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BAKGRUND: Vi är intresserade av hur pedagogerna använder sig av barnboken på 
förskolan. Därför vill vi höra hur ett antal pedagoger menar att de använder sig av barnboken i 
sin verksamhet. Hur arbetar pedagogerna med barnboken? Vi belyser i bakgrunden 
barnbokens historik, vilken betydelse barnboken har på förskolan och hur man använder sig 
av barnboken på förskolan.  

 

                 SYFTE: Syftet med studien är att undersöka hur ett antal pedagoger i förskolan menar att de 
använder sig av barnboken. 

 
METOD: Vi har använt oss av en kvalitativ metod, tillvägagångssättet har varit intervjuer. 
Sju pedagoger har intervjuats på fyra olika förskolor.  
 

RESULTAT: I intervjuerna uttryckte pedagogerna att barnboken är ett av de redskap man 
använder sig av på förskolan. De använder sig av barnboken både vid planerad läsning och 
vid spontanläsning flera gånger under dagen. Barnboken var även ett viktigt redskap när man 
arbetade med temaarbete, man utgick oftast från en bok och kompletterade gärna med flera. 
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1 Inledning 

  
I läroplanen för förskolan står det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga till att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar” och ”utveckla 
sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråket 
och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner” (Lpfö 98 s 12-13 ). 
Detta är vad vi vill undersöka om pedagogerna använder barnboken till på förskolan. 
 
Vi är två studenter på lärarutbildningen som har flera års erfarenhet av arbete i förskolan. Vi 
själva tycker väldigt mycket om böcker, en bok kan ge så många budskap som exempel att 
roa, att trösta, ge spänning och ge lärande av olika slag som läs- och skrivstimulering och 
matematik. Man kan använda barnboken vid högläsning men även dramatisera den eller 
berätta med hjälp av rekvisita. Barnboken kan ge barnet en skön avkopplande stund 
tillsammans med en vuxen. Det är endast fantasin som begränsar användandet av barnboken. 
 
I vår studie har vi inriktat oss på att undersöka hur pedagogerna använder sig av barnboken, 
om de anser att det finns lärande för barnen genom den och om de lånar böcker på bibliotek. 
  
Arnqvist (1993) anser att barn på förskolan ofta är intresserade av böcker och läsning. Han 
menar också att för barns språkutveckling bör barnboken introduceras redan i tidig ålder. 
Författaren menar vidare att det är av stor vikt att pedagogerna tar tillvara på barns nyfikenhet 
och ger dem möjlighet till att upptäcka barnboken.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna menar att de använder barnboken på 
förskolan. 
 

• Anser pedagogerna att det finns lärande i barnboken? 
 

• Hur används biblioteket? 
 
 

1.3 Begreppsdefinition 
 
I arbetet kommer en del begrepp att användas som vi förklarar nedan: 
 
Barnboken – används som samlingsnamn för pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker och                                 
 faktaböcker skrivna för barn. 
 
Flanosaga – en saga som berättas utan bok och där bilderna sätts upp på en tavla eller väggen. 
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2 Bakgrund 
 
I bakgrunden ger vi en presentation av läroplanen, barnbokens historik, barnbokens 
användning på förskolan, lärandet genom barnboken och biblioteket. En presentation av 
författarna vi använt oss av presenteras som bilaga 3. 
 

2.1 Läroplanen 
 
Enligt Lpfö98 (1998) skall pedagogerna bedriva verksamheten så att utvecklingen och 
lärandet är lustfyllt och roligt för barnen, lek och kreativitet skall gynna dem och det skall 
vara en inbjudande och lockande miljö.  
  
Läroplanen för förskolan trädde i kraft den 1 augusti 1998 och den är en lagstadga där det står 
hur varje pedagog skall arbeta i den pedagogiska verksamheten för att sträva mot de mål som 
står i läroplanen. Varje kommun och pedagog är tvungna att följa läroplanen. Genom att 
förskolan fått en egen läroplan kan man se den som ett första steg i utbildningssystemet för 
barn 1-18 år (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). 
 
Utmärkande med läroplanen i förskolan är att målen i den fått en i det närmaste enväldig och 
central funktion jämfört med det tidigare pedagogiska programmet. I det pedagogiska 
programmet lyftes arbetssättet fram på ett tydligt sätt, vilket det inte gör i läroplanen på grund 
av att man anser att pedagogerna redan har de pedagogiska verktyg som krävs för att kunna 
leva upp till läroplanens strävans mål. Läroplanen anvisar en syn på kunskap som leder till en 
slags modell av inställningen till barn och lärande. Med utgångspunkt av dessa vägledningar i 
läroplanen skall pedagogerna i förskolan arbeta med att detaljredovisa och åskådliggöra 
målen. Alla pedagoger måste arbeta fram detta i sin lokala arbetsplan och kommunen skall 
också stadga en kommunal plan där man åskådliggör hur den egna kommunen skall ha 
möjligheten till att förverkliga statens syften med läroplanen. Den kommunala och lokala 
arbetsplanen utvärderas varje år (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006).  
  
I läroplanen kan man läsa om vilket uppdrag förskolan har, vilka värderingar den skall arbeta 
med och hur verksamheten skall utformas för att den skall vara en lärande institution för barn 
mellan 1-5 år. För att lärande och utveckling skall kunna ske skall pedagogerna utgå från 
varje barns egen förmåga. Förskolans läroplan påminner om skolans men målen i förskolans 
läroplan är strävans mål medan skolans läroplan har uppnående mål. (Pramling Samuelsson & 
Sheridan 2006).  
 

2.2 Barnbokens historik  
 
Enligt Kåreland (2001) tog Martin Luther under 1500-talet första steget till att katekesen och 
bönboken omarbetades så att den skulle passa för barn. Barnlitteraturen på den tiden var 
viktig för barnens uppfostran som till exempel att texten i boken mestadels handlade om 
uppfattningar eller riktlinjer som var önskvärda, vare sig det handlade om arbetsamhet eller 
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religion. Enligt författaren gavs det under hela 1600-talet endast ut omkring fyrtio böcker som 
då i huvudsak var religiösa texter. Kåreland menar att det var först under 1700-talet som 
produktionen av barnböcker ökade i Sverige. Enligt Nettervik (1994) är barnbokens ursprung 
från 1700-talet. Intresset för att plötsligt ge ut barnböcker hade att göra med att synen på 
barnet hade förändrats. Simonsson (2004) har genomfört en etnografisk undersökning där 
syftet var att studera förskolebarns vardagliga användning av barnboken. Två kommunala 
förskolor med 3-5 årsavdelningar har ingått i hennes studie. Hon har gjort deltagande 
observationer, haft personliga samtal med barnen samt undersökt böckernas tillgänglighet för 
att få svar på syftet. Genom intervjuer med pedagogerna har hon fått veta deras syn på 
barnboksanvändningen på förskolorna. Simonsson menar att syftet i en bilderbok är bestämt 
fast den är ändå föränderlig i och med att den fylls med flera åskådliga betydelser, 
konstnärliga samt undervisande användningar. Hon menar också att historien över 
bilderböckerna som var avsedda för barn var läroböcker som barnen skulle använda i skola 
och hemundervisning. Under upplysningstiden beskriver författaren att barnböckerna 
förmedlade en kristen ton samt hur barnen på ett moraliskt och korrekt vis skulle leva. Under 
1700-talet verkade pedagogen Rousseau som Simonsson menar var en av denna tids stora 
undervisare. Rousseau tyckte själv inte om böcker men det fanns en bok som han talade för 
och det var Robinson Crusoe (1719) skriven av Defoes. Den framställer kampen mellan 
människan och naturen på ett sätt som han ansåg är lärorikt. Under upplysningstiden var det 
vanligt med sagor och fabler som Rousseaus var motståndare till för att han ansåg att barnen 
blev vilseledda i sitt sanningssökande.  
 
Under sekelskiftet började efterfrågan av svenska bilderböcker öka enligt Simonsson (2004). 
Hallberg (1985) menar att några av de författare som var med att skapa de första svenska 
bilderböckerna under slutet på 1800-talet var Jenny Nyström med ”Barnkammarens bok” 
(1882) och Ottilia Adelborgs ”Barnens julbok för mamma och småttingarne”(1885) samt 
”Sagan om den lilla lilla gumman” (1897) skriven av Elsa Beskow. Denna tids bilderböcker 
var utmärkande med ramsor och i bilderna hade barnen en nära relation till i sin egen 
närmiljö. Elsa Beskow gav ut sin första bilderbok 1897 och det var början på en femtio år 
lång resa med bilderböcker där hon bemästrade utgivningen av svenska bilderböcker. Än i 
dag lever hennes böcker som ständigt kommer ut i nya utgåvor (Toijer-Nilsson 1985).  
 
