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BAKGRUND: 
I bakgrunden beskrivs först centrala begrepp för undersökningen. Därefter behandlas 

barnlitteraturens plats i Lpfö 98. Barnlitteraturen beskrivs ur ett historiskt perspektiv samt 

utifrån nationell och internationell forskning gällande ämnesområdet. I den teoretiska ramen 

behandlas Robert E. Probst teori kring litteraturarbete i ett socialt sammanhang. 

 

SYFTE: 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar och erfarenheter av barnlitteratur 

som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. 

METOD: 
Utgångspunkt för undersökningen är kvalitativ metod och undersökningsverktyget är self 

report. Urvalet består av åtta förskollärare verksamma i förskolan.  

 

RESULTAT: 
Resultatet visar att samtliga förskollärare i studien ser barnlitteraturen som ett pedagogiskt 

verktyg för att arbeta med flertalet delar i Lpfö 98. Samtliga förskollärare beskriver att de har 

erfarenhet av att använda barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg. Förskollärarna 

använder sig främst av boksamtal och dramatisering i bearbetningen av litteraturen. Främst 

beskrivs arbetet med värdegrundsfrågor samt arbete med ämneskunskaper utifrån 

barnlitteraturen.  
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1. Inledning 
Inom förskolepedagogiken har barnboken länge haft en given roll, både som uppfostrande 

redskap och som ett gemytligt tidsfördriv. Vår nyfikenhet på barnlitteraturens roll i förskolan 

stärktes då vi kom i kontakt med Svenska barnboksakademins (2010) 17 skäl till barnboken, 

där boken anses kunna stimulera barns utveckling. Bland annat beskrivs litteraturens 

möjligheter att utveckla barns empatiska förmåga, öka deras insikter om omvärlden och sig 

själva samt utveckla deras ämneskunskaper. Utifrån dessa 17 användningsområden blev vi 

intresserade av att se hur barnlitteraturen kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att i 

förskolan arbeta konkret med olika områden i Lpfö 98 (2006).  

Vi har även reflekterat över att barnlitteraturens roll som ett pedagogiskt verktyg i förskolan 

ibland glöms eller prioriteras bort. När vi har varit ute i verksamheten har vi observerat att 

högläsningstillfällena sällan initieras av pedagogen. Barrentine (1996) beskriver att ett 

högläsningstillfälle inte endast har som syfte att vara en trevlig stund. Pedagogen bör ha 

förberett högläsningen genom att läsa på texten och reflektera över dess innehåll, så att arbetet 

kan anpassas efter barnens erfarenhetsvärld. Barrentine skriver vidare att målen för 

högläsningen aldrig får vara så fasta att barnens aktuella tankar blir förbisedda utan de bör 

istället bli upplyfta till diskussion. 

Det visar sig alltså att det finns en mängd pedagogiska vinster för förskollärarna i arbetet med 

barnlitteraturen. Vår upplevelse är dock att det finns relativt lite forskning bedriven i 

förskolan kring barnlitteraturens möjligheter som pedagogiskt verktyg. Forskningen som finns 

är främst inriktad på barnens perspektiv. Med dessa erfarenheter och de nya insikter vi tagit 

till oss vill vi undersöka hur verksamma förskollärare tänker kring och vilka erfarenhet de har 

av att arbeta med barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.  

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar och erfarenheter av barnlitteratur 

som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Frågeställningar: 

 Vilka områden i Lpfö 98 anser förskollärarna att de kan behandla genom sitt arbete 

med barnlitteratur? 

 Vilka didaktiska tillvägagångssätt använder eller har förskollärarna använt sig av i 

arbetet med barnlitteratur? 
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3. Bakgrund 
I följande kapitel beskrivs centrala begrepp i vår undersökning. Därefter behandlas 

barnlitteraturens plats i Lpfö 98 samt att barnlitteraturen beskrivs ur ett historiskt perspektiv. 

Till sist behandlas nationell och internationell forskning gällande ämnesområdet.   

3.1 Centrala begrepp 
Barnlitteratur kan uppfattas som ett svårdefinierat begrepp. Kåreland (2009) skriver att 

barnlitteratur inte får missuppfattas till att innehålla allt vad barnen läser då de tar del av en 

mängd olika litterära genrer. Definitionen av barnlitteratur innefattar istället det som 

bokförlagen väljer att ge ut under benämningen barnlitteratur. I vår undersökning har vi valt 

att använda oss av Kårelands definition av barnlitteratur. Synonymt med barnlitteratur 

används litteratur, barnbok, bok och saga.  

Begreppet boksamtal har vi valt att se utifrån Chambers (1998) beskrivning. Boksamtal är ett 

verktyg för att lyfta fram och ventilera känslor och tankar som texten har väckt hos barnen. 

Pedagogens roll blir då att vid högläsningen ställa frågor som öppnar upp för jämförande av 

texter och egna erfarenheter enligt Chambers.  

3.2 Barnlitteraturens plats i Lpfö 98 
I Lpfö 98 (2006) finns inte användandet av barnlitteratur omnämnt. Kåreland (2009) skriver 

att det kan ha sin grund i att barn i förskoleåldern oftast inte har förmågan att läsa själva. Det 

är således upp till varje enskild pedagog att bestämma om man vill använda barnlitteraturen 

för att arbeta med läroplanens olika delar i sin verksamhet. Lpfö 98 (2006) lyfter dock fram 

pedagogens uppgift att arbeta med barns skriftspråkliga utveckling. Likaså finns 

strävansmålet att arbeta med matematik i ett sammanhang där barnen förstår matematikens 

användningsområde. Värdegrundfrågor och kulturarvet är ytterligare delar som lyfts fram. I 

SOU-rapporten Jämställd förskola (SOU 2006:75) belyses vikten av att pedagoger i förskolan 

aktivt arbetar med läroplanens värdegrundsuppdrag. Det kan göras genom barnlitteraturen där 

områden som kulturella skillnader, sociala klasskillnader och genus kan lyftas fram. Ett 

exempel på arbetet med värdegrundsfrågor är enligt SOU 2006:75 (2006) att pedagogerna i 

förskolan genomför genusmedvetna bokval. Det innebär att pedagogerna inte tar bort litteratur 

utan istället breddar utbudet för att vidga barnens syn på olika könsmönster. Ett boksamtal vid 

högläsningen där öppna frågor ställs kan på så sätt skapa ett reflekterande tankesätt hos 

barnen som gynnar förståelsen för värdegrundsfrågor. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005b) beskriver att flera av strävansmålen i Lpfö 98 kan 

bearbetas genom barnlitteraturen. De områden i Lpfö 98 som författarna belyser är barnens 

själv- och omvärldsuppfattning, språkutveckling, läs- och skrivutvecklingen, 

värdegrundsfrågor och förmedling av kulturarvet. Det kan dock nämnas att 

Utbildningsdepartementets (2009) förslag till den nya läroplanen för förskolan tar upp 

barnlitteraturens plats i verksamheten. Bokens användningsområde som pedagogiskt verktyg 

beskrivs som språkstimulerande och gynnande för läsförståelsen i samband med högläsning 

med tillhörande boksamtal.   
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3.3 Barnlitteraturens utveckling 
Litteratur som specifikt riktar sig till barn introducerades så sent som på slutet av 1800-talet 

skriver Rhedin (2001). Det är dock främst under 1900-talet som den moderna barnlitteraturen 

har vuxit sig stark. Kåreland (2009) skriver att barnboken under förra seklet har genomgått 

flera förändringar i takt med att samhället har förändrats. En av de mest framträdande 

förändringarna är att barnsynen har ändrats till att lyfta fram barnet som en kompetent individ 

menar Rhedin (2004). Det till skillnad från att barnboksförfattarna i början av seklet 

framförallt framställde barn som antingen plikttrogna eller olydiga. Kåreland (2009) förklarar 

att bokens främsta uppgift då var att uppfostra och socialisera barnen in i samhället.  

Under andra hälften av 1900-talet framställdes barnet allt mer som en självständig individ i 

barnlitteraturen, mycket tack vare Astrid Lindgrens barnskildringar förklarar Rhedin (2004). 

Fokus låg nu på barnets egna tankar och idéer samt på frigörelsen från de vuxnas värderingar. 

Genom samhällets förändringar blev det under 60- och 70-talet allt vanligare med litteratur 

som tog upp verklighetsförankrade svåra ämnen så som sociala misärer och utanförskap 

skriver Kåreland (2009). Ämnen som feminism och jämställdhet blev även de aktuella 

områden inom barnlitteraturen. Kåreland beskriver vidare att barnboksförfattarnas 

beskrivningar av familjekonstellationer har förändrats från den kristna kärnfamiljen till att 

dessutom inrymma nya familjemönster. Rhedin (2004) skriver att det är en fördel att 

pedagogerna i förskolan har kännedom om barnlitteraturens utveckling, då förskolans litterära 

kanon till stor del består av böcker skrivna under hela 1900-talet. 

3.4 Tidigare forskning 
I forskningen framträder en variation av områden som i förskolan kan bearbetas genom 

barnlitteraturen. I följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av dessa olika 

användningsområden i förskolan. Därefter fördjupar vi oss i delar av den forskning som finns 

kring värdegrundsfrågor, språkutveckling samt matematisk utveckling i relation till 

barnlitteratur. 

Barnlitteraturen i förskolan  

Användandet av barnlitteraturen i förskolan följer vissa generella drag. Melander (2003) 

beskriver i sin studie hur interaktionen kring barnlitteraturen skiljer sig åt mellan förskola, 

förskoleklass och skola. Den främsta skillnaden är att det i förskolan råder en barnstyrd 

läsaktivitet med hög interaktion barn emellan och mellan barn och pedagoger. Interaktionen 

kan beskrivas som ett boksamtal där ämnen som är direkt relaterade till bokens innehåll samt 

andra tankar som väckts hos barnen kan ventileras. Melander belyser att högläsningen 

dessutom har en ordningsskapande funktion. Det visar sig på så sätt att regler utformas för hur 

barnen ska bete sig under aktiviteten. Det är starten till den skolförberedande aktivitet som 

därefter fortsätter i förskoleklassen. 

Simonssons (2004) studie behandlar bilderbokens plats i förskolan och beskriver ett antal 

pedagogers syn på barnlitteraturens användningsområden. Pedagogerna i Simonssons studie 

lyfter bland annat fram barnboken som ett kulturarv som ska förmedlas till nästkommande 

generation. Boken ses som en källa för ny kunskap samt att den kan vara språkutvecklande, 

framförallt genom att barnen får en större ordförståelse. Barnlitteraturen står även för fantasi 
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och möjligheter till estetiskt skapande i verksamheten. Ett annat syfte som pedagogerna lyfter 

fram är att barnen ska få träna på att sitta stilla vid högläsningssituationer och då främst för att 

de ska få uppleva ett lugn i en annars stressig vardag. Asplund Carlsson och Pramling (2005) 

beskriver att arbetet med sagor kan ge nya erfarenheter till barnen vilket kan utveckla de 

erfarenheter som de har sedan tidigare. Dessa erfarenheter bildar tillsammans nya nätverk som 

barnen kan använda sig av senare i livet när de tillägnar sig ny kunskap.  

Barnlitteraturen som verktyg för värdegrundsfrågor 

Barnlitteraturen ger många möjligheter till att arbeta med barns värdegrundsutveckling bland 

annat i frågor kring genus, kulturella skillnader och empatisk utveckling. Rosenblatt (2002) 

anser att ett barn som får möta litteratur kontinuerligt under sin uppväxt kan få en ökad känsla 

för det sociala samspelet. Det sker genom att barnen i litteraturen får möta en rik variation av 

exempelvis karaktärer, livsöden och demokratiska värderingar. De fiktiva mötena förbereder 

på så sätt barnen på samspel i den egna vardagen.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005c) menar att synen på hur pojkar och flickor bör agera har 

förändrats över tid i barnlitteraturen. I den moderna barnlitteraturen kan barnen få möta 

karaktärer som utmanar de traditionella könsmönster som är vanligt förekommande i klassisk 

barnlitteratur. Det är därför viktigt att det i förskolan finns en rik variation av böcker då dessa 

till viss del kan påverka hur barnen ser på sig själva och sin könstillhörighet. Det belyser även 

Davis (2003) i sin studie där ett antal barn fick ta del av sagor som utmanar de stereotypa 

könsmönstren i samhället. Exempelvis fick barnen möta sagor där kvinnliga och manliga 

karaktärer tilldelats roller som av tradition tillhört det andra könet. I studiens resultat visar det 

sig att barnen var konservativa i sitt tänkande om vad som är manligt och kvinnligt. Davis 

betonar därför vikten av att barnen får möta litteratur som belyser icke stereotypa 

könsmönster i samma omfattning som traditionell litteratur. Kåreland (2005) beskriver att det 

har skett en viss förändring gällande synen på traditionella könsmönster inom barnlitteraturen. 

