerna.  

5.2.2 Idealbild och verklighet 

 
Petra, Vera, Berit, Anna och Maria säger att i verksamheterna där de jobbar har de 
alltid en återkommande lässtund efter lunchen och säger att det sker spontan läsning 
när barnet frågar. Petra, Vera, Berit, Anna och Maria nämner dilemman kring den 
planerade läsningen i verksamheten. De berättar att vid lässtunden är det svårt att 
fånga alla barns intressen kring innehållet i boken. Vera säger att en del barn börjar 
åla sig direkt vid lässtunden och visar ett tydligt ointresse medan en del barn kan sitta 
och lyssna på sagor hur länge som helst. Hon säger att de barn som visar ett mindre 
intresse för böcker och läsning oftast upplevs vara i ett större behov av att få lyssna 
till läsning. Vera lyfter en tanke kring vad barnens ointresse kan grunda sig i och 
säger att ointresset kan ha att göra med hur mycket barnen får läst för sig hemma. 
Vera säger att barnens erfarenheter av läsning i hemmet varierar. Ett annat dilemma 
som Vera, Berit och Petra nämner är storleken på barngrupperna vid lässtunden och 
de upplever barngrupperna som för stora och säger att det finns många olika viljor 
och intressen att tillgodose hos barnen. Petra uttrycker en önskan om att vara fler i 
arbetslaget för att dela upp barnen i mindre grupper och säger att dela upp barnen i 
mindre grupper är svårt eftersom alla förskollärarna i arbetslaget inte alltid finns till 
hands vid det planerade lästillfället. Det vi ser här är att Petra, Vera, Berit, Anna och 
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Maria ger uttryck för olika dilemman att förhålla sig till vid planerandet och 
utförandet av högläsning tillsammans med barnen i verksamheten. Informanterna 
pratar om svårigheter i att fånga alla barns intresse vid högläsningstillfället. Vera, 
Berit och Petra ger uttryck för att barngruppens storlek vid lästillfället spelar roll för 
hur barnen engageras av innehållet i den valda boken. Molloy (2007) och Damber 
m.fl. (2013) belyser hur val av bok bör anpassas efter barnens intresse för att 
lässtunden ska bli meningsfull, intressant, lärorik, lustfylld, rolig och för att fånga och 
engagera. Det vi ser här är att Petra, Vera, Berit, Anna och Maria pratar om att det i 
praktiken kan vara svårt att välja en bok till barngruppen där innehållet i boken är 
anpassad efter alla barns intressen. Det som framkommer här är att val av bok vid 
högläsning tillsammans med barn är svårare att förhålla sig till i praktiken än vad 
teorin nämner.  

Anna och Petra nämner språksvaga barn och barn med annat modersmål än svenska. 
De säger att de upplever språksvaga barn eller barn med annat modersmål svenska 
som ointresserade av att sitta och lyssna på en saga. Anna och Petra menar att 
ointresset kan ha att göra med att barnen inte förstår sagans innehåll. Anna säger att 
för barn med annat modersmål än svenska eller för barn som är språksvaga är böcker 
en hjälp i deras språkutveckling. Hon säger att med hjälp av böcker kan barnen 
koppla orden de hör till bilderna de ser. Vi kan se här att Anna och Petra ger uttryck 
för en tydlig reflektion kring att ointresset inför läsning och böcker hos språksvaga 
barn eller barn med annat modersmål än svenska kan bero på att barnen inte förstår 
sagans innehåll. Anna och Petra ger uttryck för en tydlig reflektion kring hur man kan 
använda sig av barnböcker tillsammans med barn som är i behov av särskilt stöd för 
att främja barnets språkliga utveckling. Anna och Petras syn på hur man kan använda 
sig av böcker för att främja språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än 
svenska eller språksvaga barn återspeglar sig i Svenssons (2009) perspektiv. 
Svensson (2009) menar att med hjälp av barnböcker kan språkutvecklingen främjas 
hos barn med annat modersmål än svenska. Svensson menar att om barnets 
språkutveckling ska främjas måste sagan bli förståelig och det är av betydelse att 
barnet får höra sagan både på sitt första- och andra språk. Författaren menar att det 
blir lättare för barnet att förstå sagans innehåll och koppla ihop ord med bild om 
sagan berättas på barnets båda språk. Svensson säger att det är viktigt att involvera 
barnet i sagans text och innebörd. Involvera barnet genom att den vuxna samtalar 
med barnet om vad hen ser i boken och vad hen tror ska hända senare i boken. Den 
vuxnas roll i samtalet med barnet är att lyfta och utmana de språkkunskaper barnet 
redan har.  

