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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass 210 

högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap.  

 

Titel: Barnboken - Ett sätt att lära? En undersökning om förskollärares 

uppfattningar kring barnboken som ett pedagogiskt verktyg. 

 

Engelsk titel: Children´s book- A way of learning? A study of preschool teachers 

perceptions of children´s book as a pedagogic tool. 

 

Nyckelord: Barnbok, pedagogiskt verktyg, lärande, utveckling. 

 

Författare: Anna Karlsson och Jenny Kristiansson 

 

Handledare: Anna Wernberg 

 

Examinator: Ann-Katrin Svensson 

 

 

 

BAKGRUND: Vårt intresse för att undersöka fenomenet barnboken som ett pedagogiskt 

verktyg har hela tiden funnits men under utbildningens gång vuxit, då vi förstått att den med 

ett medvetet arbetssätt kan påverka barns lärande och utveckling på flera plan. Något som 

ännu mer ökade vår nyfikenhet var att tidigare forskning inom detta område var mycket 

begränsad. Trots det har vi försökt att lyfta fram relevant forskning kring vårt ämne. 

Utvecklingspedagogiken är det som ligger som teoretisk grund för vår undersökning.   

 

SYFTE: Syftet med vår undersökning var att ta reda på vilka uppfattningar förskollärare 

har kring barnboken som ett pedagogiskt verktyg för att medvetet skapa förutsättningar för 

barn att utvecklas och lära.  
 

METOD: I vår undersökning använde vi oss av kvalitativ forskningsansats med 

inspiration från fenomenografin. För att samla in data valde vi att använda oss av den 

kvalitativa intervjun. Intervjuerna genomfördes med åtta förskollärare, alla verksamma inom 

samma kommun.  

 

RESULTAT: Barnboken som ett pedagogiskt verktyg är ett område som det i vår 

undersökning kommer fram många uppfattningar om, då innebörden av vad ett pedagogiskt 

redskap är kan uppfattas olika. Barnboken uppfattas av förskollärarna som en utgångspunkt 

för barn  att utvecklas och lära inom olika områden såsom vår värdegrund, språket, 

matematiken och i de teman som förskolläraren syftar till att lyfta. Barnboken uppfattas 

även som ett hjälpmedel för att lugna barngruppen då miljön upplevs stökig eller högljudd. 

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar sin egen roll i arbetet som betydande och lyfter 

även bearbetningens betydelse för lärande och utveckling genom barnboken som verktyg. 
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1 Inledning 

I ett förskolebarns liv har barnboken, för många, en central roll och i de flesta förskolor läses 

dagligen sagor för barnen. Frågan är vad barnboken vill lära oss? Under vår utbildning har 

vi fått kunskaper som uttrycker att barnboken har en betydande roll i barns uppväxt. 

Barnboken kan användas som grund för att skapa utveckling på många plan däribland det 

sociala, emotionella, språkliga och kognitiva. Med dessa erfarenheter har vi insett vikten av 

att arbeta medvetet med barnboken i förskolan och vårt intresse för hur förskollärare arbetar 

med barnboken har vuxit. Därför finner vi det intressant att undersöka vad förskollärare har 

för uppfattningar gällande vad barnboken generellt kan bidra till för utveckling och lärande 

hos barnen. 

 

I barnbokens historia har det pågått en debatt kring dess pedagogiska betydelse. 

Diskussionen har främst handlat om huruvida barnboken skall ses ur ett nyttoperspektiv eller 

ett nöjesperspektiv. Barnbokens tidiga pedagogiska roll hade främst ett uppfostrande och 

moraliskt syfte men kom med tiden mer att handla om estetik och lustfylldhet, ett sätt att 

främja barns fantasi och kreativitet (Nettervik 2002, ss 11-13). En del av vår utbildning har 

varit förlagd ute på förskolan, då har vi fått intrycket av att barnbokens användning är liten, 

om syftet är att utveckla och lära. Det vi istället upplevt är att barnboken används för att 

lugna barngruppen inför eller efter andra aktiviteter. Möjligtvis är det så att det råder en 

dualistisk inställning till varför förskollärare arbetar med barnboken. Förskollärares syn på 

barnboken och hur barnboken kan användas som ett pedagogiskt verktyg, är ett ämne som 

tidigare inte forskats så mycket kring (Simonsson 2006, s. 6). Vi upplever att barnboken bär 

på stor potential att skapa lärandesituationer, därför finner vi stort intresse att undersöka om 

detta verkligen tas till vara i förskolan.  

17 skäl för barnboken 

1. Boken ger oss underhållning och spänning. Den kan få oss att skratta och 

gråta. Den kan trösta och visa oss nya möjligheter. 

2. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd. 

3. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder. 

4. En bra barnbok håller för att läsas högt så att både barn och vuxna har glädje 

av den. Den blir en brygga mellan generationerna. 

5. Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger oss något att tänka 

vidare på. 

6. Boken ger oss nya idéer, den vidgar vårt medvetande om vår värld. 

7. Boken ger oss kunskap om andra länder och andra sätt att leva, om natur, 

teknik, historia och allt mellan himmel och jord som vi kan vilja veta mer 

om. 

8. Boken tränar vår förmåga till medkänsla. Den ger oss möjlighet att sätta oss 

in i andras situation och känsloliv. 

9. Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 

10. Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang. 

11. Boken kan visa att det inte alltid finns bara ett svar på en fråga, att det mesta 

kan ses från olika håll. 

12. Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla att 

upptäcka att det finns andra som tänker och känner likadant som vi. 

13. Boken hjälper oss att förstå att vi också är olika. Att läsa böcker av 

författare från olika tider och kulturer ökar toleransen och hjälper till att 

motverka fördomar. 
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14. Boken ger sällskap när vi är ensamma. Den är lätt att ta med och den kan 

läsas var som helst. Man kan låna den gratis på biblioteket. 

15. Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss gemensamma läsupplevelser 

och gemensamma referensramar. 

16. Barnboken ger arbete åt en massa människor; författare, tecknare, 

redaktörer, tryckare, formgivare, korrekturläsare, fotografer, förläggare, 

bibliotekarier, bokhandlare m.fl. Den bidrar till ett rikt kulturliv och är en 

viktig kulturell exportvara som gör vårt land känt utomlands. 

17. Barnboken är det första mötet med litteraturen - en oändlig värld som räcker 

livet ut. 

(Svenska barnboksakademin 2010-11-02) 

2 Centrala begrepp 

I vår undersökning använder vi begreppen förskollärare och pedagog som synonyma. Vidare 

är följande begrepp återkommande i vår undersökning: 

Barnbok 

Barnboken kan uppfattas som ett svårdefinierat begrepp som kan innehålla många olika 

genrer av böcker. Vår definition av begreppet barnbok är att det är en bok som är skriven för 

barn eller en bok som anses vara lämplig för barn. Barnboken är alltså i detta fall ett 

samlingsnamn för bilderböcker, pekböcker, kapitelböcker och även faktaböcker av olika 

slag. Synonymt med barnboken använder vi bok, barnlitteratur och saga.  

 
Pedagogiskt verktyg 

Vår definition av begreppet ”pedagogiskt verktyg” är att det är ett hjälpmedel för att 

förmedla ett budskap som kan leda till lärande och utveckling hos barnen. I denna 

undersökning som handlar om barnboken som ett pedagogisk verktyg menar vi alltså hur 

och varför förskollärare använder barnboken som ett hjälpmedel för att skapa 

lärandesituationer.  
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3 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka uppfattningar förskollärare har kring 

barnboken som ett pedagogiskt verktyg för att skapa förutsättningar för barn att utvecklas 

och lära.  
 

3.1 Frågeställningar 

 Vad uppfattar förskollärarna att det finns för lärandemöjligheter i arbetet med 

barnboken? 

 Vilka olika synsätt kring barnbokens användning uttrycker sig hos förskollärarna? 

 Hur värderar förskollärarna barnboken som pedagogiskt verktyg? 

 Vid vilka tillfällen används barnboken? 
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4 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet presenterar vi det som skrivits tidigare om barnboken. Här får ni en 

historisk tillbakablick om hur barnboken växt fram och använts genom tiderna. Ni kan läsa 

om dess pedagogiska roll och syfte. Vidare lyfts i detta avsnitt vad tidigare forskning visat 

gällande barnboken som ett pedagogiskt verktyg i relation till barns utveckling och lärande. 

Vi har sökt internationell forskning gällande barnboken i databasen ERIC. Sökord som 

använts har bland annat varit childrens books, preschool, learning, pedagogic tool och lap 

reading.  

 

4.1 Barnbokens historia och framväxt 

Barnboken har sedan länge fungerat som ett uppfostringsmedel, den har alltså funnits för att 

fostra, men även för att ge glädje och nya upplevelser (Hellsing 1999, s. 28). 

Barnboksforskaren Göte Klingberg påstår att den första svenska barnboken gavs ut 1591, 

den var översatt från tyska och var inte menad att fungera som lärobok, varken i ett 

skolsammanhang eller som religiöst påbud, utan skulle endast förnöja de unga läsarna. 

Boken hette ”Een skö och häligh jungfrw speghel” (Nettervik 2002, s. 5).  

 

På 1600-talet skedde en förändring gällande synen på barn och intresset för barnen som egna 

individer ökade. Skolan skulle då alltmer ansvara för barns uppfostran och började mer 

medvetet fundera kring hur uppfostran påverkade barnet. Leken började ses som något 

viktigt eftersom man trodde att med leken kom ny kunskap. Under denna tid var den 

engelska filosofen John Locke aktiv och han såg på barnet som ”ett oskrivet blad” och 

menade på att barnen får sina kunskaper via erfarenheter, därför var det viktigt att ge barnet 

goda erfarenheter. Många av barnböckerna innehöll normer från kyrkan och kristendomen, 

syftet med detta var att barnet skulle uppfostras till att följa kyrkans normer och värden 

(Nettervik 2002, ss 5-7). 
 

Innan 1700-talets början var det en självklarhet att barnen lärde sig något av sagorna 

eftersom de tog upp sådant som seder, tro och hygien. Det viktigaste var att barnen skulle 

hindras från att formas åt det som kan uppfattas vara åt fel håll och för att de skulle växa upp 

till goda medborgare (Asplund Carlsson & Pramling 1995, ss 6-8). Under 1700-talet växte 

intresset för att skriva barnböcker och det hängde ihop med att barnsynen förändrades. Ett 

samband mellan barnsyn och barnboken har alltid funnits, eftersom barnboken förmedlar 

normer och moraliska aspekter av det samhälle som råder. Alltså har man genom tiderna 

kunnat skönja en tydlig koppling mellan innehållet i barnböckerna och samhällets rådande 

värderingar och barnsyn.  
 

Till en början var läsandet av böcker något som bara var angeläget för bildade män och 

pojkar i skolan och inte något för kvinnor, men med den borgliga familjens intågande under 

17-1800-talet blev läsning även en del av medelklassens folk. Under denna tid skedde åter 

igen en förändring gällande synen på barn och det framkom att de hade andra behov i 

förhållande till vuxna, det var då barnlitteraturens framväxt på riktigt tog språng (Pramling 

Samuelsson, Klerfelt & Asplund Carlsson 1993, s. 27). 

 

Under 1800-talet ägde romantiken rum vilket även speglades i barnböckerna och vad 

barnboksanvändningen skulle syfta till. Vid denna tid såg människorna känslolivets 

utveckling som det viktigaste. En debatt om huruvida det var lärandet eller upplevelsen som 

var det viktiga startade (Asplund Carlsson & Pramling 1995, ss 6-8). I de tidigare 



7 

 

barnböcker som skrevs fanns det inga krav på att författaren behövde vara konstnärlig, men 

år 1890 yttrade en tysk pedagog vid namn Heinrich Wolgast missnöje mot detta, han ansåg 

att barnen skulle få uppleva det konstnärliga, inte bara utbildas (Nettervik 2002, s. 12). 

Under denna tid växte också intresset för det muntliga berättandet och folksagorna tågade in 

i familjehemmen (Nettervik 2002, s. 7). 

 

I och med att pedagoger kom att intressera sig för barns fostran och bildning, så fick 

barnboken en given plats i förskolan. När det gällde att utveckla de små barnens fostran tar 

vi språng i kindergartenverksamheten som systrarna Maria och Ellen Moberg startade upp i 

Norrköping år 1899. Under denna tid sågs barnboken, i form av bilderböcker, mycket 

attraktiv bland barnen och sagan hade en självklar plats på veckans verksamhetsschema. Att 

nämnas bör att barnboken då inte var lika självklar i barnens vardag som idag, utan 

möjligheten att komma i kontakt med denna typ av bok kanske bara var under 

kindergartentiden. Under denna period hade barnboken i förskolan alltså återigen ett mer 

uppfostrande syfte (Simonsson 2006, ss 13-15).  

 

I och med barnstugeutredningen under 1970-talet, då förskoleverksamhetens innehåll och 

form  sågs över och arbetades om, kom barnbokens roll i verksamheten att förändras och 

fick ett nytt fokus. Nu lyftes boken mer fram som en källa till information och kunskap än 

tidigare. Alltså var det faktaböcker och uppslagsböcker, den informativa litteraturen som tog 

plats i bokhyllorna, medan sagan fick stå åt sidan. Denna radikala vändning gällande 

förskolans bokbestånd innebar ett ökat samarbete mellan förskola och bibliotek då 

barnstugeutredningen förespråkade att förskolor skulle ha ett eget bokbestånd (Simonsson 

2006, ss 15-20). 

 

Under 1900-talet så började barnböckerna innehålla mer illustrationer och i vissa böcker var 

det dessa som dominerade. För de minsta barnen började det göras pekböcker, alltså böcker 

med bara bilder och ingen text. Numer är illustrationer en självklarhet i barnböckerna 

(Nettervik 2002, s. 67). 
 

I dagens Sverige finns det stor tillgång till barnböcker på marknaden då det produceras cirka 

1100 barnböcker per år. Men att alla dessa böcker når fram till barnen är dock ingen 

självklarhet då det är många institutioner och människor som gör val på vägen. Bland annat 

så är förskollärarna ständigt med och påverkar vilka böcker som skall lyftas på förskolan, då 

det är de som sorterar och bedömer vilka böcker de anser är lämpliga för barnen (Simonsson 

2004, s. 14). 