I nyutgiven barnlitteratur är stereotypa könsmönster dock fortfarande vanligt förekommande. 

Levin (2007) lyfter fram litteraturens möjligheter för att stärka barns kulturella identitet. Om 

barnen i tidig ålder får ta del av litteratur som utmanar kulturella stereotyper kan det leda till 

att de får en mer respektfull inställning till andra kulturer. När barnen får ta del av en bok där 

handlingen utspelar sig i den kultur barnen själva kommer ifrån kan de känna igen sig och på 

så sätt även stärka sin kulturella självkänsla. I en barngrupp där det finns flera olika kulturella 

tillhörigheter kan barnlitteratur som utspelar sig i olika kulturer öppna upp för samtal. 

Diskussionerna i gruppen kan behandla de likheter barnen kan se vid jämförelser mellan den 

fiktiva historien och verkligheten. Det ger även tillfälle till att jämföra olika kulturer. Den 

fiktiva historien bör dock vara fri från kulturella stereotyper för att barnen ska få en så 

realistisk uppfattning som möjligt (Levin 2007). 

För att barn ska utveckla sin empatiska förmåga är det viktigt att de får komma i kontakt med 

konkreta exempel på vad en empatisk förmåga innebär skriver Upright (2002). Den valda 

barnlitteraturen bör innehålla ett tydligt dilemma för barnen att samtala om. Det bör inte bara 

finnas ett rätt alternativ utan det bör finnas möjlighet för flera lösningar på ett och samma 

problem. Upright menar att empati inte är en medfödd förmåga utan att det är något som 
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barnen måste få möta och träna på. Att arbeta med barnlitteratur som en bas för rollspel där 

barnen får erfara andra människors perspektiv ses då som värdefullt. De moraliska dilemman 

som finns i bokens handling kan pedagogen även arbeta med för att gynna barnens förståelse 

för sagans innebörd skriver Pramling et. al (1993). Därefter kan sagans moraliska dilemman 

jämföras med de dilemman som karaktärer barnen möter i exempelvis barnprogram står inför. 

Då barnens intresse och motivation höjs genom att de är bekanta med karaktärerna kan 

diskussionen kring värdegrundsdilemman bli mer greppbar och lustfylld för barnen. 

Barnlitteraturen som ett verktyg för språkutveckling 

Barnens språkutveckling är något som kan bearbetas genom barnlitteraturen. Beroende på hur 

högläsningssituationen utformas har barnen möjlighet att tillägna sig ett flertal olika språkliga 

kunskaper. Vid de tillfällen då barnen kan se texten samtidigt som den läses högt kan 

pedagogen på ett naturligt sätt uppmärksamma dem på läsriktningen klargör Lundberg (2008). 

Dessutom möter barnen ett mer syntaktiskt utvecklat språk vid högläsningen. Lundberg 

beskriver vidare att barnens ordförråd utökas genom högläsning med tillhörande samtal. Det 

beror på att den lästa texten oftast innehåller ett mer varierat språk än vid ett vanligt samtal. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005a) har observerat hur barnlitteratur kan användas som 

grund för att lära ut språkljud. Ny litteratur och ramsor kan kopplas till varje nytt språkljud 

och det vidgar barnens fonologiska medvetenhet.  

Elbro (2004) skriver att enbart högläsning, som tidigare setts som ett verktyg för att stimulera 

barnens ordförråd och läsutveckling, endast ger ett begränsat resultat. Ordförrådet kan dock 

stimuleras genom ett boksamtal under eller efter högläsningen. Högläsningen i sig bidrar 

endast till en något förbättrad läsförståelse menar Elbro. Det är istället främst genom de 

litterära erfarenheterna av omvärlden som läsförståelsen gynnas. Kleeck (2008) betonar att 

barnen får en uppfattning om texters kommunikativa sida genom att möta vuxna i en läsande 

kontext. Genom att barnen får en uppfattning om texters syfte och genom att delta i 

högläsning ökar möjligheterna för att ett läsarintresse ska växa fram hos dem. Kleeck belyser 

även högläsningens funktion för att stärka barnens grammatiska och semantiska medvetenhet 

och att det framförallt uppnås genom boksamtal. Enligt Elbro (2004) kan barnens sociala, 

kulturella och ekonomiska uppväxtmiljö till viss del påverka inställningen till litteraturen. 

Den förväntan barnen har på sig från vuxna i omgivningen att utveckla sin läsförmåga kan 

även det påverka läsutvecklingen. Barn som under sin uppväxt möter vuxna som värdesätter 

texter har outtalat en högre förväntan på sig att själva bli aktiva läsare menar Elbro. Det som 

främst påverkar barnens läsutveckling är därför föräldrarnas intresse för läsning. Det intresset 

bär barnen sedan med sig till förskolan och skolan.  

Barnlitteraturen som ett verktyg för matematikutveckling 

Ett annat ämnesområde som kan bearbetas utifrån barnlitteraturen är barns matematiska 

utveckling. Sterner och Lundberg (2002) uppmärksammar betydelsen av att barnen får en god 

förmåga att göra inre mentala bilder av matematiska problem. Det stärker i sin tur förmågan 

att använda de inre bilderna i bearbetningen av litteraturen. Det bidrar även till möjligheten att 

strukturera upp tankarna, vilket gynnar den matematiska problemlösningsförmågan. 

Fantasivärlden som barnen möter i litteraturen och den av högläsningen gynnade 

läsförståelsen stärker den kreativa problemlösningsförmågan. Genom högläsning blir barnen 
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bekanta med ett mer tydligt språk, får ett större ordförråd och en förståelse för språkets 

grammatiska uppbyggnad. Dessa delar har en positiv inverkan på den matematiska förmågan 

och då främst vid problemlösning där barnen ska tolka innehållet i en berättelse (Sterner & 

Lundberg 2002).   

Jennings et. al (1992) har studerat huruvida barns matematikkunskaper ökar i samband med 

användandet av barnlitteratur. I studien använder sig forskarna av böcker utan ett specifikt 

matematiskt innehåll. Barnen fick utifrån bokens innehåll erfara olika mätinstrument och tala 

om hur dessa används. De fick reflektera över öppna frågor där litteraturens karaktärer 

jämfördes med verkligheten. Barnen fick även arbeta med antal och andra matematiska 

begrepp. Studien visar att litteraturen stimulerar barnens begreppsbildning samt ger dem ett 

större intresse för matematik. Den vinsten som lyfts fram är barnens förståelse för att 

matematiken har en plats och ett användningsområde i deras vardag (Jennings et. al 1992). 

Shatzer (2008) skriver att pedagogen kan utgå från olika typer av barnböcker vid arbetet med 

matematik. Det kan var böcker med ett förutbestämt matematiskt innehåll eller böcker där ett 

förutbestämt matematiskt innehåll saknas. Det viktiga är att barnlitteraturen ger matematiken 

en verklighetsförankrad problemlösningskontext. De vinster som Shatzer ser i arbetet med 

matematik utifrån barnlitteratur är att barnen i samspel med pedagogen och kamraterna får 

möjlighet att resonera och diskutera tillsammans. Diskussionerna kan behandla den 

matematiska problemlösningen som finns inskriven i litteraturen eller problem som skapas 

utifrån textens innehåll. Dessutom får barnen möjlighet att arbeta med olika områden inom 

matematiken så som taluppfattning och rumsuppfattning samt att barnen utvecklar ett rikt 

förråd av olika matematiska strategier menar Shatzer. Bilderna i barnlitteraturen kan även 

vara utgångspunkt för utforskandet av matematik skriver Heuvel-Panhuizen och Boogaard 

(2008). Bilderna i barnböcker kan stötta och utmana barnens tänkande då de bland annat 

utforskar antal och rumsuppfattning.  
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4. Teoretisk ram 
Vår undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket innebär att vi ser 

att lärandet sker i ett socialt samspel mellan individer. Arbetet med litteraturen i förskolan ser 

vi som en social aktivitet, då samspel sker i interaktionen mellan pedagog och barn och även 

mellan barnen vid högläsningssituationen. Vår utgångspunkt är Robert E. Probst (1994) teori 

om litteraturarbete i ett socialt sammanhang. Teorin utgår från en skolkontext men vi ser den 

som användbar även inom förskolan eftersom barnen redan då använder texter för lärande. I 

förskolan sker det till skillnad från i skolan främst i samspelet med pedagogen vid 

högläsningssituationer. Probst (2004) ser litteraturen som ett sätt för individen att få inblick i 

och organisera sitt eget liv. Detta görs genom att barnen får jämföra det egna livet med de 

litterära karaktärernas. Probst (1988) framhäver dessutom vikten av att litteraturarbetet sker i 

en gemenskap för att barnen ska få olika variationer av tolkningar av samma text. Den 

variationsrikedomen stärker barnens möjlighet att se sina egna tankar och att reflektera över 

hur de egna tolkningarna förhåller sig till medläsarnas.  

Probst (1994) beskriver hur litteraturen kan bearbetas utifrån fem områden. Tillsammans kan 

de fem områdena bilda ett större användningsområde för litteraturen. Det första området är 

Knowing about self där barnen genom litteraturen får en större förståelse för sig själva. Det 

görs genom att barnen får upptäcka likheter och olikheter mellan sig själva och karaktärer 

eller händelser i barnlitteraturen vilket kan kopplas till egna erfarenheter och minnen. Barnen 

får dessutom möjlighet att reflektera över egna värderingar, idéer och känslor som väckts 

under läsningen. De egna tankar kan även sammankopplas med de andra gruppmedlemmarnas 

reflektioner kring litteraturen. Probst benämner detta som Knowing about others vilket 

innebär att barnen utvecklar en förståelse för att texter kan upplevas på olika sätt av olika 

individer. Barnen behöver få möjlighet att diskutera sin upplevelse av litteraturen med andra 

för att upptäcka likheter och skillnader i hur texten uppfattas. Litteraturen blir även en 

utgångspunkt för barnen för att få en inblick i andra människors livssituation.  

Ytterligare ett område som Probst (1994) behandlar är Knowing about texts vilket handlar om 

att barnen tillägnar sig kunskap om hur texter är uppbyggda och får kunskaper om olika 

genrer. Barnen bör dessutom få tillfälle till att utveckla sin förståelse för ett kronologiskt 

händelseförlopp, ords och begrepps betydelse samt träna sig på att återberätta. Barnen 

behöver även få förståelse för att en text kan upplevas olika beroende på vilka erfarenheter, 

intressen och kunskaper individen har, vilket Probst benämner Knowing about contexts. 

Barnen får även kunskap om att en text kan tolkas olika beroende på när i livet och i vilken 

miljö individen möter texten. Det sista området Probst lyfter fram är Knowing about 

processes (of making meaning) där barnen får kunskap om andra läsares olika sätt att ta sig an 

och bearbeta en text. Det kan ske genom att läsa texten flera gånger, jämföra med andra texter 

och genom att bedöma vad som är väsentligt i texten. Genom att möta andras bearbetningssätt 

blir barnen medvetna om sina metoder för att skapa mening i texter. 
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5. Metod 
I metodkapitlet beskrivs vår vetenskapliga utgångspunkt och undersökningsredskapet self 

report. Urvalet och de forskningsetiska principerna skildras i var sitt avsnitt. Slutligen 

beskrivs genomförandet, hur studiens tillförlitlighet och giltighet har stärkts samt 

analysarbetet.  

5.1 Kvalitativ metod 
I en kvalitativ studie är fokus på att undersöka respondenters uppfattningar kring ett fenomen 

som forskaren anser att det finns outforskade, bristfälliga eller inte lägre giltiga kunskaper om 

menar Starrin (1994). Vidare beskriver författaren att syftet inte är att finna ett rätt svar utan 

att se de variationer som finns bland studiens deltagare. Thurén (2007) framhåller att antalet 

respondenter inte behöver vara omfattande i en kvalitativ undersökning då forskningen inte 

har som mål att resultera i ett statistiskt resultat. Starrin (1994) menar att forskaren därför inte 

kan använda det kvalitativa resultatet för att dra generella slutsatser utan resultatet är endast 

en version av hur fenomenet kan yttra sig. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår 

undersökning då vi vill få en djupare förståelse för de variationer av uppfattningar som finns 

kring studiens syfte. 