Enligt Simonsson (2004) menar ett antal forskare att perioden omkring 1945 var nyskapande 
på grund av att det nu har kommit nya författare som skriver barnböcker på ett annat vis än 
vad Elsa Beskow gjort. Hon menar också att en författare som började sin karriär vid denna 
tidpunkt är Astrid Lindgren som 1945 skrev Pippi Långstrump. De första bilderböcker med 
Astrid Lindgren kom ut 1947 vilka var Jag vill inte gå och lägga mig och Känner du Pippi 
Långstrump? Westin (1985) menar att författarna som under 1940-talet skrev barnböcker 
hade barnet i fokus, där handlingen ofta handlade om barn och barnet som läste boken hade 
möjligheten till att relatera till sin egen vardagliga miljö. Kåreland (2001) menar att Pippi 
Långstrump symboliserar det moderna fria barnet som inte bryr sig om de krav eller förbud 
som vuxna har. Pippi gestaltar de drömmar som barn har om självstyre och kraft. Genom att 
Pippi Långstrump äntrade barnbokens avdelning så introducerades ett nytt och modernare 
barnbokskoncept där den enskilde individen framhävdes. I och med Pippis starka jagkänsla 
har hon fått stå som förebild för andra jagstarka barn i svenska barnböcker, som exempel lilla 
My i muminböckerna av Tove Jansson och vilda bebin i Barbro Lindgren och Eva Erikssons 
böcker. Sociala omställningar i samhället speglas i barnboken i dag, kulturgränserna i 
berättelsen suddas ut och stilarten är ofta blandat med humor, parodi och ironi. 
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En annan författare som har haft stor betydelse för den svenska barnbokskulturen sedan 1940-
talet är Lennart Hellsing, han har inte bara agerat som författare utan också debatterat med 
stort engagemang för barnlitteraturen (Hellsing 1999). Enligt Hellsing är hans definition om 
barnböcker just böcker eller tidningar som riktar sig till barn eller ungdomar. 1965 grundades 
svenska barnboksinstitutet som Lennart Hellsing i ett fler tal år tidigare förespråkat för 
(Svensson 1999). 
 
Enligt Kåreland (2001) skildrades barnböckerna under 1970-talet av en verklighetstrogen 
inställning där samhälleliga och sociala aspekter var tyngdpunkten. Vid denna tidpunkt var 
intresset hos barn hur människorna levde förr. Under 1980 och 1990-talen menar Kåreland är 
bilderboken den stilart där utvecklingen bemötts med enorm uppmärksamhet på grund av att 
man nu har medvetenheten om hur viktigt samspelet är mellan bild och text samt uttrycken i 
de olika bilderna. Bilderboken menar Kåreland vidare har kommit att bli en bok för alla 
åldrar, där flera stilarter och många olika ämnen och tema behandlas.  
 

2.3 Barnbokens användning på förskolan 
 
Enligt Simonsson (2004) anser pedagogerna i hennes studie att bilderboken är ett självklart 
verktyg i den pedagogiska verksamheten. De kan använda boken för barnens sociala och 
kulturella utveckling. Enligt författaren anordnar pedagogerna också varierande pedagogiska 
tillämpningar omkring användningen av boken som till exempel samtal kring handlingen efter 
högläsningen. Hon menar att pedagogerna i studien medvetet styr över vilka böcker som 
kommer till förskolan och på vilket sätt de används. Simonsson anser att detta kan bottna i 
pedagogernas föreställning om att bra böcker skapar goda barndomar och för framtiden bra 
samhällsmedborgare. Hon anser att pedagogerna vill undvika böcker som skrämmer och gör 
barnen oroliga.  
 
I sin studie kunde Simonsson se att pedagogerna har högläsning efter lunchen, barnen väljer 
varsin bok och sätter sig på den plats i rummet som är förutbestämd för bokläsande. Innan 
pedagogen kommer in i rummet för att läsa har barnen tid att titta och bläddra i flertalet 
bilderböcker. Författaren menar att detta skede kan nämnas som en läsförberedande 
sysselsättning. När pedagogen kommer in i rummet förhandlas det om var varje barn skall 
sitta och om vilken bok pedagogen skall läsa. Barnen har här möjlighet att påverka 
innebörden i lässtunden genom att föreslå enskilda eller gruppens önskemål.  
 
Bilderboken används flitigt i många olika aktiviteter under den dagliga verksamheten till 
skillnad mot vad den vanliga illustrationen av högläsning av bilderböcker påvisar. Genom att 
barnen använder bilderböckerna och bilderna i boken på många olika sätt och i varierade 
aktiviteter kan man tydligt se hur viktiga bilderna i boken är för barnens egna aktiviteter. Hur 
barnen använder barnboken samt i deras samtal om bilderboken kan man se att barn i samspel 
med andra personer ger bilderböckerna varierande värden, som exempel favoritbok. Beroende 
på förhållandet kan en och samma bok ges annorlunda betydelser. På detta vis får också 
bilderböckerna samhälleligt liv. Oavsett vilken avsikt illustratörerna har med bilderna i 
bilderboken så skapas ändå meningen genom användandet i praktiken där bilderboken 
förekommer (a.a.). 
 
Simonssons studie visar att bilderböckerna ofta används av barnen i vardagen på förskolan. 
Med hjälp av barnboken kan barnen prova olika handlingspositioner där mening kan skapas åt 
deras kulturella innebörd genom erbjudandet i bilderna. Författaren menar att genom 
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användningen av bilderböcker kan man på ett tydligt sätt se att barn är duktiga på att själva 
använda och upptäcka böcker, men ibland är det nödvändigt att upplevelsen delas med andra 
barn eller vuxna. Simonsson menar att när barn använder bilderböcker skapar de sig 
erfarenheter och mening genom dem.  
 
Pedagogen kan använda sig av en saga som ett tema eller en del av ett tema. Beroende på 
sagans handling kan till exempel matematik, natur eller människan fokuseras. Sagan kan 
också användas som inspirationskälla till lek. Oavsett vad pedagogen har för tanke med 
användningen av sagor tillsammans med barnen, så har hon/han ändå alltid ett medvetet eller 
oreflekterat syfte om att utveckla förmågan hos barnet i den pedagogiska verksamheten 
(Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 1993). 
 
Henriksson (2000) menar att det behövs en vuxen som är kunnig och intresserad när det gäller 
att välja och läsa sagor. Hon anser att pedagogen skall använda böcker både för lugna 
lässtunder med barnen, men även för att barnen skall få inspiration till lek och tillsammans 
hitta en fantasivärld. Enligt Henriksson är det nödvändigt att leka med orden, att använda 
nonsensord, rim och ramsor, sånger mm för att ge barnen lusten till ord och förbereda 
läsinlärningen. Hon menar att pedagogerna behöver öva sig i högläsning för att inte barnen 
skall tycka högläsningen är tråkig. Det är bra att stanna upp ibland i läsningen och ha ett 
samtal med barnen om vad de tror händer i fortsättningen i boken enligt författaren.  
 
För att pedagogerna skall kunna se barns syfte med användningen av boken bör hon/han 
observera dem enligt Simonsson (2004). Barnens individuella aktiviteter med bilderboken har 
en uppsjö av varierande innebörder, det är inte i förväg bestämt vem av barnen som har 
företräde att tolka situationerna i barnboken. Författaren menar att barnens dagliga 
användning av bilderboken är en mångskiftande och komplex händelse. Barnen använder 
bilderböckerna som idékällor i sina aktiviteter på förskolan. Barnen agerar inte endast som 
lyssnare då pedagogen har högläsning. De skapar också aktivt med bilderböckernas hjälp, 
individuella aktiviteter där de åstadkommer innebörder och syften. Författaren menar att det 
är en pågående kraftfull utveckling mellan barnen och bilderböckerna. 
 
När man använder barnboken till högläsning är det ett socialt samspel som förekommer. Detta 
samspel fungerar som en förbindelse mellan boken, barnet och den vuxne. Bilderboken 
används inte enbart som bok, barnet kan även möta en och samma bilderbok som film, på TV 
eller på kassettband med tillhörande bilderbok. Barnet lyssnar på kassettbandet och följer med 
sagan i bilderboken, en liten signal ljuder när det är dags att vända blad (Rhedin 2001). 
 
