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Inledning: Att barn får utveckla sitt språk är viktigt. Det finns många möjligheter att arbeta utifrån
barnlitteratur i  förskolan för att  främja barns språkutveckling.  Barnlitteraturen medför dessutom
flera andra möjligheter för barnen som att få inblick i olika perspektiv och uppleva olika världar,
stimulera fantasin men även att kunna relatera till sig själv och till vardagslivet. När man dessutom
bearbetar barnlitteraturen genom att använda sig av sagopåsar, sång, musik, dramatisering, digitala
verktyg samt att rita och måla m.m. ökar förståelsen om innehållet i litteraturen. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur några pedagoger arbetar med barnlitteratur för att
främja barns språkutveckling med särskilt fokus på samspelet mellan pedagog och barn samt hur
arbetssättet innefattar förskolans uppdrag och de mål som berör barns språkutveckling i  Läroplan
för förskolan 98 (rev. 10).  

Metod: Två kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma på en litteraturprofilerad förskola har
genomförts. Observation av den fysiska språkmiljön samt samspelet mellan pedagoger och barn
under högläsningssituationer har även gjorts. 

Resultat: I resultatet av studien kan man se att pedagogerna är medvetna om hur de ska använda
språket i vardagen med barnen för att främja barnens språkutveckling. Samarbetet med biblioteket
är  bra,  men  problem i  arbetet  med  den  litteraturprofilerade  verksamheten  som visar  sig  är  att
barngruppen är för stor, att det dessutom finns för många andra uppgifter som måste genomföras
och  att  pedagogerna  upplever  tidsbrist.  Under  högläsningssituationerna  samtalar  tre  av  de  fyra
pedagogerna om textens innehåll och om böckernas bilder samt uppvisar stor språklig medvetenhet.
Pedagogerna  visar  medvetenhet  om  Läroplanen  för  förskolan  98  (rev.  10),   uppdrag  och  mål
gällande språkutveckling. Pedagogerna och barnen samspelar under högläsningstillfällena genom
att berätta och diskutera med varandra. De stöttar barnen till att utveckla en positiv uppfattning om
sig själva genom att uppmuntra dem. Barnen får hjälp att lita till sin egen förmåga och att tänka
själva  utifrån  intellektuella,  språkliga  och  estetiska  aspekter  under  lässituationerna.  Barnen  får
möjlighet  att  utveckla nyanserat  talspråk,  ordförråd och begrepp,  berätta,  uttrycka tankar,  ställa
frågor, argumentera och kommunicera med varandra och med pedagogerna. Pedagogerna arbetar
för att barnen ska utveckla intresse för skriftspråk, texter och bilder genom att samtala kring text
och bild.  I intervjuerna framkom det att pedagogerna ibland använder sig av olika medier när de
bearbetar litteraturen. Barnlitteraturen bearbetas ibland enligt pedagogerna men för tillfället görs
dock  inte  detta  enligt  vad  observationerna  visade.  Enligt  pedagogerna  har  arbetet  med
litteraturprofileringen hamnat i skymundan beroende på tidsbrist. Andra prioriteringar behöver gå
före då barngruppen är stor samt att man nu väljer att prioritera övning inför luciafirandet.
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1. INLEDNING

I  Sverige  lever  vi  i  ett  demokratiskt  samhälle  med stor  bokutgivning och ett  skolsystem som är
tillgängligt för alla. Ändå kommer larmrapporter om sjunkande läsning och det bedrivs kampanjer för
boken i media, på bibliotek och i skolor. Inom skolvärlden beror tillgången till böcker, bibliotek och
utbildade, engagerade förmedlare till stor del på ledningens prioriteringar enligt Edwards (2008, s.
17). I skolan blir skillnaderna allt större för varje år mellan de språkrika eleverna som efter hand
naturligt  utökar sin vokabulär och utvidgar användningen av språket och de som varken har den
grundläggande språkstrukturen eller basordförrådet. Därför anser jag att det är viktigt att barnen redan
i förskolan vänjer sig vid att lyssna på högläsning, hantera och titta/läsa i böcker samt gå till bibliotek.
Dessutom behövs det engagerade pedagoger som själva tycker att det är intressant och roligt med
barnlitteratur och språk. 

Barn lär i samspel och språket grundläggs i den muntliga kommunikationen, av lusten och behovet att
säga något, att berätta, att lyssna och att samtala. Barn måste få använda sitt språk hela tiden och
tillsammans med vuxna få sätta ord på vad de gör och vad som händer. Dessutom behöver de prata
om  världen  utanför  sin  närmaste  omgivning.  De  lite  äldre  barnen  i  förskolan  får  genom
bilderböckerna möjlighet att ta sig ut från de dagliga sammanhangen, få nya vyer, tankar och ord för
sådant som de inte ser omkring sig. Dessutom stimulerar böcker alltid till  samtal.   Det starkaste
argumentet för barnboken är vad den gör för barns utveckling av språket (Edwards 2008, ss. 17-18). 

Jag har ett stort språkintresse och är dessutom intresserad av barnlitteratur. Barn har möjlighet att få
ut oerhört mycket av barnlitteratur som bilderböcker, faktaböcker och kapitelböcker, både språkligt
och ur olika andra aspekter. De får t.ex. inblick i olika perspektiv, möjlighet att identifiera sig själva,
använda sin fantasi och få mer kunskap. Detta ledde in mig på vad jag har undersökt i min studie. Jag
tycker att det är intressant att få veta mer kring hur pedagoger på förskolan kan arbeta språkfrämjande
utifrån barnlitteratur. Edwards (2008, s. 10) påpekar att bilderböcker ger barn möjlighet att följa en
berättelse i bilder innan de har lärt sig att läsa och samtidigt bli vana vid skriftspråket. Att kunna
känna igen sig i vardagen, få inblick i olika nya perspektiv på saker och uppleva olika världar, både i
verkligheten och i fantasin, är viktigt för barns språk- och identitetsutveckling. När man dessutom
bearbetar barnlitteraturen genom att använda sig av sagopåsar, sång, musik, dramatisering, digitala
hjälpmedel samt att rita och måla m.m. ökar förståelsen om innehållet i litteraturen. 

1.1 Syfte

Mitt  syfte  är  att  ta  reda  på  hur  några  pedagoger  arbetar  med  barnlitteratur  för  att  främja  barns
språkutveckling  med  särskilt  fokus  på  samspelet  mellan  pedagog  och  barn  samt  hur  arbetssättet
innefattar förskolans uppdrag och de mål som berör barns språkutveckling i  Läroplan för förskolan
98 (rev. 10). 

1.1.1 Begreppsförklaringar

Barnlitteratur: I den här studien avser jag med benämningen barnlitteratur olika typer av litteratur
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skriven för barn. Skönlitteratur så som bilderböcker och kapitelböcker samt faktaböcker innefattas i
begreppet. 

Litteraturprofilerad förskola: En litteraturprofilerad förskola har ett avtal och ett djupare samarbete
med  bibliotek.  Inom  verksamheten  avsätts  arbetstid  för  att  fortsätta  och  utveckla  det
litteraturprofilerade  arbetet.  Pedagogerna  får  kompetensutbildning  årligen  inom  läsning  och
berättande i olika former och med olika analoga och digitala verktyg. Vart annat år utvärderas arbetet
och de som fortsätter med det litteraturprofilerade verksamheten blir fortsatt diplomerade (Svensson
2013, s. 6). 

Bornholmsmodellen:  Innefattar lekar som ska öva upp den fonologiska medvetenheten hos barn.
Den påbörjades i en förskola på Bornholm i Danmark. Den fonologiska medvetenheten ansågs vara
orsaken  till  att  en  experimentgrupp  av  barn  klarade  läs-  och  skrivinlärningen  bättre  än
kontrollgruppen (Svensson 2009, s. 104). 

1.2 Bakgrund

Som bakgrund för min studie går jag djupare in på följande områden: barnlitteraturen i förskolan,
barnet  och  språket,  litteraturprofilerad  verksamhet,  arbetsmetoder  och  bearbetning  av  litteratur,
högläsning,  högläsningens inverkan på språkutvecklingen,  olika  högläsningsstilar  samt förskolans
styrdokument. 

1.2.1 Barnlitteraturen i förskolan

Hur man kan använda sig av barnlitteraturen i förskolan och hur förskolans profil påverkar arbetet
kring  barnlitteraturen  har  Johansson  och  Lundström (2006,  s.  6)  undersökt.  De  intervjuade  sex
pedagoger  och andra  verksamma  i  tre  olika  förskolor.  Dessutom gjorde  de  en  miljöobservation.
Resultatet visade att pedagogerna uppfattade barnlitteraturen som viktig för barns lärande och att det
var  viktigt  att  skapa  en  medveten  språkmiljö  där  alla  barn  skulle  få  möjlighet  att  utveckla  sin
språkliga förmåga, fantasi och kreativitet. För att kunna möjliggöra det borde pedagogerna variera
arbetssättet kring barnlitteraturen och bearbeta litteraturen på olika sätt. Det förekom på två av de tre
förskolorna.  Johansson  &  Lundström  kom  fram  till  att  det  var  pedagogens  egna  intresse  för
barnlitteratur, snarare än förskolans profil, som avgjorde hur arbetet med barnlitteraturen gick till.

Som är  en  del  av  ett  större  forskningsprojekt  Förskolan  i  omvandling  och  en  ny  barndom, har
Simonsson (2004, ss.12-13) gjort en studie som finansierats av Vetenskapsrådet. Under 13 veckor
följde  hon  två  3-5  årsavdelningar  på  två  förskolor  och  undersökte  hur  man  använde  sig  av
bilderböcker  i  ett  samspel  samt  vilka  aktiviteter  som skapades  utifrån  böcker.  Simonsson (2004,
ss.17-18) gjorde sin studie utifrån barns interaktion med böcker; vad barnen själva och tillsammans
med  andra  barn  gör  med  böckerna  samt  hur  det  skiljer  sig  från  de  aktiviteter  som  leddes  av
pedagoger.  Enligt  Simonsson (2004,  s.208)  visade  det  sig  att  barn  inte  är  passiva  mottagare  av
litteraturen. Barnen skapade nya meningar och ny förståelse kring litteraturen, vilket hjälpte dem att
förstå sina egna sociala liv på förskolan och i hemmet. 
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En studie där man undersökt mångfalden av nationaliteter, funktionshinder och kön i  barnböcker,
beskrivs av Koss (2015, s. 32). Barn behöver uppleva olika kulturer och kön på huvudpersoner i
böcker för att kunna identifiera sig, men även för att få inblick i olika perspektiv. Dessutom läser och
intresserar sig barn oftare för karaktärer som är lika dem själva och som de känner koppling till. De
vill kunna identifiera sig med karaktärer och situationer. Trots att barngrupper i olika förskolor oftast
innefattar barn med kulturellt sett olika bakgrunder handlar de flesta böcker om en vit typiskmaskulin
eller feminin karaktär i medelklassen utan något handikapp. Enligt Koss (2015, s. 39) visar studien att
vi fortfarande har lång väg att gå när det gäller mångfalden av karaktärer i barnböcker och av de
författare som skriver dem.

1.2.2 Barnet och språket

Lindö (2009, s. 253) framhäver att den viktigaste uppgiften för hemmet, förskolan och skolan är att
utveckla  barns  språk  i  tal,  skrift  och  gestaltande.  Människan  behöver  språket  för  att  växa  i  sin
personlighet och för att kunna lära. Barn lär sig språket genom att alltid omges av det, genom att
”bada i språket”, både i små och stora grupper, tillsammans med kamrater och vuxna. Lindö påpekar
att  språket  bör  ha  en  särskild  ställning  i  förskolan  eftersom  det  utvecklar  barnens  tänkande,
kreativitet, relationer till andra samt barnets personliga och kulturella identitet. Genom språket blir
lärandet  synligt  och  hanterbart.  Språkförmågan  har  dessutom  stor  betydelse  för  barns
kunskapsutveckling, identitet och sociala kompetens.

1.2.3 Litteraturprofilerad verksamhet

I  en  undersökning  gjord  av  Svensson (2013,  s.  6)  studeras  om och  hur  den litteraturprofilerade
verksamheten  har  ökat  barnens  tillgång  till  litteratur  och  om och  hur  det  i  så  fall  har  påverkat
personalens och barnens föreställningar om litteratur och läsning. Svensson har även studerat om
litteraturprofilverksamheten  har  påverkat  barnens  läsutveckling  och  tagit  reda  på  vilka  faktorer
samarbetet  mellan  förskolor,  familjedaghem och  bibliotek  innefattas  av.  Den  litteraturprofilerade
verksamheten började år 2005 som ett samarbete mellan förskolor, familjedaghem och bibliotek i
Mölndals kommun. Samarbetet utvecklades under åren och tanken var att stimulera barns språk- och
läsutveckling.  Barnen skulle få möjligheter att  reflektera över text och bild genom att  ha en stor
tillgång  till  litteratur  och  digitala  verktyg.  Miljön  skulle  vara  fantasifull  och  språkstimulerande.
Arbetet med litteraturen kopplades även till de kunskapsområden som innefattas i förskolans läroplan.