Maria nämner att de jobbar med en metod som kallas Bornholmsmodellen. Hon 
beskriver att Bornholmsmodellen innehåller förbestämda rim och ramsor, böcker, 
sagor och språklekar som man jobbar utefter. Maria säger att i verksamheten jobbar 
de aktivt med aktiviteter från Bornholmsmodellen. Maria säger att hon upplever en 
begränsning i modellen och berättar hur hon önskar att de i verksamheten kunde få 
in mer spontan läsning under dagen. Det vi kan se här är att Maria ger uttryck för hur 
de i hennes verksamhet använder en modell med ett pedagogiskt syfte. Det 
pedagogiska syftet i modellen är att stimulera barnens språkutveckling men Maria 
pratar om en upplevd begränsning inom modellens förbestämda innehåll. Fridolfsson 
(2008) skriver att barns ordförråd tränas upp i samtal med vuxna och inte genom 
isolerade övningar. Författaren beskriver att det är av betydelse att barns språkliga 
aktiviteter sker i meningsfulla och naturliga sammanhang. Fridolfsson (2008) hävdar 
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att förskollärarna är de mest betydelsefulla lärarna för barnens tidiga språkutveckling 
och menar att barnets språk är ett av de viktigaste redskapen för all inlärning.  

Övervägande delen av informanterna nämner att de vill ha mer planerad läsning i 
verksamheten men talar om en upplevd tidsbrist inför planerandet. Damber m.fl. 
(2013) lyfter hur förskollärares vardag kan se ut och beskriver hur komplex deras 
arbetssituation är. Förskollärare förväntas att utföra administrativa uppgifter, det är 
stora barngrupper, det förekommer vikariebrist inom förskolan och kan vara några 
faktorer som har betydelse vid planerandet av verksamheten. Samtliga informanter 
uttrycker att det är roligt att läsa för barnen och säger att läsning är stimulerande för 
barnens språkutveckling. Informanternas förklaring till den tidigare nämnda 
tidsbristen inför planerandet av läsning var att de i verksamheterna har olika fokus. 
Informanterna beskriver att de under perioder jobbar med olika teman som till 
exempel matematik, naturkunskap, genus eller samspel. Informanterna berättar att 
även om de inte har läsning som fokus så används det ändå böcker under 
temaperioderna.  

5.2.3 Tillgänglighet och urval 

 

Sara uttrycker en önskan om att ha ett större utbud och variation av böcker i 
verksamheten för att stimulera barns läsintresse. Hon ger uttryck för att ett större 
utbud och variation av böcker i verksamheten skulle vara möjligt om de hade nära till 
ett bibliotek. De informanter som säger att de har nära till ett bibliotek beskriver att 
de verkligen utnyttjar bibliotekets tillgänglighet. Informanterna beskriver att de ofta 
går till biblioteket för att låna böcker. Sara säger att en begränsad variation på 
böckerna i verksamheten kan påverka barnens intresse för böcker och läsning. Det vi 
ser här är att Sara uttrycker att ha nära till ett bibliotek är en viktig aspekt i 
främjandet av barns läsintresse. Hon säger att tillgängligheten ger möjlighet i att 
skapa en variation på böckerna i förskolans verksamhet. Nettervik (2002) påpekar att 
det bland annat var genom tillgång till bibliotek som den stora 
barnlitteraturspridningen kom till och läskunnigheten ökade hos alla barn i samhället 
oavsett samhällsklass.  

Vera, Petra och Karin säger att de väljer böcker på biblioteket som verkar intressanta, 
inte för svåra eller för lätta. Informanterna säger att de väljer några böcker utifrån ett 
genusperspektiv och säger att de vill att innehållet i några böcker ska nyansera 
traditionella könsroller. Vera, Petra och Karin berättar att de barn som följer med till 
biblioteket brukar få välja några böcker. Informanterna säger att om barnen får följa 
med till biblioteket väljs några böcker som verkligen intresserar barnen. 
Informanterna ger uttryck för en tydlig tanke och reflektion kring hur böcker väljs. 
Vera, Petra och Karins uttryckta motiv till varför barnen ska få följa med till 
biblioteket och välja böcker återspeglas i Molloy (2007) och Damber m.fl. (2013) 
perspektiv på hur val av bok bör ske. Författarna lyfter vikten av att val av bok sker 
utifrån barnens intresse för att på så vis fånga, engagera och stimulera barns 
läsintresse.  