5.2 Undersökningsredskap  
I vår undersökning har vi valt att använda oss av redskapet self report för att ta reda på 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter av forskningsfenomenet. Davidsson (2007) 

skriver att self report är ett undersökningsredskap inom den kvalitativa metoden. I en 

undersökning gjord med self report lämnar forskaren ut en eller flera frågor till ett antal 

respondenter och ber dem beskriva sina tankar kring och upplevelser av ett fenomen. 

Respondenten får information om att så detaljerat som möjligt uttrycka sig i text eller bild för 

att besvara forskarens frågor. På så sätt får forskaren en inblick i respondentens erfarenheter 

och efterföljande reflektioner. En styrka som Davidsson belyser med self report som redskap 

är att respondenten får tid att tänka igenom sitt svar vilket sedan skrivs ner med egna ord, 

alternativt ritas som en beskrivande bild. Det ger enligt författaren ett utförligt och 

genomtänkt svar. Bachelor och Joshi (1993) beskriver Giorgis tankar om vikten av att 

forskaren ställer frågor som bildar en tydlig ram för respondenten, vilket har sitt ursprung i 

den fenomenologiska forskningen. Ramen vägleder respondenten till att skriva en utsaga som 

överrensstämmer med det område som forskaren har för avsikt att studera. Avgränsningen är 

av stor vikt då det inte alltid finns möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten.  Vi anser 

att den avgränsande ramen är betydelsefull även för vår undersökning, då vi önskar att 

utsagorna främst ska rikta sig mot det som är relevanta för vår studie. 

När resultatet av en self report är insamlat påbörjar forskaren analysarbetet. Bachelor och 

Joshi (1993) beskriver Giorgis modell för att analysera texter inom fenomenologin. Det första 

steget för forskaren är att skapa sig en helhetsbild av den text respondenten skrivit. Därefter 

väljer forskaren ut olika fokusområden som är relevanta för ämnet och utifrån dessa ställs nya 

frågor till respondenten. Nästa steg i analysarbetet är att skala av texten så att den endast 

innehåller det som är relevant för forskningen. Därefter översätts utsagan till ett vetenskapligt 

språk och de utsagor som nedtecknats kopplas till studiens syfte. Till sist sammanställer 
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forskaren de strukturer som är väsentliga för undersökningen utifrån så kallade relativa och 

generella strukturer. Den relativa strukturen utgår från respondenternas individuella 

beskrivningar, vilka vi synliggör i undersökningens resultat, och den generella strukturen 

utgår från det forskaren funnit gälla generellt för fenomenet.  

5.3 Urval 
I vår studie har vi valt att rikta oss till yrkeskategorin förskollärare för att undersöka deras 

tankar och erfarenheter av att använda barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg. Tolv 

stycken förskollärare verksamma på sex olika förskolor har tillfrågats om deltagande. 

Förskolorna ligger i tre olika kommuner. För att urskilja de olika respondenterna i resultatet 

har vi valt att numrera utsagorna från respondenterna och kalla dem Förskollärare 1 och så 

vidare. Av de tolv utlämnade frågeformulären returnerades åtta stycken tillbaka till oss. Det 

innebär ett bortfall på fyra stycken utsagor. Anledningen till bortfallet beror i två fall på att 

förskollärarna haft svårt för att finna tid till att skriva en sammanhängande text vilket vi fått 

kännedom om via e-post.  

5.4 Etik 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid 

en vetenskaplig undersökning. Den första principen är informationskravet vilket innebär att 

respondenten har rätt att bli informerad om syftet med studien. Samtyckeskravet betyder att 

respondenten alltid har rätt att neka till deltagande i undersökningen. Respondenten har även 

rätt att avbryta sin medverkan utan att utsättas för påtryckningar eller andra negativa 

konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas svar ska avkodas så att 

utomstående personer inte kan härleda dem tillbaka till respondenten. Det insamlade 

materialet ska förvaras så att ingen obehörig ska kunna ta del av det. Den sista principen är 

nyttjandekravet vilken betyder att det insamlade materialet endast får användas i vetenskaplig 

forskning.  

För att tillgodose de etiska principerna har vi i vår undersökning informerat respondenterna 

om syftet med undersökningen och att deras deltagande är frivilligt. Detta har gjorts genom ett 

missivbrev (se bilaga 1) samt genom muntlig information till respondenterna. Vi upplyste om 

att de har möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Vi har även informerat om att 

materialet endast är till för denna enskilda studie. Därefter har de fått ge sitt samtycke till att 

delta i undersökningen. Konfidentialitet säkerställs genom att respondenterna har tilldelats 

frankerade kuvert för returnerande av utsagorna. De har även fått möjlighet att välja mellan 

två returneringsadresser då antalet respondenter vi individuellt uppsökt inte är så omfattande.  

5.5 Genomförande 
I inledningen av studien sökte vi upp relevant forskning och annan litteratur vilken fördelats 

mellan oss och bearbetats individuellt. Litteraturen har därefter diskuterats utifrån hur 

forskningen kan relateras till vårt syfte. Som förberedelse till undersökningsmomentet 

genomfördes en pilotstudie för att granska hållbarheten på våra frågor samt det medföljande 

missivbrevet. Två verksamma förskollärare fick besvara och lämna åsikter kring 

utformningen av missivbrevet och frågeformuläret. Vi tog till oss av deras åsikter och därefter 

omformulerades och förtydligades frågorna samt den medföljande informationen.  
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Efter att vi bearbetat resultatet från pilotstudien kontaktade vi individuellt sex förskollärare 

vardera. Missivbrev samt frågeformulär (se bilaga 1) lämnades personligen ut till de tolv 

förskollärare som gett sitt samtycke till att delta i studien. I dokumenten fanns 

undersökningens syfte samt vald metod beskriven. Vid det tillfället erbjöds dessutom 

deltagarna att ställa frågor om undersökningen. I samband med det personliga mötet lämnade 

majoriteten av förskollärarna sitt samtycke till deltagande. En deltagare valde att utnyttja 

möjligheten till betänketid och delgav sitt medgivande vid ett senare tillfälle. Respondenterna 

fick två veckor på sig att besvara frågeformuläret via en self report. En påminnelse skickades 

ut via e-post några dagar innan sista svarsdatum.  

Analysen av utsagorna genomfördes individuellt i första skedet. Vi valde att utgå från 

Bachelor och Joshis (1993) beskrivning av Giorgis analysmodell (se bilaga 2). I andra skedet 

granskade vi analyserna tillsammans och gjorde då en bedömning av de individuella 

resultaten. Då dessa överensstämde genomfördes en gemensam sammanställning av resultatet 

utifrån relevanta kategorier. I diskussionsavsnittet genomfördes en reflekterande 

sammanställning av resultatet, den teoretiska ramen och tidigare forskningsbakgrund. 

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 
Kihlström (2007) betonar vikten av att forskaren är förtrogen med det undersökningsredskap 

som används i studien för att resultatet ska bli tillförlitlig. I vår undersökning har en 

pilotstudie genomförts för att öka förtrogenheten med det valda redskapet. Det gav oss en 

möjlighet att prova på att arbeta med self report som redskap samt vår valda analysmodell, 

vilket gav oss en förberedelse inför genomförandet av studien. För att ytterligare stärka 

tillförlitligheten menar Kihlström (2007) att forskaren bör dokumentera respondenternas 

utsagor ordagrant. Detta kan ske via ljudinspelning, videoinspelning eller textdokument så 

som self report. Då vårt redskap ger utsagor i form av texter gjorda av respondenterna själva 

kan vi utgå från ett ordagrant nedtecknat material formulerat av respondenterna själva. 

Kihlström (2007) skriver att de dokumenterade utsagor sedan kan lämnas till en utomstående 

part som är väl insatt i ämnet för ytterligare en tolkning. Forskaren får då en bekräftelse på 

tillförlitligheten i sitt resultat vilket kallas medbedömarreliabilitet. Utsagorna i vår 

undersökning tolkades individuellt av oss båda vilket gav oss en förenklad form av 

medbedömarreliabilitet och på så vis fick vi två perspektiv på texterna. För att ytterligare 

stärka vår studies tillförlitlighet har vi samtalat om våra värderingar och vår förförståelse i 

ämnet för att bli medvetna om detta och har på så sätt minskat risken att det påverkar vår 

tolkning av resultatet.  

Kihlström (2007) menar att en studies giltighet bygger på att forskaren, genom ett noggrant 

val av redskap som är anpassat till studiens syfte, får fram ett resultat som överrensstämmer 

med studiens syfte. I vår undersökning granskades det valda redskapet i relation till studiens 

syfte samt frågeformuläret av vår handledare. Kihlström (2007) betonar möjligheten för 

forskaren att genomföra en pilotstudie för att höja giltigheten. Vår pilotstudie gav oss en 

möjlighet att se om frågeformuläret bildade en avgränsande ram som gjorde att 

respondenternas svar höll sig inom undersökningsområdet. Vi fick även möjlighet att 

förtydliga våra frågeformuleringar med hjälp av de kommentarer vi fick av pilotstudiens 

deltagare. För att stärka giltigheten är det dessutom viktigt att granska kommunicerbarheten i 
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den färdiga rapporten menar Kihlström (2007). I vårt arbete har kommunicerbarheten 

granskats av vår handledare samt av ytterligare en person som är insatt i ämnet. 

5.7 Analys 
Analysarbetet av en self report kan ske genom att använda Giorgis analysmodell beskriver 

Bachelor och Joshi (1993) vilken är hämtad från den fenomenologiska forskningsansatsen. Vi 

har tagit del av analysmodellen och anpassat den något för att motsvara studiens syfte. Arbetet 

med samtliga utsagor genomfördes individuellt i första skedet av analysarbetet. Analysen 

påbörjades genom att alla utsagorna lästes i sin helhet ett flertal gånger för att få ett 

helhetsintryck av vad respondenterna vill förmedla. Nästa steg bestod av att sortera fram så 

kallade betydelseenheter, vilka kan liknas vid betydelsefulla citat hämtade ur respondentens 

originaltext. Dessa betydelseenheter fördes sedan in i ett analysschema (se bilaga 2). Enligt 

Giorgis analysmodell ska forskaren därefter kontakta respondenterna för ytterligare 

beskrivning av de utvalda betydelseenheterna. Då vi i vår studie valt att respondenterna ska ha 

möjlighet att behålla sin konfidentialitet även mot oss som forskare avstod vi från detta 

moment. Analysen fortsatte istället med individuella tolkningar av betydelseenheterna vilka 

fördes in under rubriken centrala teman i analysschemat. Därefter analyserades de centrala 

teman vi funnit och de beskrevs sedan med ett mer vetenskapligt språk under rubriken analys 

av centrala teman i analysschemat.  

I andra skedet av analysen granskades och jämfördes de individuella analysresultaten och vi 

fann att de till stor del överensstämde. Resultatet delades sedan in i kategorier utifrån studiens 

syfte. Kategorierna utformades till att innehålla tankar kring användandet av barnlitteratur 

samt erfarenheter av användandet av barnlitteratur. Till varje kategori skapade vi tillhörande 

underkategorier för att få en tydligare struktur över analysen. Enligt Giorgis analysmodell ska 

resultatet studeras utifrån relativa och generella strukturer. Detta har vi inspirerats av men 

gjort vissa anpassningar. Vi har valt att beskriva de relativa strukturerna utifrån de 

betydelseenheter vi presenterar i resultatet. De generella strukturerna har vi däremot valt att 

inte beskriva då studien inte är av den omfattningen att generella strukturer kan beskrivas.  
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6. Resultat 
I resultatkapitlet beskrivs de tankar och erfarenheter som förskollärarna delgett genom sina 

utsagor i undersökningen. Först behandlas förskollärarnas syn på barnlitteraturen som ett 

pedagogiskt verktyg samt hur bearbetningen av barnlitteraturen kan se ut. Därefter beskrivs 

hur värdegrundsfrågor och ämneskunskaper kan bearbetas med hjälp av barnlitteratur.  