1.2.4 Arbetsmetoder och bearbetning av litteratur

Hur olika synsätt på barnlitteratur visar sig i det pedagogiska arbetet med barn och litteratur inom
förskolan har Johansson (2002, s. 51-52) studerat. Hon beskriver vilka metoder som används i arbetet
med barnlitteraturen och om det finns något samband mellan litteratursyn och arbetsmetoder. I sin
studie intervjuade Johansson sex förskollärare och barnskötare på två olika kommunala förskolor. Det
visade sig att det både fanns likheter och skillnader mellan de två förskolorna. De två förskolorna
hade olika sätt att se på barnlitteraturens uppgift, roll och funktion. Litteratursynen på förskola A var
emancipatorisk (självbestämmande) medan litteratursynen på förskola B var traditionalistisk (höll på
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traditionella seder). Enligt Johansson (2002, ss. 25-26) innebär en emancipatorisk litteratursyn att
pedagogerna har en ambition att ett möte sker mellan barnen och boken med pedagogens hjälp. Man
diskuterade  kring  det  lästa  och  fokuserade  på  barnens  utveckling  och  behov.  Synsättet  var  att
litteraturen  möjliggjör  personlig  utveckling.  Metoderna  som användes  utgick  ifrån  barngruppens
behov  och  arbetet  med  litteraturen  fortsatte  utifrån  barnens  önskemål.  Den  traditionalistiska
litteratursynen innebär  att  pedagogerna  vill  att  barnen  ska  ha  tillgång till  god barnlitteratur.  Det
viktiga enligt den traditionalistiska litteratursynen är att förmedla kulturarvet genom barnlitteraturens
estetiska värden som en källa till upplevelser. Man väljer då medvetet böckerna utifrån deras kvalitét
och bearbetar det man läst på olika sätt.  

Lindö  (2005,  ss.84-86)  beskriver  ett  nytt  arbetssätt  som användes  i  en  mångkulturell  1-3  klass.
Lärarna upplevde att den traditionella läs- och skrivundervisningen inte lyckades och barnen såg inte
någon  mening  med  att  läsa  eller  skriva.  De  flesta  upplevde  att  texterna  i  läseböckerna  var
innehållslösa  och  svåra  att  förstå.  Barnen  kände  inte  till  de  svenska  barnböckerna  och  lärarana
lyckades inte att intressera barnen för de temaområden man arbetade med. Därför  behövde lärarna
arbeta på ett nytt sätt och man letade nu efter texter som alla barn skulle uppleva som meningsfulla.
Dessutom skulle dessa texter användas i ett tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt. Den röda tråden
i  det  nya  arbetssättet  blev  barnboksfigurerna  i  de  svenska  barnböckerna.  Lärarna  köpte  in  nya
bilderböcker som ersatte alla de traditionella läroböckerna. Varje dag lyssnade barnen till högläsning,
läste  själva  och  läste  för  varandra.  De  fick  också  läsläxa  i  bilderböckerna  och  föräldrarna  blev
involverade i det nya arbetssättet. Lärarna köpte även in pussel, spel och dockor som var kopplade till
barnboksfigurerna och varje dag skapade lärarna förväntan och överraskningsmoment med hjälp av
figurerna. Barnboksfigurerna introducerade teman och var en del av temaarbeten på många olika sätt
där  barnen  gemensamt  fick  lösa  problem,  svara  på  vissa  frågor  och  kommunicera  med  sina
favoritfigurer i bild och skrift. Genom detta arbetssättet upplevde barnen att de fick uttrycka sina
åsikter och få inflytande i verksamheten.

I förskolan förekommer det ofta att man bearbetar och åskådliggör en text genom att arbeta med
sagopåsar där föremål och figurer förstärker bilderna och texten i boken, enligt Damber, Nilsson och
Ohlsson (2013 ss. 72-75). Att bearbeta barnlitteraturen genom att sjunga, spela och skapa egen musik
eller att rita, måla och bygga gör också att barnen bättre förstår sig själva och sin omvärld. Dessutom
finns det digitala möjligheter som kan knytas till de estetiska språken. 

Bornholmsmodellens språklekar ger barnen möjlighet att bli medvetna om att talat språk kan delas in
i  olika delar.  Meningar består av ord som kan delas upp i stavelser och enskilda ljud. Att kunna
urskilja varje språkljud i ett ord är nyckeln till den alfabetiska koden (Lindö 2009 s. 86). Häggström
& Lundberg 1994, ss.19-20) påpekar att det är det viktigt att hålla rytmen och överdriva rimmen när
man läser rimsagor enligt Bornholmsmodellen. För att barnen ska få möjlighet att rimma med bör
man läsa sagan ett par gånger. När barnet har lärt sig en ramsa/ett rim kan man läsa ramsan/rimmet på
olika sätt genom att viska, säga det högt, stiga i styrka, falla i styrka, säga det i kanon och låta det gå
runt i en ring så att varje barn får säga ett ord samt klappa rytmen.

Förskollärarnas  arbetsmetoder  hade  förändrats  i  och  med  den  litteraturprofilerade  verksamheten
(Svensson 2013, s. 2). Enligt Svensson hade de blivit mer lyhörda för barnens tankar och samtalade
mer med barnen. Förskollärarna hade förändrat sin syn på hur man kan resonera kring barnlitteratur

Sida 4 



och hade blivit mer intresserade av nyutkommen barnlitteratur. De hade lärt sig att samtala om text
och bild samt bearbeta litteraturen på olika sätt med hjälp av Ipads, bild, drama och musik. Barnen
intresserade sig mycket för litteratur och uppskattade biblioteksbesöken. De hade dessutom lärt sig
sig hur man kan tänka och handla när man väljer böcker.

1.2.5 Högläsning

Sagoberättande  och  högläsning  av  olika  litterära  genrer  och  samtal  kring  den  gemensamma
upplevelsen är viktigt för att utveckla språk och begrepp. I sagorna och barnlitteraturen finns språket,
berättelsestrukturen och tankarna om vad det innebär att vara människa Lindö (2009, s.223). Damber,
Nilsson och Ohlsson (2013, ss  27-29) beskriver en undersökning som genomfördes vid tre olika
lärosäten i Sverige av 40 studenter på olika förskolor under hösten 2010. I studien visade det sig att
planerad högläsning i  de flesta fall  förekom ganska sällan i  förskolans verksamhet.  I  genomsnitt
förekom högläsning sex gånger i veckan, men antalet högläsningstillfällen varierade så mycket som
mellan 0-16 gånger i veckan. Högläsning förekom oftast en gång per dag och vid samma tidpunkt,
oftast i samband med lunch och vila. Vanligast var att barnen fick bestämma vad som skulle läsas
medan personalen valde böckerna vid en tredjedel av lästillfällena. Endast vid fem tillfällen skedde
bokvalet gemensamt. Oftast fanns inte något mer medvetet syfte i valet av böcker bland pedagogerna,
oavsett om det var barnen eller pedagogerna som valde boken. Enligt Damber, Nilsson och Ohlsson
(2013, ss. 51-55) bestod de språkutvecklande aktiviteterna till största delen av färdighetsträning utan
någon anknytning till  den övriga verksamheten som tema eller  högläsning. Pedagogerna arbetade
med språkträningen gemensamt, medan litteraturläsningen som inte var kopplad till tema drevs av
enskilda pedagogers intresse för litteratur. Den planerade litteraturläsningen prioriterades dessutom
ofta  lägre  än  den  språkorienterade  färdighetsträningen.  Detta  är  synd  eftersom det  finns  många
fördelar med att arbeta med problem- eller relationsorienterade teman utifrån barnlitteratur som en
källa till kunskap och upplevelse.

När  det  gäller  högläsning för  barn  i  förskolan,  har  Svensson (2005,  ss.  30-31)  några  råd  att  ge
pedagoger. Man ska först själv ha läst boken som man tänker läsa för barnen för att inte oväntatde
problem ska dyka upp, som t.ex. att ämnet är olämpligt. Det är viktigt att använda sig av intonation i
läsningen eftersom röstens styrka, tempo, rytmen i språket och pauser har stor betydelse. Genom att
få ögonkontakt med barnen skapas samhörighet och vidare påpekar Svensson (2005, s.32) att man bör
samtala om bilderna när man läser bilderböcker för barn. När man samtalar om bilderna får barnen
möjlighet att lära sig mycket som t.ex. färger, former, lägesbegrepp. De får dessutom tillfällen att
reflektera.  Genom att  tala  om bilderna får  man även större  inblick i  om barnen har  förstått  ord,
begrepp och berättelsens innehåll. Äldre barn behöver även få lyssna på högläsning ur böcker utan
bilder så att deras fantasi inte begränsas av bilderna. Dessutom behöver man läsa lite svårare böcker
för barnen ibland eftersom det är nyttigt för dem att höra svårare ord och ålderdomliga uttryck. Enligt
Svensson (2005 ss. 33-34) är det viktigt att hålla fast vid den röda tråden under läsningen. Dock kan
man vid enstaka tillfällen knyta an till något som barnen har koppling till. Ibland kan det vara bättre
att berätta boken när man läser för barn i olika åldrar. Då blir det lättare att anpassa berättelsen till
gruppens önskemål. När man berättar en bok bör man använda ord som alla förstår och man bör
dessutom fylla ut texten mer där det är lämpligt.
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Lindö (2009, s. 243) menar att det inte räcker med att endast berätta eller läsa för barnen. När man
samtalar kring den gemensamma läsupplevelsen skapas möjligheten att utmana barns olika tankar och
föreställningar. Dessutom fördjupas barnens upplevelse och förståelse av det lästa. Boksamtal har stor
betydelse  för  andraspråkselever  och  forskning  kring  andraspråkselevers  språk  har  visat  att
interaktionen mellan barn och vuxen har mycket positiv inverkan på språkutvecklingen. Läsforskare
har upptäckt att människor som läser mycket gör inferenser dvs. de går i dialog med texten, skapar
inre bilder, formulerar hypoteser, söker efter ledtrådar och funderar över vad som ska hända. De tar
hjälp av sina erfarenheter  för att  skapa sig en förståelse av texten.  Däremot har ovana läsare en
benägenhet att inte ställa några frågor i anknytning till läsningen vare sig före, under eller efter, vilket
leder till en ytläsning utan djupare textförståelse.

1.2.6 Högläsningens inverkan på språkutvecklingen

I en studie gjord av Marjanovi Umek, Fekonja, Kranjc och Lesnik Musek (2003, ss.125-128)  påtalas
vikten av barnbokens roll för barnets mentala, sociala och lingvistiska utveckling och utvecklingen av
barnets grundförmågor för att  läsa och skriva.  I studien,  som är gjord i  Slovenien,  har forskarna
undersökt hur systematisk och regelbunden läsning av några valda barnböcker i förskolan inverkar på
barns  språkutveckling.  I  studien  ingick  70  barn  i  åldrarna  4  och 5  år.  Barnen delades  upp i  en
undersökningsgrupp  och  en  kontrollgrupp.  I  undersökningsgruppen  läste  man  barnböckerna
systematiskt  för  barnen  medan  man  fortsatte  som  vanligt  med  aktiviteterna  i  kontrollgruppen.
Marjanovi Umek, Fekonja, Kranjc och Lesnik Musek (2003, s.133) kom fram till  att förskollärare
och andra vuxna som läser barnlitteratur för barn gör en positiv påverkan på barnens språkutveckling.
Detta  undersöktes  genom  att  barnen  fick  återberätta  en  saga.  De  barn  som  hade  varit  med  i
undersökningsguppen kunde återberätta sagan med ett rikare innehåll och form än de barn som hade
varit med i kontrollgruppen. 

1.2.7 Olika högläsningsstilar

Davey Zeece (2007, s. 41-42) påpekar vikten av högläsning och presenterar olika sätt att läsa för
barn.  Hon ger  även förslag på barnböcker  som passar  för dessa olika lässtilar.  En av stilarna är
Didactic-interactional style (undervisnings-samspelande stilen) där pedagogen leder läsningen utan
djupare samtal mellan pedagogen och barnet. Co-constructive style (med-produktiva stilen) innefattar
samarbete som fokuserar på barns förståelse av en berättelse likväl som innehållet.  Barnet får då
svara  på  frågor  som  rimmar  på  repeterande  frågor  i  boken.  I  Performance  oriented style
(framförandefokuserad stil) läser de vuxna berättelserna på ett dramatiskt sätt, med mindre samtal
mellan den vuxna och barnet under berättelsen än i med-produktiva stilen. Man använder ord och
bilder som ljudliga och synliga föremål och berättar med hjälp av pauser. Stilarna innehåller en stor
variation av social, känslomässig och kognitiv interaktion och passar de flesta barn. 