Enligt Kelley (2008) kan mångkulturell barnlitteratur användas för att få barn att förstå även 
andra kulturer. Många lärare använder sig av bilderböcker för att presentera det sociala livet i 
andra kulturer. Hon menar att då vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att barn 
får förståelse för andra människors kultur. Författaren menar vidare att när man introducerar 
andra kulturer för barn är det nödvändigt att bilderböckerna berättar om den nuvarande 
ideologin, det sociala livet och dess seder. Som professor i barnlitteratur var Kelley nyfiken 
på framställningen av den japanska kulturen i bilderböckerna. Hon ville hitta bilderböcker 
som kunde ge de amerikanska barnen en känsla av livet i Japan. Kelley var intresserad av att 
kritiskt analysera mångkulturella barns litteratur. Målet med hennes resa var att identifiera 
barnböcker som visar på den japanska ideologin så att hon vid hemkomsten kunde 
rekommendera amerikanska lärare att använda sig av dessa böcker i arbetet med barnen.   
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2.4 Lärandet genom barnboken  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att på förskolan finns det många olika 
stunder då pedagogen eller barnet kan införa en situation för samspråk genom att tala omkring 
det de läser. Det finns en mängd tillfällen i den dagliga verksamheten på förskolan där barn 
kan lära sig språket som exempel när de berättar historier, de kan skapa egna berättelser osv. 
Författarna menar att det är väldigt viktigt att även små barn är delaktiga i läsandet redan som 
riktigt små för att så småningom ha förmågan att vara språkaktiva i dialogerna. Det är enligt 
författarna viktigt att detta lärande sker på ett lekfullt sätt.  
 
Enligt Gotvassli (2002) skall pedagogerna införa ett lärande för barnen där de etablerar 
förtroende, motivation och kommunikation. Författaren menar vidare att det bör finnas 
möjlighet att på förskolan skapa goda läromiljöer för utveckling och lärande och att dessa 
miljöer skall användas så mycket som det är möjligt. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) menar att miljön på förskolan sänder budskap till barnet om vad som kan komma att 
hända. Därför bör miljön i verksamheten utformas så att alla barns lärande stimuleras, 
underlättas och utmanas. Enligt författarna skall den fysiska miljön utformas så att alla barn 
har möjlighet att under den dagliga verksamheten skapa på egen hand. Detta kan ske genom 
till exempel, bild och form, drama, musik, gymnastik/rörelse, konstruktion och bygglek, 
teknik, språk, text med mera. 
 
Rhedin (2004) anser att bilderboken genomgår en spännande utveckling, att den numera är 
uttalat mångbottnad och har något för både barnet och den vuxne. Det är viktigt att som vuxen 
veta att barnet kan uppfatta bilderna på ett helt annat sätt än vuxna och att de ofta gör sig 
andra historier när de ”låtsasläser” . Hon tar även upp att barnen alltid förstår på sitt eget sätt. 
Rhedin menar att högläsandet av barnböcker är en första introduktion till läs- och 
skrivinlärningen och att det är där barnen utvecklar förmåga att lyssna och betrakta. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) anser att pedagogerna som arbetar i förskolan skall utforma 
en språklig miljö för barnen, där de dagligen omgärdas av det skrivna och lästa språket. Det är 
därför pedagogernas uppgift att medvetet forma innehåll och miljö i den pedagogiska 
verksamheten så att alla förskolebarns lust till att lära sig läsa och skriva stimuleras. 
 
Gärdenfors (2008) tar i sin artikel upp att genom berättandet lär sig barnet språkliga strukturer 
och att det är viktigt att förstå den kulturella ramen för berättaren annars blir historien 
obegriplig. Han anser också att myter och sagor är sätt att överföra kunskap till nya 
generationer. Enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) har sagor en traditionell 
struktur vilket gör att sagan är lätt för barnet att lära sig utantill. Att ha förmåga att berätta 
sagan utantill stärker barnets självförtroende.  
 
Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) skall pedagogen medvetet skapa olika sätt 
för att motivera, intressera och engagera barn i matematiska problemlösningar. Genom att 
knyta matematiska funktioner till vardagssituationer har barnen enligt författarna lättare för att 
förstå och lära sig matematik. Författarna tar upp ett exempel där barnen kan räkna olika 
föremål i sagoboken. De kan själva känna glädje och att de har nytta av att kunna räkna när 
pedagogen i en vardagssituation förmedlar inlärningen på ett konkret och synligt sätt, detta 
skapar i sin tur mening för barnet.     
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2.5 Biblioteket 
 
När pedagogerna lånar böcker på biblioteket framkom det i Simonssons (2004) avhandling att 
det inte enbart är för att öka på bokbeståndet på förskolan. Det är även en pedagogisk aktivitet 
i verksamheten där pedagogernas mål är att barnen skall få en vana att låna böcker på 
biblioteket. Biblioteksbesöken bestod i att barnen fritt fick undersöka på bokavdelningarna. 
Författaren upptäckte att även fast barnen blev visade till barnavdelningens böcker förekom 
det att en del barn var nyfikna på vuxenböckerna, då framförallt faktaböckerna.  
 
Bibliotekariernas tanke är att barn skall stimuleras i sitt bokintresse enligt vad Rydsjö (2004) 
har kommit fram till i sin undersökning. Biblioteket fungerar som en möjlighet för 
pedagogerna att låna för att variera och utöka förskolans eget bokbestånd. Hon menar att 
förskolornas besök på stadsbibliotek minskar och det beror på att barngrupperna på 
förskolorna har ökats. Alla förskolor och bibliotek har samma mål vilket innebär att skapa 
förutsättningar för barnens livslånga lärande samt att alla människor skall ha möjlighet att 
utnyttja biblioteket. Om ett samarbete mellan förskola och bibliotek skall fungera och att de 
tillsammans skall inspirera barnens läs- och skrivintresse bör de gemensamt diskutera fram 
bästa sättet för ett samarbete.   
 
När man som rutinerad läsare går runt på biblioteket och letar efter en speciell bok har man 
vetskapen om att man förmodligen kommer att finna den. För att ett barn skall känna trygghet 
i bibliotekets miljö bör förskolan avsätta tid så att barnen kan få gå omkring på biblioteket och 
själva leta reda på böcker som passar deras utveckling. Vid dessa tillfällen är det enligt 
Chambers (1995) betydelsefullt för barnet att ha en känd vuxen som sällskap och stöd vid 
behov. Att kunna fråga kamraterna om deras val av böcker kan hjälpa barnet att själv komma 
på hur man skall göra för att hitta den bok man vill läsa eller titta i. Författaren menar att det 
är viktigt att varje barn får egen tid med pedagogen eller bibliotekarien under 
biblioteksbesöket för att alla skall få förslag på böcker.    
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3 Teoretisk utgångspunkt 
 
Vi har valt att använda oss av den ryske psykologen Lev S Vygotskijs sociokulturella och 
kognitiva utvecklingsteori. Vygotskij som levde mellan 1896 och 1934 var en nytänkare när 
det gällde sovjetisk psykologi. Hans teori bygger på hur människan med hjälp av språket och 
tänkandet förstår sin omgivning. Vi har valt Vygotskijs teori eftersom han ansåg att samspel, 
sagor och fantasi var viktiga delar i barns utveckling. 
 
Fantasin hos barnen bygger på deras tidigare erfarenheter som till exempel verkliga ting 
hämtade ur en sagobok, utefter dem kan barnen skapa med hjälp av material och fantasi. 
Därför är det viktigt att de vuxna i barnens närhet vidgar deras erfarenheter genom att barnen 
får möjlighet att uppleva, se, höra och tillägna sig så mycket kunskap av verkligheten att 
erfarenheten och fantasin blir mer produktiv och betydelsefull (Vygotskij, 1930/1995). 
Vygotskij ansåg att det är viktigt att barnen lär i samspel med andra personer med mer 
erfarenhet än barnet. För att ett barn skall ha förmågan att genomföra en handling på egen 
hand måste den först utföras i samspel tillsammans med andra personer. Barns utveckling går 
enligt Vygotskij från det sociala för att sedan bli individuellt (Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
Enligt Evenshaug och Hallen (2001) ansåg Vygotskij att barns utveckling påverkas av det 
sociala samspelet mellan människor. Barn föds med enbart några få inneboende funktioner 
som exempel minne. Kulturen som barnen lever i bygger upp deras funktioner till mer 
avancerade funktioner. De olika livsmiljöer som barnen lever i förser dem med redskap vilka 
de skall använda för att anpassa sig effektivt som till exempel att skriva ner 
minnesanteckningar.       
 
Enligt Vygotskij tillägnar sig barnen språket genom kulturarvet och genom att de övertar det 
kulturella mönstret kan de utvecklas till en person med viljemässigt handlande. Människans 
tänkande utvecklas med språket som verktyg. Högre psykiska funktioner som till exempel 
minne och problemlösning utvecklar barnet socialt genom att prova på nya aktiviteter för att 
skapa inre erfarenheter. Han menade att det som var mest betydelsefullt i vår kultur var 
språket, det var genom språket som det mänskliga tänkandet utvecklades (Arnqvist 1993).  
 