 

Som tidigare nämnts var det i och med romantiken som syftet med att läsa böcker för barn 

ändrade karaktär. Från att ha handlat om moral och förnuft lyftes under denna tid istället 

fantasin, kreativitetens och känslolivets utveckling. Det var i och med den omställningen 

som debatten mellan lärande och upplevelse tog sin början. Asplund Carlsson och Williams 

Graneld (1995) skriver att denna debatt egentligen aldrig avslutats utan att man fortfarande 

idag kan se denna motsättning huruvida barnbokens syfte är att roa eller att lära eller som 

författarna själva skriver ”en motsättning mellan realism och fantasi”. Tydligt blir alltså att 

syftet med barnlitteraturen genom tiderna skiftat mellan å ena sidan ha handlat om att barn 

skall kunna känna igen sig i dess handling och å andra sidan att barn skall ges möjlighet att 

drömma sig bort. Det är alltså inte självklart att begreppet lärande kan användas i samband 

med läsning av barnböcker (Asplund Carlsson & Williams Graneld 1995, ss 41- 45).  
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4.2 Barnbokens plats i läroplanen för förskolan 

Begrepp som är centrala i förskolans läroplan (Lpfö 98) är utveckling och det livslånga 

lärandet.  Pedagoger inom förskolan har  som uppdrag att lägga grunden till barns livslånga 

lärande, därför är det av stor vikt att kunna se hur de kan stödja barn i deras utveckling och 

lärande. Vad finns i den miljö som förskollärare befinner sig i, som de kan ta tillvara på i ett 

lärandesyfte? Vilka pedagogiska verktyg finns tillgängliga? ”Förskolan skall främja lärande, 

vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och 

lärande” (Utbildningsdepartementet 1998, s. 9). Alltså kommer förskollärarens syn på 

utveckling och lärande att skildra vilken pedagogisk verksamhet som utformas. En av 

förskolans riktlinjer är att ” … lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling 

och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen” (Utbildningsdepartementet 1998, s. 10). Här kan barnboken vara ett verktyg, som 

beroende av förskollärarnas intresse och kompetens, kan skapa lärande och utveckling. 

Vidare gällande barnboksområdet, kan det i läroplanen för förskola och förskoleklass, bland 

annat läsas följande mål: 

  
De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och 

att lära sig, dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 

praktiska, sinnliga och estetiska (Utbildningsdepartementet 1998, s. 10). 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera 

och ge uttryck för sina uppfattningar (Utbildningsdepartementet 1998, s. 12) 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 

(Utbildningsdepartementet 1998, s. 10). 

 

Från och med den första juli 2011 skall förskolan arbeta utifrån den nya läroplanen (Lpfö 

1998-2010) som är en reviderad upplaga av den tidigare läroplanen för förskolan (Lpfö 

1998). I den nya läroplanen, som kommer att benämnas under samma namn som den 

tidigare upplagan, läggs allt större vikt vid förskollärarens ansvar. Bland annat skall 

förskolläraren ansvara för ”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, Lpfö 1998-2010, s. 11). 

Det blir alltså ännu mer betydande att förskolläraren själv, oavsett intresse, måste ta ansvar 

för att följa dessa riktlinjer.  
 

4.3 Barnbokens syfte och lärandepotential 

I en studie kring pedagogers möte med bilderboken i förskolan (Simonsson 2006, ss 27-35) 

framkommer det att barnboken har en given plats i förskoleverksamhetens vardag, men hur 

och varför den används finns det delade meningar om. Simonssons studie visade att det mest 

dominanta praktiska användningsområdet var läsning kring lunchen eller att pedagogerna 

läste som en slags pausaktivitet mellan andra aktiviteter. Vidare ansåg pedagogerna i 

Simonssons studie att barnboken har en viktig roll i barnens uppväxt, bland annat som en 

förmedlare av kultur. Återkommande nämns samma böcker som betydelsefulla, alltså vårt 

samhälles kulturella ikoner såsom Astrid Lindgren, Tove Jansson och Gunilla Bergström 

med flera, vilket innebär att det finns en slags barnbokskanon i förskolans värld. Simonsson 

lyfter även i sin studie att förskolan har en uppgift när det gäller att fungera som ett 

komplement till hemmen, vilket innebär att  förskollärare kan utjämna skillnaderna mellan 

de barn som får uppleva och inte får uppleva barnböcker i hemmet. När det gäller utveckling 

och lärande så visade studien att pedagoger, om än i ringa utsträckning, använder barnboken 

som kunskapskälla. De pedagoger som Simonsson intervjuade i sin studie gav utlopp för att 

barnbokens roll i förskolan ser mycket olika ut, dels beroende på vad för kunskaper 
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pedagogerna själva hade. Bland annat talade dessa pedagoger om att barnboken kunde 

användas som en kanal för språkutveckling, som kunskapskälla, som socialt uppfostrande 

och som en väg att utveckla fantasin, men det var oklart hur ett sådant arbete såg ut i 

praktiken?  

 

I en tidigare studie även denna gjord av Simonsson (2004, ss 13-15, 112-196) gällande 

bilderboksanvändningen i förskolan, skriver hon att det är vanligt att boken används för att 

samla barnen, men den används också som ett pedagogiskt verktyg där syftet är att förmedla 

kunskap och information om ett ämne. Hur böckerna används och hur tillgängligheten av 

böckerna är för barnen, beror på pedagogernas inställningar kring detta, menar Simonsson. 

Hon poängterar också att barnboken i förskolan kan användas på många olika sätt, beroende 

på vilken tanke pedagogen har bakom läsningen. Utifrån Simonssons studie framkommer 

det även att pedagogerna ser barnboken som viktig och att de läser för barnen dagligen, då 

både planerat och oplanerat. Simonsson skriver vidare att pedagogerna använder barnböcker 

för att förmedla kunskaper. Det har också visat sig att pedagogerna använder barnboken då 

det är dags för vila, som del i  de dagliga rutinerna. 
 

I två FoU-rapporter berörande förskolans läsvanor från 1984 och 1986, visar Öman att 

barnboksanvändningen på förskolan är liten om syftet är att utveckla och lära. Istället är 

läsestunder och ett arbete med barnboken ofta en oplanerad aktivitet. Ofta avslutas denna 

aktivitet innan pedagogerna ens hunnit läsa färdigt. Liksom i Simonssons (2004) studie 

menar även Öman att barnboksanvändningen fungerar som en utfyllnadsaktivitet mellan 

andra aktiviteter eller som en väntetidsaktivtet i väntan på exempelvis hämtning, lunch eller 

vila. Vidare hävdar Öman (1984, s. 48) att litteraturen används på ett oreflekterat sätt, att det 

inte finns någon pedagogisk tanke bakom läsestunderna. Barnen ges heller inte något 

utrymme för reflektion och bearbetning av det som berättats, vilket innebär att barnen 

lämnas ensamma i sin läsupplevelse. 

 

Sagostund på dagis är ett fördjupningsarbete om användningen av barnlitteratur i förskolan 

(Williams Graneld 1989, ss 19). Syftet med undersökningen var att ta reda på förskollärares 

syn på sitt arbete med barnlitteratur och hur de i praktiken arbetar med böcker. Resultatet 

visade att förskollärarna ansåg att användningen av böcker fungerade språkutvecklande, det 

kunde till exempel ge barnen ett större ordförråd och främja läsinlärningen. Den 

språkutvecklande aspekten var den största men även andra aspekter, såsom barnets 

tänkande, kunde utvecklas genom barnlitteraturen. Vidare så kunde läsning av barnböcker 

ge barnen läsvana och hjälp att bearbeta situationer de varit med om, även för att skapa 

gemenskap. Williams Graneld visar även hon i sin studie att barnboksläsningen i förskolan 

oftast inte har en pedagogisk tanke. Även om pedagogerna har teoretiska kunskaper kring 

barnbokens potentiella betydelse för barns utveckling och lärande, så används eller syns inte 

dessa i arbetet med barnboken i vardagen. Williams Granelds studie visar liksom andra 

studier att barnboksläsandet ofta i sig inte har något syfte, utan att det skall leda till något 

annat, exempelvis ett verktyg för att samla gruppen, lugna ner gruppen eller i andra 

disciplinära syften. Att böcker ska finnas i förskolans värld är det ingen tvekan om, men 

alltför ofta har litteraturen en underordnad betydelse i verksamheten. 

 

I den barnpedagogiska verksamheten så har berättelser haft en given plats, men frågan är 

vilket målet varit med att berätta? Vad man kan lära sig av sagan har Pramling Samuelsson, 

Klerfelt och Asplund Carlsson (1993, ss  95-99) gjort en studie kring, där de jämfört vad 

barn anser att de kan lära sig av en saga och vad vuxna anser om detsamma. Studien visade 

att barn mer fokuserar olika aspekter av sagans form och innehåll, såsom lära sig läsa med 

mera, medan de vuxna fokuserar sagans budskap och innebörden, alltså sagan som helhet. 
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Denna undersökning visar även  att vuxna många gånger tar för givet att barnen lär sig det 

som den vuxna uppfattar är budskapet. Budskapet kan dock lyftas fram för barnen om 

pedagogen skapar en mångfald av situationer där barnen på olika sätt får bearbeta, 

reflektera, fundera och samtala kring sagan. Att läsa en saga är inte nog för att barnen skall 

förstå dess budskap och lära sig något utav den. Barns erfarenheter av sagor säger en hel del 

om hur förskolan arbetat med barnböcker genom tiderna. I sin undersökning frågar Pramling 

Samuelsson  m.fl. barnen varför det behövs sagor? Det vanligaste svaret är för att de skall 

läsas innan man går och lägger sig. Det blir tydligt att barnen tagit fasta på att sagor är något 

som läses för att lugna barngruppen vid exempelvis vilan, och likaså är det i hemmet då i 

form av god natt sagor.  

 

Det ges i dagslägets pedagogiska sammanhang alltså uttryck för att sagan kan användas på 

många olika sätt, även om det inte når fram till barnen. Den kan vara en del av ett tema eller 

användas om man vill att barnen ska lära sig något om till exempel natur eller djur. Sagan 

kan också användas för att inspirera barnen till lek. Målet i sig kan vara att lära barn om 

sagor. Pramling Samuelsson, Klerfelt och Asplund Carlsson (1993, ss 29-31) skriver att 

sagor och berättelser ger nya erfarenheter till barn och stärker deras fantasi och kreativitet. 

Innehållet kan hjälpa barnen att förstå känslor, upplevelser och intryck. Man kan läsa vidare 

att litteraturen ska fungera moraliskt utvecklande och ge barnen insikt i att vi människor är 

olika, och en del människor är mer annorlunda om vi ser till oss själva. Litteraturen är också 

viktig för att stimulera språkutvecklingen. Tydligt visar alltså forskning på att det bland 

förskollärare finns teoretiska kunskaper kring vad ett pedagogiskt arbete med barnboken kan 

innebära, men ändå visar studier att dessa i praktiken inte blir synliga. 

 

Genom att läsa sagor kan känslor väckas och bearbetas, dessa kan både vara positiva och 

negativa. Hellsing (1999, ss 40-45) som är en framstående person inom barnbokens värld 

lyfter fram att dessa känslor är viktiga för barnets utveckling. Vidare lyfter han också att de 

barnböcker som skrivits för förskolebarn har ett uppdrag att ge barnen nya ord och begrepp 

och fungerar på så sätt som språkutvecklande. Då förskollärare högläser för barn är samtalet 

kring det lästa en viktig del, eftersom barnet tillsammans med den vuxne kan prata om vad 

som hänt, prata om ords betydelse och sätta in dem i ett sammanhang, detta är en hjälp för 

barnet för att vidga sitt ordförråd (Fridolfsson 2008, ss 30-31). Även Dejke (2006, ss 9-10) 

skriver om vikten av sagor i ett språkutvecklande syfte, där barnen får möta nya ord och 

begrepp. Genom att lyssna på och diskutera sagor växer barnens förmåga att lyssna och 

samtidigt uppmärksammas språket som ett verktyg för kommunikation. Andra aspekter på 

barnboken är att den kan ge barnen förståelse för andra människor, att vi alla är olika, alltså 

kan barnboken också användas som grund för att generera ett värdegrundsarbete i 

barngruppen. 

 

Ett arbete med barnboken kan även fungera som matematiskt utvecklande. Att läsa en 

barnbok eller berätta en saga kan vara en utgångspunkt för lekar och andra aktiviteter där 

matematiken har en stor del. Genom att uppmärksamma olika matematiska begrepp såsom 

storlek, lägesmått, antal med mera får barnen på så sätt en inblick i matematikens värld 

(Dahl & Rundgren 2004, s. 30). 
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4.4 Pedagogens förhållningssätt, intresse och kompetens 

När barn kommer i kontakt med barnböcker är det enligt Chambers (1995, ss 18-21) viktigt 

med vuxna förebilder som kan stötta barnen i sin utveckling och i sitt lärande. Med det sagt 

betyder det inte att det är den vuxna som lär barnet utan att man lär tillsammans. En bra 

läsmiljö är betydande och att de vuxna har en positiv inställning till böcker och läsning. 

Chambers lyfter vikten av de vuxnas inställning och att förskollärare kan påverka barnens 

förutsättningar genom att själva ha en positiv syn på böcker och läsning. 
 

I sin forskning lyfter Simonsson (2006, s. 12) att det är pedagogernas förhållningssätt, 

attityd till och användning av barnboken, samt deras agerande i dessa lärandesituationer som 

utgör en viktigt grund när det gäller hur barnen sedan kommer att förhålla sig till böcker. 

Vad förskollärarna själva har för intresse för litteratur kommer alltså påverka hur de arbetar 

med detta i barngruppen. Det är förskollärare som med sina variationer av bokaktiviteter 

förmedlar en inställning till barnboken som värdefull, det är förskollärare som kan förmedla 

tankar kring barnbokens potential (Simonsson 2006, ss 60-61). Kåreland (2001, s. 43) 

belyser att dagens samhälle erbjuder barn så många olika medier vilket har inneburit att 

barnboken hamnat lite i skymundan, därför är det av stor vikt att förskollärare uppmuntrar 

och bjuder in till aktiviteter runt barnboken för att på så vis göra barnen uppmärksamma på 

vad barnboken har att erbjuda. 

 

Gaffney, Ostrosky och Hemmeter (2008, ss 87-93) lyfter fram viktiga detaljer man som 

pedagog bör ha i beaktning i ett arbete med barnböcker. Främst handlar det om vikten av 

vad en pedagog väljer för bok, hur och varför? De belyser att det är förskollärarnas 

engagemang för och förhållningssätt till barnboken som barnen speglar sig i, därav blir deras 

arbete av betydelse då de är barnens läsande förebilder. Hur barn lär sig läsa och vilka 

erfarenheter de får med sig från böcker, påverkas alltså av den nivå av stöd som 

förskollärare ger när de tillsammans med barnen interagerar med böckerna. Gaffney 

Ostrosky och Hemmeter lyfter även fram att det är när förskollärare diskuterar kring en 

berättelse med barnen, som de kan hjälpa dem att relatera historien till deras värld och liv. 