1.2.8 Språkmiljö

En medveten fysisk språkmiljö karaktäriseras av att det finns många böcker i gott skick tillgängliga
för barnen (fler än 50 böcker på en avdelning med 20 barn) enligt Svensson (2013, ss. 9-11). På
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väggarna bör det finnas affischer, teckningar, foton och skyltar med olika slags text. Det  ska även
finnas inbjudande miljöer som t.ex. affärer och sagomiljöer. En bra social språkmiljö karaktäriseras
av ett språkstimulerande arbetssätt, äkta och öppna frågor, upprepande och bekräftande av barnens
uttalanden, utveckling och utvidgning av ämnen samt personal som använder ett varierat ordförråd.
Barnen  ska  få  stöd  och  uppmuntran  av  förskollärare  som  fyller  i  och  frågar  för  att  utveckla
resonemang,  svarar  på  frågor  och  anpassar  språket  till  barnet.  Personalen  bör  läsa  böcker  med
inlevelse  och  låta  barnen  tala  om bilderna  och  texten.  Det  sociala  samspelet  är  viktigt  och  ett
tillåtande  samtalsklimat  där  allas  tankar  och  åsikter  är  lika  värda  är  mycket  viktigt  för
språkutvecklingen.

I den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia brukar man enligt Lindö (2009, ss. 27-28) tala om de
tre pedagogerna: den vuxne, barnet och rummet. Det pedagogiska rummet i förskolan pekar på vilka
förväntningar man har på barnen. Det kan både underlätta och försvåra lärandet. Ibland behöver man
bryta med gamla seder och rutiner och kritiskt granska de rum som barnen vistas i dagligen. Man bör
fundera över vad man har för barnsyn och hur den synliggörs i rummet, om rummet är inbjudande
och visar tilltro till det nyfikna och kompetenta barnet och om leksaker, arbetsverktyg och böcker är
tillgängliga för barnen. Man bör dessutom fundera över om det finns plats där alla kan mötas samt
vilka aktiviteter och samspel som är möjliga i rummet mellan barnen och mellan barn och vuxna samt
om den pedagogiska miljön speglar personalens avsikter. Pedagogerna bör även tänka på om det finns
läs- och skrivhörnor och olika utrymmen med möjligheter för både avskildhet samt för små och stora
grupper. 

1.2.9 Förskolans styrdokument

Man bör  som pedagog  utgå  från  läroplanen  för  förskolan  när  man  arbetar  för  att  främja  barns
språkutveckling. När man arbetar utifrån barnlitteratur kan man på många olika sätt även inkludera
förskolans uppdrag och mål. 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7) står det följande: En del av förskolans uppdrag är
att lärandet ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra.
Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen
stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och som lärande och skapande individer. De
ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig d.v.s.
bilda  sig  utifrån  olika  aspekter  såsom  intellektuella,  språkliga,  etiska,  praktiska,  sinnliga  och
estetiska. 

Mål och riktlinjer enligt Lpfö 98 (10), s. 10:     

○ 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. 

○ Förskolan ska sträva efter att  varje  barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för
symboler och deras kommunikativa funktioner. 
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○ Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt
sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 

1.3 Teoretisk utgångspunkt

Min teoretiska utgångspunkt är Lev Vygotskijs sociokulturella teori med fokus på lärande, utveckling
och  samspel.  Eftersom  mitt  syfte  är  att  ta  reda  på  hur  pedagoger  och  barn  samspelar  under
språkinriktade aktiviteter passar denna teori att utgå ifrån. Lev Vygostkij föddes 1896 i Ryssland och
dog 1934 under  Sovjetunionens tid.  Han verkade där  som psykolog,  pedagog och filosof.  Enligt
Vygotskij  är  det  genom sociala  och kulturella  erfarenheter  som människan i  samspel  med andra
formar sig som tänkande, kännande och kommunicerande varelse. Människors tänkande formas till
stor del genom språkliga och kommunikativa aktiviteter (Forssell 2011, ss. 155-156). Genom olika
aktiviteter där språket innefattas finns även samspel mellan pedagoger och barn. När jag använder
mig  av  den  sociokulturella  teorin  uppmärksammar  jag  barnens  samspel  med  pedagogerna  i
språkutvecklande  aktiviteter.  Vygotskijs  kulturhistoriska  teorier  handlar  om  interaktionen  mellan
vuxen och barn och mellan barnen. Gemensamt för teorierna är betoningen av lärandets sociala och
kulturella karaktär. Barnet utvecklar sitt språk i sociala relationer med andra. Vygotskij menade att
lära sig prata är att lära sig tänka. Genom språket blir tanken medveten. Först kommunicerar barnen
med andra och sedan med sig själv. Han lyfte fram tre steg i barnets utveckling. Den första fasen
innebar en ganska omedveten aktivitet tillsammans med andra. I nästa fas upptäcker och stimuleras
barnet av hur det med sitt agerande kan påverka omgivningen. I den tredje fasen flyttar barnet in
språket i sig själv. Vygotskij hävdade att all utveckling sker i samspelet och att intellektuell, social
och emotionell utveckling går hand i hand. Han har myntat begreppet den potentiella eller proximala
(närmaste) utvecklingszonen. Som pedagog behöver man identifiera vilken potential till lärande som
det enskilda barnet har. Därför är det viktigt att organisera verksamheten så att barnens förförståelse
kan bemötas  och utmanas.  Utvecklingszonen handlar  om att  barnet  i  samspel  med en vuxen,  ett
syskon eller en kamrat lyckas att överskrida sin förmåga. 

Tillsammans med en mer kompetent person kan barnet lösa problem eller klara en färdighet som det
ännu inte klarar på egen hand. Det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om man vill skapa en
tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju
mer det vet och har tillägnat sig, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi (Vygotskij,
1995, s. 20). I den sociokulturella teorin är vuxenstödet centralt för lärandet. För alla barn som inte
har svenska som sitt modersmål är ett starkt och genomtänkt vuxenstöd helt nödvändigt anser Lindö.
Dessa barn behöver tydliga stödstrukturer och hjälp att utveckla egna strategier så att de stegvis kan
vidga sin förståelse och erövra det svenska språket (Lindö 2009, ss. 33-34).

1.4 Metod

I  min  studie  har  jag  använt  mig  av  en  kvalitativ  metod.  Jag  har  intervjuat  pedagogerna  samt
observerat miljön och barnen/verksamheten på en litteraturprofilerad förskola. I en kvalitativt inriktad
studie  sker  det  betydande  analysarbetet  när  fältanteckningar,  observationer  eller  intervjuer  ska
bearbetas, medan mycket av arbetet i en kvantitativ undersökning sker innan man samlar sina data
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(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, ss. 104-105). 

1.4.1 Intervjuer

Innan man börjar intervjua behöver man förbereda sig genom att formulera ett syfte med sin studie.
Syftet  utgör den röda tråden i  studien som ramar in intervjuerna.  Det är viktigt  att  tänka på hur
mycket tid man avsätter  till  intervjun och när på dygnet  den äger rum (Löfdahl,  Hjalmarsson &
Franzén 2014, s. 148). Platsen för intervjun spelar stor betydelse för vad som sägs, därför bör man
fundera över var man ska genomföra intervjun och vad det ger för konsekvenser. Om man vill att
intervjupersonen ska berätta mer själv istället för att svara på detaljerade frågor är det lämpligt att
formulera en intervjuguide. Man behöver även tänka på vilken utrustning man ska använda under
intervjun (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 149). Det är viktigt att låta intervjupersonen få
utrymme för  att  forma sina  berättelser.  Sedan följer  man upp med följdfrågor,  vilket  även visar
intresse för intervjupersonens berättelse (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 150). 

1.4.2 Observationer

En  observation  kan  vara  deltagande  eller  icke-deltagande  och  den  kan  vara  strukturerad  eller
ostrukturerad. I en deltagande observation deltar forskaren själv i det som ska studeras. I den icke-
deltagande observationen står forskaren bredvid och observerar utan att delta i det som händer och
syftet  är  att  påverka situationen så lite  som möjligt.  Är observationen strukturerad har forskaren
definierat  kategorier  som ska  observeras  i  förväg  och  bockar  sedan  av  dessa,  medan  man  i  en
ostrukturerad observation noterar allt relevant som händer genom fältanteckningar. En observation
kan ha låg eller hög grad av struktur och det är inte alltid man kan placera studien i endast en av
kategorierna (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 63). 

1.4.3 Urval

Jag valde att undersöka verksamheten på en avdelning i en litteraturprofilerad förskola. Förskolan låg
i en mindre ort i sydvästra Sverige. Att jag gjorde ett stategiskt urval berodde på att sannolikheten
skulle öka för att pedagogerna arbetade utifrån barnlitteratur för att främja barns språkutveckling på
en litteraturprofilerad förskola. Därför skulle även chansen öka för att få svar på det som var relevant
för min undersökning. Genom att göra en miljöobservation och observera relevanta situationer i fem
dagar räknade jag med att ha fått tillräckligt med underlag för min studie. På avdelningen fanns 26
barn i åldrarna 4-5 år samt en 3-åring. Jag fick tillstånd av föräldrarna att observera 14 av dessa barn.
Det är viktigt att man tänker på varför man väljer att observera vissa situationer och att valen av
situationer gör att man senare bara kan svara på frågor som handlar om den avgränsning man har satt
(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 176). Jag intervjuade två förskollärare som arbetade på
avdelningen och observerade miljön samt barnen/verksamheten på samma avdelning under en vecka.
De två urvalspersonerna valde jag därför att de arbetade som förskollärare och hade erfarenhet och
kunskap om hur arbetet bedrevs på avdelningen. Alva hade arbetat på förskolan i 10 år och arbetat
totalt 44 år som förskollärare medan förskolläraren Elsa hade arbetat på förskolan i 8 år. Alva hade
många års erfarenhet som förskollärare bakom sig och skulle egentligen redan ha gått i pension men
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valde att arbeta kvar. Anledningen till att jag intervjuade två förskollärare och inte fler var att jag även
skulle  göra  observationer  och  att  materialet  skulle  bli  för  stort  att  analysera.  Dessutom var  det
tillräckligt att intervjua två personer för att kunna göra en jämförelse av deras svar. Ursprungligen
fanns  fem pedagoger  med  när  jag  utförde  undersökningen  men  endast  fyra  av  pedagogerna  var
relevanta att inkludera i det slutliga undersökningsmaterialet. De fyra pedagogerna har fått fingerade
namn och jag har kallat dem för Alva, Birgitta, Charlotta och Elsa. Birgitta och Charlotta arbetar på
förskolan som barnskötare och är med under observationerna. 

1.4.4 Genomförande

Jag började med att skicka information om min studie via e-post till tre olika förskolechefer.  I  e-post
meddelandet skrev jag även en förfrågan om att jag önskade göra min studie på deras förskolor. De
var förskolechefer på tre olika litteraturförskolor i sydvästra Sverige. Jag ringde upp den chef som
först svarade på att det gick bra att göra undersökningen hos dem. Hon hänvisade sedan till Alva som
arbetade på avdelningen Sagoskatten. Jag tog kontakt med Alva och kom överens med henne vilken
dag jag skulle komma och lämna lappar till föräldrarna om medgivande för observation. När jag kom
dit  berättade  jag  även  att  jag  ville  ställa  några  frågor  och  vi  planerade  in  en  dag  som passade
samtidigt när jag skulle komma och hämta de påskrivna lapparna. Jag ställde mina frågor till Alva och
spelade in intervjun genom ljudinspelning på min mobiltelefon. Intervjun tog knappt 20 minuter. Alva
förklarade  att  veckan  som  jag  hade  planerat  att  komma  inte  skulle  vara  bra  att  utföra  min
undersökning på eftersom flera pedagoger då skulle gå igenom förskolans arbetssätt. Därför fick jag
komma veckan därpå. Under den veckan gjorde jag miljöobservation på måndag och observationerna
av barnen och pedagogerna/ verksamheten under tisdag, onsdag, torsdag och fredag. På torsdagen
fick jag även ställa samma frågor till Elsa som jag hade ställt till Alva tidigare. Intervjun med Elsa
spelade jag också in med hjälp av ljudinspelning på min mobiltelefon. Intervjun tog strax över 20
minuter att genomföra. Efter detta började jag att bearbeta materialet hemma. Innan jag gav mig ut
för att lyssna på förskollärarnas berättelser behövde jag förbereda mig genom att ha ett tydligt syfte
med mitt projekt. Jag använde mig av en intervjuguide med frågor som inte varit detaljerade och även
av några uppföljningsfrågor. Frågorna hjälpte mig att hålla rätt riktning genom intervjun och fick
pedagogerna  att  berätta  mer  med  egna  ord.  Jag  genomförde  observerationerna  ett  antal  timmar
dagligen  under  en  vecka.  Oftast  gjorde  jag  fältanteckningar  medan  jag  observerade  men  ibland
fungerade det bättre att göra fältanteckningarna efter att jag observerat någon specifik händelse. Det
förekom flera tillfällen då barnen interagerade med mig och ville att jag skulle läsa för dem ur olika
böcker. Detta har jag inte tagit med i min studie eftersom jag valde att fokusera på samspelet mellan
barn och pedagoger.  I  min studie valde jag därför att  utföra icke-deltagande observationer.  Mina
observationer  har  varit  halvstrukturerade,  där  jag  både  definierade  de  kategorier  som  skulle
observeras men även har noterat allt som varit relevant för mitt syfte genom fältanteckningar. Jag
observerade barnen och pedagogerna i högläsningssituationer,  vilket var relevant för min studie. Det
jag fokuserade på under observationerna var följande:

1. Hur ser den fysiska språkmiljön ut? Vad finns det för språkstimulerande material som är förknippat
med barnlitteratur? Vad hänger  på väggarna? Var förvaras  böckerna?  Kan barnen nå dem? Vilka
böcker finns? Hur många? Hur får barnen hantera böckerna? Finns det någon bokhörna eller lugn
plats där barnen kan sitta med böckerna? 
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2. Hur går högläsningen till? Vilken bok läser pedagogen? Vem väljer bok? Hur sitter man? På vilket
sätt använder pedagogen sin röst vid högläsningen? Får barnen avbryta?