Enligt Bråten (1998) ansåg Vygotskij att logiskt minne och selektiv uppmärksamhet var av 
högre kvalitet än det naturliga minnet och uppmärksamheten. Barn utvecklas enligt Vygotskij 
i det sociala samspelet de är med i samt av tecken och symboler. Han menade att den 
psykologiska utvecklingen är beroende av vilken tidsepok den äger rum. Barns kognitiva 
utveckling har en förbindelse med deras sociala utveckling. För att kunna tänka behövs ett 
möte av upplevelserikedom av konkreta sammanhang i livet samt systematiskt abstrakt och 
teoretisk kunskap på andra sidan. Vygotskij menade att när barn talar tidigt kallas det 
egocentriskt tal vilket innebar att barnet tänker högt, detta övergår till att barnet när det blir 
äldre pratar ”ljudlöst” med sig själv, vilket kan vara ett sätt att tänka när man behöver lösa 
problem. Vygotskij använde uttrycket ”den närmaste utvecklingszonen” för att beteckna det 
som barnet kan klara själv och det som det kan klara genom att samarbeta med en vuxen.  
 
Vygotskij (1930/1995) menade att barns kreativitet och skapande har betydelse för hur de 
utvecklas och mognar. Att leken handlar om att bearbeta saker de läst, sett eller upplevt och 
ett sätt att ge uttryck för fantasin och det litterära skapandet. Ju mera erfarenheter människan 
har ju rikare fantasi har den. Han ansåg att samarbetet mellan en saga och en riktig händelse 
också ger en högre form av sambandet mellan fantasi och verklighet. Fantasin är en viktig 
funktion för utvecklingen och ett sätt att vidga människans erfarenheter. Då kan hon föreställa 
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sig andras berättelser och därigenom med fantasins hjälp tillägna sig andra historiska och 
sociala erfarenheter. Enligt Vygotskij har barn en djupt liggande förkärlek för överdrifter som 
kommer till uttryck i bilderna i sagorna och fantasin.   
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4 Metod 
 
I metoddelen skriver vi hur vi gått tillväga i undersökningen med intervjuerna. Vi beskriver 
metod, hur vi gått tillväga med urvalet, bearbetningen, analys etcetera. 
   
Vi har i vår studie använt oss av orden respondent och pedagog för förskollärarna som vi har 
intervjuat.  
 

4.1 Kvalitativ metod 
 
Syftet med kvalitativa metoder menar Patel och Davidsson (2003) är att man vill skapa sig en 
större vetskap än den fragmentiserade kunskap som ibland fås genom kvantitativa metoder. 
Backman (1998) menar att den kvantitativa metoden används för mätningar och statistik, 
vilket man inte kan använda den kvalitativa metoden till. Vi har valt den kvalitativa metoden 
med intervjuer för att få respondenternas egna perspektiv på ämnet (Kvale 1997). Trost 
(2007) anser att genom den kvalitativa metoden som observationer och intervjuer kan man 
skapa sig en förståelse om hur människor tänker.  I en kvalitativ undersökning är det 
intervjuer eller observationer som är det vanligaste sättet när man vill undersöka ett område. 
Lantz (1993) menar att öppna intervjuer lämpar sig bra när man vill ha kunskap om ett visst 
sammanhang för att senare kunna göra en kvalitativ analys. Denna form av undersökning 
karaktäriseras enligt författaren av att få fram respondenternas egna tankar om ett visst 
fenomen. 
 
4.1.1 Tankekarta 
 
Vi har valt att utgå från en tankekarta (bilaga 2) när vi intervjuade våra respondenter. Vi satte 
barnboken i mitten och som utgångsfrågor, hur de använder sig av barnboken, hur de såg på 
lärandet genom barnboken och hur de tänker när de lånar böcker till förskolan. Vi använde 
oss av följdfrågor för att få så mycket information som möjligt av respondenterna. Enligt 
Kihlström (2007) kan man använda sig av öppna frågor med följdfrågor på respondenternas 
tankar och inte ha en bestämd ordning på frågorna i förväg. För att lättare kunna koncentrera 
oss på respondenternas svar valde vi att använda oss av en diktafon1 för att spela in 
intervjuerna. Kihlström (2007) anser att det är en fördel att spela in intervjuerna för att få med 
både frågorna och svaren.  
 
4.1.2 Kvalitativa intervjuer  
 
Kihlström (2007) anser att den kvalitativa intervjun har ett bestämt fokus, men att den annars 
liknar ett samtal. Man bör fundera över sin egen förförståelse så man tänker på att inte ställa 
ledande frågor eller styra intervjun utan lyssna på respondenternas tankar och ställa 
följdfrågor enligt författaren. Lökken och Söbstad (1995) anser att det är viktigt att använda 
sig av följdfrågor för att få fram mera av respondenternas tankegångar, men de menar att man 
skall tänka på att inte ge ledand frågor. Författarna anser att man skall visa äkta intresse för 
respondenternas svar och visa respekt för denne. 
  

                                                           
1 Liten inspelningsapparat i storlek med mobiltelefon. 
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I vår undersökning har vi valt att använda öppna intervjuer för att höra hur pedagogerna 
menar att de använder sig av barnboken på förskolan. Lantz (1993) tar upp att denna form av 
intervjuer lämpar sig bra när man vill ha kunskaper om ett visst sammanhang för att senare 
kunna göra en kvalitativ analys. Denna form av undersökning karakteriseras enligt författaren 
av att få fram respondentens egna tankar om ett visst fenomen.  
 
Enligt Lökken och Söbstad (1995) finns det olika slag av intervjuer till exempel personliga 
intervjuer och telefonintervjuer. Fördelen med personlig intervju är att man kan se 
ansiktsuttrycken och kroppsspråket på den man intervjuar, vilket kan ge information som man 
kan ha nytta av. Författarna menar att man också skiljer på strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. Den strukturerade innebär att frågorna kommer i en viss ordning och har 
formulerats i förväg, samt att det kan finnas öppna eller fasta svarsalternativ. Att jämföra 
svaren är oftast också lättare med denna form av intervju enligt författarna. 
 
Den informella intervjun har en karaktär av ett samtal mellan personer, en dialog enligt 
Kullberg (2004). Men den formella intervjun (djupintervjun) är oftast både planerad och 
strukturerad och hålls i regel på en plats där den som intervjuas och intervjuaren är ensamma. 
Djupintervjuerna syftar till att få den intervjuades tankar och uppfattningar och bör helst 
spelas in på band för att senare renskrivas. 
 

 4.2 Urval 
 
Vi hade tidigare kontaktat tre rektorer för att få deras godkännande till att intervjua 
pedagogerna. Efter det kontaktade vi åtta pedagoger per telefon för att höra om de skulle vara 
intresserade av att delta i vår undersökning. En pedagog som vi kontaktade valde att avstå på 
grund av många inskolningar på avdelningen och att det var svårt att få till tid för att delta i en 
intervju. De tillfrågade pedagogerna som valde att medverka var alla positiva till att bli 
intervjuade. Våra respondenter har varit sju stycken till antalet. De arbetar alla i förskolan och 
är utbildade förskollärare. Respondenterna har sina arbeten på fyra olika förskolor, sex 
respondenter arbetar på avdelningar med barn mellan 1-5 år och en arbetar på en 4-5 års 
avdelning. Två av pedagogerna är verksamma på samma förskola och arbetar på samma 
avdelning.  
 

 4.3 Genomförande 
 
Innan vi startade intervjuerna fick alla våra respondenter var sitt missivbrev (bilaga 1) där vi 
kort upplyste om vad undersökningen skulle handla om. Vi upplyste även om 
vetenskapsrådets etiska regler, som vi skulle följa. Därefter bokade vi tid för intervjuerna. 
 
Vi gjorde första intervjun tillsammans som en provintervju för att se om vi kunde få svar på 
vårt syfte och därefter gjorde vi tre intervjuer var. Enligt Kihlström (2007) bör man 
genomföra en provintervju innan man startar sin undersökning för att ha möjlighet till att 
upptäcka eventuella problem, som kan åtgärdas innan resterande intervjuer. Vi upplevde båda 
att vår provintervju blev bra, därför beslutade vi oss för att ha med den i vår undersökning. Vi 
använde oss av en diktafon vid intervjuerna för att kunna gå tillbaka för att höra svaren igen.  
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Varje intervju började med att vi informerade respondenten om att det var tillåtet med tystnad 
under intervjun för att hon skulle känna att vi gav henne tid till att fundera över svaret. Detta 
upplevde alla som positivt, de kände ingen stress under intervjun. Efter varje intervju har vi 
renskrivit vad respondenterna har sagt och sedan har vi gemensamt läst igenom dem för att se 
om vi har fått svar på vårt syfte.  
 