6.1 Barnlitteraturen som pedagogiskt verktyg 
Barnlitteraturens roll som ett pedagogiskt verktyg beskrivs av samtliga förskollärare. De har 

alla erfarenhet av att i sin verksamhet använda barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg, 

men i olika hög grad. Deras tankar kring sin egen roll i arbetet med barnlitteratur beskrivs 

samt barngruppens utformning i samband med högläsning. Även förskollärarens möjlighet att 

individualisera arbetet kring barnlitteratur beskrivs. 

Förskollärarnas syn på sin roll i arbetet med barnlitteratur 

Flertalet av förskollärarna lyfter fram att deras roll i arbetet med barnlitteratur är att vara en 

medupptäckande vuxen. Förskolläraren ska finnas med och stötta barnen med hjälp av frågor 

gällande boken och den efterföljande bearbetningen. En av förskollärarna uttrycker sig så här: 

Barns lärande i sitt sammanhang är viktigt och det [sic] får sammanhanget i och med 

att det är en saga som är grunden och att vi är medupptäckande frågvisa vuxna som 

dessutom dokumenterar och där bildspel som både barn och föräldrar och vi lärare 

kan reflektera kring vad vi upplevt, upptäckt tillsammans.  

(Förskollärare 4) 

 

Förskollärare 4 beskriver att arbetet med barnlitteratur är en användbar grund för det 

pedagogiska arbetet. Förskolläraren anser att den egna uppgiften som förskollärare är att i ett 

sammanhang skapa samtal och diskussioner för att vidga barnens perspektiv på 

barnlitteraturens innehåll. Genom dokumentation i form av bildspel skapas dessutom ett 

tillfälle för barnen att tillsammans med förskolläraren upptäcka och reflektera över det som de 

tillsammans upplevt genom barnlitteraturen.  

Flertalet förskollärare beskriver att de anser att det oftast är förskolläraren själv som genomför 

valet av barnlitteratur då boken ska användas som ett pedagogiskt verktyg. Anledningen till 

det är att boken ska ha ett innehåll som behandlar ett specifikt ämnesområde. Valet av 

litteratur sker främst utifrån att det är klassiska sagor eller att innehållet tilltalar pedagogerna. 

En förskollärare redogör för att det är den egna ambitionen och kreativiteten som möjliggör 

för ett bredare användningsområde av barnlitteratur. 

Beroende på vilka böcker jag använder och hur jag utnyttjar tillfället till samtal och 

reflektion kan jag få in ”alla” utvecklingsområdena i arbetet med barnlitteratur. 

(Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 1 beskriver hur medvetna val av litteratur kan påverka möjligheten att få in 

flertalet av läroplanens områden. Även förskollärarens efterföljande bearbetning av texten i 

barngruppen kan användas för att arbeta med läroplanens olika delar. 
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Ett antal förskollärare reflekterar över hur de genom denna undersökning börjat tänka på 

användandet av barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i relation till den egna yrkesrollen. 

Utsagorna skildrar hur de genom dessa reflektioner idag ser ett rikare användningsområde för 

barnlitteraturen. Det beskriver Förskollärare 2 i sin utsaga: 

Era frågor har fått mig att börja tänka på barnlitteratur ur ett något vidare perspektiv. 

(Förskollärare 2) 

Förskollärare 2 redogör för hur undersökningens frågor har bidragit till ett vidga dennes syn 

på användandet av barnlitteratur. Vidare beskrivs hur barnlitteraturen kan användas för att 

utveckla eller bearbeta områden där barnen eller barngruppen behöver få en större förståelse 

för flertalet utvecklingsområden i förskoleverksamheten. 

Gruppen och det enskilda barnet 

Flertalet förskollärare uttrycker att gruppstorleken har en betydande roll i samband med 

högläsningen, speciellt då den följs av ett boksamtal. En förskollärare skildrar fördelen med 

mindre grupper då det möjliggör för alla barn att komma till tals.  

När jag läser för lite mindre grupper barn brukar jag samtala kring böckerna (svårt 

att hålla koncentrationen i stora grupper, då de flesta inte får komma till tals). 

(Förskollärare 1) 

Arbetet i grupp uttrycker flertalet förskollärare bidrar till en gynnsam miljö för samarbete, 

samspel samt att få en gemensam upplevelse och delad glädje.  

Vidare beskriver en förskollärare vikten av att alla barn ska få bli sedda och få gehör för sina 

tankar. I arbetet med barnlitteratur utfört i grupp innebär det även en möjlighet att ta tillvara 

på barnens individuella intressen i verksamheten.  

Genom att läsa boken om och om igen och göra det som Bu och Bä gör tillsammans så 

vet jag vad varje individ fastnar för. Det är oftast djur som finns i boken – vi sjunger 

om dessa, ramsar om dem och utforska mer genom att gå till ex. … och biblioteket. Vi 

har 13 individer i vår grupp och MÅSTE söka lika många vägar fram till målet. 

(Förskollärare 4) 

Det är barnens intressen som ligger till grund för utformningen av arbetet med barnlitteratur 

skriver Förskollärare 4. De intressen barnlitteraturen väcker hos barnen tar förskolläraren 

sedan tillvara på i utvecklingen av det tematiska arbetet kring barnboken.  

Barnlitteraturen möjliggör även för barnen att uppleva och tillgodogöra sig kunskap i en 

meningsfull kontext vilket förskollärarna anger som positivt. Kontexten bidrar till att barnens 

tidigare erfarenheter kan sammanfogas med nya tankemönster som uppstår i det litterära 

mötet. 

Alla barn har tillgångar och erfarenheter som kan byggas vidare på.  

(Förskollärare 4) 
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Jag vill gärna jobba med barnlitteratur för att jag tycker det är det bästa sättet att ge 

barn budskap i olika sammanhang. 

(Förskollärare 5) 

 

Förskollärare 4 beskriver att verksamheten kan individualiseras genom att förskolläraren 

under arbetet med litteraturen får syn på varje barns intresseområden vilka sedan kan arbetas 

vidare med i gruppen. Förskollärare 5 förklarar hur barnlitteraturens fiktiva värld kan ge 

barnen nya upplevelserna vilket i sin tur kan vidga barnens erfarenhetsvärld.  

Utsagor uttrycker att förskollärarna har olika stor erfarenhet av att arbeta med barnlitteraturen 

som ett pedagogiskt verktyg men de visar alla att de ser möjligheter i att arbeta utifrån 

barnböcker. Arbetet med barnlitteratur genomförs med hjälp av flera olika 

bearbetningsformer. 

6.2 Bearbetning av barnlitteratur 
När barnlitteraturen används som ett pedagogiskt verktyg beskriver förskollärarna att de 

främst använder sig av boksamtal och drama för att bearbeta innehållet i litteraturen. 

Tillsammans med valet av barnlitteratur menar några förskollärare att den efterföljande 

bearbetningen är det som gör barnlitteraturen till ett pedagogiskt verktyg.  

Boksamtal  

Boksamtalen utförs oftast i mindre grupper då förskollärarna upplever fördelar så som att alla 

barn får talutrymme. Vid ett boksamtal bör alla barn få reflektera över bokens innehåll i 

relation till egna erfarenheter samt förena den nya kunskapen med andra liknande situationer. 

Samtalen kan fokusera på de tankar som framkallats kring litteraturens innehåll men även 

andra tankar som litteraturen föder. Två av förskollärarna beskriver vilken roll de tar vid 

boksamtal. 

Det är jag som lärare som ska ställa frågor, ge barnen olika infallsvinklar på hur man 

kan göra, bearbeta sagans innehåll.  

(Förskollärare 4) 

 

Man hittar en lämplig bok som handlar om ämnet, läser för barnen många gånger, 

barnen får ställa frågor, man svarar på frågorna och på så sätt blir det diskussion 

kring ämnet. 

 (Förskollärare 5) 

 

Förskollärare 4 beskriver en modell för boksamtal där pedagogen ställer öppna frågor till 

barnen. Frågorna beskrivs som problematiserande i sin karaktär. Förskollärare 5 skildrar en 

annan modell av ett boksamtal där pedagogen besvarar barnens frågor kring bokens innehåll 

vilket sedan kan diskuteras gemensamt i gruppen. En annan förskollärare redogör för hur 

boksamtal kan användas för att jämföra böcker eller olika karaktärer i litteraturen. 

I … jobbar vi mycket med värdegrund. Pelle Svanslös, Pricken och Sagan om vanten 

är tre sagor som vi jobbat mycket med. Pelle och Pricken som inte ser likadana ut som 
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de andra katterna och kaninerna. Men är lika mycket värda för det. Vi har pratat 

mycket om hur Pelle och Pricken känner sig.  

(Förskollärare 6) 

 

Genom samtalet får barnen en möjlighet att studera likheter och olikheter mellan två eller 

flera karaktärer från olika sagor skriver Förskollärare 6. Samtidigt kan alla individers lika 

värde och olika känslouttryck lyftas fram. Boksamtalet ses därför som ett sätt att bearbeta 

innehållet i barnlitteraturen. 

Drama utifrån barnlitteratur 

Ytterligare ett sätt att bearbeta barnlitteraturen på, som skildras i förskollärarnas utsagor, är 

genom de estetiska uttrycksformerna. Förskollärarna beskriver att de främst har erfarenhet av 

att använda sig av dramatisering av barnlitteratur men även andra uttrycksformer så som bild 

och musik beskrivs. Förskollärare 6 skriver att barnens språk, fantasi och inre verklighet 

utvecklas av en estetisk bearbetning. 

Låt barnen lyssna, berätta, illustrera och dramatisera sagor. Det utvecklar språket, 

fantasin och barnens inre verklighet. 

(Förskollärare 6) 

 

Flertalet förskollärare beskriver att syftet med dramatisering är att barnen ska få ett intresse 

för barnlitteraturen. Förskollärare 2 beskriver sina erfarenheter av att främst dramatisera 

barnboksklassiker. 

Vi har också använt oss av dockor och gjort dockteater eller gjort en teater av boken 

som vi spelat upp för barnen. Oftast har det handlat om gamla klassiker som Rödluvan 

och vargen eller De tre bockarna Bruse. 

(Förskollärare 2) 

 

Dramatisering förekommer i olika former och kan framföras av vuxna eller barn, som 

dockteater eller med hjälp av material från sagopåsar. Genom de olika 

dramatiseringsformerna bearbetas litteraturens innehåll. Förskollärare 3 beskriver hur 

högläsningen tillsammans med dramatisering bidrar till att barnens lek stimuleras då den 

inspireras av barnlitteraturen. 

Vi som pedagoger spelade ibland också upp böckerna som teater, den rekvisita som vi 

använde hamnade sedan i ”dockvrån” för att få fart på leken där, exempelvis handlar 

en av böckerna om när Rut och Knut är sjuka, denna bok valde vi att spela upp, 

docktorskläder, bandage och stetoskop förgyllde sedan leken i dockvrån. 

(Förskollärare 3) 

 

Förskolläraren beskriver att pedagogernas dramatisering av barnlitteraturen skapar möjlighet 

för barnen att i leken inspireras av barnlitteraturen. En annan förskollärare beskriver hur all 

bearbetningen av den berörda barnlitteraturen dokumenteras för reflekterande samtal som inte 

är direkt anknutna till högläsningen. Dokumentation kan till exempel ha formen av ett 
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bildspel och fungerar då som ett visuellt samtalsunderlag. På så sätt får barnen åtskilliga 

tillfällen till att bearbeta litteraturen. 

6.3 Barnlitteratur i arbetet med värdegrundsfrågor 
Värdegrunden är ett specifikt område i Lpfö 98 som samtliga förskollärare lyfter fram som 

tänkbart att bearbeta med hjälp av barnlitteraturen. I arbetet med värdegrundsfrågor lyfter 

förskollärarna fram arbetet med alla människors lika värde, förebyggande och direkt 

konflikthantering samt förskollärarnas beskrivningar av arbetet med kulturer och kulturarvet. 

Barnlitteratur i arbetet med människors lika värde 

Flera förskollärare beskriver att allas lika värde kan behandlas genom arbetet med 

barnlitteratur. En förskollärare lyfter specifikt fram att barnlitteraturen kan ge positiva vinster 

i arbetet med värdegrundsfrågor så som solidaritet, respekt, kön och rättigheter. 

Barnlitteraturen fungerar då som en utgångspunkt för reflekterande samtal.  