1.4.5 Etik

De etiska reglerna som forskare ska ta hänsyn till i vetenskapliga sammanhang är Informationskravet;
de som berörs av forskningen ska informeras om detta. Samtyckeskravet; att alla frivilligt får välja att
vara med i studien. Konfidentialitetskravet; att man inte ska kunna urskilja vem som sagt eller gjort
vad i studien, samt Nyttjandekravet; att man inte använder resultatet i annat syfte än för det avsedda,
inte missbrukar resultatet på något sätt. Forskningsetiska frågor handlar om hela forskningsprocessen,
från  valet  av  forskningsuppgift,  urval,  metod,  genomförande  och presentation  till  tillämpning av
forskningens resultat (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 32).  Avdelningen där jag har utfört
min studie har fått det fingerade namnet Sagoskatten. För att jag skulle kunna observera barnen och
pedagogerna/ verksamheten behövde jag få tillåtelse från föräldrar/vårdnadshavare samt informera
både föräldrar  och pedagoger  om min studie,  att  de kommer att  vara anonyma och förklara vad
studien  kommer  att  användas  till.  Jag  delade  ut  informationsbrev  till  pedagogerna,  där  jag
presenterade mig och min studie samt att jag önskade intervjua några av pedagogerna och observera
verksamheten. Jag delade även ut informationsbrev till föräldrar, där jag presenterade mig och min
studie samt bad dem fylla i talongen nederst i brevet för medgivande till observation. Jag fick tillstånd
att observera 14 av 26 barn och försökte lära mig att känna igen de 14 barnen genom att studera deras
foton och namn som satt på facken i hallen. Några av barnen tog mer kontakt med mig än andra och
jag försökte därför  först  och främst  följa  dessa barn eftersom jag kände igen dem och hade fått
tillstånd att observera dem. 

1.4.6 Trovärdighet och noggrannhet samt giltighet och meningsfullhet

Trovärdigheten (reliabiliteten) i en studie handlar om att man har samlat sina data på ett noggrant sätt
och till en sådan mängd att det går att dra slutsatser av materialet. Man behöver även strukturera sitt
arbete på ett noggrant sätt så att man undviker att det man själv tar för givet skymmer sikten och gör
att man inte får svar på sitt syfte. När man gör en observation kan man göra fältanteckningar medan
den pågår och anteckna allt man ser, så mycket man hinner, utan att värdera det man ser och skriver.
När man sedan är hemma kan man läsa sina anteckningar och fundera över vilket perspektiv man har
tagit. Efteråt kan man fråga sig vilka nya tolkningar man kan göra, vilka nya frågor som uppstår samt
vilket perspektiv och hur man påverkade barnen i sitt sätt att tala med dem m.m. På det här sättet
fortsätter man att arbeta för att öka sin förståelse. Giltighet (validitet) i en studie uppnår man om man
undersöker det som man har avsett att undersöka samt ställer frågor som är giltiga för att svara på
syftet med studien. Om man ställer fel frågor får man även svar som inte är relevanta och som inte
besvarar studiens syfte (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s s. 51-53). Jag fick tillräckligt med
material  efter  mina  observationer  under  högläsningssituationerna  för  att  min  studie  skulle  bli
trovärdig. Jag observerade högläsningssituationerna, eftersom det var relevant för att kunna besvara
syftet med min undersökning. Arbetet har strukturerats för att få svar på syftet.  Jag ställde relevanta
frågor  till  pedagogerna  vilket  har  skapat  en  hög validitet  i  min  studie.  Dessutom spelade  jag  in
intervjuerna  med  ljudinspelare  och  skrev  sedan  noggrannt  över  svaren  på  papper  för  att  kunna
analysera dem. De anteckningar som jag skrivit under mina observationer gick jag noggrant igenom
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hemma. Jag fokuserade på det som var relevant för att kunna besvara mitt syfte. De tolkningar och
analyser  som jag gjorde har  jag sedan diskuterat  och bearbetat  tillsammans med min handledare
under ett flertal tillfällen. 
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2 RESULTAT

I resultatet följer först en presentation av det som framkom i intervjuerna med de två pedagogerna,
sedan  följer  en  miljöobservation  av  avdelningen  och  därefter  redovisas  det  som  framkom  i
observationerna av verksamheten under fyra dagar. Det är kopplat till mitt syfte som är att ta reda på
hur några pedagoger  arbetar  med barnlitteratur  för att  främja barns språkutveckling,  med särskilt
fokus på samspelet mellan pedagoger och barn, samt hur arbetssättet innefattar förskolans uppdrag
och de mål som berör barns språkutveckling i  Läroplan för förskolan 98 (rev. 10).  Observationerna
gjordes vid olika högläsningssituationer; både som planerade lärarstyrda aktiviteter och som spontana
aktiviteter under den fria leken. Dessutom redovisas utdrag från observationerna.

2.1 Intervjuerna

Intervjuerna  gav mig  insikt  i  hur  pedagogerna  i  den litteraturprofilerade verksamheten definierar
litteraturprofileringen, hur de samarbetar med biblioteket, hur deras läsmiljöer och rutiner ser ut, hur
de väljer böcker samt hur de arbetar tema- och språkinriktat. 

2.1.1 Litteraturprofileringens innebörd

Pedagogerna  Alva  och  Elsa  har  fokus  på  olika  saker  när  de  förklarar  vad  förskolans
litteraturprofilering innebär. Enligt Alva ska man på en litteraturprofilerad förskola ha högläsning
varje dag, tillgång till barnlitteratur i olika genrer och på olika språk samt besöka biblioteket.

Alva: ...att  vi har sagoläsning varje dag, att  vi har tillgång till  litteratur,  både sagoböcker och
faktaböcker, att vi har tillgång litteratur på andra språk och att vi gör besök på biblioteket bland
annat.

Elsa  tycker  att  det  är  viktigt  att  man  i  grunden  har  en  tanke  bakom  verksamheten  och  hela
bokbeståndet i  en litteraturprofilerad förskola.  Elsa berättar  att  deras  fokus hamnade på hur man
använder böcker, hur man tänker kring böcker och hur de blir en naturlig del i verksamheten.  

Elsa: Det blev mycket fokus på hur man använder böcker i den dagliga verksamheten. Hur tänker
vi  kring  böcker?  Hur  får  vi  in  det  varje  dag  i  det  vi  gör  så  att  det  blir  en  naturlig  del  av
verksamheten? Så ser jag på hur man är en litteraturprofilerad förskola; att  man har en tanke
bakom verksamheten när man använder barnlitteratur. Man har en extra tanke i verksamheten.
Vad har jag för syfte att läsa just den här boken? Och inte bara för stunden, utan övergripande
tanke om vilka böcker som ska finnas.

Utöver  arbetet  kring  barnlitteraturen  förklarar  även  Alva  att  det  är  viktigt  att  arbeta  med  barns
språkutveckling på olika sätt i vardagen och att man arbetar på ett medvetet sätt. 

Alva: Vi ska lyfta språkutvecklingen på alla vis. Både i vardagsstunderna, i den dagliga dialogen
med barnen och att vi ska vara medvetna om språkets betydelse, att vi berikar barnen språkligt...

Elsa berättar att förskolan redan var litteraturprofilerad när hon började arbeta där år 2007, men att
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det var ett antal år sedan som de satsade på profileringen. Alva började redan år 2005 på förskolan
och tror att den redan var litteraturprofilerad då. Hon berättar att förskolans litteraturprofilering har
sitt ursprung i ett projekt som hette  Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra, vilket pågick under år
2003. 

2.1.2 Samarbetet med biblioteket

Biblioteket ligger i skolbyggnaden i närheten av förskolan. Alva berättar att de lånar böcker där och
att  deras  samarbete  med  biblioteket  är  mycket  bra.  Biblioteket  bjuder  även  in  till  olika  slags
aktiviteter. Förutom att låna böcker köper de även in en del böcker.

Alva: Vi går till biblioteket för att få böckerna hit. (…) man ska verkligen ha tid för barnen när vi
är där borta. Det är så mycket de vill upptäcka bland böckerna. Sedan har vi endel böcker som vi
köper in, men har tankar om att köpa in fler.  (…) Biblioteket bjuder även in till  sagostunder.
Ibland är det sagoläsning med bok, ibland genom bilder projicerat på väggen och ibland spelar de
upp sagoberättelser som drama. Vi har väldigt gott samarbete med biblioteket. 

Både Alva och Elsa svarar att de har en strategi när de ska ta med sig barnen till biblioteket.  Det
ideala är att ta med sig 2-3 barn. Men båda förklarar dessutom att de har svårt att få tiden att räcka till
och att deras mål att ta med sig 2-3 barn till biblioteket varje månad inte lyckas. Alva förklarar att de
skulle vilja gå oftare till biblioteket men eftersom de har 26 barn på avdelningen och andra uppgifter
att göra så hinner de inte med det. Elsa berättar också att de har svårt att få tiden att räcka till eftersom
de har så många barn. 

Alva: Vi skulle vilja gå oftare till biblioteket, men med 26 barn och alla andra uppgifter som läggs
på oss uppifrån så räcker inte tiden tyvärr.

Elsa: Men med så många barn är det svårt att hinna med det. Helst vill vi ju hinna med att gå mer
än en gång. Vi försöker gå med några barn varje månad, men det lyckas vi inte med. Det är
väldigt synd för den kontakten är väldigt viktig och vi har haft stora planer med biblioteket om
boklådorna som de får ansvara för och skriva ner titlarna. Men som ett led i det ville vi se till att
alla barn skulle få var sitt lånekort, för sen när vi lämnar ifrån oss dem så kan ju inte vi längre
påverka  föräldrarna  och  det  är  jätteviktigt  att  det  fortsätter.  Har  de  då  sitt  egna  lånekort,  så
motiverar det föräldrarna att gå till biblioteket, men det har vi inte lyckats med. Jag hoppas att vi
kan göra det i vår innan de slutar. 

2.1.3 Läsmiljöer och rutiner på avdelningen

Elsa berättar om hur läsmiljön ska se ut och ser ut på avdelningen. Hon säger att miljön ska vara
inbjudande och att böckerna ska vara tillgängliga för barnen. Hon beskriver också rutinerna kring
användandet av böckerna och hur högläsningen går till. När pedagogerna läser för barnen efter lunch
är barnen indelade i tre olika läsgrupper, i tre olika rum. 

Elsa: Det ska finnas böcker på ett  sätt  som är inbjudande för barnen,  att  det är  något  som är
naturligt för barnen att plocka själva, både att man kan sitta själv i en lugn vrå och läsa, därför har
vi den vilovrån där inne så att man kan ta en bok och lägga sig där ... men också att vi pedagoger
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läser för barnen så att de får båda delarna, därför när de har tvättat händerna så sätter de sig med en
bok, det är inte bara för att vi måste duka av borden, utan även att de ska öva på att själva läsa och
att de gör det tillsammans på olika sätt. Vi har diskuterat om att bara för att du inte kan läsa orden
så betyder det inte att du inte kan läsa boken. Vi har även delat upp barnen i mycket genomtänkta
läsgrupper.

2.1.4 Val av böcker

Pedagogerna och barnen väljer böcker på olika sätt enligt Alva, bl.a. böcker som passar till ett tema
och utifrån barnens intresse.

Alva: Man kan knyta an till temat man har och förstärka det, men man får även tänka på barnens
intresse och vad de tycker om att läsa. Man behöver vara lyhörd för vad barnen tycker om men
även inspirera dem till att intressera sig för annat.  

Elsa förklarar hur hon tänker när det gäller att välja böcker. Att de både ska stimulera barns fantasi,
innehålla vardagliga situationer samt representera olika slags människor och förhållanden. 