 

4.4 Forskningsetik 
 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet inom 
humanistisk-samhällsveteskaplig forskning gett ut. Den innehåller fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att man skall informera alla som deltar i undersökningen om 
studiens innehåll och syfte. 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna efter att ha fått informationen ger sitt samtycke 
till oss att genomföra intervjun. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att vi inte använder oss av respondenternas riktiga namn och 
inte heller avslöjar något som gör att man kan identifiera deras arbetsplats. 
 
Nyttjandekravet innebär att vi informerar om att undersökningen endast skall användas i 
forskningssyfte för att bredda vår kunskap om pedagogernas användning av barnboken. 
 

4.5 Validitet och Reliabilitet 
 
 Enligt Kihlström (2007) handlar validitet om undersökningens säkerhet och reliabilitet om 
dess trovärdighet.  
 
 
4.5.1 Validitet 
 
Kihlström (2007) och Trost (2005) menar att genom att man håller sig till syftet och bara 
undersöker det man avser, gör att validiteten ökar. Genom att vår handledare granskade våra 
frågor och gav förslag på ändringar ökar innehållsvaliditeten enligt Kihlström (2007). Hon 
anser att genom att göra en provintervju kan man se om något behöver ändras när det gäller 
intervjufrågorna. Under intervjuerna och när vi skrev resultatet har vi hela tiden gått tillbaka 
till vårt syfte för att se om vi fått svar på det. 
 
4.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar enligt Kihlström (2007) och Patel och Davidsson (2003) om trovärdighet 
och tillförlitlighet. Författarna menar att om man spelar in intervjuerna på band, för att få med 
både frågor och svar gör det att reliabiliteten förbättras. Enligt Kihlström (2007) kan 
reliabiliteten öka om man är två när man intervjuar, en som intervjuar och en som antecknar 
och observerar den intervjuade för att få med kroppsspråket.  
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4.6  Analys 
 
Vårt syfte var att undersöka hur pedagogerna menade att de använde sig av barnboken på 
förskolan. För att ta reda på detta har vi intervjuat sju pedagoger i förskolan och spelat in 
dessa intervjuer på diktafon. 
 
Efter intervjuerna renskrev vi dem ord för ord var för sig. Sedan träffades vi för att 
gemensamt läsa igenom dem, detta anser vi ökar reliabiliteten i undersökningen. Vi 
sammanställde respondenternas svar tillsammans genom att markera dem med olika 
färgpennor, för att därefter kunna sammanställa eventuella likheter i användning av 
barnboken. Malmqvist (2007) menar att informationen bör bearbetas systematiskt, men att 
man kan pröva skiftande tillvägagångssätt både för att få en överblick och för att detaljstudera 
informationen. 
 
Vi såg att svaren kunde delas in under olika rubriker, vilket gjorde resultatet mer lättläst. 
Enligt Malmqvist (2007) kan man sortera in intervjusvaren under olika rubriker för att ordna 
det insamlade materialet i olika grupper som en första sortering. När vi sedan skrev vårt 
resultat användes citat för att synliggöra pedagogernas tankar och för att få en större 
trovärdighet av studien. Kihlström (2007) menar att genom att använda citat från intervjuerna 
i resultatet ger detta en större trovärdighet åt resultatet. 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår studie om pedagogernas syn på användandet av 
barnboken. Vi har valt att dela upp resultatet i flera olika delar. Dessa är på vilka olika sätt 
pedagogerna använder sig av barnboken, hur pedagogerna ser på barnboken som ett lärande, 
temaarbete, hur böckerna kommer till förskolan, läs miljön och på vilka andra sätt som 
pedagogerna använder sig av barnboken i förskolan.  
 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
I detta stycke vill vi presentera våra respondenter, som alla är utbildade förskollärare och 
arbetar inom den kommunala förskolan. Sex av våra respondenter arbetar på olika ställen i 
staden, med olika lång väg till stadsbiblioteket, medan en respondent arbetar på landsbygden. 
Vi använder oss av fingerade namn för att konfidentialitetskravet skall uppfyllas för våra 
respondenter.  
  
Anna har 26 års erfarenhet av arbete i förskola.  
 
Barbro har 31 års erfarenhet av arbete i förskola.  
 
Cecilia är nyutbildad och har arbetat på förskola sedan januari 2008. 
 
Doris har 25 års erfarenhet av arbete i förskola. 
 
Ellen har 36 års erfarenhet av arbete i förskola. 
 
Flora har 29 års erfarenhet av arbete i förskola. 
 
Gunborg har 32 års erfarenhet av arbete med barn i olika verksamheter. 
 
Sex av våra respondenter har mer än 25 års erfarenhet av förskoleverksamhet och en av dem 
är nyutbildad förskollärare. Vid intervjuerna framkom det att alla har ett stort intresse av 
barnboken och de använder sig av den vid flera tillfällen per dag.  
 

5.2 Användningen av barnboken på förskolan 
 
5.2.1 Planerad läsning av barnboken 
 
I våra intervjuer framkom det att sex av våra respondenter läser för barnen vid vilan efter 
lunch. Flora berättade att de inte läser för barnen efter lunch utan de lät barnen lyssna på en 
saga på CD eller kassettband. Vid dessa tillfällen har pedagogerna svarat att det är de som 
väljer sagan för att kunna anpassa boken efter vilka barn som finns med på vilan. 
 
”Först och främst så ser jag ju vad jag har för ålder på barna, om det är två treåringar och 
de andra är femåringar så måste man ju försöka ta en sådan bok som inte är så där jättesvår, 
å visa mer bilderna åt en treåring”.  (Anna) 
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”Det får ju vara en bok som man vet intresserar barnen och att man kan prata lite om boken 
också, man kan sitta och reflektera lite, titta på bilder, det finns böcker med olika budskap 
också men det beror ju på vad man vill ha ut av stunden”. (Cecilia) 
 
Pedagogerna anser att det är viktigt att välja böcker efter barnens mognad. Vi kunde se i 
intervjuerna att pedagogerna ansåg att läsningen av barnboken efter lunch skulle ge barnen en 
lugn och mysig stund tillsammans med en vuxen.  
 
5.2.2 Spontanläsning av barnboken 
 
Alla respondenter är eniga om att de använder barnboken spontant vid olika tillfällen under 
större delen av dagen. När barnen kommer med en bok och ber pedagogen läsa försöker de 
alltid ta sig tid till detta. Vid spontanläsningen brukar barnen själva välja en bok som de är 
intresserade av enligt sex av sju pedagoger. Anna anser att även vid spontanläsningen bör 
boken anpassas efter barnens mognad, därför väljer hon oftast böckerna. 
        
”Jag brukar ju sitta och läsa sagor för några stycken barn i soffan, man kan sitta och läsa 
och de ser bilderna”.  (Ellen) 
 
Flera av våra respondenter berättade att de brukar läsa på morgonen när de första barnen har 
kommit och kanske är lite trötta. Pedagogerna menar att detta blir en mjukstart på dagen. Alla 
pedagogerna svarade att de brukar läsa när barnen vill under dagen. Det framkom också att de 
oftast avslutar dagen genom att varva ner med en lugn lässtund med de barnen som var sist 
kvar.  
 

5.3 Lärandet ur barnboken 
 
5.3.1 Sitta stilla och lyssna på barnboken 
 
Alla våra respondenter var eniga om att barnboken ger barnen många olika former av lärande. 
När pedagogerna läser en bok ger detta barnen tillfälle till att lära sig sitta stilla och lyssna. 
Pedagogerna sa att genom att erbjuda sig läsa en barnbok kunde de få barn att sitta stilla och 
lyssna istället för att springa omkring eller inte veta vad de skulle göra.          
 
”Att kunna sitta ner och lyssna, reflektera, samtala och det är även en gemenskap att sitta ner 
och läsa böcker”.   (Cecilia) 
 
Anna tog upp att det var viktigt att uppmana föräldrarna att läsa böcker hemma för barnen. 
Hon anser att det märks tydligt på barn som fått mycket böcker lästa för sig. De har lättare att 
uppfatta en saga utan att behöva titta på bilderna. Barn som är vana vid att sitta och lyssna på 
böcker kan själva bilda sig egna bilder och behöver inte alltid titta i boken enligt Anna. 
 
 
5.3.2 Samspela och kommunicera  
 
En av pedagogerna nämnde att större barn, som hört en saga ofta, kan återberätta den om 
pedagogen sätter upp en bild och talar om vilken saga det handlar om.  
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”När vissa barn har hört den tillräckligt många gånger kan man alltså lägga fram bilderna 
och de kan berätta sagan själv”. (Ellen) 
 
Flera av pedagogerna tog upp att de samtalar med barnen om bokens innehåll både under 
tiden de läser och efter de läst klart boken. De anser att det är viktigt att förklarar svåra ord i 
texten så att barnen förstår innehållet av berättelsen.  
 