Med hjälp av böcker som tar upp olika ämnen inom detta område (solidaritet, respekt, 

kön, rättigheter m.m m.m) kan man både väcka tankar genom att bara läsa böckerna, 

man kan problematisera genom att ställa frågor kring böckerna (”Tänk om…”, ”Hur 

skulle det vara ifall…?” osv).  

(Förskollärare 1) 

 

Förskolläraren beskriver hur enbart högläsning eller högläsning med efterföljande samtal med 

öppna frågor utmanar barnen att tänka kring dessa ämnen. Förskollärare 4 redogör för sina 

erfarenheter av att alltid se litteraturen ur ett värdegrundsperspektiv i temaarbete där det 

pedagogiska arbetet med barnlitteratur står i fokus. 

Att tänka på demokrati, jämlikhet, genus, samspel, social samvaro […] är en utmaning 

som är härlig och som vi tar oss an i arbetet (dagligen) i vårt temaarbete. 

(Förskollärare 4) 

Förskolläraren ser möjligheten att i ett temaarbete utifrån barnlitteraturen arbeta med 

värdegrundsfrågor så som demokrati, jämlikhet och genus. Förskolläraren anser att arbetet 

med dessa frågor genom barnlitteraturen ska vara levande i den dagliga 

förskoleverksamheten. 

Barnlitteratur i arbetet med konflikthantering 

Några förskollärare beskriver hur barnlitteraturen kan användas i det förebyggande och det 

direkta arbetet med konflikthantering. Förskollärare 8 skriver att litteraturen kan användas 

som pedagogiskt verktyg för att behandla känsliga områden. De känsliga samtalen beskriver 

förskolläraren kan förenklas då samtalen kretsar kring karaktärer i barnboken istället för att ett 

eller flera barn pekas ut i gruppen: 

 

Men jag anser att området Normer och värden i läroplanen kan vara det område som 

bäst arbetas med genom barnlitteratur. Främst tror/anser jag det, då det kan vara 

ganska känsliga områden. Då kan barnen få jobba med området genom någon annans 

synsätt. Det kan göra det lättare för barnen att opartiskt ta ställning och tycka till då 
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det inte är riktat till någon personlig situation även om det sedan kan gå och härleda 

dem till situationer som barnen har varit med om och upplevt.  

(Förskollärare 8) 

 

Att arbeta med barnlitteratur som ett verktyg för att bearbeta känsliga ämnen och dilemman är 

ett användningsområde som även fler förskollärare beskriver. Barnlitteraturens möjlighet att 

tillhandahålla en fiktiv värld där barnen genom dramatisering kan leva sig in i olika dilemman 

beskrivs i utsagorna. På så sätt kan barnen utveckla sin empatiska förmåga och sin förståelse 

för andra individer i mötet med rollkaraktärerna menar flertalet förskollärare. En förskollärare 

beskriver sin erfarenhet av att använda barnlitteraturen som utgångspunkt för arbete mot 

mobbing. Arbetet utförs i små grupper och samtal förs kring händelser i boken kopplat till 

barnens erfarenhetsvärld. Arbetet med barnlitteratur kan enligt förskolläraren stärka barnens 

integritet. Två av förskollärarna såg hur gruppklimatet förändrades efter arbetet med 

barnlitteratur. 

Barnen kom bl.a. själva på att det är viktigt att de säger NEJ när de inte vill något 

längre och att man måste lyssna på ett nej. Tyckte att barngruppen genom att ”själva” 

komma på hur man är kompisar hjälptes åt så att klimatet i gruppen blev mycket 

bättre. 

(Förskollärare 7) 

 

De hade mer respekt för varandra, hjälpte varandra och barngruppen blev lugnare. 

(Förskollärare 5) 

 

Förskollärarna beskriver att klimatet i barngruppen förändrades efter att de använt 

barnlitteratur som underlag för arbetet med värdegrundsfrågor och konflikthantering. Att 

dessutom utgå från barns tidigare erfarenheter i arbetet med värdegrundfrågor utifrån 

barnlitteratur ser några av förskollärarna som betydelsefullt.  

Barnlitteratur i arbetet med kulturer och kulturarvet 

Flertalet av förskollärarna beskriver barnlitteraturen som en förmedlare av den svenska 

kulturen samt andra kulturer och det arbetet ses som en del av värdegrundsarbetet. Boken 

bildar ett verktyg som öppnar upp för en större förståelse för kulturella skillnader mellan 

barnen och i samhället i stort. Hälften av förskollärarna beskriver även arbetet med vårt 

kulturella arv som en del i arbetet med kulturella likheter och skillnader vilket bör förmedlas 

till kommande generationer.  

Tycker också att man får in kulturarv och historia, ett bra sätt att visa/berätta för 

barnen om hur det var förr. (T.ex flera av Astrid Lindgrens böcker).  

(Förskollärare 7) 

 

Förskollärare 7 skriver att barnen genom exempelvis Astrid Lindgrens böcker kan få en 

uppfattning om hur livet kunde se ut för människor under den tidsepok då boken utspelar sig. 

Barnlitteraturen beskrivs även i sig som ett kulturarv. Överlag ser förskollärarna 



 

18 
 

barnlitteraturen som ett relevant verktyg att arbeta med för att behandla värdegrundsfrågor 

och ta tillvara på barnens tidigare erfarenheter. 

6.4 Barnlitteratur i arbetet med ämneskunskaper 
Samtliga förskollärare beskriver att barnlitteraturen kan användas för att utveckla barnens 

ämneskunskaper. Två av ämnesområdena i Lpfö 98 som lyfts fram som möjliga att bearbeta 

genom barnlitteraturen är barnens språkutveckling samt barnens matematiska utveckling. 

Barnlitteratur i arbetet med barns språkutveckling 

I utsagorna beskriver förskollärarna ett flertal områden inom barnens språkutveckling där 

barnlitteraturen ses som ett användbart verktyg. Några av de områden som beskrivs är 

förskollärarens möjlighet att med barnlitteratur utveckla barnens fonologiska medvetenhet, 

deras förståelse för och erfarenhet av skriftspråket samt utvecklingen av det svenska språket 

hos flerspråkiga barn.  

Flertalet förskollärare beskriver att utvecklingen av ordförrådet, talspråksutveckling samt 

utvecklingen av barnens förmåga att återberätta och berätta inför andra kan lyftas fram vid 

arbetet med barnlitteratur. Förskollärare 1 beskriver att den språkliga medvetenheten alltid 

kan bearbetas vid högläsningen. 

Samtidigt får man in andra fördelar som ”alltid” hör bokläsningen till: varierat 

språk, skriftspråkets uppbyggnad, ett språk som inte är bundet till situationen, som 

inte utgår ifrån att man har insikt och förförståelse för situationen.  

(Förskollärare 1) 

 

Ett fåtal förskollärare beskriver hur de använder sig av barnlitteraturen för att stimulera 

barnens fonologiska medvetenhet. Förskollärare 3 redogör för hur ett temaarbete utifrån 

barnlitteratur kan stimulera barnens fonologiska medvetenhet i ett meningsfullt sammanhang. 

En av våra tankar med ”temat” var att få barnen intresserade av och förstå rim och 

att hitta på egna rim, det var svårt till en början och det var nog alltför svårt för våra 

barn men de uppskattade de lästa rimmen och gjorde ibland egna nonsensrim ex 

potatis – sotatis. 

(Förskollärare 3) 

 

Förskolläraren upplevde att arbetet med den fonologiska medvetenheten låg på en för hög 

nivå för barngruppen. Litteraturen i temaarbetet gjorde dock att barnen tog till sig de lästa 

rimmen och utvecklade därefter egna nonsensrim och på så sätt gynnades ändå 

språkutvecklingen. 

Någon förskollärare beskriver arbetet med barnlitteratur i syfte att ge barnen återkommande 

möten med och erfarenhet av skrivna texter samt skriftspråket. Syftet beskrivs som att 

förskolläraren genom denna erfarenhet skapar ett intresse för litteratur och läsning hos barnen. 

Förskollärare 1 redogör för hur enbart högläsning ger barnen en erfarenhet av användandet av 

litteratur. 
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Det absolut vanligaste är att jag bara läser böcker för att barnen ska få vanan och 

erfarenheten av de skrivna texterna.  

(Förskollärare 1) 

 

Förskolläraren skriver hur arbetet med barnlitteratur oftast sker genom högläsning utan 

efterföljande bearbetning. Högläsningen bidrar enligt förskolläraren till att barnen blir 

förtrogna med skriven text. 

Två av förskollärarna lyfter fram högläsningens möjlighet att genom text och bild stimulera 

utvecklingen av det svenska språket hos flerspråkiga barn. 

Till sist tänker jag också att det sista målet att för barn med annat modersmål som 

skall lära sig att kommunicera på svenska är barnlitteraturen till stor hjälp då det är 

lätt att få tag på lättfatliga [sic] böcker med målande bilder att peka på och diskutera 

kring. 

 (Förskollärare 3) 

 

Jag som arbetar med invandrarbarn ser en stor fördel med att använda barnlitteratur 

på grund av att många barn har små kunskaper i det svenska språket. Då är 

flanobilder till stor hjälp.  

(Förskollärare 6) 

 

Förskollärare 3 skriver hur hela boken kan tas i bruk, även bilderna, för att stimulera 

språkutvecklingen. Ambition ligger i att genom samtal möjliggöra för en större ord- och 

begreppsförståelse hos flerspråkiga barn. Förskollärare 6 beskriver hur litteraturen och så 

kallade flanobilderna förstärker betydelsen av ord och begrepp. Samtliga förskollärare ser 

högläsning av barnlitteratur som ett verktyg för att stimulera delar av barnens språkliga 

utveckling.  

Barnlitteratur i arbetet med barns matematiska utveckling 

Ett flertal av förskollärarna ser även barnlitteraturen som användbar vid stimuleringen av 

barns matematiska utveckling. Både bild och text i barnlitteraturen fyller en funktion i arbetet 

med matematik. Förskollärare 1 redogör för hur all barnlitteratur kan användas i sökandet av 

matematikrelaterade begrepp. 

Här kan man uppmärksamma barnen på allt möjligt: färger, antal, storlek […] 

(Förskollärare 1) 

 

Några förskollärare beskriver sina erfarenheter av att arbeta med matematik utifrån 

barnlitteratur. En av dem redogör för hur arbetet med matematik sker utifrån ett 

problemlösande perspektiv med öppna frågor: 

Matematik 

Till exempel sagan om Vanten. 

Hur många djur? 

Mäta hur stor måste vanten vara 



 

20 
 

Hur mycket väger djuren, var för sig och tillsammans. 

(Förskollärare 6) 

 

Barnens tankar kring de öppna frågorna undersöks praktiskt skriver Förskollärare 6. Detta 

genomförs med hjälp av laborationer utifrån barnlitteraturens innehåll. Övriga ämnesområden 

som förskollärarna lyfter fram som tänkbara i arbetet med barnlitteratur är naturkunskap, 

teknik och historia. Även möjligheten att stimulera till en större kunskap kring kroppen och 

fysisk aktivitet ges exempel på i förskollärarnas utsagor. 

Sammanfattning 

Samtliga deltagare i studien ser att barnlitteraturen kan användas som ett pedagogiskt verktyg 

för att arbeta med flertalet delar i Lpfö 98. De beskriver sin roll som en medupptäckande 

vuxen samt som den som utför valet av bok då litteraturen ska användas pedagogiskt. 

Förskollärarna ser att arbetet med barnlitteratur både kan utgå från ett grupp- och 

individperspektiv. De redogör även för att de använder olika bearbetningsformer för att arbeta 

med litteraturen. De två främsta formerna är boksamtal och dramatisering. Ett område i 

läroplanen för förskolan som av samtliga respondenter lyfts fram som möjligt att bearbeta 

genom barnlitteraturen är värdegrunden. Förskollärarna lyfter människors lika värde, 

förebyggande och direkt konflikthantering samt arbetet med kulturer och kulturarvet som 

möjliga värdegrundsområden att arbeta med genom barnlitteraturen. Även utvecklingen av 

ämneskunskaper beskrivs som ett tänkbart bearbetningsområde och då framför allt med 

inriktning mot barnens språkliga och matematiska utveckling.  
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7. Diskussion  
I följande kapitel diskuteras undersökningens resultat. Tidigare forskning och vår teoretiska 

ram ligger till grund för diskussionen tillsammans med våra egna reflektioner kring 

undersökningsresultatet. Didaktiska konsekvenser kring hur vi som lärare med inriktning mot 

förskola/förskoleklass i framtiden kan komma att arbeta med barnlitteratur behandlas i ett 

särskilt avsnitt. Därefter diskuteras för- och nackdelar med vår valda metod i relation till den 

genomförda undersökningen i avsnittet metoddiskussion. Slutligen ges förslag till fortsatt 

forskning. 