Vidare lyfter författarna fram vissa delar i ett arbete med barnboken som pedagogen bör ta 

hänsyn till innan hon/han väljer bok. Dessa är exempelvis om boken har ett berättande eller 

informerande innehåll, språkets struktur, vilket ordförråd den erbjuder samt vad bilderna 

berättar. Att innan en aktivitet med barnboken, utvärdera denna utifrån dessa delar kan 

hjälpa en förskollärare att välja en bok som är passande för barnens utvecklingsnivå och på 

så sätt stödja barnet vidare i sin utveckling och i sitt lärande. Det är även av stor vikt att en 

pedagog hela tiden diskuterar bokens innehåll tillsammans med barnen, både före, under och 

efter för att en barnboksaktivitet skall leda till ett lärande som består.   
 

Knopf och Brown (2009, ss 80-87) lyfter att det råder en felaktig föreställning kring att en 

av de bästa indikatorerna på om ett barn kommer lära sig läsa och skriva är beroende av hur 

mycket barnen blivit lästa för i förskolan. Detta har inneburit att många förskollärare 

fokuserar på vilken mängd böcker de läser för barnen istället för att fokusera på hur de läser 

och interagerar med barnen kring böckerna. Förskollärare läser och läser men sällan planeras 

eller utvärderas dessa lässtunder. Även Jönsson (2007, ss 134-136) belyser hur viktigt det är 

att förskollärare inte bara läser rakt upp och ner för barnen utan att de även skapar ett rum 

för diskussion och reflektion kring det lästa. Att samtala och på andra olika sätt interagera 

kring böcker blir ett sätt att skapa mening kring det lästa och det är just ett meningsfullt 

lärande som driver oss framåt i viljan att utvecklas mer, vilja veta mer. Förståelse är något 

som kan skapas genom samspel och kommunikation. Jönsson (2007, s. 134) skriver vidare 

att ”eftersom lärande är kommunikation måste man kommunicera för att lära”, och denna 
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viktiga detalj i barn tidiga läs- och skrivutveckling är inte att förglömma och därmed belyses 

betydelsen av boksamtalet och att bearbeta det läsa på andra sätt. För att utvecklas och lära, 

behöver aktiviteter där barnet får testa sig fram, ha en central roll i arbetet med barnboken 

(Hellsing 1999, ss 40-45).  
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5 Teoretisk ram 

5.1 Utvecklingspedagogik 

I vår undersökning utgår vi från en teori kring lärande och utveckling som grundar sig i 

utvecklingspedagogiken, där forskare som Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund 

Carlsson är framstående. Utvecklingspedagogik är en relativt ny teori som har inspiration 

från den fenomenografiska ansatsen som främst handlar om att vidga barns 

erfarenhetsvärldar (Asplund Carlsson & Pramling Samulesson 1995, ss 2-3). Namnet 

utvecklingspedagogik kallas denna teori, därför att den fokuserar på hur pedagogen skapar 

möjligheter för lärande (Pramling Samuelsson 2008, s. 55). Under 90-talet genomfördes ett 

projekt vid Göteborgs universitet ”Att utveckla förskolebarns förståelse för sin omvärld”, 

det var i och med detta projekt som utvecklingspedagogiken tog sin början. 

Utvecklingspedagogiken grundar sig i teorin att det primära när det gäller lärande är hur 

människor uppfattar och erfar sin omvärld. Fokus ligger inte på barns kunskaper och 

färdigheter, utan snarare hur förskollärare kan möjliggöra en utveckling. Det grundläggande 

i utvecklingspedagogiken är att skapa tillfällen där barnen ges möjlighet att erfara och förstå, 

alltså att utöka barnens erfarenhetsvärld. I en utvecklingspedagogisk tanke är det därav 

betydande att förskollärare är medvetna om att de dagligen är med och påverkar barnen och 

deras erfarenhetsvärldar (Pramling Samuelsson, Klerfelt & Asplund Carlsson 1993, ss 11-

12).  

 

Inom utvecklingspedagogiken lyfter Pramling Samuelsson (2008 ss 55-62) fram några 

centrala begrepp som speglar dess pedagogiska tanke. Dessa är: 

 

- Erfarande-  När man inom utvecklingspedagogiken talar om erfarande och 

erfarenhet skiljer sig betydelsen av dessa. Erfarenhet är det som barnet får vara med 

om, en aktivitet till exempel drama. Det man kallar erfarande är det barnet fått med 

sig från det som gjordes (drama). 

- Metasamtal-  Inom denna pedagogik läggs det stor vikt vid kommunikation. 

Metasamtal låter barnet fundera och sedan prata om det upplevda. Pedagogen har ett 

tillåtande förhållningssätt och tar tillvara på barnens tankar för att vidareutveckla 

verksamheten. 

- Riktadhet- Det är av betydelse att pedagogen utformar aktiviteten för att få barnen 

att fokusera sin uppmärksamhet på det som är syftet med aktiviteten, alltså det hon 

vill att barnet ska lära sig mer om. 

- Lärandets objekt-  Det är det ting eller ämne som vi vill att barnet ska få förståelse 

eller mer kompetens om.  

- Urskiljning och variation- För att kunna uppfatta olikheter krävs variation. Barnet 

måste ha en uppfattning om vad som är litet för att kunna utskilja vad som är stort, 

variationen handlar om förhållande till varandra.  

 

Utvecklingspedagogiken är en medvetande teori där fokus ligger i tanke, reflektion och att 

få bidra med sin erfarenhet till andra. Den pedagog som arbetar utvecklingspedagogiskt låter 

barnens tankar och reflektioner vara det centrala och tar med det som en del i verksamheten. 

Genom detta arbetssätt får barnen ta del av både sina egna och de andra barns tankar och får 

då koppla sina erfarenheter till de varandra (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson 

2003, ss 56-63). 
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Som vi tidigare nämnt så har pedagogers syn på och tankar kring begrepp som lärande och 

utveckling inverkan på hur de kommer att arbeta med det i verksamheten. Utifrån ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv lyfts förskollärarens roll och deras sätt att rikta fokus mot 

det som skall läras. Att arbeta utvecklingspedagogiskt betyder alltså att förskolläraren måste 

vara medveten om syftet med aktiviteten. För att förskolan skall kunna arbeta 

utvecklingspedagogiskt är det av stor vikt att förskollärarna har kunskap om barns tankar 

och om det som de vill att barnet ska förstå. Förskollärarens roll  i ett 

utvecklingspedagogiskt arbete är att stötta och vägleda, det är barnens eget lärande som står 

i fokus (Asplund Carlsson & Pramling Samulesson 1995 ss 2-3). 

 

Inom utvecklingspedagogiken är det variationer av sätt att tänka på som är centralt därav blir 

det viktigt att förskollärarna gör barnen medvetna om att det finns olika sätt att tänka på, att 

vi alla tänker olika. I utvecklingspedagogiken är det just mångfalden av idéer och sätt att 

tänka och variationen i sätt att arbeta med barnboken som är kärnan. Passande för 

utvecklingspedagogiken är temaarbetet eftersom där får barnen möjlighet att lära på olika 

sätt, olika ämnen integreras och barnet får möjlighet att undersöka och förstå ett fenomen ur 

olika perspektiv ( Pramling Samuelsson, Klerfelt & Asplund Carlsson 1993, ss 13-15). 

 

En vanlig uppfattning bland människor är att barnboken kan användas för att bearbeta 

känslor alltså vara till gagn för den emotionella utvecklingen. Det finns en föreställning om 

att ett arbete med barnboken har med skapande och fantasi att göra och inte med lärande och 

tänkande. Utvecklingspedagogiken skiljer dock inte på lek och lärande, utan är en 

ickedualistisk teori där allting alltid är närvarande. Barns värld kan inte delas upp i två 

världar, en för känslor och fantasi och en för förståelse och tänkande, utan känslan och 

tanken hör ihop och påverkar ständigt varandra ( Pramling Samuelsson, Klerfelt & Asplund 

Carlsson 1993, ss 13-14).   

 

5.2 Utvecklingspedagogiskt arbete med barnboken 

Om vi ser på ett arbete med barnboken utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, 

innebär det att förskollärare är medvetna om vad det är de vill att barnen skall lära sig av 

arbetet med barnboken, vilka mål som finns och vad förskollärare strävar mot att uppnå med 

arbetet. Förskolläraren måste ha kunskaper om barnbokens karaktär och budskap för att veta 

vart arbetet skall leda. När förskollärare läser för barnen tolkas det lästa utifrån barnets 

tidigare erfarenheter, samtidigt som nya erfarenheter läggs till och barnens erfarenhetsvärld 

växer. I ett utvecklingspedagogiskt arbete med barnboken är det viktigt att förskolläraren 

tillsammans med barnen pratar och lyssnar på deras tankar om det lästa. Därav är det av stor 

vikt att förskollärare har metodologisk kunskap för att på ett givande sätt få barnen att tänka 

och reflektera och kunna dra nytta av dessa tankar i arbetet. Asplund Carlsson & Pramling 

Samuelsson (1995, ss 3) menar att vi ger barnen nya sätt att erfara världen på genom att de 

får relatera det lästa till andra upplevelser och barnböcker de hört. Fokus ligger i att barnen 

ska vara aktiva i sitt eget lärande. Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson  (1995, ss 40) 

skriver vidare om vikten av att böcker ska väljas utifrån barnen, att böckerna ska utgå från 

barnens perspektiv. Efter det att läsningen genomförts är det viktigt att låta barnen bearbeta 

det lästa och ur detta också ta tillvara på de idéer och tankar barnen kommer med. Att 

bearbeta är inget som endast görs efter det att man läst, utan det är en process som börjar då 

läsningen startar, barnet gör historien till sin egen utifrån just sina erfarenheter.  
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6 Metod 

I metodkapitlet presenterar vi hur vi gått tillväga i vår undersökning. Här beskriver vi den 

ansats som ligger till grund för undersökningen samt det redskap vi använt oss av. Vi 

redogör även för urvalet samt de etiska regler som gäller för att bedriva forskning. Studiens 

tillförlitlighet och giltighet diskuteras i relation till undersökningens syfte och angreppssätt. 

 

6.1 Kvalitativ ansats 

I denna undersökning eftersöktes kvalitativa kunskaper, vilket betyder att vi sökte efter 

beskrivningar och berättelser kring människors livsvärld. Vi har arbetat med ord och 

uppfattningar, inte med siffror vilket är typiskt för en kvantitativ forskning, vilket är den 

kvalitativa forskningens motsats (Kvale & Brinkmann 2009, ss 45-46). 
 

6.2 Fenomenografi 

Utifrån syftet med vår undersökning och de problemformuleringar vi ställt, ville vi 

genomföra en kvalitativ forskning med inspiration från den fenomenografiska ansatsen. 

Fenomenografi som är en kvalitativ forskningsansats, är enligt Kihlström (2007, s. 160) en 

vanlig ansats inom pedagogiken. Dess huvudsyfte är att undersöka hur människor erfar ett 

fenomen i sin omgivning och vill snarare beskriva än förklara och analysera (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 42). Fenomenografin eftersöker beskrivningar av människors 

erfarenheter och uppfattningar kring olika händelser, det handlar alltså om variationer i sätt 

att se på ett fenomen (Marton 1981, s. 180). Människor förstår och uppfattar på olika sätt 

och utifrån olika perspektiv, det betyder att vi har olika sätt att uppleva ett och samma 

fenomen på (Marton & Booth 1997, ss 110-111).  

 

Det mest centrala begreppet inom den fenomenografiska ansatsen är uppfattning, men inte i 

den betydelsen som begreppet har i vardagsspråk. Det är stor skillnad mellan att ha 

uppfattningar om ett fenomen och ha uppfattningar av ett fenomen. Alla kan vi ha 

uppfattningar om ett fenomen, men för att kunna ha uppfattningar av ett fenomen krävs 

personlig erfarenhet (Uljens 1989, ss 10-11). Utifrån ett sådant resonemang valde vi att 

vända oss till utbildade förskollärare med några års arbetserfarenhet, eftersom de 

förmodligen, på något sätt, varit i kontakt med barnboken i det pedagogiska arbetet.  

 

Inom den fenomenografiska ansatsen finns något som kallas första och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär att omvärlden beskrivs precis som den är 

medan andra ordningens perspektiv innebär att man betraktar hur ett fenomen uppfattas av 

någon (Uljens 1989, s. 13). Marton och Booth (2000, s. 154) beskriver att sätten som 

människor erfar sin värld på, ofta är omedvetna och tas för givna och det är dessa 

uppfattningar som blir föremål för forskning inom fenomenografin. Alltså blir det tydligt att 

vi med den fenomenografiska ansatsen som grund sökte efter andra ordningens perspektiv, 

då vi ville undersöka vilka uppfattningar förskollärare har kring barnboken som ett 

pedagogiskt verktyg för att skapa förutsättningar för att utveckla och lära.  

 

I denna undersökning eftersöktes inte en enda sanning, eftersom människors erfarenheter 

skiljer sig åt och ständigt utvecklas och förändras. Istället var syftet att finna variationer i 

människors sätt att tänka kring och uppleva sin omvärld (Kihlström 2007, s. 158). 

Verkligheten och sanningen är individuell, eftersom ingen kan säga att någon annans 

upplevelser är felaktiga.  
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6.3 Intervju 

För att få reda på hur en människa uppfattar ett visst fenomen ansåg vi att det mest givande 

skulle vara att be respondenterna berätta utefter frågor. Därför valde vi, som 

datainsamlingsmetod att använda den kvalitativa intervjun. Intervjuer kan te sig på olika sätt 

när det gäller skillnader i hur en intervju struktureras. Ett alternativ är att intervjun är helt 

öppen, vilket innebär att respondenten ges plats att fritt reflektera kring en eller flera öppna 

och vida frågor. Från början var tanken att vi ville använda den helt öppna intervjun, men vi 

såg en risk med den, då respondenterna vid en intervju kan bli nervösa och stressade vilket 

kan påverka deras utsagor. Motsatsen är den helt strukturerade intervjun som inte ger så 

mycket plats för respondenten att fritt utveckla sina tankar. Denna form av intervju har 

förutbestämda frågor som kommer i en speciell ordning och möjligtvis finns även fasta 

svarsalternativ (Lantz 1993, s. 17). Det vi tänkte på när vi valde vilken intervjuform som 

kunde vara användbar i vår undersökning var vilken typ av information vi ville få fram. 

Eftersom vi ville får reda på respondenternas subjektiva erfarenheter och uppfattningar av 

ett fenomen så blev den öppna riktade intervjun det redskap som var mest passande för vår 

undersökning. I en öppen riktad intervju var det möjligt för oss att fånga respondentens 

uppfattningar av ett fenomen och ge möjlighet för respondenten att fritt utveckla sina tankar, 

samtidigt som vi med våra frågor kunde styra tillbaka till ämnet. I och med att det i en öppen 

riktad intervju är respondenten som med sina egna tankar definierar fenomenet, innebär det 

att vi förväntade oss få höra olika perspektiv av fenomenet (Uljens 1993, s. 19).  