”Jag läser lite grann å så frågar jag du ”Lotta” vad var det Saras kompis hette eller vart var 
det de skulle gå?” (Anna) 
 
”Då man sätter sig med ett eller flera barn och samtalar om boken, pratar och tittar på 
bilder” (Cecilia) 
 
Pedagogerna tyckte att det var en viktig del i verksamheten på förskolan att kunna sitta 
tillsammans med barnen för att läsa barnböcker och samtala om dem.  
  
 
5.3.3 Språkstimulering genom barnboken 
 
Alla pedagoger anser att barnboken är en bra källa till språkstimulering.  Några av 
pedagogerna berättar att de använder sig av barnböcker som handlar om bokstäver, med de 
lite äldre barnen för att väcka deras nyfikenhet för bokstäver. 
 
 ”Det finns ju hur mycket som helst i en bok att nappa på…och sedan att det ger upphov till 
att lära sig bokstäver. Man skulle bara kunna ha en barnbok för förskolans läroplan och hitta 
ALLT däri”.  (Doris) 
 
”Jag tycker det är jätteviktigt alltså att man stimulerar språket. Men det gör man ju på 
många andra sätt än bara boken, vi läser ramsor innan maten, vi läser ju en månadsvers, vi 
har ju sångsamlingar med rörelse och rim och ramsor och rytm i språket”. (Gunborg) 
 
Pedagogerna menar att man bör introducera barnboken vid tidig ålder för att göra barnen 
nyfikna på böcker och för att stimulera språket. 
 
5.3.4 Matematik genom barnboken 
 
Fem av våra sju respondenter svarade att barnen lär sig matematik genom böckerna så som att 
räkna olika figurer, olika begrepp som större eller mindre samt hur siffrorna ser ut. 
 
”Vi har Barbapappaboken som har siffror, hur många de är och de räknar”. (Ellen) 
 
”Du lär dig räkna, siffror, begrepp, ord, rim och ramsor, du lär dig jättemycket” (Barbro) 
 
Pedagogerna menar att genom att de använder sig av barnböcker som till exempel ”Petter och 
hans fyra getter” eller ”Fyra hönor och en tupp” får barnen med sig både matematiken och 
berättelsen. 
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5.4 Temaarbete 
 
Alla svarade att de använder böcker för temaarbete. Pedagogerna har valt ut en bok som 
passar hela barngruppen och de arbetar utefter den hela läsåret, både genom att läsa och arbeta 
konkret med den. 
 
 
5.4.1  Temaarbete om natur och kultur 
 
Pedagogernas syfte med en temabok är att barnen skall få djupare kunskap och väcka deras 
intresse för ett visst ämne. Det kan till exempel handla om natur och kultur där Barbro tog upp 
att de arbetar med savannen och Flora berättade att de arbetar med vatten och hav. 
 
”Du kan få en bild på savannen och där finns det två djur som inte passar in och vilka är 
det?” (Barbro)  
 
Det framkom i intervjuerna med pedagogerna att de valde en lämplig bok som behandlade det 
som de skulle använda som tema. Ibland räckte det inte med en bok utan Flora tog upp att de 
fick komplettera med flera böcker. När man har skogen som tema berättade Ellen att man kan 
använda sig av boken om Kråke när han går till skogen och packar ryggsäck för att även få 
med förberedelserna för skogsutflykten.   
 
5.4.2 Temaarbete om människors olikheter och lika värde 
 
Anna berättade att de i år valt att arbeta tematiskt med bilderboken Pricken2 på förskolan. Den 
handlar just om hur det är att vara annorlunda och se olik ut än alla andra. Budskapet till 
barnen är enligt respondenten att alla är lika mycket värda oavsett hur man ser ut.  
 
”Att vara annorlunda, att man kan känna sig annorlunda det är det vi pratar med barna om, 
eftersom det finns ju…. Jag duger ju ändå även om jag inte ser ut som alla andra”. (Anna) 
 
Anna menar att idag förekommer det mobbing även bland förskolebarn därför anser hon att 
det är viktig att prata med barnen om sådana saker. 
 

5.5 Böcker till förskolan 
 
Alla pedagogerna svarade att de lånar böcker på stadsbiblioteket eller skolbiblioteket. Endast 
en av pedagogerna svarade att barnen kontinuerligt går med till stadsbiblioteket för att låna 
böcker. Respondenten menar att detta är möjligt på grund av att stadsbiblioteket ligger på 
gångavstånd från förskolan. Ellen och Doris kunde använda sig av skolbibliotek och dit fick 
barnen följa med för att låna. Sex av sju pedagoger menade att anledningen till att barnen inte 

                                                           
2 Pricken skriven av Margret Rey, (1995) handlar om nio små kaninungar där åtta ser ut som alla andra i 
familjen, men den nionde var alldeles olik, han hade bruna prickar över hela kroppen och blå ögon, tänk om 
morfar inte kunde tycka om honom, han som trodde att kaniner måste se ut på ett visst sätt. Stackars lilla 
Pricken. Men när Pricken ger sig ut i stora världen upptäcker han att det finns fler som är olika! 
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kunde följa med för att låna böcker på stadsbiblioteket berodde på resursbrist, långa avstånd 
till biblioteket och bristande allmänna kommunikationer.  
 
”Och så går vi på biblioteket en gång i månaden när böckerna skall lämnas tillbaka då, då 
går vi tillbaks med de och så lånar vi nya. Då får alltid barnen välja” (Anna) 
 
”Vi har små barn då som sagt så vi har inte riktigt löst hur vi skall organisera det, men det är 
tanken att de skall få följa med och låna på biblioteket några åt gången. Det är en 
organisationsfråga”. (Barbro) 
 
”Numera kanske personalen tar det på hemvägen eller på planeringstiden och åker ner och 
lånar en boklåda helt enkelt. Eftersom det är ja barngrupperna är stora och bussarna går 
som dom vill och det är ju en bit till biblioteket”. (Ellen) 
 
En av pedagogerna som hade möjlighet att använda sig av skolbiblioteket såg att barnen gärna 
lånade faktalitteratur som bland annat handlade om djur och människokroppen. Pedagogen 
ansåg att när barnen själva fick vara med att låna böcker var det deras nyfikenhet och intresse 
som styrde bokvalet. Detta gjorde att barnens frågor och diskussionerna runt boken gav ett 
lärande. En av de andra pedagogerna menade att när barnen valde böcker lånade de gärna de 
böcker som de känner igen och som såg intressanta och roliga ut. När pedagogerna själva 
valde böcker utgick de från barnens ålder, intresse och från pågående tema. 
   

5.6 Läsmiljön 
 
Alla respondenter svarade att barnen har tillgång till böckerna då de finns på deras nivå. När 
barnen själva känner för att sätta sig och titta i en bok eller vill att en pedagog skall läsa för 
dem är det lätt för barnet att ta fram boken som han eller hon är intresserad av.  
 
”Vi har alltid böcker, lättillgängligt, så de kan gå och sätta sig och läsa när de vill och vi 
försöker att läsa så mycket vi bara kan. Sätta oss i våran soffa, vi har som ett litet mysigt hörn 
med en soffa och bokhylla med böcker”. (Flora) 
 
Alla förskolor har ordnat en inbjudande plats där det finns en soffa att krypa upp i för en läs 
stund.  
 

5.7 Andra användningssätt av barnboken 
 
5.7.1 Flanosagor 
 
Ellen och Gunborg berättade att de använder sig av flanosagor. De menar att en flanosaga 
fångar barn redan från tidig ålder, bilderna blir konkreta för barnen samtidigt som de hör 
sagan. När pedagogen berättar en flanosaga ser alla barnen bilderna samtidigt, vilket inte 
barnen alltid har möjlighet till när de läser en bok för flera barn. 
 
”Vi kan ju använda den med hjälp av flanosagor…. Rödluvan och vargen och det märkliga är 
att de här klassiska sagorna det är något speciellt med dem för att det fångar barn väldigt, 
väldigt mjukt”. (Gunborg) 
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5.7.2 Sagans värld  
  
Flora berättade att de använder sig av något de kallar sagans värld, vilket innebär att de gör ett 
rum lite mysigt genom att dra ner rullgardiner, tända levande ljus och sätta på mjuk musik. 
Barnen får sedan sätta sig på golvet och en pedagog berättar en saga med hjälp av olika 
figurer.  
 
”Mycket spännande få krypa in igenom sagoringen och just detta när man berättar utan att 
sitta med någon bok, det blir något annat”. (Flora) 
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på hur ett antal pedagoger menar att de 
använder sig av barnboken i förskolan. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden 
och öppna intervjuer då vi ville veta mera om pedagogernas tankar kring ämnet. Vår avsikt 
med intervjuerna var inte att hitta rätt eller fel. Vår förhoppning med undersökningen var att 
få så uttömmande svar som möjligt och vi kunde se likheter i intervjuerna vi gjort med 
respondenterna om hur de menade att de använder barnboken på förskolan. 
 