7.1 Barnlitteraturens plats i Lpfö 98  

I undersökningen framkommer förskollärarnas syn på att de kan använda barnlitteratur för att 

arbeta med flertalet områden i Lpfö 98. Förskollärarnas sätt att se på användandet av 

barnlitteratur är inte begränsad till något specifikt område utan sträcker sig över i stort sett 

hela läroplanen. Det ser även Kåreland och Lindh-Munther (2005b) som eftersträvansvärt. 

Vår förförståelse inför genomförandet av studien innefattade den förutfattade meningen att 

förskollärare främst ser på barnlitteratur som språkstimulerande. I resultatet kan vi se att 

barnlitteraturen används i språkstimulerande syfte men det är dock lika vanligt förekommande 

att litteraturen används för att arbeta med värdegrundsfrågor.  

Vi ser det som positivt att Utbildningsdepartementet (2009) förtydligar barnlitteraturens 

viktiga roll i förskolan. Bokens användningsområde som pedagogiskt verktyg fokuserar dock 

främst på språkstimulering och läsförståelse i samband med högläsningen samt användandet 

av barnlitteratur som ett samtalsunderlag. Förskollärarna i vår undersökning ser att det finns 

fler än det språkliga området i läroplanen som kan bearbetas genom barnlitteraturen. Det ser 

vi som positivt då förskollärarna ser bokens fulla potential trots att det inte framhävs i den 

gällande läroplanen.  

7.2 Barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg 
I undersökningen har vi funnit att förskollärarna ser arbetet med barnlitteratur som en social 

aktivitet vilket överensstämmer med Probst (1994) teori om litteraturarbete. Förskollärarna i 

vår undersökning möjliggör för barnen att på ett tidigt stadium behandla texter på ett sådant 

sätt som Probst utvecklat för elever i skolan. I förskollärarnas beskrivningar av sina tankar 

och erfarenheter av barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg får vi en inblick i deras 

ambitioner att föra en dialog med barnen i arbetet med litteraturen, de vill vara en 

medupptäckande vuxen. Melander (2003) skriver att detta främst ses i förskolans arbete med 

barnlitteratur och kännetecknas då av samtal kring litteraturen. Vi ser dialogen som 

betydelsefull då interaktion även kan berika de barn som inte verbalt deltar i samtalet. Genom 

att barnen då får lyssna på diskussionen har de en möjlighet att ändå stärka sitt språk samt få 

ta del av andras perspektiv och själv reflektera över dessa. 

Vårt resultat anknyter till Simonssons (2004) studie där barnboken ses som ett verktyg för 

arbetet med barns språkutveckling, utvecklingen av nya ämneskunskaper, estetiska 

uttrycksformer och förmedling av kulturarvet. Simonsson fann även en tilltro hos 

pedagogerna till litteraturens möjlighet att träna barnen på att sitta stilla. Det har vi inte funnit 
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i vårt resultat. Möjligen kan det bero på att vi i vår frågeformulering hänvisar till Lpfö 98 och 

där finns inget sådant mål inskrivet.  

I resultatet finner vi att några förskollärare anser att barnlitteraturen kan användas för att 

individualisera förskoleverksamheten. Förskollärarna utgår då från barnens intresse i sitt 

pedagogiska arbete. Pramling et. al (1993) beskriver att pedagogen har möjlighet att involvera 

karaktärer tagna från barnens intressevärld i litteraturarbetet. De karaktärerna tillämpas sedan 

i moraliska dilemman som barnen annars möter i traditionell barnlitteratur. Vi ser det som 

positivt att arbeta utifrån barnens intressen och erfarenhetsvärld. Vi anser dock att det är 

viktigt att förskolan även är ett komplement till hemmet och förskollärarna bör därför arbeta 

med att bredda barnens erfarenheter av barnlitteraturen och dess rollkaraktärer. 

7.3 Bearbetning av barnlitteratur genom boksamtal och drama 

Boksamtal 

I undersökningens resultat finner vi att förskollärarna använder sig av boksamtal för att få 

barnen att reflektera över frågor som väcks i arbetet med barnlitteraturen. Genom att barnen 

vid samtalet får möta andra deltagare och deras erfarenheter vidgas barnens egna perspektiv. I 

SOU-rapporten Jämställd förskola (SOU 2006:75) betonas vikten av att barnen får möjlighet 

att öva sig i att reflektera över öppna frågor och anger där att boksamtal är ett verktyg för att 

uppnå det. Förskollärarna beskriver att samtalen kan utformas på olika sätt. Majoriteten 

beskriver att en liten grupp är fördelaktigt för att alla ska få möjlighet att delta i samtalet. Vi 

har upptäckt två olika perspektiv på hur förskollärarna fördelar frågorna vid boksamtalet. Det 

ena perspektivet är öppna frågor som riktas till barngruppen och det andra perspektivet är 

frågor från barngruppen riktade till förskolläraren. Vi anser att frågor av öppen karaktär 

riktade till barnen är att föredra då dessa inte kräver ett rätt svar från barnen utan öppnar upp 

för egna reflektioner. Reflektionerna diskuteras därefter i gruppen och på så sätt kan barnens 

tankesätt vidgas. Frågor från barnen till pedagogen förekommer givetvis vid ett boksamtal och 

de ska självklart besvaras. Vi anser dock att barnen på det sättet riskerar att endast får ta del 

av ett perspektiv och att det då kan påverka exempelvis deras normer och värderingar till att 

vara mer begränsade, samt att fantasi- och reflektionsförmåga påverkas negativt. Pedagogen 

bör aktivt lyfta dessa frågor till diskussion i gruppen för att fler perspektiv ska komma fram.  

Att förskollärarna i vår undersökning var så pass medvetna om vikten av boksamtal förvånade 

oss något, då vi tidigare inte kunnat se detta i förskoleverksamheten. Levin (2007) beskriver 

hur boksamtalet kan användas för att barnen ska få samtala kring de fiktiva händelser och 

miljöer de fått uppleva genom litteraturen. I enlighet med Levins tankar uttrycker flertalet av 

förskollärarna att de använder litteraturens handling som bas för samtalen. I diskussionerna i 

barngruppen tillsammans med förskolläraren bearbetas tankarna kring bokens innehåll men 

även de andra tankar som boken väcker. Vi ser det som positivt att samtalen inte är av 

förhörskaraktär utan att förskolläraren får en inblick i barnens tankevärld samt var de befinner 

sig i sin utveckling. På så sätt kan ytterligare frågor ställas för att utmana barnens tankar 

vidare.  
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Drama 

En annan bearbetningsform som förskollärarna redogör för att de använder sig av i arbetet 

med barnlitteraturen är drama. Förskollärarna beskriver i enlighet med Upright (2002) att de 

främst använder sig av drama för att medvetandegöra barnen på hur de ska bete sig mot andra 

individer. Upright anser dessutom att drama är ett bra sätt att utveckla en empatisk förmåga 

hos barnen. Genom dramatisering av barnlitteraturen får barnen möta och utmanas av andra 

individers perspektiv. Att använda sig av dramatisering i arbetet med barns empatiska 

förmåga ser vi som ett fördelaktigt sätt att bearbeta barnlitteraturen på. Barnen får då konkret 

uppleva de dilemman som barnlitteraturen tillhandahåller utifrån de olika karaktärernas 

perspektiv, något som även förskollärarna i vår undersökning beskriver. Vi anser att detta 

ökar barnens förståelse för andra individer samt ger en referensram att använda vid liknande 

situationer senare i livet. 

Både boksamtal och drama är bearbetningsformer för litteraturen som enligt Probst (1994) 

teori leder till en ökad förståelse hos barnet, både om sig själv och om andra. Förskollärarna 

beskriver detta som ett av de viktigaste argumenten för boksamtalets plats i verksamheten. 

Även vi anser att boksamtal och drama är viktiga redskap i bearbetningen av barnlitteratur i 

syfte att lära om sig själv och andra. Barnen får då i gemenskap möjlighet att samtala och 

reflektera kring hur sagan påverkade dem. I boksamtal och vid dramatiseringar kan 

förskolläraren arbeta med barnens erfarenheter i samspel med bokens innehåll vilket bidrar till 

att barnens erfarenhetsvärld vidgas. Det är en viktig del för att skapa sammanhang i 

litteraturarbetet menar Probst. Den fiktiva världen barnen får uppleva vid dramatiseringen av 

en saga anser vi ger förskollärarna en möjlighet att utmana barnens förståelse för sociala 

relationer och vidga barnens känslomässiga erfarenhetsvärld. På så sätt får barnen genom sina 

rollkaraktärer uppleva exempelvis hur det känns att vara utanför gruppgemenskapen. Barnen 

får dessutom möjlighet att ändra sagan vid dramatiseringen för att finna lösningar på 

dilemmat, vilket barnen tillsammans med förskolläraren kan dokumentera som en reflektion 

över hur karaktärernas handlingar kan förändras. Probst (1994) anser även att boksamtal, där 

texter studeras i syfte att jämföra skriftspråk och innehåll, möjliggör för barnen att reflektera 

över sitt sätt att skapa mening i ett textinnehåll och jämföra det med andras meningskapande. 

En förskollärare beskriver hur arbetet med att jämföra texter även kan vidga barnens 

förståelse för värdegrundsfrågor. Bearbetningen av texten anser vi bör ske efter högläsningen 

för att barnen ska få en sammanhängande läsning men småfrågor bör givetvis besvaras under 

läsningen. Att arbeta med barnens uppfattning om hur texten är uppbyggd är ett ämne som 

med fördel kan lyftas vid boksamtal menar Probst. Det har vi dock inte funnit i 

förskollärarnas utsagor. Vi anser att ett boksamtal kan behandla exempelvis strukturen i en 

saga genom att uppmärksamma barnen på sagans kännetecken för inledning, mitt och avslut. 

Det ser vi i vår tur att förskolläraren skulle kunna använda som en metod för att stärka 

barnens förmåga att återberätta. 

7.4 Värdegrundsarbete utifrån barnlitteraturen 

Människors lika värde 

I SOU 2006:75 (2006) beskrivs hur barnlitteraturen kan användas för att pedagogiskt arbeta 

med värdegrundsfrågor. Kulturella skillnader, sociala klasskillnader, genus samt barnens 
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empatiska förmåga lyfts fram som möjligt att arbeta med. I vår undersökning beskriver endast 

ett fåtal förskollärare sina tankar kring arbetet med allas lika värde utifrån kulturella 

skillnader, genus, och sociala klasskillnader utifrån barnlitteratur. Det ser vi som olyckligt då 

barnen tillägnar sig normer och värden tidigt i livet. Det redogör bland annat Davies (2003) 

för utifrån ett genusperspektiv. Davis menar att högläsning med efterföljande boksamtal 

påverkar barnens syn på sin könsidentitet. I SOU 2006:75 (2006) framhålls vikten av att 

pedagogerna breddar utbudet av litteratur istället för att begränsa vid arbete med genus. Vi 

anser att det är viktigt att pedagogerna genomför medvetna val i allt arbete med barnlitteratur. 

Böcker där stereotypa könsmönster utmanas kan inte enbart ligga till grund för arbetet med 

genus då de endast skulle begränsa och inte vidga perspektiven. 

Förebyggande och direkt konflikthantering  

I vårt resultat framkommer förskollärarnas syn på möjligheten att arbeta med förebyggande 

och direkt konflikthantering med hjälp av barnlitteratur i värdegrundsarbetet. Vi tror att det 

kan bero på att förskollärarna är verksamma i förskolan där en stor del av verksamheten 

strävar efter att utveckla en samspelsförmåga hos barnen. Det faktiska arbetet med 

konflikthantering visar sig i resultatet av förskollärarnas erfarenheter där barnlitteraturens 

dilemman bearbetas med hjälp av dramatisering. Upright (2002) beskriver att den empatiska 

förmågan inte är medfödd och att barnen behöver få många tillfällen och möjligheter att 

utveckla den empatiska förmågan. Vi anser att förskolläraren i arbetet med barnens empatiska 

utveckling befinner sig i en bra miljö då det i arbetet med barnlitteratur i barngruppen kan 

framkomma ett flertal olika perspektiv att fördjupa sig i. De olika perspektiven gynnar arbetet 

på så sätt att barnens förmåga att sätt sig in i och förstå andras situation utvecklas.  