 

Den kvalitativa intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal, men som professionell intervju 

har den ett bestämt fokus som grundar sig i undersökningens syfte (Kvale & Brinkmann 

2009, ss 39). Vårt fokus låg i att ta reda på förskollärares uppfattningar kring barnboken som 

ett pedagogiskt verktyg för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Att vara klar 

över sitt syfte och ha ett bestämt angreppssätt ansåg vi kunde hjälpa oss som forskare att 

bortse från våra värderingar samt att inte komma ifrån ämnet för undersökningen. Med 

kvalitativ intervju menas även att intervjua en person som har erfarenhet av det som skall 

undersökas, i vårt fall var respondenterna utbildade förskollärare (Kihlström 2007, ss 48-

49).  

 

6.4 Urval 

Vi intervjuade åtta förskollärare som är verksamma på tre olika förskolor inom en och 

samma kommun. Vi kontaktade fjorton förskollärare men endast åtta valde att delta. Vi 

funderade på att kontakta fler förskollärare, men då vi kände att det i våra intervjuer återkom 

liknande svar på våra frågor, så gjorde vi inte det eftersom det troligtvis inte skulle gett oss 

ett större material. Vi valde att intervjua förskollärare som vi tidigare haft kontakt med, detta 

för att på ett snabbt sätt få ett deltagande, då tiden för undersökningen var begränsad. 

Eftersom vi kände till några av förskollärarnas arbetssätt sedan tidigare har vi under hela 

tiden haft i tanken att försöka förhålla oss objektivt, detta för att inte tidigare relationer 

skulle påverka oss och våra värderingar.  

 

6.5 Genomförande  

Inledningsvis i undersökningen letade vi tillsammans efter relevant forskning kring ämnet 

samt annan litteratur. Dessa fördelades och bearbetades individuellt för att senare diskuteras 

och sammanställas tillsammans. Som förberedelse till undersökningsmomentet utförde vi en 

pilotstudie med några blivande förskollärare, samt en verksam förskollärare som har 

arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Detta gjorde vi för att testa vårt intervjuunderlag och för 

att se om våra frågor var relevanta i förhållande till vårt syfte. Åsikter om utformningen tog 

vi till oss och förtydligade vårt underlag (bilaga 2). Nästa steg innebar att vi delade ut 

missivbrev (bilaga 1) till samtliga förskollärare på de förskolor vi tänkt genomföra våra 
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intervjuer. I missivbrevet gavs information om undersökningen samt etiska riktlinjer för 

forskning.  Efter två veckors betänketid valde åtta förskollärare att delta. Nästa steg innebar 

att vi personligen besökte deltagarna och bestämde tid för intervjuer med samtliga, för att 

sedan genomföra dessa. I vår intervju bad vi förskollärarna att berätta om en situation då de 

använt barnboken som ett pedagogiskt verktyg, där gavs förskolläraren plats att fritt berätta 

med egna ord. Det lade en bra grund för den fortsatta intervjun samt en introduktion in i 

ämnet. Samtliga intervjuer utfördes i en ostörd miljö och spelades in med diktafon. Tiden 

som vi hade avsatt för varje intervju var 40 minuter, men då respondenterna ibland inte hade 

något svar på vissa frågor, eller svarade kortfattat så tog våra intervjuer mellan 10 – 25 

minuter.     

 

6.6 Etik 

När man skall bedriva forskning är det av vikt att se till att personer som medverkar i 

undersökningen inte kommer till skada eller utelämnas. För att utesluta risker för detta finns 

det fyra etiska principer för att bedriva forskning som är utgivna av Vetenskapsrådet (2002). 

Dessa  är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

 Informationskravet innebär att vi är skyldiga att informera alla som berörs om 

undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Detta gjorde vi genom att dela ut ett 

förberedande missivbrev där information om undersökningen fanns samt 

upplysningar om respondenternas rättigheter. 

 Samtyckeskravet betyder att de deltagande själva bestämmer över sin medverkan. 

Vid exempelvis våra intervjuer hade respondenten rätt att avbryta intervjun när som 

önskas, eller avstå att svara på enskilda frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 79).  

 Konfidentialitetskravet berör respondenternas integritet, skydd av identitet och 

uppgifter. Här hade vi stort ansvar då det gällde hur vi hanterade de uppgifter vi fått 

in. Förskolan och personer avidentifierades. 

 Nyttjandekravet innebär att de data som samlats in om individer endast får användas 

i forskningssyfte. I missivbrevet informerades respondenterna om hur 

undersökningen möjligtvis offentliggörs.     
 

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning genomförs så att den får hög trovärdighet. 

Reliabiliteten på en undersökning kan testas genom att låta någon annan göra samma 

undersökning och sedan se om svaret blir detsamma. I och med detta är det viktigt att vi 

tydligt visar hur de olika momenten i vår undersökning har gått till (Kihlström 2007, s. 164). 

För att ett resultat skall bli ännu mer tillförlitligt menar Kihlström att vi kan använda oss av 

en medbedömare, som får ta del av undersökningens resultat och då blir frågan om denne ser 

samma som vi. Vi kan säga att vi använt en form av medbedömare genom vår handledare. 

Att vår undersökning grundade sig på uppfattningar från ett få antal respondenter, innebar 

det att vi var tvungna att vara försiktiga då det gäller att generalisera och dra slutsatser. 

Eftersom vår undersökning grundade sig på de intervjuer vi gjorde var förskollärarnas 

beskrivningar och uppfattningar en stor del av arbetet. Därför blev det viktigt för oss att vara 

medvetna om sådana saker som kunde påverka resultatets trovärdighet såsom feltolkningar, 

yttre störningar och frågor som missuppfattats eller inte ledde till svar på våra 

frågeställningar.  

 

Validitet innebär kort beskrivet att det som skulle undersökas också är det man verkligen har 

undersökt. En mätning blir alltså valid då vi lyckats fånga det som vi från början ville 

(Uljens 1989, s. 52). Kihlström (2007, s. 164) menar att det finns olika sätt att mäta 
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giltigheten i en kvalitativ undersökning. Ett sätt är att testa kommunicerbarheten, alltså att 

någon annan kan läsa och förstå det vi kommit fram till. Detta kan sättas i relation till om 

mottagare av detta arbete kan se det vi ser. 

 

6.8 Analys 

Efter genomförda intervjuer påbörjade vi arbetet med analysen där det första momentet 

innebar att vi transkriberade alla intervjuer ordagrant. När all data var transkriberad så läste 

vi igenom vår data om och om igen för att få en överblick över de uppfattningar vi kunde 

utläsa från vår data. Efter det analyserades samtliga transkriberingar, detta för att vi skulle 

kunna uttyda liknande och skiljande utsagor och genom dessa finna underliggande 

kategorier. Larsson (1986, s. 31) lyfter att det är viktigt att läsa och reflektera över sitt 

resultat flera gånger för att kunna hitta kategorier, det är likheter och skillnader som skall 

eftersökas och i dessa kan vi finna de uppfattningar som finns i respondenternas utsagor. 

Nästa steg innebar att vi försökte finna vilka områden som varit återkommande, samt vilka 

markanta skillnader vi kunnat se i respondenternas uttalanden. Efter att ha vridit och vänt på 

utsagorna från intervjuerna, markerat likheter och skillnader och jämfört dessa, så kunde vi 

se att det var vissa uppfattningar som var framstående i intervjuerna.  
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7 Resultat 

I resultatkapitlet beskriver vi de uppfattningar som synliggjorts vid intervjuerna med 

förskollärarna, som berör hur de använder barnboken som ett pedagogiskt verktyg för att 

skapa förutsättningar för barn att utvecklas och lära. Förskollärarna benämns i resultatet som 

förskollärare ett till åtta. Vi har utifrån våra intervjuer valt ut de citat som är mest talande för 

de kategorier vi funnit. I tabellen nedan finns en kort beskrivning av de kategorier som 

intervjuerna bidragit till. 

 

Barnboken- Ett redskap i den 

pedagogiska verksamheten. 

Förskollärare beskriver hur de uppfattar barnboken 

som ett hjälpmedel i flera olika syften. Det kan handla 

om att barnen skall lära sig om ett ämne eller att 

förskollärarna tar barnboken till hjälp för att lugna 

barngruppen. 

Förskollärarens roll i ett arbete 

med barnboken. 

Här beskrivs hur förskollärare uppfattar sin egen roll i 

ett arbete med barnboken och hur aspekter som 

förhållningssätt och kompetens kan påverka. 

Bearbetningens betydelse för 

lärande och utveckling. 

I detta avsnitt beskrivs hur förskollärare uppfattar 

bearbetningen av det lästa som en betydande del i att 

arbeta med barnboken som ett pedagogiskt verktyg. 

 

Tabell 1: Sammanfattar de kategorier som resultatet visat 

 

7.1 Värdegrundsarbete med hjälp av barnboken  

Barnboken beskrivs som ett hjälpmedel för att belysa frågor som har med samhällets 

värdegrund att göra, då allra främst vänskap och hur människor bör vara mot varandra. Det 

finns en uppfattning att det med hjälp av en saga kan vara enklare att möta barnen omkring 

sådant som kan upplevas som svårt. Barnboksanvändningen i förhållande till värdegrunden 

och etiken lyftes fram ur två aspekter. Dels för att förebygga, alltså att tala om hur vi som 

människor skall vara mot varandra och dels som ett stöd då något svårt eller någon konflikt 

inträffat. 

 

Valet av bok styrs delvis av vad som händer i barngruppen här och nu, det kan exempelvis 

vara om barngruppen är orolig, om barnen är ovänner eller om barnen har svårt att ta kontakt 

med varandra. Förskollärare 5 och 8 beskriver hur de med hjälp av barnbokens innehåll kan 

ge barnen stöd när något inträffat, exempelvis gällande hur man som kompis skall vara mot 

varandra.  

 

Det hade då varit bråk på förskolan. Då läste jag en bok där det handlade om 

två kompisar som blev osams och sen efter det så pratade vi om boken och 

barnen fick svara på frågor då som jag ställde, just hur man är som kompis 

och hur man inte skall vara som kompis. Då fick barnen berätta utifrån sina 

egna erfarenheter då, men utifrån bokens handling. De fick prata om känslor 

utifrån den boken. Det blir lättare för dem då, då tänker de mycket på vad 

boken handlar om och då är det lättare att prata (Förskollärare 5). 

 

Det är ju så att när man jobbar med barn så är det ju inte alltid att de är 

vänner och kompisar. Då har ju jag läst lite böcker med detta, som handlar om 

detta. Då vill jag framförallt tala om att jag tycker om den här ”Lillasyster 



20 

 

kanin”. Den har jag läst för många barn flera gånger, men på lite olika sätt. 

Det var inte så länge sen jag läste den nu. Det är så roligt för man kan liksom 

leva sig in i alla de här djurens färdigheter. En del kan inte göra det, en del 

kan inte göra det, en del kan göra det osv. […] Till slut gör djuren någonting 

tillsammans som alla fixar. Det är en sån här bra grej då, som just det här med 

gemenskap att alla är olika, alla kan göra olika saker ändå men man måste 

kompromissa lite grann. Det tycker jag är viktigt. Därför har jag använt en 

berättelse många gånger (Förskollärare 8). 

 

Förskollärare 5 och 8 uppfattar att de genom barnboken kan avpersonifiera olika etiska 

dilemman som inträffat och öppna upp för en diskussion i barngruppen kring en barnboks 

handling, där ingen känner sig utpekad. Barnboken kan även fungera i ett förebyggande 

syfte, när det handlar om att upplysa barnen om samhällets moral och etik.  

 

Alltså en barnbok tycker jag är någonting som förmedlar någonting bakom 

själva berättelsen eller så. Någon grund bakom, värdegrund och känslor 

(Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 1 uppfattar att hon kan använda barnboken som hjälpmedel för att nå fram till 

barnen med olika tankar kring etiska frågor. Barnboken ses som ett värdefullt redskap när 

det handlar om att behandla frågor om vår värdegrund och etik. Beroende på vad barnboken 

handlar om kan den göra det lättare för förskollärare att ta upp sådant som handlar om 

vänskap och konflikter med barnen och på så sätt få barnen att förstå med hjälp av konkreta 

exempel.   

 

7.1.1 Barnboken - ett sätt att stimulera barns språk- och matematiska utveckling 

Gällande vilka lärandemöjligheter det finns i ett arbete med barnboken så framkommer det 

att den kan fungera som ett stöd när det gäller att utveckla språket. Barnboken lyfts som ett 

hjälpmedel för att utöka barns ordförråd och ordförståelse. Att bara sitta och läsa 

tillsammans med barnen i sig och diskutera kring det som sker i boken uppfattas som 

språkutvecklande. Genom att arbeta med barnboken kan barns ordförråd vidgas och deras 

förståelse för olika begrepp öka. Förskollärare 3 berättar om hur hon bara genom att starta 

ett samtal om det lästa och de begrepp som dyker upp kan vidga barnens språkerfarenheter.  

 

Bara att samtala med barnen är viktigt. Alltså du förstår det är ju också 

ordförståelse, vad de förstår vad man pratar om och sånt där (Förskollärare 3).  

 

Förskollärare 8 lyfter fram att det inte bara handlar om att ge barnen nya ord och begrepp 

utan att barnen även måste  få uppleva dessa begrepp för att de skall få en djupare förståelse. 

 

Det kan vara att man lär sig storleksordning, det kan vara att ja olika begrepp 

helt enkelt, liten stor mellan, någon som kryper och någon som kan gå, någon 

som kan köra bil ja såå. Det kan vara olika, så att barnen får uppleva olika 

saker och olika begrepp (Förskollärare 8). 

 

Förskollärare 5 nämner att även om det är väldigt små barn så fungerar barnboken 

språkutvecklande då barnen blir bekanta med text och bokstäver. Även genom att 

förskolläraren sätter namn på de bilder som förekommer i boken medför att barnen får en 

djupare förståelse för nya ord och begrepp då de även får en konkret bild till.  
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Första läs- och skrivutvecklingen är ju i det egentligen och det sker ju redan 

när barnet är väldigt litet och när det är väldigt litet som ett, två så tittar 

barnen mycket på bilderna men samtidigt så är det ju text och de bekantar sig 

med bokstäverna redan då (Förskollärare 5). 

 

I arbetet med barnboken så lyfts det matematiska lärandet i läsningen genom att 

förskollärare kan ställa frågor om bilderna och texten och att detta kan utveckla barns 

matematiska begreppsbildning. En saga är inte statisk utan den kan ändras i för att rikta 

uppmärksamheten mot exempelvis matematiken.  Vilken barnbok som helst kan användas 

för att söka efter sådana begrepp som kan kopplas till matematiken.  