Den första intervjun vi gjorde var en provintervju för att vi skulle se om våra frågor var 
relevanta för undersökningen. När vi sedan diskuterade om vi hade fått svar på det vi ville 
veta konstaterade vi att frågorna var relevanta. När vi gjorde våra intervjuer med 
respondenterna satt vi på platser där vi var ostörda, vi blev inte avbrutna eller störda av andra 
personer eller aktiviteter. Detta tycker vi är en förutsättning för att kunna genomföra en 
intervju och underlättade när vi skrev ut dem. Vi använde oss av en diktafon för att kunna 
spela in intervjuerna, vilket flera av våra respondenter föredrog framför en bandspelare. Då 
diktafonen är så liten glömde de bort att de blev inspelade, och det gjorde att de tyckte att det 
var lättare att prata fritt. Vi valde att spela in intervjuerna istället för att anteckna 
respondenternas svar då vi ville koncentrera oss på vad de svarade.  
 
Vi har använt oss av en tankekarta (bilaga 2) vilket gjorde att vi kunde ställa frågorna i den 
ordningen vi tyckte passade. Vi hade även skrivit ner följdfrågor som till exempel ”hur tänker 
du?” för att få respondenterna att berätta så mycket som möjligt. Att genomföra intervjuer 
med hjälp av en tankekarta var för oss en ny erfarenhet. Det är något som vi gärna använder 
oss av igen. Att använda sig av en tankekarta istället för frågeformulär tyckte vi gav ett annat 
flyt på intervjuerna. Vi upplevde att det kändes lättare att få med allt vi ville fråga om och 
samtidigt flöt samtalet lättare. Att kunna gå tillbaka till de olika delarna på tankekartan för att 
få veta mera kändes inte som vi upprepade frågorna utan blev mera naturligt när vi spann 
vidare på respondenternas svar. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
I resultatdiskussionen där vi diskuterar resultatet av våra intervjuer kan vi se att 
respondenterna menar att de använder barnboken på flera olika sätt i den dagliga 
verksamheten på förskolan. De är överens om att det finns lärande genom barnboken.   
  
6.2.1 Användningen och lärandet av barnboken 
 
Pedagogerna använder sig av barnboken vid många olika tillfällen under dagen såsom 
planerad läsning, spontanläsning, flanosagor, temaarbeten med mera. De upplevde alla att 
barnboken är ett viktigt redskap i samspelet, utvecklingen och lärandet tillsammans med 
barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolan bör utforma 
verksamheten så att barnen dagligen får det lästa och skrivna språket. Detta är något vi ser att 
alla våra respondenter använder i sin dagliga verksamhet. 
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Barn har olika idéer om hur sagor skall vara, kanske skall den vara rolig, mystisk, spännande 
eller kul enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993). Att som pedagog berätta en 
saga direkt ur minnet, som barnen har en nära relation till, ger en annan upplevelse än 
högläsning ur en bok. Detta gör att barnen får skapa sig egna bilder till berättelsen vilket vi 
anser kan vara stimulerande för barnens fantasi. För att förstärka fantasin ytterligare kan man 
skapa varierande miljöer för sagoberättandet, antingen gör man som pedagog i ordning ett 
rum och bjuder in barnen eller så hjälps pedagoger och barn åt att skapa något gemensamt. 
Vygotskij (1995) menar att med material ur verkligheten kan barnen alltid bygga sig en 
fantasi i samspelet med vuxna som kan hjälpa barnen att utvidga deras fantasi.  
 
I intervjuerna framkom det att Ellen, Anna och Flora sa att de ibland använde sig av 
barnboken för att lugna ner några barn eller fånga upp dem som inte kunde hitta på något att 
göra. Barnboken används enligt Simonsson (2004) bland annat till att samla barnen för en 
lugn stund där de kan lära sig sitta still och lyssna. Detta är enligt våra pedagoger ett sätt att 
ge barnen en lugn stund tillsammans med en vuxen. Stunderna av spontanläsning är enligt alla 
pedagogerna ett sätt att uppmuntra barnen att upptäcka berättelserna i boken och på så sätt 
stimulera deras fantasi. Simonsson (2004) menar att barnen ibland behöver dela sina 
upplevelser från boken med andra barn eller vuxna för att skapa sig erfarenhet och mening. 
Flera av våra respondenter menar att barnboken som redskap ger tillfällen till nya upptäckter 
och erfarenheter hos barnen.  
  
När man sitter och läser för några få barn är det lättare att föra en vuxen- barnkommunikation 
om bokens innehåll. Doris nämnde hur viktigt det är med kommunikation och samspel när 
barn sitter tillsammans med en vuxen och tittar och samtalar runt en bok. Chambers (1995) 
menar att det idealiska vore att barn får lyssna på högläsning varje dag för att stimulera 
läsutvecklingen. Barnboken, rim och ramsor och sånger är olika sätt att stimulera barns 
språkutveckling. Alla pedagoger ansåg att genom barnboken stimuleras språket hos barnen, 
genom att de får större ordförråd, ökad ordförståelse, nyfikenhet på bokstäver och lär sig 
återberätta. När pedagogerna läser högt ur barnboken introducerar en första läs- och 
skrivinlärning hos barnen enligt Rhedin (2004). Vi anser att genom att ge barnen många 
läsupplevelser stimuleras den tidiga läs- och skrivutvecklingen i och med att barnen får höra 
flera olika texter. När barn själva får välja böcker på biblioteket är det inte ovanligt att de 
väljer en faktabok som verkar intressant för dem. När de sedan tittar i boken eller läser den 
ihop med en pedagog ger detta tillfälle till diskussioner som kan leda till lärande för barnen. 
Ett boksamtal kan väcka nyfikenheten hos barnen så att de vill veta mer om ett ämne som 
exempel natur, bokstäver eller siffror.  
  
Flera av pedagogerna menar att man kan lära sig matematik genom böckerna, bland annat 
genom att man letar efter hur många figurer det finns som är likadana. När pedagogerna läser  
vill barnen gärna räkna figurerna på bilderna. Det är viktigt att barnen får tillgång till böcker 
som handlar om siffror där man kan lära sig hur de ser ut och räkna antal. I Lpfö98 står det att 
barnen skall ”utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang” (s 13). Pedagogerna använder sig av olika material där de har hämtat idéerna ur 
pedagogiska matematikböcker för att stimulera barnens intresse och nyfikenhet för 
matematik.  
 
6.2.2 Temaarbete  
    
Temaarbete är en del av förskolans arbete där man enligt pedagogerna tar upp olika ämnen att 
fördjupa sig i. Människors olikheter till exempel som Anna berättade om att de skall arbeta 
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med i år för att barnen skall få en större förståelse av just detta. Ofta har man samma tema ett 
helt läsår. Enligt Kelly (2008) bör pedagogerna införa flera olika mångkulturella böcker och 
det krävs av pedagogen att hon skall känna sig förtrolig med kulturen i boken för att hon skall 
kunna föra fram budskapet. Pedagogernas syfte med en temabok är att barnen skall få djupare 
kunskap om ett ämne. Enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) kan sagor 
användas som del av ett tema för att fokusera på exempelvis naturen, människan eller 
matematik. I Lpfö98 är ett av strävansmålen  att barnen skall ”utveckla förståelse för sin egen 
delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt 
kunnande om växter och djur”(s13). Naturen är ett ämne som man kan plocka olika teman 
från som exempel skogen, vatten, våra vanligaste djur och växter, där barnen får en djupare 
kunskap om naturen och miljön.  
 
6.2.3 Böckerna till förskolan samt läsmiljön 
  
Alla pedagogerna nämnde att de kontinuerligt lånade barnböcker på stadsbiblioteket eller 
skolbibliotek. Ellen och Doris har tillgång till ett skolbibliotek i anslutning till förskolan, dit 
går de tillsammans med några barn åt gången och lånar böcker. Flora har också tillgång till ett 
skolbibliotek, men de har inte böcker som passar förskolebarn. Vi har en fundering på varför 
ett skolbibliotek med en förskola i anslutning inte har böcker anpassade även till förskolebarn.  
Rydsjö (2004) tar i sin artikel upp samma sak som några av våra respondenter tog upp, 
nämligen att det är svårt att ta med barnen till stadsbiblioteket på grund av resursbrist och 
långa avstånd. Detta såg vi som en skillnad mellan förskolornas möjligheter att låta barnen få 
följa med och utnyttja stadsbibliotekets stora utbud av barnböcker.  
 