Övervägande delen av informanterna har en personlig relation till läsning och läser 
skönlitterära böcker på fritiden. Petra, Anna, Jenny och Vera säger att det är viktigt 
att läsa med inlevelse för att skapa en spänning i sagan. Informanterna nämner att 
deras berättarröst har betydelse för att barnen ska förstå känslotillstånd och 
stämningar i sagan. Anna nämner att ett ord eller en mening måste läsas på ett visst 
sätt för att skapa en förståelse av innehållet i boken. Hon säger att läser jag ”jag är 
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arg” med en glad ton skapas en förvirring i sagan. Hon säger att det krävs att använda 
sig av hela kroppen och rösten när en saga berättas för barn för att göra den 
intressant och förståelig. Det vi ser här är att informanternas uttryckta personliga 
relation till läsning på fritiden är till fördel vid högläsning för barn enligt Dambers 
m.fl. (2013) beskrivning. Damber m.fl. (2013) påstår att det är till fördel om 
förskollärare inte bara läser för barn i verksamheten utan även läser för sin egen skull 
på fritiden för att behålla känslan till böcker. Om förskollärare har en personlig 
relation till läsning kan det bli lättare att till barnen förmedla en positiv syn på böcker 
och läsning. Fördelen med att förskollärare läser skönlitterära böcker är att det kan 
underlätta att läsa med känsla, engagemang och inlevelse vid högläsning tillsammans 
med barnen i förskolans verksamhet. 

5.3 Diskussion 

 
Det som framkom i vår studie är att enligt våra informanter används sällan 
barnlitteratur som pedagogiskt verktyg eftersom de säger att det sällan planeras för 
pedagogisk läsning med ett tydligt syfte. Däremot så används barnlitteratur i olika 
pedagogiska sammanhang till exempel under vilan eller när barnen själva ber om att 
få en bok uppläst för sig. Några av informanterna uttrycker att de i vissa 
sammanhang använder sig av barnlitteratur som pedagogiskt verktyg till exempel i 
arbetet med språksvaga barn eller barn med annat modersmål än svenska.   

Genom vår studie har vi fått en inblick i hur läsning kan stimulera barns språkliga 
utveckling och hur man kan använda sig av barnlitteratur i pedagogiska syften och 
sammanhang. När vi tagit del av tidigare forskning och litteratur får vi känslan av att 
den framställer tillämpningen av läsning i barngrupp och anpassandet av innehållet i 
boken efter barnens intressen som något enkelt. Det vi kan se i vår studie enligt våra 
informanter är att i den verkliga praktiken är tillämpandet av läsning i barngrupp 
inte alltid så enkelt. Förskolläraren måste ta hänsyn till många aspekter vid själva 
lässtunden och till exempel storleken på barngruppen är något som medför många 
olika viljor, behov och intressen och kan leda till svårigheter i att fånga, engagera och 
intressera alla barn vid lässtunden. Litteraturen betonar vikten av att val av bok 
måste ske efter barnens intressen, behov och förutsättningar annars blir det svårt att 
fånga och engagera barnen i lässtunden och framställer det som väldigt enkelt att 
förhålla sig till. Vi kan se hur informanterna uttrycker svårigheter i att anpassa 
innehållet i böckerna efter varje enskild individs intresse och det blir svårt att fånga 
och engagera alla barn vid lässtunden. I vår studie kan vi se att de vi intervjuat visar 
på en tydlig reflektion kring hur de anser att det är viktigt att läsa för barnen för att 
stimulera deras språkliga utveckling. Vi kan även se hur informanterna i studien 
uttrycker att barngruppens storlek och val av bok efter barnens intressen gör det 
svårt att utföra läsningen på en pedagogisk nivå. Vi tänker att förskollärare har ett 
ansvar i att se över vad som händer under själva lässtunden och reflektera över hur 
situationen skulle kunna gynna alla barns behov och planera kommande lässtunder 
därefter.  

Jenny beskriver att i förskolans verksamhet stöter man på många olika barn med 
olika behov och livserfarenheter. Hon beskriver boken som ett redskap i att stötta 
barns bearbetning av olika funderingar och upplevelser. I enlighet med Lindö (2005) 
och Wagner (2004) vill vi lyfta boksamtalet som ett hjälpmedel vid främjandet av 
barns omvärldsuppfattning, den personliga utvecklingen och deras språkliga 
utveckling. En del barn i förskolans verksamhet kan vara i behov av att bearbeta olika 
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händelser och vi anser att förskollärare har ett ansvar i att fånga upp barnet i fråga 
och hjälpa hen i sin bearbetning. Vi tror att läsa böcker tillsammans med barnet kring 
det hen behöver bearbeta och sedan samtala kring bokens innehåll kan hjälpa barnet 
vidare i sin utveckling. Våra tankar återspeglas i Kårelands (2009) perspektiv där hon 
beskriver att om barn ska kunna utveckla sin identitet och omvärldsuppfattning 
behöver barnen få känna igen sig i de lästa böckerna.  