 

Matematikböcker kring det, även om det inte finns med kan man använda vilka 

böcker som helst, till egentligen vad som helst. Det beror ju på hur man tolkar 

bilderna. Man kan ju räkna även om det inte är nån särskild räknebok, finns 

det bilder så kan man ju räkna ändå. Hur många barn är det på den här 

bilden? Eller hur många blommor? (Förskollärare 6). 

 

Kolla på bilderna, få in räkna ett två tre, färgerna. Det är så mycket mer än att 

bara läsa dem. […] Vi läser inte sagan men vi kollar på bilderna och då 

kommer det ju in färger och tal (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 2 och 6 talar om att de använder bilderna i barnböckerna för att räkna 

tillsammans med barnen. Även om barnboken inte var tänkt för ett matematiskt ändamål så 

menar de att de alltid kan ta in matematiken i barnbokens värld.  

 

Genom att arbeta med barnboken uttrycker förskollärare att de kan stödja barn framåt i sin 

språk- och matematikutveckling och att det är viktigt redan i förskolan. Även om 

förskollärare upplever barnboken  som ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten för 

att stötta barnen i sin utveckling och sitt lärande, så har de svårt att sätta ord på vad, hur och 

varför barnboken kan fungera som ett redskap för exempelvis språkutveckling. De beskriver 

konkreta situationer då de använder barnboken i ett språk- och matematikutvecklande syfte, 

men har svårt att uttrycka vad det är som utvecklas. En uppfattning som råder är att 

återkommande möten med barnböcker i sig fungerar utvecklande och ger någon form av 

lärdom till barnen.  

 

7.1.2 Barnboken - ett redskap för att rikta fokus mot ett tema 

I intervjuerna nämns att barnboken används då förskolläraren vill rikta barnens 

uppmärksamhet till ett specifikt ämne, då oftast i samband med ett temaarbete. Barnboken 

används vidare i ett här och nu perspektiv om det är något som är aktuellt i barngruppen 

eller för något individuellt barn som behöver bearbetas, då plockar förskollärarna fram 

böcker kring det aktuella ämnet. Förskollärare 6 och 3 berättar om hur de ofta tar barnboken 

till hjälp för att förmedla fakta kring ett ämne i temaarbeten. 

 

Till exempel när man arbetar med olika teman då försöker vi ju plocka fram 

litteratur och även sånger och sånt som passar. Vi går till biblioteket, hittar vi 

inte så ber vi om hjälp. Nu senast hade vi tågtema och då försökte vi hitta böcker 

som relaterade till tåg. Sådana teman som nu när det är höst och vinter- 

årstidsböcker som relaterar till det. Man försöker hela tiden tänka på att använda 

boken till det som är konkret här och nu (Förskollärare 6).  
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När jag tänker på lärandemöjligheter med barnboken tänker jag framförallt på, ja 

som jag sa, tema eller prata om hösten alltså så kommer ju lärandet in om olika 

löv och så, det finns ju inom allting då, att om man vill rikta in sig på något 

speciellt så har man det lärandet i det syftet då. Äpplen nu när vi haft hösten, 

olika sorter och allt vad det är. Så kan ju lärandet komma in, sen på andra vis 

också för den delen (Förskollärare 3). 

 

Det framkommer att förskollärare använder barnboken och dess handling i temaarbeten för 

att informera barnen om det aktuella ämnet. Eftersom de använder olika böcker så riktas 

fokus mot olika aspekter av temat, då barnböcker om exempelvis tåg ej belyser samma 

saker. Det är inte bara i temaarbete som förskollärarna använder barnboken för att förmedla 

information om ett specifikt innehåll, utan barnboken ses som ett redskap för att informera 

barn om sådant som händer i deras liv, i ett förberedande och bearbetande syfte. 

Förskollärare 1 och 6 belyser detta när de berättar om i vilka syften de använder barnboken. 

 

Det finns om man ser tillbaka på barnen, så finns det ju mycket individuellt om 

man försöker använda, anpassa sin användning av barnboken till vilket syfte för 

just det barnet (Förskollärare 1).  

Det är ju att man kan göra kopplingar. Barnböcker är ju mycket barnens vardag 

att de ska kunna reflektera över vad som händer här och nu. Det finns en del 

böcker som handlar om inskolning på förskolan och allting, allting som är 

aktuellt här och nu. Då kan man ju ställa frågan när man läser för barnen, hur du 

tänker, fråga barnen vad de tänker kring det man läser […] Om barn skall få 

syskon eller har fått syskon så kan man tänka mycket på att ta sådana böcker som 

är aktuella då (Förskollärare 6).  

Att barnen kan göra kopplingar mellan det som sägs i barnboken och deras egen värld 

uppfattas som en betydande del i barnboksarbetet och barnboken kan i det sammanhanget 

fungera som ett bra redskap för att vidga barns erfarenhetsvärld och ge dem nya kunskaper 

och insikter.  

 

7.1.3 Barnboken - i syftet att lugna barngruppen 

Det framkommer att förskollärarna ser barnboken som ett redskap för att lugna barngruppen. 

De nämner att de använder barnboken mellan dagliga rutiner såsom lunch och vila, eller då 

det finns en lugn stund, då oftast som en oplanerad aktivitet där syftet endast är att skapa en 

lugn atmosfär. Förskollärare 2 beskriver att barnboken kan användas då det är oroligt och 

stökigt i barngruppen, alltså med syftet att lugna ner barnen och då ges inte innehållet i 

boken någon större fokus utan de läser bara för att lugna. 

 

Hm syftet är ju lite att dels för deras skull men även för alla andra, att det inte 

skall börja bli tjo och stim redan på morgonen utan man kan ha en liten lugn 

stund och lika så innan vilan. Man kan sitta ner och bara koppla av lite. För det 

är samma sak om man har haft en dag då det har varit väldigt hög ljudnivå då 

kan man kanske sätta sig i soffan och försöka lunga ner sig lite och ta det lite 

lugnt, de kan behövas det också (Förskollärare 2). 

 

Barnboken används ofta mellan andra aktiviteter såsom mellan vila och mellanmål, som en 

slags pausaktivitet då det infinner sig en lugn stund. Även om barnboksanvändningen finns i 

andra syften så visar vår undersökning att detta användningsområde, alltså att förskollärarna 

använder barnboken för att lugna barngruppen, är det mest dominerande. 
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Främst på förmiddagen och sen på småbarnsavdelningen när de kommer upp från 

vilan brukar vi också sitta och då finns det möjlighet för dem att sitta i knät och 

man läser nån bok. Det är ingen planerad läsning så (Förskollärare 1). 

 

Det är nog mycket på förmiddagen, på morgonen, när barnen kommer så är det 

några som gärna vill sitta i soffan och sitta och läsa då. Och sen är det ju oftast 

vid vilan, när de kommer upp efter vilan då är det en liten lugnare stund 

(Förskollärare 6). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att barnboken uppfattas som ett redskap som kan 

användas för att stimulera barns utveckling och lärande på olika sätt. Framförallt lyfts olika 

aspekter kring ämnen som man kan närma sig med hjälp av barnboken. Barnboken kan 

fungera som en utgångspunkt för att lära barnen om samhällets värdegrund och etik men 

även för att stödja barnens lärande inom olika ämnesområden såsom språk och matematik. 

Det framkommer även att barnboken används som ett verktyg för att rikta barns tankar mot 

ett specifikt innehåll, då exempelvis i temaarbete och som ett redskap för att lugna 

barngruppen. 

 

7.2 Att fånga och skapa ett intresse 

Att anamma och fånga barnens intresse, men även att skapa ett intresse för vad bokens värld 

har att erbjuda är en uppfattning som framkommer som en viktig uppgift för förskollärare. 

 

Det är viktigt att man läser för barnen och berättar sagor för barnen och gör det 

på ett lustfyllt och roligt sätt och det gör ju att barnen blir intresserade, det är ju 

där man börjar tror jag och skapa ett intresse för böcker (Förskollärare 5). 

 

Har man ett barn som är jätteintresserat av bilar så försöker man ju gå till 

biblioteket och hitta nån rolig bok om bilar, det kommer just det barnet bli glad 

för. Eller katter eller vad det nu kan vara, prinsessor eller vad som, ja hitta sånt 

som barnen är intresserade av. För att fånga det (Förskollärare 6). 

 

Förskollärare 5 och 6 lyfter fram att de väljer och lånar böcker utifrån barnens intresse.  

Vidare berättar de att de anser att barn lär sig när de får uppleva något som de är 

intresserade av. Förskollärare 5 beskriver hur hon genom att välja böcker utifrån barns 

intresse kan skapa ett generellt intresse för böcker, då de får bekanta sig med böckerna 

genom något som de tycker om. 

 

7.2.1 Betydelsen av förskollärarens intresse, kompetens och förhållningssätt 

Utifrån vilket intresse förskollärarna i vår undersökning personligen har av böcker och 

läsning så framkommer det att detta speglar deras arbete med barnboken på förskolan. Har 

de ett privat intresse så använder de barnboken mer, medan de ger uttryck för att om de inte 

hade haft ett privat intresse så hade de inte använt den i lika stor utsträckning.  

 

Tycker man personligen att det är viktigt och intressant så plockar man nog fram 

boken oftare, jag tror inte att man sätter sig och läser så ofta om man inte tycker 

det är roligt. Jag tror kanske att man läser annorlunda beroende på hur 

intresserad man är (Förskollärare 6). 

 

Är förskollärare själva inte intresserade av att läsa, eller tycker det är kul så menar de att det 

resulterar i att de inte gör det så mycket i verksamheten, alltså att barnen försummas på 

grund av förskollärarnas ointresse.    
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I intervjuerna belyser förskollärarna sin egen betydelse när det gäller att de har kunskaper 

om barnbokens innehåll och budskap för att kunna förmedla berättelsen på ett sådant sätt 

som gör det möjligt för barnen att ta den till sig och lära sig något utav den och för att på så 

sätt vara mer förberedda på vart åt arbetet skall leda. Förskollärare 2  har uppfattningen att 

det är viktigt att de som förskollärare har kunskaper om bokens innehåll för att kunna 

förmedla den.   
 

Ibland väljer man bara en bok och så kan man känna jag förstår ju inte ens detta 

själv och då gör ju inte barnen heller det. Så jag tror att man skall gå igenom 

boken innan man läser den för barnen för att göra det lättare både för dig själv 

och för att barnen skall förstå (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 5 beskriver en annan aspekt när det gäller att förberedelse, nämligen att 

förskollärare själva måste bekanta sig med innehållet för att kunna läsa den med mer 

inlevelse för att få barnen intresserade. 

 

Kan du en saga, till exempel Alfons Åberg, som jag kan rätt så bra då märker 

barnen det och blir intresserade. Om jag kan en bok så läser jag ju den mycket 

bättre än om jag bara tar en bok som jag aldrig har läst. Ibland kan det ju vara 

väldigt svårt, jag kan tycka att innan du läser en bok eller en saga för barn så 

skall du kunna den och har gått igenom den innan, för det märks så tydligt på 

rösten och hur du läser om du kan den eller inte (Förskollärare 5). 

 

Sammanfattningsvis framkommer det genom vår undersökning att förskollärarna har en stor 

roll för att ett barnboksarbete skall kunna leda till utveckling och lärande hos barnen. Att 

läsa en saga rakt upp och ner är alltså inte nog, utan förskollärarna lyfter flera olika aspekter 

när det handlar om deras roll i förhållande till ett arbete med barnboken.  
 

7.3 Bearbetning genom kommunikation 

Att på ett lustfyllt och inbjudande sätt kunna förmedla innehållet i en barnbok, för att bjuda 

in till en dialog om det lästa, är något som uppfattas som betydande. Förskollärare 8 

beskriver att hon anser att det är viktigt att gå in i barnens perspektiv, fånga dem genom sitt 

agerande och sin inlevelse och involvera barnen i upplevelsen och på så vis lättare få till en 

dialog. Att bara läsa en saga rakt upp och ner ger inga kunskaper uttrycker hon. 

 

Sen är det väldigt viktigt att man inte läser en bok rätt upp och ner med en 

entonig röst utan att man måste nyansera. Det är viktigt att utveckla det som står i 

sagan och får barnen att tänka till, det tycker jag är spännande för de kan ju se 

saker som inte vi ser. Jag läser nästan aldrig en saga rakt upp och ner utan att 

nyansera rösten, kanske ta in nån fråga ibland innan man ändrar sida, typ tänkte 

ni på vad han sa nu? Så att man får barnen involverade. Om man bara läser, utan 

inlevelse och inte involverar barnen så fastnar det inga kunskaper hos barnen  

(Förskollärare 8). 

 

De samtal som barnboken kan vara utgångspunkt för berör både barnbokens innehåll i sig, 

men kan även utvecklas och handla om sådana tankar som innehållet frambringar hos 

barnen. Att hjälpa barnen att knyta handlingen till barnens egna livsvärld är något som 

vidgar upplevelsen och lärandet. 
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Det bearbetas på så sätt att vi diskuterar, om man säger att man läser så börjar 

barnen diskutera så att man efteråt kan sitta och prata., så pratar man då om vad 

som hände och ja varför var han alltid ledsen eller ja vad som hände i boken då? 

(Förskollärare 3). 

 

Absolut, det är ju att barnen kan göra kopplingar. Barnböcker är ju mycket 

barnens vardag att de ska kunna reflektera över vad som händer här och nu.. Då 

kan man ju ställa frågan när man läser för barnen, hur du tänker, fråga barnen 

vad de tänker kring det man läser (Förskollärare 4). 

 

Att genom en dialog kunna utveckla sagans innehåll och relatera till barnens tankar och 

reflektioner är något som uppfattas som betydande i ett arbete med barnboken som ett 

pedagogiskt verktyg. Dock upplever en del förskollärare att detta kanske inte alltid hinns 

med eller glöms bort då en läsaktivitet inte är planerad. Förskollärare 6 ger uttryck för detta 

och illustrerar med ett praktiskt exempel. 

 

Ja jag skall ju hjälpa barnen till att reflektera lite. Ibland kanske man inte stannar 

upp tillräckligt och lyssnar färdigt på vad barnen säger egentligen, vad är det de 

tolkar in i det hela så. Utan ibland kanske man bara själv går på också frågar jag 

om vissa bilder glömmer bort att stanna upp. [… ] Igår när jag läste för en flicka 

”Halvan kör ambulans”, då hann jag inte ens säga ”så ringer man till 

larmcentralen” och så säger hon, då ringer man 112, och hon är liksom tre år 

gammal, det är fantastiskt. Och där är ju ett ställe då kanske man stannar upp 

ibland och frågar ”vad ringer man då”, och sen diskuterar man och barnen får 

själva reflektera och relatera till sin värld (Förskollärare 6). 
 