Elsa: För det första handlar det om att hitta böcker som är inspirerande för barnen, det kan ju vara
på olika sätt. Dels kan det vara böcker där de kan gå utanför sin vanliga värld och komma till en
annan värld, oavsett om det är till rymden eller en annan verklighet för då får de utvidga sitt
perspektiv, men även de böcker som tar upp vardagssituationerna, att de kan känna igen sig i det,
ja men det är ju det jag gör och det är väldigt viktigt när man väljer böcker att man hittar de
böcker som beskriver olika verkligheter, att man har böcker som representerar olika familjer och
olika förmågor, så att man inte har det här att det är samma alltihopa. 

Elsa fortsätter med att man ska diskutera med barnen kring de böcker som de vill låna på biblioteket.
Barnen som följer med till biblioteket får välja böcker själva men de äldsta barnen som går sin sista
termin på förskolan får fundera extra över vad det är de vill lära sig och vad de är intresserade av att
få reda på innan de börjar skolan. Böckerna som barnen väljer på biblioteket läser pedagogerna även
för de andra barnen säger Alva.

Elsa: (…) inte bara att man plockar till sig utan att man pratar om vilka böcker är det man vill ha?
Hur långa? Hur mycket text? Är den här boken rolig? Är den för svår, är den för lätt? Är den
intressant? Att man pratar om vad det är för böcker. Sen får man ju lite styra att t.ex. det här ser
man att det ska vi inte ha in eller det kan vara en bok som verkar spännande men det kan vara en
bok som man tänker att nej den ska vi inte ha för det barnet, men då brukar man komma överens
om det tillsammans med barnet.

2.1.5 Barnlitteratur i temaarbete

Alva beskriver hur de använder barnlitteratur när de arbetar med teman på avdelningen. 

Alva: Vi har sagopåsar, vi har en sagoväska med Bockarna Bruse och har gjort en egen liten
modell av ån och bron på en träplatta. Barnen har tillgång till den och kan leka sagan. Min vision
är att vi arbetar med några sagor på olika sätt med barnen i olika åldrar och att de större barnen
kan använda sig av den digitala världen för att göra egna sagor. För tre år sedan var jag med när vi
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arbetade med Sagan om den lilla lilla gumman där barnen ritade bilder, skrev egen text till och
läste upp till bilderna genom att använda sig av datorn. (…) 

Alva och Elsa berättar att de håller på med temat ”Stegen” som innehåller olika delar. Det innehåller
hjärnbyggarlekar med färdigheter för exekutiva funktioner som att fokusera uppmärksamhet, använda
korttidsminnet och reglera sitt beteende. Just nu går de igenom fokus, uppmärksamhet och självprat.
Kopplat till detta kan man en gång i veckan läsa en bok eller berättelse som handlar om veckans
ämnen och sedan samtala om vad som händer i boken. 

2.1.6 Språkinriktade aktiviteter

När det gäller barns språkutveckling och aktiviteter kopplade till barnlitteratur tycker Alva att det är
bra att använda sig av föremål, olika slags böcker och ljudsagor samt vara medveten om hur man
använder sin röst vid högläsning.

Alva: Det är bra att använda sig av 3D-material för att förstärka en saga och för att barnen ska
förstå språket. Att man berättar och inte bara använder sig av bilderböcker, lyssnar på följetonger
och CD-sagor för att barnen ska kunna skapa sina egna bilder av en saga. Att man tänker på hur
man läser för barnen och vilket röstläge man använder. 

Alva berättar vad hon tycker är viktigt att satsa på när det gäller mål för barns språkutveckling och
språkinriktade aktiviteter i övrigt. Hon säger att det är viktigt att vara medveten om hur man talar med
barnen, använda sig av beskrivande meningar, stort ordförråd, korrekt språk samt låta barnen berätta
och återberätta. 

Alva: Det är den dagliga dialogen, att språkduscha dem varje dag. Vi hade ett ordspråk på en
annan förskola jag jobbade på: Säg allt du gör! Att man säger alla orden, T.ex. -Nu får du gå och
hämta saxen som ligger i lådan överst på hyllan. Att man täcker in alla orden i det som barnen ska
göra, att man har ett väldigt medvetet tänk. (…) Inte dra sig för att använda sig av, som vi kanske
tycker är, svåra ord. Benämna med det rätta namnet, t.ex. versaler och gemener för stora och små
bokstäver.

Elsa förklarar att de inte satsar på något specifikt mål för barns språkkunskaper, utan försöker få med
allt. Personligen satsar Elsa mycket på att ta hjälp av den digitala tekniken för att arbeta med språket.
Hon säger även att de arbetar på ett mångkulturellt sätt.

Elsa: Det är mer att vi anpassar utifrån varje barn och var det barnet är just nu. Men t.ex. om det
är någon som har svårt med t.ex. uttal får man inte lägga alltför stort fokus där för då blir det inte
roligt. Vi försöker hitta det som både är roligt och stöttande t.ex. att det barnet får återberätta som
en del i att träna på uttalet om barnet tycker det är särskilt roligt. Vi försöker jobba mångkulturellt
eftersom det stärker barnens identitet, att barnen ska kunna samma ord på flera språk.

Materialet de använder sig av för att se hur barnen ligger språkmässigt är TRAS (Tidig Registrering
Av Språkutveckling) säger Alva. Det används för att utveckla verksamheten och få pedagogerna att
fundera över vad de har missat. Elsa säger att hon är samtalsledare och jobbar med BFL (Bedömning
För Lärande). Enligt BFL ska man inte bara fokusera på språket under en speciell tid på dagen utan
det ska finnas med i allt man gör. Men hon säger även att det finns bra språkstimulerande material.
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Om man fokuserar på en specifik del i språket under några hela dagar så ger det mer för barnen än
endast en stund på dagen menar hon. Att samtala med barnen i olika vardagssituationer är viktigt
säger hon. 

2.2 Observation av den fysiska språkmiljön

Jag började med att observera miljön på avdelningen Sagoskatten. Jag fokuserade på språkmiljön som
på olika sätt kunde kopplas till barnlitteratur. Genom detta vill jag få fram hur språkmiljön genom
barnlitteraturen kan bidra till att främja barns språkutveckling. Jag gjorde observationer i hallen och i
de tre lek- och läsrum som fanns på avdelningen. Alla tre lekrum hade någon slags läshörna. Där
samlade pedagogerna de tre olika läsgrupperna efter lunch för högläsning. Jag fokuserade på vad det
fanns för språkstimulerande material, var böckerna förvarades, om barnen kunde nå dem, vilka slags
böcker det fanns och hur många, om det fanns någon bokhörna eller lugn plats för barnen när de
lyssnade på högläsning eller själva ville sitta och titta i böcker. 

2.2.1 Hallen

I hallen finns en bandspelare som spelar kända barnvisor från bl.a Astrid Lindgrens värld. På ett litet
bord står Pippi Långstrumps hus  Villa  Villekulla och barnen har möjlighet  att  leka med de olika
figurerna som tillhör Pippis värld.  På en vägg sitter ett papper uppsatt där barnens namn står indelade
i tre olika läsgrupper. På en dörr som går in till ett litet kontor hänger information om det pågående
temat som heter Stegen samt övningar ur temat för föräldrar och barn att göra hemma. På en annan
vägg, ovanför en digital skärm hänger en mycket stor almanacka som visar  månadens alla dagar. I
almanackan står det uppskrivet vilka dagar barnen ska ha Bamsegympa.  

2.2.2 Lek- och läsrum 1

Det första rummet man kommer in till ifrån hallen är rymligt och har flera bord samt en läshörna. I
anslutning  till  detta  rum  finns  även  en  liten  köksavdelning.  Vid  en  av  väggarna  står  två  stora
bokhyllor  med  olika  spel  och  pussel  samt  några  böcker  och  ljudsagor  på  CD.  Böckerna  och
ljudsagorna står högt upp på bokhyllan där barnen inte når dem. En del av de spel och pussel som
barnen har tillgång till har karaktärer och motiv från olika kända barnböcker. I ett hörn vid fönstret
finns en soffa och bredvid den står en bokvagn med 25 böcker i. Barnen kan själva plocka bland
böckerna som står i bokvagnen. Ett informationsblad om sagostund finns uppsatt på dörren. På det
står det: ”Välkomna på sagostund med jul och snö! Fredagen 11/12 kl.10. Anmälan till biblioteket”.
På  väggen  mot  köksavdelningen  finns  hyllor  med  pennor  och  ritmaterial  och  en  stor  Pippi
Långstrumpdocka.  På  väggen  ovanför  hänger  en  plansch  med  ett  motiv  från  boken  om  Pippi
Långstrump och på en hylla ligger ett spel som heter ”Pippicirkus”. Högre upp på en hylla finns
böcker som inte barnen når, mest faktaböcker och böcker som innehåller olika experiment, totalt 47
böcker.  Dessutom finns flera exemplar av boken ”Känner du Pippi Långstrump?” i både svenska och
engelska versioner. 
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2.2.3 Lekrum 2, med läshörna

Detta är nästa  rum som man kommer in i  när  man går inåt i  avdelningen. Rummet är  stort  och
rymmer en läshörna, dockvrå, några bord och öppen yta där barnen samlas på golvet i en cirkel.
Läshörnan är mysig och består av en madrass och flera stora kuddar och den har avskärmats av några
bokhyllor.  Ovanför  hänger  en  ljusblå  tyghimmel.  I  två  låga  bokhyllor  ligger  ett  fåtal  böcker,  8
stycken. På en av hyllorna, i barnens höjd står en modell för sagan om Bockarna Bruse, med en bro, å
och träd på. På en skåpsdörr finns texten till avdelningen Sagoskattens sång uppsatt och till sången
används Bamsemelodin.

2.2.4 Lek -och läsrum 3

Detta rummet är mycket mindre än de andra två lek- och läsrummen. Det står en en ganska stor
hörnsoffa i ett av rummets hörn och bredvid den står en hög bokhylla. Längre ner i bokhyllan ligger
det olika bilderböcker och faktaböcker på två av hyllorna (22 stycken böcker). I bokhyllan står även
leksaker  som bilar  och  kaplastavar.  Högre upp i  hyllan  står  bilderböcker  och kapitelböcker  som
barnen inte når (ca 60 stycken böcker). På golvet finns en bilmatta och ett garage där barnen kan leka
med bilarna och bygga med kaplastavarna. Väggarna är nästan helt tomma. 

2.2.5 Böckerna på avdelningen

Det finns ett stort antal böcker på avdelningen. Totalt ungefär 150 stycken. De typer av böcker som
finns  på  avdelningen  var  bilderböcker,  faktaböcker,  kapitelböcker  och  ljudböcker.  De  inköpta
böckerna är av hög kvalitet och har oftast ett bakomliggande syfte som t.ex. att de innehåller rim,
bearbetar  aktuella  ämnen  som  främlingsfientlighet  eller  är  pedagogiska  på  olika  sätt.  De  flesta
böckerna på avdelningen utspelar  sig i  någon slags medelklass och huvudkaraktärerna i  dem har
nästan uteslutande inga handikapp. Nästan hälften av böckerna har en manlig huvudkaraktär medan
en fjärdedel  har  en kvinnlig huvudkaraktär  samt  en fjärdedel  som har  både manlig och kvinnlig
huvudkaraktär eller en könsneutral huvudkaraktär. Två tredjedelar av böckerna är skrivna av svenska
författare  och innehåller  inget  från någon annan kultur.  I  de böcker som är  skrivna av utländska
författare är innehållet oftast inte kopplat till någon annan kultur, men några enstaka undantag finns.
Ett urval av titlar på låneböcker och inköpta böcker på avdelningen finns listade i en bilaga. 

2.2.6 Sammanfattning

I  alla  tre  lek  -och  läsrummen  fanns  barnlitteratur  eller  diverse  saker  som  kan  kopplas  till
barnlitteratur. Även i hallen kunde språkmiljön och olika saker kopplas till barnlitteraturen. Barnen
hade  tillgång  till  hus  och  modeller  att  leka  med från  sagans  värld.  Barnen  hade  tillgång  till  en
tredjedel av böckerna som fanns på avdelningen. Resten av böckerna stod högre upp i olika bokhyllor
som endast nåddes av personalen. Det fanns pussel och spel med motiv och karaktärer från sagans
värld som barnen hade tillgång till själva. Ljudböcker, sånger, planscher, mjuka dockor, små figurer
och  aktiviteter  kopplade  till  karaktärer  ur  barnlitteratur.  Det  fanns  även  läshörnor  i  alla  tre
lekrummen, antingen i form av soffor eller  av en madrass avskärmat med bokhyllor och med en

Sida 18 



tyghimmel över. 

2.3 Observation av högläsningstillfällen

Efter  observation  av  den  fysiska  språkmiljön  observerade  jag  den  sociala  språkmiljön,  och  då
specifikt högläsningssituationerna. Jag gjorde observationer under flera högläsningstillfällen och har
tagit med utdrag från dessa observationer. Det jag har fokuserat på är följande: Hur går högläsningen
till? Ställer pedagogen frågor? Får barnen avbryta? Förklarar pedagogen svåra ord och diskuterar
kring bilderna? Vilken bok läser pedagogen och vem väljer boken? Hur sitter man? Hur använder sig
pedagogen av sin röst? 