Enligt förskollärarna erbjuder barnlitteraturen en rik variation av karaktärer och livsöden som 

barnen kan ta del av och arbeta kring. Litteraturen ses om ett utmärkt material att använda 

som grund för arbetet med barnens sociala utveckling. Rosenblatt (2002) beskriver hur bokens 

karaktärer och den fiktiva värld de befinner sig i förbereder barnen för liknande situationer i 

det verkliga livet. Genom litteraturen anser vi att förskolläraren kan erbjuda möjligheter för 

barnen att reflektera över likheter och skillnader i sociala handlingsmönster mellan litteraturen 

och barnens egna erfarenheter. Detta ser vi som en fördel med att arbeta med social 

kompetensutveckling utifrån barnlitteraturen. 

Förskollärarnas och den tidigare forskningens beskrivningar av möjligheterna till att bearbeta 

värdegrundsfrågor utifrån barnlitteratur anknyter till Probst (1994) teori om hur 

litteraturarbete kan genomföras. Probst beskriver hur barnen genom mötet med litteraturen 

kan få en större förståelse för sig själva genom att upptäcka likheter och olikheter mellan sig 

själva, karaktärer och händelser i texten samt andra deltagare i läsaktiviteten. Likheterna och 

olikheterna kan sedan jämföras med barnens tidigare erfarenheter. Möjligheten att arbetet med 

värderingar och känslor genom texter lyfter Probst fram, vilket vi även finner i vårt resultat. 

Här anser vi att förskolläraren har en viktig roll i att samtala kring hur karaktärernas 

perspektiv i barnlitteraturen kan förstås på olika sätt utifrån karaktärernas livssituation och hur 

detta kan sammanliknas med barnens livssituation. Probst (1994) menar vidare att 

barnlitteraturen möjliggör för barnen att ta del av andra människors livsöden och i arbetet med 

barnlitteraturen ur ett historiskt perspektiv får barnen erfarenhet om sin tidigare historia samt 
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en förståelse för hur människans livsvillkor har förändrats över tid. Det ser flertalet 

förskollärare som ett argument för att använda barnlitteratur till att vidga barnens erfarenheter 

och förståelse. Vi anser att förskolläraren bör vara medveten om dessa möjligheter med 

litteraturarbetet och ge barnen tillfälle att utvecklas genom litteraturen, i vårt fall genom 

högläsningen och den efterföljande bearbetningen då barnen ännu inte kan läsa själva.  

Kultur och kulturarv 

Levin (2007) skriver att boksamtal dessutom kan stärka individens kulturella identitet och 

öppna upp för en förståelse för kulturella skillnader. Även i arbetet med kulturella skillnader 

utifrån barnlitteraturen beskriver SOU 2006:75 (2006) att förskolan bör tillhandahålla ett rikt 

utbud av litteratur som skildrar den egna och andras kulturer från olika perspektiv. Något som 

även Levin (2007) ser som viktigt. Detta ser även vi som blivande lärare som viktigt då 

barnen tidigt i livet kan få en ökad förståelse och respekt för kulturella olikheter och likheter.  

Det bredare utbudet av litteratur anser vi även bör påverka förskollärarnas val av böcker i 

arbetet med att föra vidare ett kulturarv till barnen. Kulturarvet består enligt ett antal 

förskollärare av den traditionella barnlitteraturen så som De tre bockarna Bruse och Astrid 

Lindgrens barnböcker. Vad som ingår i den traditionella barnlitteraturen anser vi är diffust 

och framförallt vill vi se på det kulturella arvet som något som ständigt förändras. Vi anser 

dessutom att den traditionella barnlitteraturen inte får ta överhand i arbetet med barnlitteratur 

utan att det ska finnas utrymme för ett brett spektra av litteratur från olika tidsepoker och 

kulturer. Ett fåtal förskollärare beskriver hur de i arbetet med kulturarvet även kan lyfta fram 

boken som ett historiskt material som ger barnen möjlighet att få en inblick i och reflektera 

över sina förfäders historia. Kåreland (2009) beskriver hur barnlitteraturen speglar samhällets 

förändringar vilket ger barnen en inblick i deras ursprung. Vi anser att förskollärarna genom 

sitt historieperspektiv kan använda barnlitteraturens text och bild för att jämföra klassisk och 

nutida barnlitteratur. Arbetet som pedagogerna genomför med historia upplever vi som ett 

spännande och kreativt sätt att genomföra konkreta historieresor med barnen. Vi vill dock 

poängtera att barnlitteraturen bara speglar samhället till en viss del, då vi upplever att 

barnlitteratur ofta framställs som idyllisk. Pedagogen bör därför arbeta med öppna frågor. De 

öppna frågorna kan behandla böcker som speglar en tidsepok på olika sätt samt jämföra de 

beskrivna karaktärernas livssituationer med barnens verklighet. 

7.5 Ämneskunskaper utifrån barnlitteraturen 
Barnlitteraturen kan användas i syfte att stimulera utvecklingen av ämneskunskaper hos 

barnen menar förskollärarna. Även tidigare forskning visar att pedagogens fantasi och 

kreativitet i användandet av barnlitteratur utgör en grund för möjligheten att lyfta flera olika 

ämnesområden i högläsningssituationen samt vid efterföljande bearbetning. 

Barns språkutveckling 

Ett av de ämnesområden som pedagogen har möjlighet att arbeta med är barnens 

språkutveckling vilket samtliga förskollärare i vår studie lyfter. Att bygga upp ett läsarintresse 

kan ske genom högläsning menar Kleeck (2008). Genom högläsningen får barnen en tidig 

inblick i texters syfte samt texters kommunikativa funktion. Elbro (2004) beskriver att vuxna 

genom sitt eget läsintresse påverkar barnen att bli aktiva läsare. Förskollärarna i 
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undersökningen har inte betonat läsintresset nämnvärt. Det anser vi är beklagligt då barnen 

befinner sig på förskolan under stora delar av sin vakna tid, vilket hade kunnat möjliggöra för 

förskollärarna att väcka ett läsintresse.   

I utsagorna beskrivs främst hur högläsningen stimulerar utvecklingen av barnens ord och 

begreppsförråd. Elbro (2004) och Kleeck (2008) poängterar dock att det utan tillhörande 

boksamtal endast sker en begränsad utökning av ordförrådet. Bearbetning av texter ser vi 

därför som självklart för att kunna benämna barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg för 

språkutveckling. Vidare beskriver Lundberg (2008) och Kleeck (2008) högläsningens 

funktion för att stärka barnens grammatiska medvetenhet. Kåreland och Lindh-Munther 

(2005a) ser att barnlitteratur kan skapa en grund för utvecklingen av barnens fonologiska 

medvetenhet. Flertalet av förskollärarna beskriver att arbetet med barnlitteratur generellt kan 

användas för att utveckla barnens språk. I enstaka förskollärares beskrivningar kan vi se att de 

specifikt lyfter fram förståelse för skriftspråkets uppbyggnad samt utveckling av den 

fonologiska medvetenheten i form av arbetet kring litteratur skriven på rim. Vi anser att det är 

viktigt att förskollärare ser att både fonologi, semantik och grammatik kan lyftas genom 

barnlitteratur. Givetvis ska det anpassas efter barngruppens kunskapsnivå och alla delar 

behöver inte bearbetas vid ett och samma tillfälle. Lundberg (2008) förklarar att läsriktningen 

tidigt kan befästas hos barnen genom att pedagogen uppmärksammar barnen på texten i 

samband med högläsningen. Ingen av de deltagande förskollärarna beskriver i sina utsagor att 

de uppmärksammat läsriktningen i sitt arbete med barnlitteraturen. Huruvida detta sker i 

verksamheten eller inte kan vi inte uttala oss om men utifrån utsagorna tolkar vi det som att 

det ofta är litteraturens innehåll som är i fokus. Vi anser att uppmärksammandet av 

läsriktningen är ett av de skriftspråkliga moment som behöver minst planering av pedagogen 

vilket skulle kunna bidra till att det borde vara vanligt förekommande i förskolan.  

Barns matematiska utveckling 

I forskningen lyfts flera fördelar med arbetet med matematik utifrån barnlitteraturen. Sterner 

och Lundberg (2002) beskriver hur läsutvecklingen och den matematiska utvecklingen 

stimulerar varandra genom att barnen i båda fallen arbetar med att utveckla inre mentala 

bilder vilket stärker problemlösningsförmågan. Barnens ökade förståelse för texter och hur 

man hittar information i texten gynnar även den matematiska förmågan vid problemlösning. 

Vi anser att detta är ett intressant perspektiv på hur barnlitteraturen kan stärka flera 

ämnesområden samtidigt. Vi ser även att pedagogen kan arbeta med litteratur utan att visa 

bokens bilder utan istället låta barnen träna på att skapa egna inre bilder. Även ett fåtal av 

förskollärarna i vår undersökning ser möjligheten att låta barnen skapa egna mentala bilder. 

Vi ser dessvärre ingen direkt koppling till matematik utan främst till barnlitteraturens innehåll. 

Vi ser även möjligheter med utgå från barnböckernas bilder för att arbeta med matematik 

utifrån litteraturen. Heuvel-Panhuizen och Boogaard (2008) ser även de bilderna som en 

möjlig utgångspunkt för det matematiska arbetet. Vi ser hur valet av att använda bilder eller 

inte använda bilder skapar olika möjligheter till att utnyttja barnlitteraturen inom arbetet med 

matematik. Det möjliggör för pedagogen att genom barnlitteraturen behandla flertalet 

områden inom matematiken. I vår undersökning lyftes arbetet med utgångspunkt i bilderna 

främst fram av förskollärarna. 
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Shatzer (2008) beskriver valet av barnlitteratur i arbetet med matematik och betonar där att i 

stort sett alla böcker kan stimulera den matematiska utvecklingen. Det är pedagogen som har 

ansvar för att lyfta den matematik som finns att hämta i litteraturen. Vikten av att samtal i 

grupp beskriver Shatzer som väsentligt då barnen ska få möjlighet att vidga sin matematiska 

kompetens i gemenskap. Vi uppfattar det som att flertalet förskollärare genomför boksamtal, 

dessa samtal ser vi som möjliga forum för att lyfta matematisk problemlösning som barnen 

kan lösa genom samarbete. En förskollärare beskriver att öppna frågor kan användas för att 

utmana barnen vid matematisk problemlösning. Frågorna bygger då på den tidigare lästa 

sagan och är formulerade så att det inte finns ett rätt svar utan många tänkbara lösningar. 

Jennings et al. (1992) beskriver användandet av öppna frågor i arbetet med matematiska 

begrepp. Författarna redogör för hur barnlitteraturen i matematikarbetet förtydligar för barnen 

hur de kan använda matematiken i sin vardag. Vi anser att då pedagogen möjliggör för 

lärande i ett sammanhang som bygger på barnens intressen kring sagan blir matematiken 

synlig för barnen. Det kan leda till att de ser matematiken som mer funktionell i det verkliga 

livet. Vi ser därför synliggörandet av matematiken i barnens vardag som ett av de viktigaste 

målen i arbetet med matematik utifrån barnlitteratur. 

Genom att förskollärarna i vår studie inte framhäver det matematiska arbetet i så hög grad 

tolkar vi det som att barnlitteraturens roll som ett matematikstimulerande verktyg främst 

inriktar sig på utvecklingen av matematiska begrepp och tal. Fokuseringen på matematisk 

problemlösning har vi endast sett ett fåtal exempel på i utsagorna. Vi anser att förskolläraren 

har möjlighet att konkretisera matematiken genom att använda både bild och text i 

barnlitteraturen. På så sätt kan barnen få flera infallsvinklar på det matematiska problemet 

som är taget ur deras erfarenhetsvärld.  