7.3.1 Bearbetning genom multimodala uttryckssätt 

Genom att bearbeta barnbokens innehåll genom olika uttryckssätt, främst estetiska, får 

barnen inte bara höra en saga utan även erfara och uppleva den på andra sätt. Att använda 

olika multimodala uttryckssätt för att bearbeta en saga gör upplevelsen kring barnboken mer 

meningsfull. Förskollärare 8 beskriver hur de arbetade vidare med sagan om ”Guldlock och 

de tre björnarna”, där barnen inte bara fick höra sagan utan även uppleva olika delar av dem 

genom praktisk handling.  

 

Det kan vara olika, så att barnen får uppleva olika saker och olika begrepp. Om 

man kokar gröten, oh nej den var för varm, den var för kall och den var 

mittemellan och då har vi gjort det också praktiskt kokat gröten så fick barnen 

känna om den var varm eller kall eller mittemellan, då får de uppleva det, som en 

upplevelse (Förskollärare 8). 

 

Förskollärare 4 belyser vikten av att även det förberedande arbetet har betydelse för hur 

mottagliga barnen kommer att vara för sagan. Att bygga upp en miljö som lockar barnen till 

fantasi och kreativitet har också betydelse för om barnen kommer kunna ta lärdom av  

barnboken. 

 

När man har bestämt en saga till exempel så försöker vi gärna göra det lite 

magiskt. Alltså man kan få gå in genom, ibland har liksom som ett draperi eller 

så, så att barnen får känslan att de går in i lite magi. […] Barnen går ju in detta, 

för när man får de här småsakerna, det är ju inga stora grejer, vi tänder ett ljus 

och så droppar vi sagodroppar (Förskollärare 4). 
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Att dramatisera och sätta upp en teater utifrån barnbokens innehåll är ett sätt att arbeta 

vidare med en saga och bearbeta den. Förskollärare 1 och 6 redogör för olika sätt att uppleva 

sagorna på annat vis än att bara läsa den och att de genom det kan vidga barnens 

erfarenheter av sagan. De belyser hur de kan göra sagan mer verklig för barnen och då 

verkar de estetiska uttryckssätten vara ett sätt att nå fram till barnen. 

 

Man kan skapa en pjäs och man kan rita sagorna, skapa saker i olika material. 

Man kan gå ut och hitta saker som kanske tas upp i boken och prata vidare om 

vart kommer det ifrån. Ja det finns mängder. Då blir det ju en verklighet i sig för 

barnen om man säger så alltså då får de ju sätta sig in i en roll, som inte är en 

själv. […]De får, kanske till och med skriva en egen pjäs. Det behöver ju inte 

fastna vid just boken utan man kan ju göra lite hur man vill (Förskollärare 1). 

 

Samlingen är ju ett sånt tillfälle för barnboken, tycker det är jättekul att 

dramatisera barnböcker. När man hittar en barnbok tänker jag att den här kan 

vara kul att använda på samling, att man kan dramatisera kring den och använda 

den och berätta den som en saga och så kan man kanske sjunga om figurerna i 

boken och så (Förskollärare 6). 

 

Det är av vikt att inte släppa en saga när den lästs en gång utan att den repeteras även i andra 

sammanhang och genom andra former. Förskollärare 8 beskriver hur de efter att de upplevt 

sagorna genom olika uttryckssätt märkte hur barnen tagit sagan till sig och utvecklat den 

vidare. 

 

Vi hade två sagor i teman och då var det ju Guldlock och de tre björnarna och 

Bockarna bruse och det arbetade vi ju vidare med så att vi har fortsatt att 

använda dessa i sångsamlingar eller stunder andra små stunder vi har haft. Man 

fortsätter ju med dem, man släpper dem inte egentligen utan man kan ju utveckla 

dem genom andra grejer. […]De i sin tur säger ju inte på samma, berättar ju inte 

på samma sätt som vi gör utan de gör ju på sitt sätt. På den vägen innebär det ju 

att de också kan utvecklas vidare. Så det kan vara helt plötsligt att Bockarna 

Bruse inte alls går över bron utan de klättrar upp i ribbstolen kanske och hoppar 

ner. Så att för oss är det kanske inte det men för dem är det en utveckling utav det 

som de har fått höra en gång (Förskollärare 8).   

 

Vi kan tydligt skönja i vår undersökning att en uppfattning är att barnboken kan bearbetas 

genom drama, men även genom andra former såsom bild och musik. Förskollärarna 

beskriver att de genom drama kan ge barnen en ny upplevelse av sagan och på så vis även få 

dem mer intresserade av att utforska böckernas värld. 

 

Sammanfattningsvis när det gäller att arbeta med barnboken som ett pedagogiskt verktyg, så 

beskrivs alltså vikten av att bearbeta det lästa på olika sätt, detta för att barnen skall få 

kunskaper som sitter i längden. Men det finns även de förskollärare som inte bearbetar det 

de läser, utan läser bara för att läsa. Det vi kan urskilja i vår undersökning är att 

förskollärarna främst ger uttryck för två områden gällande hur en sådan bearbetningsfas kan 

se ut. Dessa är bearbetning genom kommunikation och bearbetning genom multimodala 

uttryckssätt.  

 



27 

 

8 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi de resultat som undersökningen visar. Resultatet kopplas till 

tidigare forskning kring barnboken som ett pedagogiskt verktyg, samt att vår teoretiska ram 

kring ämnet ligger till grund för diskussionen. Utifrån vår resultatdiskussion kommer vi 

även i detta avsnitt att belysa vilka didaktiska konsekvenser ett barnboksarbete kommer att 

innebära för oss i vår kommande yrkesroll inom förskolans värld. Här redogör vi även för 

hur valet av metod har påverkat vårt arbete såväl positivt som negativt. Avslutningsvis ger vi 

förslag på fortsatt forskning som skulle kunna vara av intresse att gå vidare med.  

 

8.1 Barnboken - Ett redskap i den pedagogiska verksamheten 

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar barnboken som ett hjälpmedel då de vill lyfta 

frågor som har med vår värdegrund och etik att göra och detta ur olika aspekter. Framförallt 

används boken på ett spontant sätt då en situation med etiska förtecken redan har uppstått. 

Det framkommer även att barnboken kan användas mer planerat i ett förebyggande syfte för 

att ge barn insikter om vår värdegrund. Genom att använda en bok och dess handling, som 

kan liknas vid det som verkligen skett, upplever förskollärarna att de kan avidentifiera 

situationen så att ingen pekas ut. Barnboken används även som ett verktyg för att upplysa 

barnen om etik och moral, exempelvis hur vi bör vara mot varandra. Medan Pramling 

Samuelsson, Klerfelt och Asplund Carlsson (1993, ss 29-31) visade i sin undersökning att 

barnbokens innehåll kan fungera i ett moraliskt syfte och utvecklande när det gäller att ge 

barnen insikter om att vi människor är olika, lyfter förskollärarna i vår undersökning mer 

fram det spontana arbetet med barnboken. Även Dejke (2006, ss 9-10) lyfter fram att 

barnboken kan användas som grund för att generera ett värdegrundsarbete i barngruppen i 

ett förberedande syfte, där förståelse för våra medmänniskor kan skapas och även 

människors olikheter diskuteras. I vårt resultat ser vi att förskollärarna arbetar med 

barnboken förberedande, men den vanligaste uppfattningen kring ett värdegrundsarbete med 

barnboken är att den används mer spontant och plockas fram vid behov om exempelvis en 

konflikt redan inträffat. Genom barnbokens handling uppfattar förskollärarna att barnen kan 

få stöd i sina känslor och upplevelser, något som även Hellsing (1999, ss 40-45) lyfter, 

nämligen att känslor kan väckas och bearbetas genom att läsa för barnen.  

 

Men får verkligen barnen stöd och kunskaper bara genom att lyssna på en saga och dess 

budskap? Kan barnen lära sig något bara genom att läsa om exempelvis en konflikt, då 

förskolläraren inte har någon kännedom om vad barnen relaterar berättelsen till och vilka 

känslor den väcker hos dem? I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv i förhållande till 

barnboken, ligger fokus i tanke, reflektion och att barnen får bidra med sina erfarenheter av 

livet eftersom det lästa tolkas utifrån dessa (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson 

1995, s. 3). Hur kan förskollärare i ett spontant läge rikta fokus mot ett lärande om de inte 

vet något om vad barnen sätter detta i relation till? Fast resultatet visar att förskollärarna 

ställer frågor till barnen, är det inte säkert att dessa tar fram barnens tankar och erfarenheter, 

då detta är beroende av vilka frågor som ställs och hur. Utifrån förskollärarnas utsagor kan 

det tolkas så att de frågor de ställer är sådana de tar ur luften, som dyker upp i bokens 

handling, alltså inte något de funderat kring innan. Om förskolläraren istället hade satt sig in 

i och fått kunskap om bokens handling innan och frågat barnen före läsningen vad de har för 

tankar och erfarenheter om det som komma skall i bokens handling, så hade förskolläraren 

kunnat sätta dessa i relation till varandra. Vilket även hade inneburit att förskolläraren 

medvetet kunnat ställa sådana frågor och starta upp en diskussion som mer möjliggjort en 

utveckling av barnens tankar.   
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Barnboken som ett hjälpmedel för att förmedla moraliska tankar till barnen är något som 

varit ett av dess syfte ända sedan barnbokens uppkomst. Med tiden kan vi se hur samhällets 

barnsyn, värdegrund och moral speglats i barnböckernas handling (Pramling Samuelsson, 

Klerfelt & Asplund Carlsson 1993). Förr användes barnboken som uppfostrande och 

moraliserande i den bemärkelsen att den upplyste barnen hur man inte får eller skall göra. 

Genom våra respondenters uttalanden kring barnboken i förhållande till den barnsyn som 

råder i samhället idag, kan vi skönja ett kompetent barn och då används barnboken för att 

öppna upp för olika etiska dilemman, där även barnen får komma med förslag till lösningar.   

 

En annan aspekt av vad ett arbete med barnboken kan stimulera för lärande och utveckling 

hos barnen berör språket och matematiken. Att sitta kring en bok och samtala om denna 

uppfattar förskollärarna i vår undersökning som ett sätt att vidga barns ordförråd och 

förståelse av nya begrepp. Williams Graneld (1989, s. 19) visar i sin studie att barnboken 

används i ett språkutvecklande syfte, där förskollärarna beskrev hur barnboken kan 

användas för att ge barnen ett större ordförråd och främja läsinlärningen. I vår undersökning 

lyfter en förskollärare detta till en annan nivå då hon även  uttrycker vikten av att barnen får 

uppleva dessa begrepp på att djupare plan och på ett annat sätt än att bara läsa och på så vis 

ge dem en större förståelse för orden och begreppen. Det är ett sätt att tänka som är förenligt 

med utvecklingspedagogikens tankar kring lärande, nämligen att barn måste få erfara och 

uppleva sådant som är nytt för dem på olika sätt (Pramling Samuelsson, Klerfelt & Asplund 

Carlsson 1993, ss 13-15). Vidare lyfte Williams Graneld i sin studie att ett barnboksarbete 

kan ge barnen läsvana. Förskollärarna i vår undersökning beskrev vikten av att barn 

återkommande får möta textvärlden som ett viktigt förberedande arbete för deras senare läs- 

och skrivutveckling. Att bara sitta och läsa med barnen i sig uppfattas av våra respondenter 

som språkutvecklande. Men frågan är vilket lärande som då fokuseras och är förskollärarna 

medvetna om vad det är för lärande de vill uppnå med aktiviteten? Att en förskollärare är 

medveten om vad de vill att barnen skall lära sig utifrån en bokaktivitet och på så vis kunna 

rikta fokus mot detta under läsningen, är en nyckel för lärande inom utvecklingspedagogiska 

tankar (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson 1995, ss  2-3). Resultat visar att 

förskollärarna har svårt att beskriva vad i exempelvis språket de vill att barnen skall utveckla 

genom en barnboksaktivitet, det medför att de troligtvis inte heller kan rikta fokus mot den 

aspekten.   

 

Vårt resultat visar att när förskollärarna beskriver möjligheten att lyfta matematiken med 

hjälp av barnboken, så är det räkning de pratar om, att man kan räkna det som finns på 

bilderna i boken. Då tidigare forskning säger att barnboken kan användas som grund för att 

utveckla barns matematiska tänkande innebär det mer än att räkna. I relation till vad Dahl 

och Rundgren (2004, s. 30) lyfter kring den matematiska utvecklingen via barnboken, där de 

belyser hur ett aktivt barnboksarbete kan fungera som utgångspunkt för lekar och andra 

aktiviteter som kan bidra till matematiska tankar hos barnen, visar alltså resultatet i denna 

undersökning på föga användning av barnboken i syftet att utveckla barns matematiska 

tänkande. När Dahl och Rundgren talar om att förskollärare kan lyfta matematiska begrepp 

via boken så är det inte bara räkning det handlar om, utan även storlek och lägesmått med 

mera, som kan bidra till att barnen får en inblick i matematikens värld. Vad det är i 

matematiken, förutom räkning, som förskollärare via barnboken kan ge barn kunskaper om 

framkommer inte av respondenternas utsagor i denna undersökning. Anledningen till detta 

kan bero på vad en förskollärare har för uppfattningar gällande vad matematiken innefattar 

för begrepp. Dessutom är vår undersökning inte enbart inriktad på barnens möjligheter att 

utveckla matematiskt tänkande via barnboken, vilket kan vara en orsak till att 

respondenterna inte gav en  bredare beskrivning av detta.  
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Anmärkningsvärt är dock att när förskollärarna talar om vilket lärande de kan rikta fokus 

mot genom barnboken, så är det ämnen som är relaterade till värdegrunden samt språket som 

lyfts mer återkommande. Detta även om dessa inte heller var det som denna undersökning 

specifikt syftade till att undersöka. Barnbokens potential att skapa lärande gällande 

matematik beskrivs inte i lika hög grad som exempelvis språket. Kanske ligger orsaken i vad 

förskollärare har för syn på vilka ämnen som är viktiga att arbeta med i förskolan, eller att 

språket är mer synligt vid läsning.  Utifrån resultatet kan det anas att det finns en uppfattning 

om att språkutvecklingen kommer naturligt när förskollärarna arbetar med barnboken, därav 

kanske orsaken till att det ämnet lyfts fram i större grad. 

 

I enlighet med tidigare forskning gjord kring barnboken som ett pedagogiskt verktyg i 

förskolan, visar även vår undersökning att barnboken kan användas som grund för att skapa 

utveckling på många plan däribland det sociala, emotionella, språkliga och kognitiva. 