2.3.1 Dramatiserande och inbjudande högläsning

Utdrag från observation vid högläsning, onsdag 9/12, kl. 12.50. Denna högläsning sker under den fria
leken. Barnen vill att Alva läser boken ”Lätta fakta om dinosaurier”. Tio barn försöker alla att få plats
i  soffan runt Alva i  lekrum 1 och det blir  mycket trångt i  soffan.  Under denna högläsningsstund
dramatiserar  hon och visar på konkreta  sätt  det  som står i  boken.  Alva ställer  frågor  till  barnen,
förklarar betydelsen av svårare ord och lyssnar på barnen när de har något att berätta. Barnen får
avbryta henne emellanåt och hon svarar på deras frågor. De argumenterar och kommunicerar med
varandra genom att diskutera betydelsen av den fakta som står i boken. 

Alva: Många köttätare hade kraftiga käkar som ett krokodilgap...

Alva visar med sina händer hur en krokodil öppnar och stänger sin mun. Barnen lyssnar uppmärksamt
på vad hon berättar.

Alva: Många dinosaurier hade knivvassa klor. Velociraptor gick med tårna uppåt så att klorna inte
nådde marken. Allosaurus hade rakbladsvassa klor på varje hand…

Alva: Vilket är vassast? Rakblad eller kniv?

De flesta barnen gissar på kniv och Alva diskuterar med dem om det verkligen är så. 

Alva: Deinocheirus hade klor som var nästan lika långa som en människas arm

Alva visar på sin arm hur stora dinosauriens klor var.

Pojke A:Vet du vad jag har sett hos min faster på en film? En dinosaurie som hade så jättestora
klor! (pojken visar med sina händer)

Alva lyssnar och kommenterar det som pojken berättar innan hon läser vidare. 

Genom sina gester synliggör Alva för barnen vad ordet krokodilgap innebär och genom att visa på sin
egen arm hur långa Deinocheirus klor var blir innebörden tydligare och hon fångar barnens intresse.
När Alva diskuterar med barnen om rakbald eller kniv är vassast får de möjlighet att tänka själva och
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skapa tilltro till sin egen förmåga att resonera. När pojke A sedan vill berätta om vad han sett på en
film visar även han med hjälp av gester hur stora dinosauriens klor var.  Alva identifierar vilken
potential till lärande som barnen har och deras förförståelse bemöts och utmanas. 

2.3.2 Inbjudande högläsning

Utdrag från observation vid högläsning, onsdag 9/12, kl. 13.40. Pedagogerna Alva, Charlotta och Elsa
samlar barnen i sina läsgrupper i de olika rummen. Jag stannar med Elsa i lekrum 2. Hon läser boken
”Stugan är trång som en skokartong” för sex barn; tre flickor och tre pojkar. Det är Elsa som väljer att
läsa denna bok. Boken innehåller olika rim som hon betonar. Rimmen skapar möjlighet för barnen att
utveckla sin förmåga att leka med ord. Hon bjuder in barnen till en diskussion genom att ställa frågor
och förklarar för dem. Barnen får dessutom möjlighet att uttrycka sina egna tankar. Mitt i läsandet
måste Elsa ta ett samtal. Då fortsätter Charlotta att läsa för barnen eftersom hon redan har läst färdigt
för sin läsgrupp i lekrum 1. Även Charlotta diskuterar bokens innehåll med barnen samt svarar när
barnen kommenterar och ställer frågor.

Elsa läser boken ”Stugan är trång som en skokartong” för sex barn i läshörnan, lekrum 2.

Elsa: Varför tror ni att den är för trång?

Flicka A: Stugor brukar vara små och korta

Flicka B: Kanske för att det är för många saker

Elsa: Det här är nog hela stugan, bara ett rum. Har ni bara ett rum hemma hos er?

Alla barnen: Nää!

Pojke A: Jag undrar varför inte hon har en säng

Elsa förklarar att det var vanligt förr i tiden att man hade en soffa i köket som man sov på. 

Flicka B: Jag har en sådan

Elsa: Ja, en sovalkov kan man ha

Elsa: Är stugan liten som en skokartong?

Alla barnen: Nää!

Elsa: Hon menar nog inte riktigt det, men det känns nog som det. Det är en liknelse.

Genom att fråga barnen om vad de tror och hur de själva har det hemma får de chans att känna tilltro
till sin egen förmåga att tänka själva och uttrycka sig. Elsa förklarar genom att använda sig av riktiga
begrepp för språkliga fenomen som liknelse och ord som sovalkov. På det sättet får barnen möjlighet
att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. Vid flera tillfällen bemöts och utmanas
barnens förförståelse. Genom stödet som barnen får av Elsa får de möjlighet att utveckla sitt språk.
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Torsdag 10/12, Kl. 13.50 Alva läser en bok för barnen som heter ”Min tur”. Det är Alva som väljer att
läsa denna bok. Barnen får beskriva vad de ser på bilderna. Det är lite text och mycket bilder i boken.
Alva diskuterar med barnen om hur figurerna ser ut och vilka känslouttryck de har.   

Alva: Hur tycker ni att grodan ser ut?

Pojke A: Ledsen

Flicka: Att han har skräck

Alva: Ja, skräckslagen

Alva använder sig av den rätta benämningen för fenomenet genom ordet  skräckslagen.  Genom att
använda  sig  av  olika  begrepp  ger  hon  barnen  möjlighet  att  utveckla  ett  nyanserat  talspråk  och
ordförråd. När Alva och barnen diskuterar kring olika känslouttryck och vad de ser på bilderna får
barnen chans uttrycka sina tankar och känna tilltro till  sin egen förmåga att  tänka själva.  De får
dessutom möjlighet att utveckla sin förmåga att tolka och samtala om bilder. 

Utdrag från observation vid högläsning, torsdag 10/12, kl. 14.05. Alva läser en ny bok ”Halvan -här
kommer rymdskeppet” för de fem barn som sitter kvar. Några av barnen önskar att hon ska läsa denna
bok.  Under  tiden som hon läser  boken går  en flicka därifrån och det  är  fyra barn kvar.   Denna
högläsningsstund sker under den fria leken.

Alva: Hur räknar man när man ska skjuta upp en rymdraket?

Pojke A: One, two, three...

Alva: Nä, då startar den inte, man räknar ner: ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two,
one! Det kallas nedräkning.

Barnen är med och räknar ner på engelska. De känner till det engelska språket, vilket visar sig vid ett
flertal  tillfällen  under  observationerna.  Pedagogerna  satsar  på  att  barnen  ska  känna  till  ord  på
engelska vilket även ökar barnens ordförråd och kunskap om olika begrepp. Alva använder begreppet
nedräkning om när man räknar ner. 

Alva: Vad gör de egentligen?

När Alva ställer denna fråga får barnen möjlighet att berätta, uttrycka sina tankar och tänka efter vad
det egentligen är som händer i boken. Alva berättar att man behöver ta med sig syre när man reser ut i
rymden.  

Pojke B: Hur tar man med syre?

Alva svarar att hon inte riktigt vet hur man tar med sig syre i rymden men diskuterar med barnen om
vad de tror.  Barnen får tillfälle att  tänka själva och uttrycka sina tankar. Hon samtalar även med
barnen  om hur  tyngdlöshet  i  rymden  fungerar.  Barnen får  chans  att  bilda  sig  intellektuellt  samt
utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. Boken innehåller många ovanliga ord som är nya
för barnen. Dessa ord betonar Alva och läser dem särskilt sakta och tydligt bl a. satellit, rymddräkt,
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manövreringsmotor och atmosfär. Alva försöker även beskriva en tidsperiod på ett sätt så att barnen
lättare  ska kunna relatera  till  den.  Hon identifierar  vilken potential  till  lärande barnen har  och i
samspelet lyckas barnen att överskrida sin förmåga. 

Alva: Kommer ni ihåg hur länge ni har varit här på denna avdelningen? Fem månader. Det är lika
länge som de här astronauterna har varit i rymden. 

2.3.3 Diskussion efter högläsningen

Utdrag från observation vid högläsning, torsdag 10/12, kl. 13.30. Alva läser boken ”Barbapapaäggen”
för sex barn. Boken handlar om Barbazoo som har hittat några ägg som han tror är fågelägg men visar
sig vara sköldpaddsägg. Några barn har önskat att hon ska läsa denna bok. De sitter i soffan i lekrum
1. Barnen är helt tysta tills hon har läst färdigt boken. Sedan diskuterar hon boken tilsamman med
barnen. 

Alva: Vad var det som hände i boken?

Pojke A: Det var ägg som kläcktes

Alva: Var det deras ungar?

Pojke A: Nä!

Alva: De trodde det var fågel men det var sköldpaddsägg

Flicka A: Sköldpaddor ska egentligen vara i en damm

Alva: Jag undrar om ni vet vad ruva betyder?

Pojke B: Att man ska värma äggen

Alva: Varför skulle Barbapapa hämta mat? Kunde han inte göra det själv?

Flicka B: Nä, för han skulle ruva

Alva: Vad betyder tålmodigt?

Flicka B: Att man ska ta hand om sina ungar

Alva: Det betyder att man är uthållig

När Alva frågar om vad det var som hände i boken får barnen tillfälle att tänka efter och reflektera för
att  kunna sammanfatta  handlingen i  boken.  Pojke A nämner något  i  handlingen som var  viktigt.
Flicka A berättar om vad hon vet om sköldpaddor. Pojke B svarar på Alvas fråga och vet vad ordet
ruva betyder. Flicka B svarar sedan att ”han skulle ruva”. Kanske kunde hon detta ord tidigare eller
så lärde hon sig det vid diskussionen de hade kring ordet. Hon gissar därefter betydelsen av ordet
tålmodigt, vilket inte blir riktigt rätt. Språkklimatet är öppet och tillåtande. Barnen får många tillfällen
att uttrycka sina egna tankar samt berätta för de andra. Alva förklarar ingående om ordet tålmodig och
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hur det kan användas. Genom att diskutera betydelsen av olika ord får barnen möjlighet att utveckla
ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. Utvecklingen sker i samspelet och Alva har identifierat
vilken potential till lärande barnen har samt bemöter och utmanar deras förförståelser. 

2.3.4 Högläsning som inte bjuder in barnen 

Fredag 11/12, Kl. 9.05  Birgitta läser ”Stora maskboken” för fyra barn under den fria leken. Barnen
har önskat att hon ska läsa denna bok. Det är en rolig bok på rim som handlar om olika maskar;
Pratmasken,  Latmasken,  Tjatmasken,  Slåssmasken,  Motocrossmasken,  Bensinmasken och
Gasmasken. Maskarna har olika slags karaktärer som med fördel skulle kunna läsas med olika röster
till.  Birgitta betonar rimmen och olika ord, läser sakta och tydligt men bjuder inte in barnen till några
diskussioner, varken under eller efter högläsningen. Barnen ställer heller inga frågor under läsningen.
Kanske är de vana vid att det brukar gå till så här när Birgitta läser en bok och behöver någon som
bjuder in till samtal för att en diskussion ska uppstå. Genom att Birgitta inte ställer några frågor eller
bjuder in barnen till samtal bemöter eller utmanar hon heller inte barnens förförståelse. Barnen får
heller inte möjlighet att överskrida sin förmåga genom samspel med pedagogen. 
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3 DISKUSSION

3.1 Metoddiskussion

Val av perspektiv och metod får konsekvenser för vad som synliggörs och begränsar även seendet.
Det  teoretiska  begrepp  som används  påverkar  sättet  att  beskriva  och  förklara  det  som studeras
(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 84). Den kvalitativa metoden passade bra för min studie
eftersom  jag  mer  ingående  ville  ta  reda  på  hur  man  arbetar  utifrån  barnlitteratur  på  en
litteraturprofilerad  förskola.  Både enligt  de pedagoger  som arbetar  där  och  genom att  undersöka
verksamheten på ett mer personligt plan.  Min metod att inte delta i observationen var lämplig för min
studie eftersom jag ville  undersöka hur pedagogerna arbetade utifrån litteraturen utan att  jag var
inblandad. En ändring i min metod är att jag skulle kunna tänka mig att intervjua en pedagog från en
litteraturförskola och en pedagog på en vanlig förskola istället samt göra en observation av endast de
planerade  högläsningstillfällena  på  de  båda  förskolorna  under  en  vecka.  För  min  studie  var  det
lämpligt att intervjua två pedagoger som arbetade som förskollärare på en förskoleavdelning. Det
gick att jämföra deras svar och tankar för att se hur personliga uppfattningar om arbetssätt varierade
och vad de tänkte lika kring. Mina intervjufrågor var giltiga för att besvara mitt syfte. En fråga som
jag  kunde  ha  gjort  mer  tydlig  är  fråga  nummer  7,  där  jag  istället  hade  kunnat  fråga:  vilka
språkutvecklande  aktiviteter  som  utgår  ifrån  barnlitteratur  förekommer?  Att  använda  mig  av
odetaljerade intervjufrågor där pedagogerna fick berätta mycket själva var på ett sätt bra eftersom jag
fick mycket information från pedagogernas utförliga svar. Om jag hade använt mig av en detaljerad
intervju  skulle  jag  troligtvis  få  mer  specifika  svar  på  frågor  som  berörde  ett  mindre  område.
Dessutom passade det bättre ur trovärdighetshetsynpunkt med odetaljerade intervjufrågor eftersom
jag hade bestämt mig att intervjua pedagogerna först och sedan observera miljön och verksamheten.
Detaljerade  frågor  skulle  ha  kunnat  påverka  pedagogernas  agerande  under  observationen  av
verksamheten. För att lyckas med att få fylliga berättelser inom ramen för det syfte projektet har
behöver man skapa en förtrolig stämning genom att vara lyhörd för berättarens önskemål samtidigt
som man är tydlig med vad man är intresserad av (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 150). 