Vi såg i intervjuerna att alla pedagogerna tycker att det är viktigt att barnen har tillgång till 
böcker på förskolan. Det är betydelsefullt för pedagogerna att böckerna finns lättillgängliga så 
att barnen skall kunna hämta en bok när han/hon själv har lust för det. I analysen av 
intervjuerna kan vi se att det endast är Cecilia som nämner att det är viktigt för barnen att 
boken ser inbjudande eller intressant ut. Pedagogerna menar att det skall finnas möjlighet för 
barnen att kunna krypa upp med en bok i en soffa eller en lugn vrå för en stunds avkoppling 
och kunna njuta av en bok, antingen de vill titta i boken själva eller ber en pedagog läsa för 
dem. Chambers (1995) menar att det bör finnas bestämda platser för läsning, kanske en soffa 
eller sittkuddar, det kan också finnas bokaffischer på väggarna, allt för att det skall vara lättare 
att koncentrera sig på boken.  
 
6.2.4 Andra användningssätt av barnboken 
 
Flanosagor är ett av de redskap som pedagogerna berättade att de använder sig av på 
förskolan. När man berättar en flanosaga för många barn har alla möjlighet att se bilderna 
samtidigt, genom att man sätter upp bilderna på en tavla eller en vägg samtidigt som man 
berättar. Detta sätt att berätta en saga på anser våra respondenter passar små barn då det är 
viktigt för dem att se bilderna samtidigt som de hör texten. Ellen berättade att när barn har en 
nära relation till en saga kan de om de får veta vad sagan heter återberätta den med stöd av 
bilderna.  
 
 
6.2.5 Didaktiska konsekvenser 
 
Det är viktigt att tänka på att läsningen med barnen bland annat skall skapa en gemenskap och 
en mysig stund av avkoppling och närhet då man tillsammans kan njuta av en bok. Enligt oss 
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är stunden tillsammans med några få barn och en rolig barnbok ett sätt att sätta en extra 
guldkant på vardagen, läs stunden måste inte alltid handla om lärande den kan få vara bara 
rolig och avkopplande också. 
 
Om barnen skulle vilja dra sig tillbaka med en barnbok i lugn och ro, tycker vi att man på 
förskolan skall försöka ordna en plats där det är lugnt och att barnen inte störs av andra 
aktiviteter som pågår samtidigt. Det är viktigt för barnen att de ibland får möjligheten till att 
njuta och koppla av tillsammans med en barnbok och kanske för att hämta inspiration till nya 
lekar. För att barnen skall välja denna plats bör den vara inbjudande och lockande med en 
skön soffa eller några goda golvkuddar i en mysig vrå som skapar en känsla av lugn och ro för 
barnen. Som pedagog bör man arrangera böckerna i anslutning till läsvrån på ett sådant sätt att 
de inbjuder barnen till att vilja titta i böckerna och även vilja höra sagorna. Enligt Chambers 
(1995) bör pedagogerna anordna särskilda platser för läsning där barnen kan koncentrera sig 
på boken och ge den hela sin uppmärksamhet. 
 
Eftersom den planerade läsningen återkommer i stort sett varje dag tycker vi samma som våra 
respondenter att man skall ha ett sådant bokutbud att det passar olika åldersgrupper. Det är 
viktigt att anpassa svårighetsgraden på barnboken efter de barnen som skall höra sagan. Blir 
boken för svår ledsnar barnen fort och tappar koncentrationen vilket gör att de inte får någon 
behållning av sagan. När barnen kommer spontant och ber pedagogen läsa, har de valt boken 
för att den tilltalade dem eller såg intressant ut och då kanske de klarar av en svårare bok. Vi 
tänker som så att då kanske man inte skall läsa boken ordagrant utan berätta den på ett lite 
enklare sätt. Vi upplever att när barnen har hittat en bok som de tycker är intressant har de 
inga svårigheter att sitta och lyssna en längre stund. 
 
När man berättar sagor och berättelser från litteraturen skapar detta fler erfarenheter och 
stimulerar fantasin hos barnen enligt Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993). Vi 
menar att pedagogerna bör använda sig av barnboken så mycket som det är möjligt för att ge 
barnen större kunskap inom flera områden. Därför tycker vi att barnen skall ha tillgång till 
barnböcker som lockar och väcker deras nyfikenhet till att vilja veta mera om olika saker. När 
pedagogerna lånar eller köper böcker till förskolan anser vi att det bör vara variation på 
utbudet så som bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker. 
  
Nästan alla respondenter svarade att barnen inte kunde följa med till stadsbiblioteket för att 
det saknades resurser eller allmän kommunikation. Vi skulle önska att det fanns möjlighet och 
resurser för att alla barn skulle kunna göra åtminstone ett eller två besök på biblioteket under 
terminen. Möjligheten för barnen att komma till biblioteket och se hur mycket böcker det 
finns att välja mellan kan göra att de blir mer stimulerade till bokläsning vilket kan främja 
framtida läs- och skrivinlärning och matematik.  
 
Ett sätt att använda barnboken på är att ha de vanligaste barnböckerna på språk som våra 
invandrarbarn har. Föräldrarna har då en möjlighet att få låna hem böckerna för att barnen 
även skall få sagan på sitt hemspråk. Det är bra för barnen att dels få höra sagan på svenska på 
förskolan och dels få den på sitt hemspråk hemma, detta anser vi är bra för barnens 
språkutveckling. Arnqvist (1993) menar att pedagogerna bör skapa möjligheter för barn som 
är tvåspråkiga att praktisera båda språken. Om man på förskolan har barnböcker på olika 
språk menar vi att det kan vara till hjälp för våra tvåspråkiga barn i deras språkutveckling då 
de får sagan läst även på sitt modersmål.  
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Barnboken kan även användas till att göra en teater av. När barnen har hört en saga flera 
gånger tidigare kan man sedan dramatisera den tillsammans med barnen. Barn och pedagoger 
hjälps då åt med alla förberedelser, som dekor, dräkter, rekvisita med mera. När alla 
förberedelser är klara och det är dags för föreställning får barnen möjlighet att spela upp sagan 
de arbetat med. Att få arbeta med en teater utifrån barnboken menar vi är lärande och 
utvecklande för barnen både när det gäller fantasin, samspelet och språket. När pedagogerna 
och barnen har arbetat konkret tillsammans med barnboken kan detta ge barnen en ny 
dimension av sagan. Som pedagog kan man välja en barnbok som har ett budskap som 
exempel behandlar mobbing, empati, vänskap. Vi tänker på barnböcker som Pricken, Grodan 
hittar en vän med flera. Vygotskij (1930/1995) menade att man skall låta barn skapa och 
bygga, det är inte resultatet som är det viktiga utan det är processen som skapar och 
förverkligar fantasin.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
I vår undersökning blev vi förvånade över att endast två pedagoger spontant nämnde att de 
kopplar barnboken till läroplanen. Vi funderar därför på om det är så självklart för 
pedagogerna att koppla läroplanen till hur de använder sig av barnboken eller om de inte 
tänker på kopplingen mellan läroplanen och barnboksanvändningen. 
 
Då läroplanen är styrdokumentet för förskolan är det intressant att få veta om pedagogerna 
anser att det är så självklart att man inte behöver nämna den. I Lpfö98 står det att förskolan 
skall sträva efter att varje barn: 
 
 ”utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord,  
 sitt intresse för skriftspråket och för förståelsen av symboler samt deras  
 kommunikativa funktioner”(s 13). 
 
Enligt läroplanen skall barnens undersökande, deras nyfikenhet samt lusten för att lära vara 
utgångspunkten för hur pedagogerna skall utforma verksamheten på förskolan. Det är utifrån 
varje barns kunskaper, behov, intressen och åsikter den skall formas, för att barnen skall 
stimuleras i sitt ordförråd och i det lästa och skrivna språket.    
 
Vi tycker därför att det vore intressant att undersöka hur pedagogerna arbetar med barnboken 
i förhållande till läroplanen.  
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7 Tack 
 
Vi vill tacka alla pedagoger som har ställt upp på intervjuer i vår undersökning, utan er 
medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  
 
AnnaCarin Elf som varit vår handledare skall ha ett stort tack för all hjälp och allt stöd samt 
goda råd under vår undersökning. 
 
Till sist vill vi tacka våra underbara familjer som ställt upp och stöttat oss under vårt 
examensarbete.   
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Bilaga 2 
 

 
 

Tankekarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Lärande 
                                                                                                                  På vilket sätt? 
Användning                                                                                               Vad lär de sig? 
H ur går det till?                                                                                      
Berätta mera?                                             
När på dagen?  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Barnbok 
 
 
 
 
 
 
 
Val 
Hur kom ni på de här  
lånereglerna? 
Varför? 
 
 
 
Följdfrågor: 
Hur menar du? 
Vad tänker du då? 
Kan du förklara/berätta mera? 
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