Resultatet ger oss uppfattningen av att även om förskollärare uttrycker vikten av att arbeta 

med barnböcker och har teoretiska kunskaper om att den kan användas, så har de svårt att 

uttrycka med ord hur detta kan se ut praktiskt. I relation till Pramling Samuelsson, Klerfelt 

och Asplund Carlsson (1993, ss 29-31) studie som även den visar på att det bland 

förskollärare finns teoretiska kunskaper kring vad ett pedagogiskt arbete med barnboken kan 

innebära, men att dessa i praktiken inte blir synliga, visar vårt resultat att det inte skett någon 

förändring. Det kan dels bero på att yrkesutövare inom förskolan saknar ett 

yrkesprofessionellt språk och därav har svårt att uttrycka vad de praktiskt gör med 

barnboken som kan innebära lärande och utveckling hos barnen. Eller så kan det bero på att 

barnboken sedan så länge tillbaka funnits som en rutinaktivitet. Dagligen läser förskollärare 

för barnen och vet att det är bra för deras språkutveckling etcetera, men de glömmer att 

reflektera kring varför de gör det och hur det är bra. Om förskollärare oftare skulle tänka i de 

didaktiska banorna vad, hur och varför när de arbetar med en barnbok kanske detta resultat 

skulle sett annorlunda ut. Kanske skulle då resultatet ännu mer visat vad förskollärarna 

praktiskt gör, men framförallt vilka uppfattningar de har kring varför de gör det, alltså vad 

för lärande barnboken skulle kunna bidra till hos barnen. 

 

I resultatet kan vi se att ett av de mest dominanta användningsområdet med barnboken är för 

att lugna barngruppen och för att få en lugn stund mellan andra dagliga rutiner. 

Förskollärarna uttrycker att barnboken är bra att ta till när det är mycket stim i barngruppen. 

Då är syftet med läsandet att lugna barngruppen och då oftast som en oplanerad aktivitet. 

Detta är något som flera tidigare studier visat, att barnboken är en del av förskolans 

rutinaktiviteter och som alltså fortfarande lever kvar. Öman (1984, ss 48) lyfter fram 

barnboksaktiviteter  främst som en oplanerad aktivitet, som en utfyllnadsaktivitet eller 

väntetidsaktivitet mellan andra dagliga rutiner. Alltså  kan vi ana att barnböckerna liksom 

Williams Granelds (1989, ss 19) studie visat fortfarande har en underordnad betydelse i 

förskolans verksamheten. Då resultatet visar på att barnboken återkommande används för att 

lugna barngruppen eller som en slags väntetidsaktivtitet, är frågan om förskollärarna 

verkligen värderar barnboken som ett pedagogiskt redskap för att skapa förutsättningar för 

barn att utvecklas och lära? Att detta användningsområde och syfte för barnboken är det 

mest dominanta kan leda till en snedvriden bild hos barnen av vad de kan lära sig av en 

barnbok. När  Pramling Samuelsson, Klerfelt och Asplund Carlsson (1993, ss 29-31) i sin 

undersökning frågade barn varför de ansåg sig behöva sagor, var det vanligaste svaret för att 

de skall läsas när man skall lägga sig. Barnen har alltså tagit fasta på att sagor är något som 

berättas i samband med vilan och  för att skapa lugn, detta synsätt på barnbokens roll verkar 

även förskollärare fastnat i.  
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8.2 Förskollärarens roll i ett arbete med barnboken 

För att skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas genom barnboken har 

förskolläraren en betydande roll. Tidigare forskning kring barnboksanvändandet i förskolan 

har visat att pedagogens intresse och förhållningssätt påverkar hur de arbetar, och i vilken 

omfattning de använder barnboken i verksamheten (Simonsson 2006, ss 60-61). I vår 

undersökning, där respondenternas utsagor pekar på vikten av ett personligt intresse hos 

pedagogen för att barnboken skall användas bli detta tydligt. En generell uppfattning som 

finns hos respondenterna är att de uttrycker att det egna intresset  kan spegla arbetet med 

barnboken på förskolan. Utifrån denna uppfattning kan vi ställa en hypotes, om än något 

överdriven. Säg att det på en förskola bara arbetar pedagoger som inte har ett personligt 

intresse av att läsa och arbeta med barnboken. Skulle dessa barn då försummas den 

upplevelsen och lärandet som det kan bidra till? Eller läser pedagogerna i alla fall och vad 

blir i så fall kvaliteten på en sådan aktivitet? Detta handlar om yrkesprofessionalitet, 

förskollärare har ett uppdrag att ”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen” (Utbildningsdepartementet 1998, s. 10). Där kan barnboken vara ett 

hjälpmedel för att uppnå detta strävansmål. I den nya läroplanen för förskolan (Skolverket 

Lpfö, 98-10) poängteras den enskilde förskollärarens ansvar ännu mer och då är det 

förskollärarens arbetsuppgift att, oavsett intresse, ta ansvar för att arbeta mot dessa riktlinjer. 

 

Det vi kan se utifrån utsagorna i undersökningen är att förskollärarna har uppfattningen av 

att deras roll i ett barnboksarbete innebär att de skall fånga barnens intresse och skapa ett 

intresse för barnböcker. Vårt resultat anknyter till Chambers (1995, ss 18-21) som belyser att 

förskollärare själva måste ha en positiv inställning till läsning för att de överhuvudtaget skall 

kunna skapa ett intresse hos barnen, då det är förskollärarna som är barnens läsande 

förebilder. I undersökningen framkommer det även att förskollärare kan skapa ett intresse 

för barnböcker genom att interagera med böckerna på ett lustfyllt sätt. Förskollärarens 

inlevelse och sätt att läsa blir alltså av stor vikt för att skapa ett intresse hos barnen för 

barnböcker, då den idag har stor konkurrens av andra medier som av barn kan upplevas som 

mer lockande (Kåreland 2001, s. 43). 

 

Många av förskollärarna i undersökningen lyfter vikten av att de själva förbereder sig inför 

läsningen, då allra främst att de har gått igenom boken för att kunna avgöra om den passar 

barnen samt för att kunna förmedla den med mer inlevelse. En viktig detalj som Gaffney, 

Ostrosky och Hemmeter  (2008, ss 87-93) lyfter som en stor del i ett barnboksarbete, är att  

pedagogen bör förbereda sig inför läsning för att de skall kunna välja en bok som är 

passande för barnens utvecklingsnivå och på så sätt kunna fungera som ett stöd i barnens 

utveckling och lärande. Utifrån utvecklingspedagogiska tankar kring ett barnboksarbete 

måste du som förskollärare kunna rikta fokus mot det som är syftet med aktiviteten och detta 

är inte möjligt om man som förskollärare inte har gått igenom dess budskap innan (Pramling 

Samuelsson 2008, ss 55-62). Utifrån respondenternas utsagor i undersökningen, gällande hur 

de förbereder sig och varför det är viktigt, så skiljer sig dessa gentemot hur Gaffney, 

Ostrosky och Hemmeter beskriver detsamma, på ett sådant sätt som kan ge avgörande 

skillnader i barns möjligheter att lära av barnboken. Medan förskollärarna i denna 

undersökning talar om förberedelsens vikt, för att de skall kunna berätta sagan med mer 

inlevelse och genom detta få barnen intresserade, samt att välja rätt bok så ligger Gaffneys, 

Ostroskys och Hemmeters teorier om förberedelsens betydelse på ett djupare plan. De 

aspekter som de lyfter, handlar om att förskolläraren tar hänsyn till om barnboken har ett 

berättande eller informerande innehåll, språkets uppbyggnad, vilket ordförråd den erbjuder, 

hur bilderna talar med mera (Gaffney, Ostrosky och Hemmeter  (2008, ss 87-93). Alltså 
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aspekter av förberedelsen, som möjliggör för förskolläraren att arbeta på ett sådant sätt med 

barnboken, som kan bidra till barns utveckling och lärande. 
 

8.3 Bearbetningens betydelse för lärande och utveckling 

Vårt resultat visar att förskollärare uppfattar dialogen som ett bra sätt att bearbeta en saga 

som de läst. Förskollärarna uppfattar att de genom barnbokens innehåll kan relatera till 

barnens tankar och reflektioner om det som de ställer sig frågande till. Vidare ger 

förskollärarna uttryck för att samtalet många gånger utgår från att de ställer frågor till barnen 

som i sig kan fungera som utgångspunkt för att få igång ett lärorikt samtal där barnen kan 

dela erfarenheter och tankar med varandra. Ömans (1984, ss 48) studie visade att barnen 

många gånger inte ges tid till reflektion och bearbetning av det lästa, här kan vi i förhållande 

till vår undersökning se att det skett en förändring. Viktigt att lyfta är dock att detta kan ses 

ur två perspektiv. Ibland väljer förskollärarna att läsa bara för att få en lugn stund och då 

läggs inte heller så stor vikt vid att få igång ett reflekterande samtal där barnen kan bearbeta 

sin upplevelse av sagan. Är arbetet med barnboken däremot mer planerat att fungera lärande 

utifrån ett visst syfte så läggs mer fokus på denna aspekt. Kommunikationens betydelse 

kring läsningen är något som Jönsson (2007, ss 134-136) lyfter, hon menar att det inte är 

mängden böcker vi läser, utan hur vi läser och hur vi skapar rum för diskussion och 

reflektion som har inverkan på barnens lärande och utveckling. Förskollärarna i vår 

undersökning lyfter även de kommunikationen som en betydande del i ett barnboksarbete, 

men hur denna kan se ut och i vilken grad det görs är varierande beroende på en mängd 

olika aspekter. Även om inte förskollärarna bokstavligen lyfter detta, så kan vi i deras 

uttalande urskilja att aspekter såsom syftet med läsningen, miljön runt omkring och vilken 

tid som finns avsatt för aktiviteten kan inverka. Att förskollärare går ner på ett 

barnperspektiv där de kan uppleva och upptäcka tillsammans med barnen, är det som av 

respondenterna uppfattas som ett gott sätt att bearbeta en saga. Många gånger ger 

förskollärare dock uttryck för att detta ofta glöms bort, eller i alla fall inte görs på ett djupare 

plan och detta betonas med en underton av stress, att de helt enkelt inte alltid hinner.  
 

Förskollärarna i undersökningen har uppfattningen att det är viktigt att bearbeta det som 

lästs, samt att arbeta vidare med det på andra sätt för att barnen skall få ut något av 

barnboksaktiviteten. Utifrån utvecklingspedagogiska tankar kring barnboksarbetet är 

bearbetning och att barnen får erfara det lästa på olika sätt en viktig del för att barnen skall 

kunna ta till sig kunskaper från arbetet (Pramling Samuelsson 2008, ss 55-62). I vårt resultat 

visar detta sig tydligast när barnboken används i förhållande till temaarbeten och inte i så 

hög grad när de läser vid andra tillfällen. Detta visar på att förskollärarna i temaarbete lyfter 

bearbetningen som viktig, det är i alla fall då det görs under mer planerade former.  Kanske 

beror detta på att sådant som förskollärarna lyfter som ett sätt att bearbeta en saga, såsom 

drama, skapande och musik är vanliga moment i ett temaarbete. Vad är det då som 

förhindrar ett sådant arbete vid mer spontana stunder med barnboken? Detta framkommer 

inte genom vårt resultat men mycket pekar på att det är en tidsaspekt, då förskollärare i 

dagsläget har många uppgifter på sin agenda som bidrar till att sådant kanske får stå åt sidan 

även om det uppfattas som en viktig del i barnboksarbetet. 

 

I våra respondenters utsagor finns det en avsaknad av planerade aktiviteter med barnboken, 

där den kan fungera som ett hjälpmedel för att lära barn om olika aspekter inom ämnen, 

såsom språk och matematik. Utifrån utvecklingspedagogiska tankar kring ett arbete med en 

barnbok, som skall fungera utvecklande och lärande för barnen, är planeringen och 

medvetandet varför en förskollärare väljer att lyfta en viss bok en central del i arbetet 

(Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson 1995, ss  2). Om en förskollärare planerar att 

barnen skall lära sig mer om en aspekt inom matematiken, exempelvis lägesmått, då kan 
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förskolläraren välja en saga för att rikta fokus mot denna aspekt i sagan. ”Bockarna Bruse ” 

skulle kunna vara en sådan saga där förskolläraren på olika sätt utifrån sagan kan rikta fokus 

mot just lägesmått. Då är det inte själva sagans budskap i sig som är i fokus, för det får 

barnen troligtvis med sig i alla fall, utan det lägesmåtten som är innehållet för lärandet, och 

med det i tanken så kan förskolläraren på ett medvetet sätt rikta barnens uppmärksamhet mot 

detta. Visst kan det vara så att förskolläraren har en sådan tanke, men det visar sig inte i vår 

undersökning. Vad det är för innehåll som står i fokus för lärandet har alltså förskollärare 

svårt att uttrycka, istället lyfts de övergripande målen med bokaktiviteten, såsom att de vill 

utveckla barns språk, tankar om värdegrund och matematik. Det som inte framkommer är 

vad, vilket lärande i dessa övergripande ämnen som de med hjälp av barnboken kan 

förmedla till barnen. I relation till ett utvecklingspedagogiskt arbete med barnboken, kan 

detta upplevas som ett slags lotteri gällande vad barnen lär sig av en bokaktivitet som beror 

på en mängd olika aspekter såsom, vad som dyker upp i boken, vilka frågor förskollärarna 

ställer, vad barnen frågar med mera. Utvecklingspedagogiken är en medvetande teori där 

mycket handlar om att förbereda och planera aktiviteter, för att kunna rikta fokus mot just 

det som förskolläraren menar är syftet med aktiviteten. Det handlar om att innan veta vilka 

mål som de vill uppnå och hur de skall gå tillväga för att uppnå dessa med hjälp av 

barnboken (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 1995). I en utvecklingspedagogisk 

tanke tas inte lärandet förgivet, vilket det ibland ges uttryck för i denna undersökning, då det 

så få gånger kommer fram att förskollärare planerar för att medvetet rikta fokus för lärande 

mot ett visst innehåll i exempelvis språket. 

  

8.4 Didaktiska konsekvenser 

I vår framtida yrkesroll som förskollärare ser vi stora möjligheter att arbeta med barnböcker 

som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Efter vi genomfört denna undersökning har vi 

insett att det krävs en del arbete för att ge ett nytt liv åt barnboken, som en potentiell källa 

för lärande och utveckling, då den i dagens samhälle konkurrerar med en mängd andra 

medier och har kommit lite i skymundan. 

 

Vårt resultat är i många fall väldigt motsägande då förskollärarna uttrycker att en barnbok 

skall upplevas på ett djupare plan än att bara läsas, samtidigt som många uttrycker att den är 

bra att ta till när det finns tid över eller för att lugna. Vad är det då som hindrar ett sådant 

arbete som vårt resultat visar att förskollärare vill bedriva, men av någon anledning inte i så 

hög grad gör? Förmodligen handlar detta om en tidsaspekt, varför det blir betydande för oss 

att försöka avsätta och skapa tid och rum för mer meningsfulla barnboksaktiviteter.   