Jag observerade miljön och verksamheten ett antal timmar dagligen i en vecka för att samla ihop
material till min studie. Att observera miljön först var bra för att se vilka förväntningar som skapades
på barnen genom avdelningens språkutvecklande materialet och vad barnen hade tillgång till. Enligt
vissa  forskare  är  den  fysiska  miljön  runt  barnen  en  betydelsefull  del  i  lärprocessen  där  barnen
samspelar med leksaker och andra saker i förskolemiljön (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s.
64). Det som visade sig vara relevant under observationerna av verksamheten var högläsningen som
lärarledd aktivitet och som spontan aktivitet under den fria leken. I efterhand tror jag att giltigheten
kunde blivit  större  om jag endast  hade fokuserat  på högläsningstillfällena och använt  mig av en
strukturerad  observation.  Dock  visste  jag  inte  innan  observationerna  att  någon  annan  lärarledd
aktivitet  som  utgick  från  barnlitteratur  inte  skulle  förekomma.  Något  som  kan  ha  påverkat
trovärdigheten i min studie är att det under veckan som jag var ute för att observera dagligen pågick
övningar inför ett kommande luciauppträdande. Det kan ha bidragit till att det inte fanns någon tid
över  för  att  bearbeta  barnlitteratur  på  olika  sätt  som t.ex.  med figurer,  sång,  musik,  drama eller
digitala verktyg.
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3.2 Resultatdiskussion

Mitt studieresultat visade följande då mitt syfte var att ta reda på hur några pedagoger arbetar med
barnlitteratur  för  att  främja  barns  språkutveckling  med  särskilt  fokus  på  samspelet  mellan
pedagogerna och barnen samt hur arbetssättet innefattar förskolans uppdrag och de mål som berör
barns språkutveckling i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010).

3.2.1 Rutiner vid högläsning och val av böcker

I undersökningen som Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, ss. 27-29) gjorde förekom högläsning
oftast  en  gång  per  dag,  vid  samma  tidpunkt  och  i  samband  med  lunch  och  vila.  Även  i  min
undersökning  visade  sig  att  de  planerade  högläsningstillfällena  hölls  dagligen  efter  lunch.  Att
högläsning som planerad  aktivitet  ofta  används som en lugnande eller  sövande aktivitet  är  synd
eftersom det  borde vara en  stund då man tar  tillvara  på de möjligheter  för  språkutveckling som
barnlitteraturen  medför.  I   Damber,  Nilsson och  Ohlssons  studie  var  det  oftast  barnen som fick
bestämma vad som skulle läsas medan personalen valde böckerna vid en tredjedel av tillfällena. I
deras studie visade det sig även att det oftast inte fanns något större medvetet syfte i valet av böcker,
både bland pedagogerna och barnen. Det visade sig även i min studie att barnen oftast var de som
valde vilken bok som skulle läsas. Både Alva och Elsa svarade däremot att det är viktigt att man
arbetar på ett medvetet sätt kring barnlitteraturen. Svensson (2013, ss.9-11) framhäver att det ibland
kan vara bättre att samtala om bilderna och texten efter att man har läst färdigt en sida eller hela
boken, eftersom det annars kan bli  för många avbrott  som gör att  vissa barn tappar intresset för
bokens  berättelse.  Alva  förklarade  att  hon med strävar  efter  att  ha  en taktik  under  de  planerade
högläsningstillfällena. Hon försöker läsa hela boken först och samtala kring den med barnen efteråt.
Svensson påpekar att äldre barn dessutom behöver lyssna till berättelser utan bilder, vilket även Alva
berättade för mig under intervjun med henne. Samtalet kring det lästa gör att pedagogen får möjlighet
att utmana barns tankar och föreställningar och barnens uppfattning av det man har läst förstärks. 

Barngrupper i Sveriges olika förskolor innefattar barn med olika kön, handikapp och oftast barn med
kulturellt sett olika bakgrunder. Trots detta handlar de flesta böcker om en vit typisk maskulin eller
feminin karaktär i medelklassen utan något handikapp enligt Koss (2015, s. 32). Även i min studie
visade  det  sig  att  de  flesta  böckerna  på  avdelningen  utspelar  sig  i  någon  slags  medelklass,  där
huvudkaraktärerna nästan uteslutande inte hade något handikapp. Nästan hälften av böckerna hade en
manlig huvudkaraktär medan en fjärdedel hade en kvinnlig huvudkaraktär samt en fjärdedel som hade
både manlig och kvinnlig huvudkaraktär eller  en könsneutral  huvudkaraktär.  Det krävs därför en
förändring så att fler barn kan få möjlighet att identifiera sig själva genom litteraturen.

3.2.2 Koppling till tema

De  språkutvecklande  aktiviteterna  som  utgick  ifrån  temat  ”Stegen”  hade  ingen  anknytning  till
högläsningen enligt det som framkom av mina observationer. Det fanns dock möjlighet att  knyta
temat  till  barnlitteratur  och  högläsning  utifrån  temat.  Det  finns  många  fördelar  med  att  koppla
språkutvecklande  aktiviteter  till  barnlitteratur.  I  min  undersökning  visade  sig  dock  att  de
språkutvecklande aktiviteterna var kopplade till det pågående temat men inte till barnlitteraturen eller
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högläsningen. I Lindös (2005, ss. 84-86) beskrivning av ett nytt arbetssätt i en mångkuturell 1-3 klass
var barnboksfigurer i svenska barnböcker den röda tråden. Barnen lyssnade till högläsning varje dag,
läste  själva  och för  varandra.  Teman  introducerades  med hjälp  av  barnboksfigurer.   Barnen fick
gemensamt lösa problem, svara på frågor och kommunicera med barnboksfigurerna i bild och skrift.
Att bearbeta barnlitteraturen genom digitala möjligheter, sjunga, spela, skapa musik, rita, måla och
bygga  ökar  barnens  förståelse  av  sig  själva  och  omvärlden.  Detta  sätt  att  arbeta  integrerat  med
barnlitteratur lämpar sig även bra för en litteraturförskola. På förskolan i min studie stannade man
däremot vid biblioteksbesök och högläsning, utan vidare bearbetning av litteraturen. 

3.2.3 Pedagogernas intresse och arbetssätt

Lindö (2009, s. 253) menade att barn lär sig språket genom att ständigt omges av det och genom att
”bada” i språket på olika sätt. Även Alva uttryckte att det är viktigt med den dagliga dialogen, att
”språkduscha”  barnen  varje  dag  och  arbeta  med  barns  språkutveckling  på  olika  sätt  i  vardagen.
Johansson och Lundström (2006, s. 6) kom fram till att det först och främst var pedagogens eget
intresse för barnlitteratur som avgjorde hur arbetet med barnlitteraturen gick till. Pedagogerna i min
studie  hade  särskilt  intresse  för  matematik  respektive  digital  teknik.  Alva  hade  ett  stort
matematikintresse vilket hon delade med sin man som var matematiklärare. Elsa var intresserad av
digital teknik. På samlingarna visade det sig tydligt då Alva var mycket medveten om att få med
matematiken i olika ämnen och Elsa använde sig av Ipaden för att spela in barnen när de sjöng sånger
och läste dikter inför luciafirandet. Detta gjorde hon för att föräldrarna skulle få tillgång till ljudfilen
och  höra  sina  barn  sjunga.  Kanske  var  det  delvis  på  grund  av  pedagogernas  egna  intressen  för
matematik  respektive digital teknik som man inte arbetade mer utifrån barnlitteratur. Det verkade
som att andra arbetssätt som att bearbeta barnlitteraturen hade fallit i glömska igen. När Johansson
(2002, ss. 51-52) undersökte synsätten på barnlitteratur i två kommunala förskolor visade det sig att
litteratursynen på en av förskolorna var emancipatorisk (självbestämmande) medan litteratursynen på
den andra förskolan var traditionalistisk (höll på traditionella seder). I min studie visade det sig att
litteratursynen var mer emancipatorisk än traditionalistisk eftersom pedagogerna hade en ambition
om  att  ett  möte  skulle  ske  mellan  barnen  och  boken  med  hjälp  av  pedagogen.  Pedagogerna
diskuterade även kring det lästa i de flesta fallen och var medvetna om att litteraturen kan hjälpa
barnen i deras personliga utveckling. Barnens önskemål gällande bokval tillgodosågs vid de flesta
tillfällena. Det fanns dock även inslag av den traditionalistiska litteratursynen, genom de bokinköp
man  gjort  till  avdelningen.  Det  var  barnböcker  med  kvalitet  som  förmedlade  ett  kulturarv  och
estetiska  värden.  Ingen  bearbetning  skedde  under  observationerna  men  enligt  pedagogernas
berättelser har bearbetning av litteraturen skett tidigare. 

3.2.4 Lyhördhet för barnens tankar 

Svensson  (2013,  s.  2)  kom  i  sin  studie  fram  till  att  förskollärarna  på  de  litteraturprofilerade
förskolorna hade blivit  mer  lyhörda för barnens tankar  och samtalade mer med barnen. De hade
dessutom blivit mer intresserade av nyutkommen barnlitteratur och samtalade kring text och bild samt
bearbetade litteraturen på olika sätt genom Ipads, drama och musik. Barnen hade ett stort intresse för
litteraturen  och biblioteksbesöken.  De hade  dessutom lärt  sig  hur  man  kan tänka  kring  valet  av
böcker. Även i min studie visade det sig att förskollärarna var lyhörda och samtalade mycket med
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barnen, speciellt vid högläsningstillfällena. Elsa berättade att hon tycker att det är viktigt att man har
en tanke bakom verksamheten och hela bokbeståndet på en litteraturprofilerad förskola. Dessutom
berättade hon att barnen var mycket intresserade av litteratur, såg fram emot biblioteksbesöken och
hade lärt sig vad man bör tänka på när man väljer böcker.

3.2.5 Rutiner för boksamtal

Boksamtalet är mycket viktigt enligt Svensson (2005, s. 32). Barnen lär sig mycket genom att samtala
om text och bilder. Dessutom får pedagogen större inblick i om barnen har förstått olika ord, begrepp
och  innehållet  i  en  berättelse.  Pedagogerna  i  min  studie  gick  till  väga  på  olika  sätt  under
högläsningen. Alva använde sig av olika metoder beroende på om hon läste för barnen på planerad
högläsningstid,  efter  lunch eller  om det var under den fria leken. På den planerade högläsningen
förklarade hon för barnen att hon skulle läsa hela boken först och att barnen först efter att hon läst
färdigt boken fick ställa frågor och diskutera kring bokens innehåll. Under högläsningen som skedde
under den fria leken gick hon tillväga på ett annat sätt. Hon lät barnen ställa frågor och diskutera efter
varje sida och reglerna för att barnen inte skulle avbryta var inte särskilt tydliga. Däremot lät Elsa och
Charlotta barnen avbryta genom att ställa frågor och diskutera med dem om texten och bilderna under
den planerade högläsningen.  Elsa ställde även själv frågor till barnen mitt under högläsningen.

3.2.6 Samspel och olika högläsningsstilar

Enligt Vygotskij är det genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i samspel med andra
formar sig som tänkande, kännande och kommunicerande varelse. Människors tänkande formas till
stor del genom språkliga och kommunikativa aktiviteter (Forssell 2011, ss. 155-156). Genom olika
aktiviteter där språket innefattas finns även samspel mellan pedagoger och barn. Vygotskij har myntat
begreppet  den  potentiella eller  proximala (närmaste)  utvecklingszonen. Som  pedagog  ska  man
identifiera vilken potential till lärande som det enskilda barnet har. Därför är det viktigt att organisera
verksamheten så att barnens förförståelse kan bemötas och utmanas. Utvecklingszonen handlar om att
barnet  i  samspel  med  en  vuxen,  ett  syskon  eller  en  kamrat  lyckas  att  överskrida  sin  förmåga.
Tillsammans med en mer kompetent person kan då barnet lösa problem eller klara en färdighet som
det ännu inte klarar på egen hand. I mina observationer visade det sig att alla pedagogerna, utom
Birgitta, visste hur de skulle utmana barnen genom att ställa frågor, svara och samtala med barnen på
en sådan nivå så att de utmanades i sitt tänkande och sin språkutveckling.