Probst (1994) förklarar hur barnen vid kontakt med texter lär om sig själv, vilket vi anser kan 

införlivas i samtliga ämnesområden. Barnen får genom texten nya kunskaper och samtidigt en 

möjlighet att reflektera över sitt eget lärande. Matematikutvecklingen med grund i 

barnlitteraturen möjliggör för barnen att utveckla olika sätt att reflektera över problemlösning, 

vilket ökar deras förståelse för att individer kan tänka på olika sätt kring texter och uppgifter. 

För att barnen ska utveckla nya kunskaper och få syn på sin egen utveckling anser vi att 

förskollärarna bör utmana barnen genom frågor av en öppen karaktär. Den språkstimulering 

som förskollärarna ser i användandet med barnlitteratur är ord och begreppsutveckling, 

förmåga att återberätta något ur ett kronologiskt händelseförlopp samt förståelse för hur en 

text är uppbyggd. Det är något även Probst (1994) lyfter fram, med tillägget att barns 

kunskaper kring olika litterära genrer ses som ett mål med användandet av barnlitteratur. Vi 

ser arbetet med analyser av texter som viktigt för förskollärare att lyfta i sin verksamhet då 

barnen kan förberedas på hur olika texter är uppbyggda inför sin egen läsning. Vi anser dock 

att det är viktigt att arbetet sker vid utvalda tillfällen eller efter högläsningstillfället för att 

barnen ska få möjlighet att kravlöst få njuta av berättelsen. Hur barnen uppfattar en text 

beskriver Probst (1994) beror på deras tidigare erfarenheter och intressen. Även miljön där 

barnen möter litteraturen spelar en roll menar Probst. Vi vill framhålla vikten av den vuxnes 

attityd som en del av den miljö barnen vistas i. Känner pedagogen glädje i arbetet med 

barnlitteratur förs detta oftast vidare till barnen. 
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7.6 Didaktiska konsekvenser 
I vår framtida yrkesroll som lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass ser vi stora 

möjligheter i att använda barnlitteraturen i det pedagogiska arbetet. Vi fick uppfattningen att 

respondenterna hade kunskap om användandet av barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg, 

trots att det endast var måttligt förekommande i den pedagogiska verksamheten. Deras 

kunskaper kom dock fram då de fick frågor från oss att reflektera över. Vi ser det därför som 

viktigt att i vår framtida yrkesroll finna tid att i arbetslaget samtala om hur vi kan utveckla 

barnlitteraturens användningsområden. De vinster vi har kunnat utläsa i resultat och tidigare 

forskning bidrar till att vi ser möjligheten att så gott som dagligen använda barnlitteraturen. I 

det dagliga arbetet med barnlitteratur som ett verktyg kan vi på ett för barnen lustfyllt och 

stimulerande sätt arbeta med flertalet av läroplanens områden. Arbetssättet utmanar oss att 

aktivt söka efter de pedagogiska möjligheter som varje barnbok har att erbjuda, samt att hitta 

kreativa sätt att bearbeta boken på.  

Utifrån resultatet i studien kan vi se pedagogiska vinster med boksamtal och drama som har 

sina utgångspunkter i barnlitteraturen. Vi upplever det som att förskollärarna beskriver att 

boksamtalet bildar en bred bas för bearbetning av litteraturen då samtalet kan behandla så gott 

som allt. Samtalet kan dessutom leda vidare till laborationer vilka har sin grund i 

barnlitteraturen. Vi ser dessutom möjligheten att införliva de tankar som väcks hos barnen i de 

bearbetningsformer vi väljer att använda oss av. Barnlitteraturen fungerar på det sättet som ett 

verktyg för att sätta igång barnens tankar och reflektioner. Drama upplever vi, i enlighet med 

förskollärarna, som ett bra bearbetningsverktyg för att behandla känslor, normer och 

värderingar. Vi anser att barn behöver erfara dessa ämnen med hela kroppen för att så tidigt 

som möjligt utveckla bland annat sin empatiska förmåga. Genom att få spela en karaktär och 

visa upp dennes känslor blir det en kroppslig erfarenhet för barnen att bära med sig till 

liknande sammanhang senare i livet. Barnlitteraturen ger oss möjlighet att börja arbeta med 

dessa ibland svåra ämnen tidigt i barnens liv och på så sätt konkretiseras betydelsen av orden 

för barnen. Detta upplevde vi att förskollärarna såg som positivt i arbetet med 

värdegrundsfrågor utifrån barnlitteraturen.  

Barnlitteraturens betydelse för barnens matematiska utveckling ser vi, till skillnad från vad vi 

kan utläsa från studiens resultat, som ett betydelsefullt område att använda barnlitteratur 

inom. Främst ser vi hur litteraturen kan utnyttjas för att ge barnen en möjlighet till att lära i ett 

meningsfullt sammanhang. Barnen får då erfarenhet av hur matematiken spelar en viktig roll i 

deras liv. Nytt för oss var att se barnboken ur ett historiskt perspektiv där texten kan ta med 

barnen på en resa genom historien. Även om all barnlitteratur inte är helt sanningsenlig ser vi 

hur boksamtal kring sådan litteratur kan fungera som en reflekterande bearbetning. Barnen får 

då reflektera över historiska livsöden i jämförelse med deras egen tidsålder. 

I valet av barnlitteratur ser vi det som viktigt att inte ta bort litteratur som inte stämmer 

överens med samhällets normer. Vi ser det istället som utvecklande att se variationer och vill 

därför ha ett brett utbud av böcker. I arbetet med barnlitteratur ser vi möjligheten att utöka de 

sätt vi framför boken på. Vi ser möjligeter i att presentera fler barnböcker i ett storboksformat 

för att barnen ska få upp ett intresse för skriftspråket. I framtiden kanske vi dessutom kan 

använda oss av en smartboard tavla för att presentera böcker i ett språkstimulerande syfte. 
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Genom att boken blir förstorad samt interaktiv kan både innehållet och språket lyftas fram på 

ett sätt där barnen får vara mer aktiva. Vi ser fram emot att i vår framtida yrkesroll få använda 

oss av och upptäcka fler bearbetningsformer av barnlitteraturen. 

7.7 Metoddiskussion 

Då vi valt att arbeta med self report som undersökningsredskap valde vi att först genomföra 

en pilotstudie. Där undersökte vi våra frågeformuleringars hållbarhet för studiens syfte. Vi tog 

till oss av pilotstudiens resultat och genomförde några mindre ändringar i utformningen av 

frågorna. Vi upplevde att förändringarna möjliggjorde för oss att få svar på frågeställningarna 

i vårt syfte. De fördelar vi har upplevt med att använda oss av vårt undersökningsredskap är 

att vi genom att endast ge respondenterna en vägledande ram fått dem att själva reflektera 

över sina tankar kring ämnet. Vi har således minskat risken för att vi som forskare påverkar 

respondenternas svar. Redskapet gav en möjlighet för respondenterna att i sin egen takt 

beskriva sina tankar. De begränsningar som vi kan se med vårt valda redskap är att vissa svar 

varit relativt kortfattade. Även om vissa utsagor var relativt kortfattade visade respondenterna 

en samstämmighet i sina svar. Att svaren var så pass samstämmiga fann vi intressant då 

undersökningen genomfördes i tre kommuner vilket vi trodde skulle gett oss en större 

spridning i resultatet. Vi är även medvetna om att respondenterna kanske inte delgivit oss alla 

tankar de har om användandet av barnlitteratur, vilket kan bidra till att vissa 

användningsområden inte har nämnts. Möjligen kan respondentens vana att uttrycka sig i text 

påverka hur denna upplever undersökningsmetoden. Det kan i sin tur ha påverkat 

svarsfrekvensen samt utförligheten i utsagorna.  

Vi hade även kunnat använda oss av intervju som undersökningsredskap. Det hade gett oss 

möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna. En intervju hade dock inte gett 

respondenterna samma möjlighet till eftertanke samt att vår närvaro hade kunnat påverka 

resultatet. Genom self report upplever vi oss ha kunnat ta del av fler respondenters tankar utan 

att vara fysiskt närvarande vilket har varit viktigt då arbetet varit tidsbegränsat.  

Vår analysmetod blev vi positivt överraskade av då vi fick insikt i hur viktigt det är att 

individuellt bearbeta en text vid ett flertal tillfällen och därefter jämföra de resultat vi fått 

fram. Genom att gå från respondenternas text som helhet till att bryta ner innehållet i 

betydelseenheter och sedan bearbeta innehållet till ett vetenskapligt resultat, har vi sett mer i 

en utsaga än vad vi tidigare gjort.  

7.8 Förslag till fortsatt forskning 
Studien har för oss varit intressant att genomföra då vi inte sett mycket av arbetet med 

barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg i vår kontakt med förskoleverksamheten. Efter 

genomförandet av vår studie anser vi att det hade varit intressant att komplettera med en 

observerande studie för att få ta del av variationen av metoder i arbetet med barnlitteratur. Vi 

har dessutom reflekterat över möjligheten att utifrån ett givet referensmaterial, i form av en 

barnbok, kunnat be ett antal förskollärare beskriva hur de skulle kunna använda sig av den 

specifika boken i sitt pedagogiska arbete. Då vi har möjlighet att vara verksamma i 

förskoleklassverksamhet hade det även varit intressant att göra en studie som jämför hur 

pedagogerna i de olika verksamheterna tänker kring arbetet med barnboken. 
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Bilagor 

Missivbrev och frågeformulär 
 

Bilaga 1 

7 april 2010 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser till lärare med inriktning mot 

förskola/förskoleklass. Då vi snart är färdiga med utbildningen ska vi nu genomföra vårt 

examensarbete. Arbetet inriktar sig på pedagogers tankar kring och erfarenheter av 

barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg. Studien riktar sig till verksamma förskollärare i 

xxx. Vi är därför nyfikna på dina erfarenheter av och tankar kring arbetet med barnlitteratur. 

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en self report. Self report är en 

undersökningsmetod som innebär att du skriftligen besvarar några frågor (se nästa sida). Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt i undersökningen och kommer endast att användas i 

denna studie. 

Vänligen skicka en bekräftelse till oss via e-post eller per telefon senast den 9 april om du 

väljer att delta. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss.  

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

 

Sofia Ericsson  Carolina Solberg 

xxxxxxx@utb.hb.se  xxxxxxx@utb.hb.se 

xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx 
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Som vi beskrev på föregående sida har vi valt att använda oss av en metod som kallas self 

report för vår undersökning, vilken kan liknas vid en skriftlig intervju. Tanken med self report 

är att du som deltagare skriftligen besvarar ett par intervjufrågor. Vi är tacksamma för att du 

lämnar så utförliga och konkreta svar som möjligt eftersom vi inte kan ställa följdfrågor eller 

be om förtydliganden. Din text kommer inte att användas i sin helhet i rapporten utan endast 

kortare delar kan komma att användas. Vårt fokus kommer istället att ligga på dina tankar 

kring och erfarenheter av barnlitteratur som pedagogiskt verktyg.  

De frågeställningar vi önskar att du besvarar är följande: 

 

 Beskriv de områden i Lpfö 98 som du anser med fördel kan behandlas med hjälp av 

barnlitteratur. Förklara vilka fördelar du ser med att arbeta på detta sätt. 

 

 Berätta om ett tillfälle då du arbetat med barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg. 

Beskriv så detaljrikt som möjligt utifrån exempelvis val av barnlitteratur, 

genomförande, bearbetning och reflektioner efteråt. 

 

Ditt svar önskar vi att du skickar till någon av oss i det bifogade kuvertet (se adresser nedan). 

Sista svarsdatum är den 21 april. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

 

Lycka till! 

 

Sofia Ericsson   Carolina Solberg 

xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 
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Analysschema 

Bilaga 2 

Nedan ges ett exempel på bearbetning av respondenternas utsagor enligt Giorgis 

analysmodell. 

Betydelseenheter 

 

Centrala teman Analys av centrala teman 

Beroende på vilka böcker jag 

använder och hur jag utnyttjar 

tillfället till samtal och 

reflektion kan jag få in ”alla” 

utvecklingsområdena i arbetet 

med barnlitteratur. 

 

 

Respondenten ser i arbetet 

med barnlitteratur bokvalet 

som viktigt samt att utnyttja 

tillfället till samtal och 

reflektion för att få in ”alla” 

utvecklingsområdena i Lpfö 

98. 

Respondenten anser att valet 

av barnlitteratur är viktigt 

samt att högläsningstillfället 

återföljs av ett boksamtal. 

Dessa kriterier möjliggör för 

arbetet med samtliga delar i 

Lpfö 98. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