Maria beskriver att den läsning som sker i deras verksamhet är utifrån 
Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen innehåller språklekar som vi tror 
stimulerar och främjar barns språkutveckling men vår begränsning i empirin gör det 
svårt att veta hur innehållet i Bornholmsmodellen påverkar barns språkliga 
utveckling. Vi tänker att förskolans insatser är av betydelse för att stimulera och 
främja barns språkliga utveckling och förskollärare har ansvar för att innehållet i 
förskolans verksamhet anpassa efter barngruppens behov, förutsättningar och 
intressen. Fridolfsson (2008) belyser att språkliga aktiviteter bör ske i naturliga och 
meningsfulla sammanhang. Genom samtal med vuxna i meningsfulla och naturliga 
sammanhang tränas barns ordförråd bäst upp.  

Informanterna i vår studie beskriver en positiv syn på att läsa och tycker det är roligt 
att läsa för barnen. Vi tror att böcker stimulera barnens språkutveckling och tänker 
att förskollärare har en betydande roll i att läsa för barnen i förskolans verksamhet. 
Våra tankar återspeglas i Liberg (2006) och Fast (2001) som påpekar att den vuxne 
har en viktig roll som en läsande och skrivande förebild för barnen. Barnens läs- och 
skrivutveckling gynnas om de får vistas i en miljö där den vuxne läser och skriver 
mycket tillsammans med barnet. Det uttrycks en tydlig reflektion hos informanterna 
kring vikten av att läsa för barnen för att stimulera deras språkliga utveckling och vi 
vill lyfta Elbro (2006) beskrivning av att vardagsläsning är en källa till ett gott 
ordförråd.  

Samtliga informanter uttrycker en upplevd tidsbrist inför planerandet av högläsning 
för barnen i förskolans verksamhet men det vi kan se är att i verksamheterna med 
äldre barn så planeras det för minst en högläsningsstund om dagen. En tanke vi får 
kring en möjlig konsekvens av den upplevda tidsbristen inför att läsa för barnen är 
om det kan leda till att barnens stimulering av ordförrådet begränsas. Vår 
begränsning i empirin gör det svårt att dra en slutsats om hur mycket barns språkliga 
förmåga stimuleras av högläsning. Vår begränsning i urval och i empiri gör det också 
svårt att dra en slutsats om hur mycket man läser för barnen på andra förskolor. 
Samtliga informanter i vår studie uttrycker att de tror att högläsning är något som 
utvecklar barns språkliga förmåga. Det vi kan se är att informanterna visar på en 
tydlig reflektion och aktuell tanke kring hur högläsning stimulerar barns språkliga 
utveckling och det är något som återspeglas av Lundberg och Herrlin (2005) som 
hävdar att genom högläsning får barnet tillfälle i att öva upp sitt ordförråd, sin 
begreppsvärld och sin fantasi. Informanterna uttrycker att högläsning tillsammans 
med barnen i förskolans verksamhet är en komplex situation och speciellt om den ska 
ske tillsammans med flera barn vid ett och samma tillfälle. Det vi kan se är att enligt 
informanterna sker det oftare spontan läsning än planerad läsning tillsammans med 
barnen i de verksamheter vi undersökt. En tanke vi får är om den uttryckta komplexa 
högläsningssituationen kan vara en anledning till att det sker mer spontan läsning 
tillsammans med ett eller ett fåtal barn än planerad läsning med hela barngruppen. 
Vår begränsning i empirin gör det svårt att dra en sådan slutsats.   
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5.4 Slutsatser 

 
Vår slutsats av analysen återspeglas under de tre rubrikerna: Motiv och argument, 
Idealbild och verklighet och Tillgänglighet och urval. Under rubriken Motiv och 
argument återspeglas informanternas reflektioner kring motiven till varför 
högläsning för barnen sker i verksamheten. Under rubriken Idealbild och verklighet 
återspeglas informanternas reflektioner kring upplevda svårigheter att i barngruppen 
anpassa bokens innehåll efter alla barns intressen och behov. Under rubriken 
Tillgänglighet och urval återspeglas informanternas reflektioner kring hur böcker 
väljs på biblioteket. Enligt våra informanters reflektioner finns det dilemman kring 
högläsning i förskolans verksamhet tillsammans med barnen.  