Tre av de fyra pedagogerna som läste för barnen i min studie, samtalade med dem om texten och
bilderna i boken. Svensson (2005,ss. 30-31) framhäver relevansen av att använda sig av intonation,
röstens styrka, tempo, rytmen i språket och pauser under högläsning. I min studie visade det sig att
alla fyra pedagogerna som läste för barnen använde sig av detta. De hade dessutom ögonkontakt med
barnen, vilket Svensson påpekar skapar samhörighet. Davey Zeece (2007, s. 41-42) berättar om tre
olika stilar inom högläsning. Pedagogen leder läsningen utan djupare samtal mellan pedagogen och
barnet  i  den  undervisnings-samspelande  stilen  (didactic-interactional  style).  Pedagogen  Birgitta
använde sig av den undervisnings-samspelande stilen när hon läste för barnen. I den med-produktiva
stilen (co-constructiv style) samarbetar pedagogen och barnet och man fokuserar på barnets förståelse
av texten och innehållet. Alva, Charlotta och Elsa använde sig av den med-produktiva stilen. I den
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framförande-fokuserande stilen (performance oriented style) läggs fokus på att läsa berättelserna på
ett dramatiskt sätt, med pauser och med mindre samtal än i den med-produktiva stilen. Man gestaltar
dessutom ord och bilder med ljudliga och synliga föremål. På detta sätt läste Alva för barnen vid ett
tillfälle när hon visade innebörden i olika ord med hjälp av gester. 

3.2.7 Den fysiska språkmiljön

En medveten språkmiljö definieras genom att det bl.a. finns fler än 50 böcker (i gott skick) på en
avdelning med 20 barn, att det hänger affischer, teckningar, foton och skyltar med text på och att det
finns inbjudande lekmiljöer, enligt Svensson (2013, ss. 9-11). I min studie visade det sig att det fanns
ca 55 böcker på avdelningen som barnen hade tillgång till.  Nästan alla böcker  som barnen hade
tillgång till var i ett gott skick, med några enstaka undantag där någon sida hade gått sönder eller
lossnat. Antalet böcker som barnen inte hade tillgång till och inte kunde nå själva var strax över 100
stycken.  Dessa  stod  högt  uppe  på  bokhyllor  i  olika  rum  på  avdelningen.  På  väggarna  hängde
affischer,  teckningar,  foton och skyltar  med text på.  Dock hade några väggutrymmen nästan inte
utnyttjats alls, som i lek-och läsrum 3 samt väggar i lek-och läsrum 1 och 2 som nästan var tomma.
Som Svensson påpekar kan man behöva bryta med gamla seder och rutiner för att kritiskt granska
rummen som barnen vistas i. Hon påpekar även att man bör fundera över vad man har för barnsyn,
hur  den visar sig  i  rummet och om rummet  är inbjudande samt visar  tilltro  till  det  nyfikna och
kompetenta barnet. Barnen i min studie hade tillgång till de flesta leksakerna samt arbetsverktyg som
t.ex. pennor, papper och annat ritmaterial. En tredjedel av böckerna var tillgängliga för barnen. Å ena
sidan kan det låta som ganska lite, men å andra sidan var bokbeståndet så pass stort att barnen hade
tillgång till många böcker ändå. Svensson framhäver även att man bör fundera på om det finns plats
där alla kan mötas, vilka aktiviteter och samspel som är möjliga mellan barn och mellan barn och
vuxna, om den pedagogiska miljön speglar personalens avsikter och om det finns läs -och skrivhörnor
samt utrymmen med möjligheter för både avskildhet samt för små och stora grupper. I lek-och läsrum
2 fanns det stort utrymme, där alla barn och pedagoger möttes under samlingen, olika aktiviteter var
möjliga,  då  det  fanns  soffor,  bord,  öppna  ytor,  en  dockvrå  och  målarrum.  Det  fanns  dessutom
utrymmen för avskildhet som läshörnan, lek-och läsrum 3 samt målarrummet. Mycket av materialet
som t.ex. pussel, spel, affischer och leksaker var kopplade till olika karaktärer från barnlitteratur.

3.2.8 Den sociala språkmiljön

Den  sociala  språkmiljön  definieras  enligt  Svensson  (2013,  s.  9-11)  av  att  arbetssättet  är
språkstimulerande,  att  man  ställer  uppriktiga  frågor,  upprepar  och  bekräftar  barnens  uttalanden,
utvecklar och utvidgar ämnen samt att pedagogerna använder ett varierat ordförråd. Svensson påpekar
att  pedagogerna bör  läsa  böcker  med inlevelse för  barnen samt samtala  om bilderna och texten.
Samtalsklimatet ska vara tillåtande och allas tankar och åsikter lika värda. Den sociala språkmiljön i
min  undersökning  överensstämde  i  stort  sett  med  Svenssons  definition,  om  man  ser  till
högläsningtillfällena.  De  var  språkstimulerande,  innehöll  frågor,  diskussioner,  utvidgningar  av
ämnena, varierat ordförråd samt en språklig medvetenhet hos pedagogerna. Alla fyra pedagogerna
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läste  böckerna  med  inlevelse  för  barnen,  medan  tre  av  pedagogerna:  Alva,  Charlotta  och  Elsa
samtalade med barnen kring bilderna och texten. Dessutom var samtalsklimatet tillåtande, där barnen
fick stort utrymme att uttrycka sina tankar och åsikter. 

3.2.9 Förskolans uppdrag och Läroplan för förskolan

I  Lpfö 98 (10),  s.  7- Kapitel  1-Förskolans värdegrund och uppdrag, står det följande:  En del av
förskolans uppdrag är att lärandet ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att
barn lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.
Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och som lärande och
skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla,
röra sig och lära sig d.v.s. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska,
praktiska, sinnliga och estetiska. 

Mål och riktlinjer enligt Lpfö 98 (10), s. 10: 

○ 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. 

○ Förskolan ska sträva efter att  varje  barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för
symboler och deras kommunikativa funktioner. 

○ Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt
sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. 

Att bedöma av mina observationer baseras barnens lärande på samspelet mellan de vuxna och barnen
under högläsningtillfällen. Pedagogerna stöttar barnen i att utveckla en positiv uppfattning om sig
själva och som lärande individer. Barnen får känna tilltro till sin egen förmåga och tänka själva under
boksamtalen. Under högläsningen arbetar nästan uteslutande alla pedagogerna med att diskutera kring
betydelsen av olika ord och begrepp. Pedagogerna samtalar med barnen kring texten och bilderna i
böckerna.  Barnen berättar  och uttrycker  sina egna tankar  och ställer  frågor.  På detta  sätt  kan ett
intresse för skriftspråk, bilder och texter utvecklas hos barnen. Pedagogerna ställer frågor som: Hur
tycker ni att grodan ser ut? Vad gör de egentligen? Vad var det som hände i boken? Varför skulle
Barbapapa  hämta  mat?  Kunde  han  inte  göra  det  själv?  Vad  betyder  tålmodigt?  Pedagogerna
förtydligar även begrepp och tidsförlopp genom att visa med sina händer hur en krokodil öppnar och
stänger sin mun, förklarar vad en liknelse är samt relaterar till ett tidsförlopp så att barnen ska förstå
utifrån  sin  erfarenhet:  Kommer  ni  ihåg  hur  länge  ni  har  varit  här  på  denna  avdelningen?  Fem
månader. Det är lika länge som de här astronauterna har varit i rymden. 
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3.3 Didaktiska konsekvenser

Nästan uteslutande alla pedagogerna är medvetna om språket när de högläser för barnen. Det sker
inga bearbetningar av litteraturen, kanske delvis på grund av att pedagogernas intresse ligger mer i
matematik respektive digital teknik eller för att de talar mycket för att man ska vara medveten i den
dagliga dialogen med barnen samt diskutera och låta barnen berätta. En annan orsak är tidsbristen,
som båda pedagogerna uttrycker. Förskolan har ett nära samarbete med biblioteket, vilket har många
aktiviteter på gång. Dock är ett hinder för förskolans litteraturprofilering dessutom det stora antalet
barn i barngruppen, vilket gör att pedagogerna inte hinner med alla uppgifter. Det finns problem som
behöver  lösas  när  det  handlar  om  storleken  på  barngruppen  samt  tidsbristen  som  pedagogerna
upplever när de även har andra uppgifter som måste uträttas. 

3.4 Förslag till fortsatt forskning

Mitt  förslag till  fortsatt  forskning är att  göra en undersökning där  man intervjuar  pedagoger  och
observerar verksamheten på en litteraturprofilerad förskola och på en förskola utan profilering. Då
kan man se vilka skillnader som framkommer i sättet att arbeta med barnlitteratur för att främja barns
språkutveckling. 
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Frågor till pedagogerna

1. Hur länge har du arbetat på denna förskola?

2. Vad innebär det att förskolan är litteraturprofilerad?

3. När blev förskolan litteraturprofilerad?

Följdfråga: Vilka förändringar i verksamheten innebar det?

4. Hur spelar böckerna in i vardagsrutinerna?

Följdfråga: Skiljer det sig under veckan?

5. Hur väljer du/ni böcker?

Följdfrågor: Får barnen vara med och välja böcker? Hur ofta?

6. Vad tycker du/ni är viktigt att fokusera på när du/ni väljer böcker?

7. Vilka aktiviteter med fokus på språket tycker du/ni ger mest för barnen?

Följdfrågor: Utgår dessa aktiviteter från barnlitteratur? Hur?

8. Vilka mål för barns språkutveckling fokuserar du/ni mest på?

 Följdfråga: Kan du ge något exempel på hur ni arbetar med det?  



Borås, 24 november  2015

Information till föräldrar/vårdnadshavare om observationer

Jag heter Anna Hidekrans och läser min sista termin till förskollärare på Högskolan i
Borås. Jag gör en studie för mitt  examensarbete som handlar om barnlitteraturens
möjligheter i förskolan. I min studie kommer jag att undersöka hur man kan arbeta
med barnlitteratur. 

Som en del i studien ska jag observera verksamheten på denna förskola. Eftersom  jag
vill se hur både barn och vuxna använder böcker behöver jag tillstånd från barnens
vårdnadshavare. Det jag vill  observera är förskolans vanliga aktiviteter.  Om något
barn inte vill bli observerat respekterar jag det. Varken barns, lärares eller förskolans
namn kommer att framgå i sammanställningen av uppsatsen.

Ta ställning till  om jag får  observera ditt/ert  barn och skriv under  talongen samt
lämna den så snart som möjligt till ditt/ert barns lärare på förskolan. Min förhoppning
är att börja med observationerna under v. 49-50. Kontakta gärna mig om du/ni har
några  frågor  angående  observationerna  eller  min  studie.  Du/ni  kan  nå  mig  på
mobilnummer: XXXX eller via e-mail: XXXX

Du/ni  kan även kontakta  min handledare  på  högskolan,  Mary Larner,  via  e-mail:
XXXX

Tack på förhand! Vänliga hälsningar,

Anna Hidekrans

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE

   □  Ja, jag /vi tillåter att mitt/vårt barn        □  Nej, Jag/vi tillåter INTE att

mitt/vårtbarn…………………………………………………………….

(Barnets namn)

blir observerat i studien om barnlitteraturens möjligheter i förskolan 

…………………. ………………………………………   
(Datum)         (Målsmans underskrift)



Titlar på avdelningen ”Sagoskattens” låneböcker

Hemma hos Pettson & Findus Tummen
Nalla & Björn åker till landet Nasses bok

Fakta om tåg Halvan-Härkommer
rymdskeppet
Barbapapaäggen Malte Modig

Olivia och dockan Flyg sa Alfons Åberg
Alla får åka med Mollan

Lilla nallen och de andra Matildas katter
Stora maskboken Fia och djuren

Ingrid har plåster Kräldjur
Betty är en speciell sorts ko Fakta om dinosaurier

Historien om Albert Pelle träffar en lokförare
Måsar och mamelucker Förtrollad frukt

Kon som visst kunde klättra Lejon på stan
Jag är inte klar Alfons och odjuret

Vilda babyn får en hund Mera monster Alfons

Titlar på avdelningen ”Sagoskattens” inköpta böcker samt presentböcker 

Sagan om det röda äpplet
Här är det lilla huset

Gissa hur mycket jag tycker om dig -om våren, -om sommaren, -om hösten, -om vintern
Väckarklockorna

Sagan om Pelle Kanin
Hej, är det någon hemma?

Bu och Bä på kalashumör
Knacka på

Pompe går i skogen/Pompe badar i en å
Dockoperationen

Min unge var är du?
Petter och hans fyra getter

Anna önskar sig en hund
Ahmed Anka och ödlan Örjan,

Grodan och främlingen
Leka tre

Magda och strumpsyskonen
Linnea och hittehunden

Halvan -Här kommer helikoptern
Bertil och råttan Rutger
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