 

Utifrån vårt resultat har vi förstått att det finns en del hinder som bidrar till att förskollärare 

inte använder barnboken i så stor omfattning, även om den uttrycks som ett bra hjälpmedel i 

den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna i denna undersökning visar på stor kunskap 

när det gäller att barnboken kan fungera som utgångspunkt för utveckling och lärande, dock 

upplever vi att förskollärarna har svårt att beskriva mer ingående vad barnboken kan vara 

bra för och hur ett sådant arbete praktiskt kan gå till. Som vi tidigare belyst tror vi inte att 

orsaken till detta beror på pedagogens kompetens, utan snarare en brist på ett 

yrkesprofessionellt språk eller ännu troligare att barnboken tas för given. Barnboken har 

sedan länge tillbaka funnits som en naturlig del i förskolans vardag, som vilken annan leksak 

som helst. Detta innebär för oss i vårt kommande arbete att vi måste lägga ner tid på att 

reflektera kring de didaktiska frågorna vad, hur och varför när vi planerar ett arbete med 

barnboken. På så vis kan vi lyfta, både för oss själva men även utåt, varför barnboken är 

viktig och vad den kan lära oss. Om vi mer medvetet börjar tänka kring dessa frågor, så tror 

vi att vi kan skapa mer meningsfulla aktiviteter med barnboken. Vi behöver alltså då och då 

påminna oss själva om vilket potential barnboken bär på när det gäller att skapa lärande, 
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annars finns en risk att vi faller in i de mönster som präglas av barnboken som en 

rutinaktivitet.  

 

Genom vårt resultat får vi uppfattningen att det många gånger bara spontant väljs en bok 

som skall läsas, utan reflektion kring bokens innehåll eller vad det är förskolläraren vill att 

barnen skall lära sig utifrån aktiviteten. För att kunna rikta fokus mot det vi vill att barnen 

skall få ut av barnboken, samt kunna välja en bok som är passande för just den barngruppen, 

krävs det av oss som pedagoger en mer medveten förberedelse kring arbetet. Med det menar 

vi att om vi exempelvis innan vi läser, går igenom bokens form och innehåll ur olika 

aspekter, så har vi större förutsättningar för att kunna rikta barnens uppmärksamhet åt det 

som är syftet med barnboksaktiviteten.  

 

Kommunikation i relation till barnboksarbetet ser vi, liksom förskollärarna i vår 

undersökning, som en viktig del. Dock anser vi att förskollärare i större omfattning, än det 

som sker idag, måste föra mer medvetna boksamtal med barnen. Det handlar om mer än att 

bara ställa frågor till barnen om bokens innehåll. Bearbetningen av en barnbok pågår 

ständigt, det är en process som äger rum både före, under och efter läsningen. Alltså måste 

vi innan läsningen diskutera kring vad barnen har för erfarenheter av ämnet sedan tidigare. 

Vi kan titta på bilderna och gissa vad som komma skall. Vi kan relatera innehållet i boken 

till barnens livsvärld och på så sätt få fram en mer djupgående diskussion som rör barnens 

erfarenheter och liv så att de på så vis känner större meningsfullhet med en bokaktivitet.  

 

Det mest dominanta användningsområdet av barnboken har i vårt resultat visat sig vara att 

lunga barngruppen eller som en slags pausaktivitet mellan andra dagliga rutiner. Detta är 

inget fel men vi anser att vi har en stor uppgift när det gäller vad vi förmedlar för tankar 

kring barnbokens användningsområde till barnen. Det är vi som måste visa med vårt 

engagemang och arbete, vad barnboken besitter för potential, när det gäller att den kan ge 

oss nya insikter och kunskaper. Det blir därför viktigt att se till att barnboken används i flera 

olika situationer och på flera olika sätt och på så vis skapa ett vidare intresse hos barnen för 

barnbokens värld. Att arbeta med barnboken så att vi kan skapa lärandesituationer innebär 

för oss så mycket mer än att bara sitta och läsa, vi måste vidga barnbokens 

användningsområden då alla barn inte lär på samma sätt. Många gånger är det vi som 

pedagoger som gör valen av vilka böcker som skall finnas och läsas på förskolan. I valet av 

barnböcker blir det viktigt för oss att tänka utanför det traditionella, alltså utanför den 

litterära kanonen som råder i förskolan. Genom att välja böcker utifrån barnens intresse och 

av olika genrer så kan även denna variation i sig fungera utvecklande.    

 

En betydande roll vi som förskollärare har är att se till att det finns en variation gällande 

barnlitteraturen, arbetssätt och bearbetning. När barn får uppleva på flera olika sätt byggs det 

upp en större referensram, som barnen kan relatera till och på så vis har vi större chans att nå 

ut till alla barn. Vi ser fram emot att börja ett sådant arbete med barnboken och se vad det 

kan innebära för barnen.   

 

Slutligen ställer vi då frågan om barnboken är ett sätt att lära? Ja det kan den bli om 

förskollärare i större omfattning planerar och har en medveten tanke om vad det är som de 

vill uppnå med aktiviteten, vad det är de vill att barnen skall lära. Vid mer spontan läsning 

kan det också vara ett sätt att lära, men vad barnen då lär sig då lämnas mer åt slumpen.  
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8.5 Metoddiskussion 

Förskollärarna i vår undersökning har uppfattningen av att de använder barnboken i olika 

syften men det framkommer inte så tydligt hur och varför, vi ställer oss därför frågan om det 

kan bero på hur våra intervjufrågor var framställda. Även om vi gjorde en pilotstudie för att 

granska våra frågors kvalitet, kan det givetvis funnits luckor i vårt underlag. Vi märkte att 

det fanns språkliga brister i vårt intervjuunderlag, då förskollärare många gånger inte förstod 

vissa begrepp eller att de uppfattade dessa på olika sätt. Kanske visar detta på avsaknaden av 

ett yrkesprofessionellt språk inom förskolans värld eller kanske vi skulle valt ett mer 

vardagligt språk. Vi har insett att intervjufrågorna har en stor och viktig roll i 

undersökningen, därför anser vi att det hade varit bra att genomföra en ännu större 

pilotundersökning, då vi hade kunnat lära oss genom de erfarenheter vi fått på vägen, 

positiva som negativa. Naturligtvis är det så att vi med tiden utvecklar ännu större kunskaper 

kring forskning, det handlar om att utveckla ett forskande öga. Vi lär oss hela tiden genom 

de erfarenheter vi får. Självklart har inte förskollärarna delgivit oss alla sina uppfattningar 

kring barnboken, men utifrån intervjufrågorna har vi fått utsagor som ändå är aktuella i 

förhållande till vårt syfte. Om vi hade fått göra undersökningen igen hade vi dessutom valt 

att låta förskollärarna komplettera sina utsagor genom en self report. Det skulle innebära att 

respondenterna utifrån öppna frågeställningar fick skriva ner sina tankar. Kanske hade vi fått 

mer heltäckande svar då, eftersom det är enklare att skriva ner sina tankar, utan tidspress, än 

att plocka fram dem muntligt i en sådan forcerad situation, som en intervju kan upplevas.  

 

När vi analyserat resultatet har vi insett att om vi hade haft mer vana av att intervjua och 

ställa följdfrågor så kunde vi kanske fått ut mer av de svar vi fått och detta är något vi tar 

med oss i framtiden.  

 

Vår underökning söker efter förskollärares uppfattningar kring barnboken som ett 

pedagogiskt verktyg för att utveckla och lära, en bred undersökning med vida ramar. I 

efterhand kanske vi skulle valt att inrikta oss mer på ett ämne, till exempel hur barnboken 

kan fungera som ett hjälpmedel för språkutveckling, då vi mer precist kunnat undersöka och 

utvecklat detta. Vi valde att inte inrikta oss på en specifik aspekt i barnboksarbetet, då vi 

ville ta del av mer generella uppfattningar gällande vad förskollärarna såg för potential i 

barnboken. Detta eftersom tidigare studier talar för att barnboken kan fungera utvecklande 

och lärande på mer än ett plan. Även om ett sådant val kanske varit mindre komplicerat och 

gett oss ett tydligare resultat så var inte det vårt intresse. 
 

8.6 Fortsatt forskning 

Vid upp starten av denna undersökning låg vårt intresse i att genom intervjuer försöka ta 

reda på förskollärares uppfattningar om barnboken som ett pedagogiskt verktyg. Vidare ville 

vi med utgångspunkt från intervjuerna genomföra observationer för att se om det som 

förskollärarna gav uttryck för motsvarades i verksamheten. Vi insåg dock ganska snart att 

detta inte skulle hinnas med under den tidsram som var utsatt för denna undersökning. 

Genom våra intervjuer har vi sett att många förskollärare har en vilja och teoretiska 

kunskaper om hur de skulle kunna arbeta med barnboken som ett pedagogiskt verktyg. Ändå 

kan vi ana, på grund av olika aspekter, att dessa kunskaper inte praktiseras i så stor 

omfattning. Därför vore det intressant att genom observationer undersöka om det som sägs 

verkligen görs? Om det som uttrycks gällande barnboken som ett pedagogiskt verktyg i 

denna undersökning speglar den verksamhet som råder? Om inte, vad finns det för hinder? 
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9 Avslutning 

Ett stort tack! 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de förskollärare som ställt upp på att delta i vår 

undersökning och delgett oss sina tankar om barnboken som ett pedagogiskt verktyg. Utan 

er hade denna undersökning inte varit möjlig! Genom att ni delat med er av era tankar har vi 

fått nya erfarenheter kring hur ett barnboksarbete kan se ut i dagens förskola, samt gett oss 

många nya tankar och idéer för framtiden. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Anna Wernberg, som lagt ner tid och kraft för att vägleda 

oss framåt i denna undersökning, samt Veronica Aasheim Kvist för hjälpen vi fått i sökandet 

på biblioteket.   

 

Slutligen vill vi visa vår uppskattning gentemot våra familjer som stöttat och uppmuntrat oss 

genom denna process. 

 

 

Anna Karlsson och Jenny Kristiansson 

Varberg, december 2010. 
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Bilaga 1 

 

 

Till dig som förskollärare!  

 
Vi är två studenter som just nu läser vår sista termin till lärare med inriktning mot förskola 

och förskoleklass. I vår lärarutbildning ingår det att skriva ett avslutande examensarbete 

omfattande femton högskolepoäng som vi i dagsläget arbetar med. Genom en intervju är vi 

intresserade av att få reda på just dina uppfattningar kring barnboken som ett pedagogiskt 

verktyg för att skapa förutsättningar för barn att utvecklas och lära. 

 

Vi önskar att du som väljer att medverka i denna undersökning innan intervjun funderar 

kring en situation då du ansett att du använt barnboken som ett pedagogiskt verktyg för 

medvetet utveckla och lära. Ta med dina tankar till intervjun.  

 

Din medverkan kommer behandlas konfidentiellt av oss och du har när som helst rätt att 

avbryta din medverkan. Undersökningen kommer eventuellt att publiceras på hemsidan för 

högskolan i Borås. Övriga som kommer kunna ta del av undersökningen är vår handledare, 

examinator samt opponenter. 

 

Om intresse finns för att delta i vår undersökning ber vi dig att meddela detta till oss senast 

fredagen den 8/10- 2010, vi kommer även att höra av oss till dig om du inte svarat. Vårt mål 

är att försöka genomföra alla intervjuer under vecka 44, men även vecka 45 kan användas 

vid behov.  

 

Önskar du ytterligare upplysningar om vår undersökning så får du gärna höra av dig till 

någon av oss via mail eller telefon. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anna Karlsson   Jenny Kristiansson 

07XX-XXXXXX   07XX-XXXXXX 

X@hotmail.com   X@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Intervjuplan 

 

Syftet med denna intervju är att vi vill få reda på vilka uppfattningar du som förskollärare 

har kring barnboken som ett pedagogiskt verktyg. Hur kan man medvetet arbeta med 

barnboken för att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande?  

 

För varje intervju avsätter vi 30 minuter. Intervjun kommer att dokumenteras med 

inspelning och anteckningar. Både Anna och Jenny kommer närvara via samtliga intervjuer 

eftersom en av oss kommer leda intervjun och den andra lyssna och anteckna.  

 

Resultatet vi får fram kommer att redovisas i vårt examensarbete. Undersökningen kommer 

eventuellt att publiceras på hemsidan för högskolan i Borås. Övriga som kommer kunna ta 

del av undersökningen är vår handledare, examinator samt opponenter.   

 

De som deltagit i denna undersökning kommer få ta del av resultatet genom att vi lämnar ut 

ett exemplar av arbetet till de deltagande. 

 

Vi följer de etiska regler som vetenskapsrådet (2002) tagit fram för forskning. Vi garanterar 

dig anonymitet och du har när som helst rätt att avbryta eller pausa i intervjun. 
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Intervjufrågor 
 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Skulle du kunna berätta lite kring vad en barnbok är för dig? 

 

- Vad lägger du in begreppet? 

- Vilka böcker är barnböcker? 

 

Barnboken kan uppfattas som ett svårdefinierat begrepp som kan innehålla många olika 

genrer av böcker. Vår definition av begreppet barnbok är att det är en bok som är skriven för 

barn eller en bok som anses vara lämplig för barn. Barnboken är alltså i detta fall ett 

samlingsnamn för bilderböcker, pekböcker, kapitelböcker och även faktaböcker av olika 

slag. Synonymt med barnboken använder vi barnlitteratur och saga.  

 

Berätta för oss om hur din relation varit till böcker under din uppväxt? 

 

- Som barn? 

- I yrket? 

- Privat? 

- Eget intresse? 

Anser du att din personliga relation till böcker påverkar ditt arbete med barnboken? 

 

- Hur påverkar den? 

- Varför? 

 

Lyftes barnboken som ett verktyg för lärande under din utbildning till förskollärare? 

 

- Hur? 

 

Har du varit med om en situation då du medvetet använt barnboken som ett verktyg 

för barns utveckling och lärande? 

 

- Hur använde du den? 

 

När under dagen använder du barnboken? 

 

Vilken är din roll som pedagog i ett arbete med barnboken? 

 

Använder du barnboken i olika syften? 

 

- Vilka då? 

- Hur och Varför? 

- Hur kan ett sådant arbete se ut i praktiken? 

Uppfattar du att det finns lärandemöjligheter i ett arbete med barnboken? 

 

- Vilka? 
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- Hur kan de se ut? 

Uppfattar du att du kan vidga barns erfarenhetsvärld genom barnböcker? 

 

- Hur? 

- Hur arbetar ni vidare med det lästa? Bearbetningsfas? 

- Diskussion, reflektion, kommunikation? 

 