5.5 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 

 
Under studiens gång upptäckte vi en del nya forskningsfrågor som skulle vara 
intressanta att undersöka vidare. Bland annat hur högläsning påverkar barns 
språkliga förmåga? Vad vissa barns ointresse för böcker och läsning beror på? Även 
hur mycket läst barn får för sig i hemmet, om det finns en koppling mellan ointresset 
och hemmets läsvanor? Det skulle även vara intressant att undersöka barnens 
perspektiv på läsning, vad de tycker om högläsningsstunden? Deras tankar om 
böcker och läsning? En annan forskningsfråga som dykt upp är om närheten till ett 
bibliotek påverkar förskolans verksamhet och läsvanor i verksamheten? 

I vår studie uttrycks det en tydlig reflektion hos förskollärarna kring böckers 
betydelse för barns språkutveckling. I analysen har vi försökt lyfta och problematisera 
olika faktorer som påverkar vid planerandet och utförandet av högläsning 
tillsammans med barnen i förskolans verksamhet. Vi vill lyfta att samspel och 
diskussion av barnbokens gemensamma underlag stimulerar barns språkutveckling 
och även deras personliga utveckling. Förskollärare i förskolans verksamhet har ett 
ansvar i att stimulera barnens språkutveckling och främja deras senare läs- och 
skrivutveckling och även vara ett stöd för hemmet. I läroplanen för förskolan står det 
att:  

Förskollärare ska ansvara för att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 
kommunikationsutveckling (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, 2010, s. 11). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 
kommunicera med andra (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, 2010, s. 10). 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och 
växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbetet med föräldrarna verkar för att varje barn 
får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, 2010, s 
5). 

Genom vår studie har vi fått en insikt kring hur man i förskolans verksamhet kan 
använda sig av barnböcker för att stimulera barnens språkutveckling och 
identitetsutveckling.  
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Bilaga 1 
 

Hej. 

Vi heter Cathrine Eriksson och Emilie Östensson och går sista terminen på 

lärarprogrammet med inriktning lek, lärande och utveckling mot tidigare år på 

Mälardalens högskola. Vi håller nu på med vårt avslutande examensarbete där vi valt 

en inriktning mot barnlitteratur. Vårt syfte med studien är att undersöka hur 

barnlitteratur möjligtvis används som pedagogiskt verktyg i verksamheten. För att 

kunna genomföra studien behöver vi utföra intervjuer och vi skulle vara väldigt 

tacksamma om du vill ställa upp. Intervjun kommer att ljudinspelas och antecknas 

och ske vid ett tillfälle, vi beräknar att det kommer ta cirka 20 minuter. All 

information kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, vilket innebär att du och din arbetsplats kommer att förbli konfidentiellt.  

Anteckningarna och ljudinspelningen är bara tillgängligt för oss och vår handledare. 

Det färdiga examensarbetet kommer sedan att publiceras i DiVA. Du väljer själv om 

du vill delta och kan avbryta din medverkan när som helst.  

Tack på förhand! 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Cathrine Eriksson    

Tel: 

E-mail:  

EmilieÖstensson 

Tel:  

E-mail:  

 

Ansvarig handledare: 

Jonas Nordmark 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

E-mail: 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

1. Vad tänker du kring barnböcker, vilken betydelse har den för barn? Vad har du för 

personlig relation till läsning? 

2. Hur använder ni er av barnböcker i verksamheten? 

3. Planeras det för pedagogisk läsning, på vilket sätt? 

4. Vad är syftet med barnboksanvändandet och hur väljs boken? 

5. Vad har du för utbildning? 

6. Hur många år har du vart verksam inom förskolan? 

7. Ser du något samband mellan läsning och barns språkutveckling? 

8. Vad koncentrerar du dig på i böckerna när du läser för barnen?  
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Bilaga 3 
 

Under dessa veckor som vi har arbetat med examensarbetet har samarbetet mellan 
oss flutit på bra. Med detta menar vi att vi inte hamnat i konflikter utan vi har lyssnat 
på varandra och kompromissat oss fram till ett slutresultat. Vi har tillsammans delat 
upp arbetet på ett rättvist sätt. Där vi har varierat oss mellan att vara den som skrivit, 
lånat litteratur från bibliotek eller letat fakta. Intervjuerna gjorde vi på var sitt håll, 
dock med hjälp av en intervjuguide som vi skrev har tillsammans.  Vid varje tillfälle 
som vi skrivit på examensarbetet har vi valt att sitta tillsammans då vi ansåg att det 
var det absolut smidigaste sättet att arbeta på. Genom att träffas för att skriva har vi 
kunnat diskutera och reflekterat tillsammans kring arbetet, vilket vi ansett som det 
bästa arbetssättet då det är smidigt att kunna bolla idéer.   

 


