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Syftet med studien är att undersöka hur tre förskollärare och tre fritidspedagoger beskriver att de använder 

sig av barnböcker i det vardagliga arbetet på förskola och fritidshem. Frågeställningarna är: 

 Hur beskriver förskollärarna och fritidspedagogerna att de använder barnböcker i verksamheten? 

 Vilken betydelse anser förskollärarna och fritidspedagogerna att barnböcker har för barnen? 

För att få svar på frågeställningarna användes kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med tre 

förskollärare och tre fritidspedagoger som metod. 

Studien har ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt och visar att förskollärarna och fri-

tidspedagogerna är medvetna om barnbokens betydelse för barns språkutveckling och fantasi. 

Böckers innehåll avspeglas i barnens egen lek och ger dem nya infallsvinklar. Det framkommer 

genom intervjuerna att förskolan och fritidshemmen arbetar på olika sätt med högläsning och ak-

tiviteter kring barnlitteratur. Två av förskolans avdelningar arbetar med planerad högläsning och 

alla tre avdelningarna läser högt för de barn som vill. Ett av fritidshemmen läser högt för barnen 

och samtalar kring boken efteråt någon gång i veckan. Barnen på det andra fritidshemmet läser 

endast själva eller i mindre grupper utan att en fritidspedagog är närvarande, men barnen kan få 

lyssna på ljudböcker. Förskolan arbetar aktivt med drama och bordsteater utifrån barnlitteratur, 

medan fritidshemmen inte arbetar med andra aktiviteter än läsning kring barnböcker.  
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1 Inledning 

Vi är en blivande förskollärare och en blivande fritidspedagog som valt att skriva om barnlitteratur. Detta 

val gjordes eftersom vi båda är intresserade av barnböcker och att barnlitteratur är ett tema som, enligt vår 

erfarenhet både finns med i förskolans och fritidshemmets verksamheter och som därför går att jämföra.  

Av erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning under studietiden på Högskolan för lärande och kom-

munikation har vi gjort den iakttagelsen att förskola och fritidshem har ett stort utbud av barnböcker. Ut-

budet av aktiviteter kring barnlitteratur är dock inte lika omfattande. Vår uppfattning är att barns intresse 

för böcker är stort både i förskola och fritidshem, men att barnlitteratur inte alltid används i ett pedago-

giskt syfte. Böcker och läsning finns ofta med i verksamheternas arbete, men den vanligaste användningen 

av barnlitteratur är av tidigare erfarenhet spontan läsning, då barnen ber en förskollärare eller fritidspeda-

gog att läsa högt för dem. Detta görs utan samtal kring händelserna i boken efteråt. Läsning blir då en 

kortvarig aktivitet som inte leder till vidare eftertanke.  

Det är viktigt att förskolläraren eller fritidspedagogen som läser högt för barnen är medveten om bokens 

innehåll både för att inte behöva läsa precis innantill och för att veta om innebörden i berättelsen passar 

barnen. Högläsning skall inte bara vara underhållning, utan boken ska även vara anpassad för att ge barnen 

ny inspiration och kunskap.  

Det finns en risk att barnboken ses som ett sätt skapa en lugn stund efter rutinsituationer som utelek eller 

måltid. Barnbokens pedagogiska möjligheter är oerhört mycket större. Förskollärare och fritidspedagoger 

bör arbeta aktivt och genomtänkt med barnlitteratur genom aktiviteter med utgångspunkt i böcker. Det är 

viktigt att arbeta aktivt med barnlitteratur och inte bara läsa högt när barnen själva ber om det eller när det 

passar verksamhetens planering.  

Under studietiden på Högskolan för lärande och kommunikation har vi också upplevt inspirerande sätt att 

arbeta med barnlitteratur. Barnböcker har då använts i olika planerade samlingssituationer och varit en 

grund för temaarbete och samtal kring olika ämnen. I Lisa Henrikssons böcker Bokpuffar (2000) och Nya 

bokpuffar (2006) finns det många tips och idéer som inspirerar till arbete med barnböcker. Där finns olika 

aktiviteter beskrivna som har sin utgångspunkt i barnböcker. Det är betydelsefullt att som förskollärare 

och fritidspedagog känna säkerhet i att använda barnboken i arbetet med barnen. Rim, ramsor, dockteater, 

rollspel och drama, samt skapande, sång, och dikter kan med fördel användas efter högläsning av en barn-

bok. Henriksson (2000) beskriver olika böcker och aktiviteter som passar till varje bok, för barn från två år 

och uppåt. Dessa bok- och aktivitetstips kan vara en stor hjälp både i arbete med barnlitteratur i förskola 

och fritidshem.  

Förskollärare och fritidspedagoger har stor betydelse för barns inställning till läsning och deras intresse för 

böcker. Studien ska ge förskollärare och fritidspedagoger inspiration att på nya sätt arbeta med barnböcker 

och även ge dem en ökad förståelse av barnlitteraturens betydelse för barns utveckling.  
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2 Bakgrund 

I litteraturgenomgången behandlas barnbokens betydelse för barns utveckling. Även förskollärares och 

fritidspedagogers eget bokintresse och deras betydelse och påverkan på barns läsintresse bearbetas i bak-

grunden. I ett avsnitt presenteras tidigare forskning kring användning av barnlitteratur och barnböckers 

betydelse för barns utveckling. Sedan beskrivs mål ur både fritidshemmets och förskolans läroplaner och 

den teoretiska utgångspunkten i undersökningen, det sociokulturella perspektivet. 

2.1 Barnbokens betydelse 

För att barnböcker ska vara en hjälp i barns utveckling och lärande behöver de få hjälp att reflektera, åter-

berätta och vidareutveckla det de hört och läst. Högläsning kan vara en pedagogisk aktivitet som leder till 

intressanta samtal tillsammans med barnen, där nya begrepp och tankar lyfts och utvecklar barns språk 

och fantasi (Edwards, 2008). 

Amborn och Hansson (2002) skriver om hur läsning utvecklar barns språkliga förmåga, fantasi och kreati-

vitet och även den empatiska förmågan. Genom läsning får barn uppleva glädje, men också tröst i svåra 

situationer. Läsningens betydelse för barns språkutveckling och deras kognitiva föreställning är två viktiga 

skäl till att läsa med och för barn redan i tidig ålder. Barn behöver tidigt få träna och använda sin läsför-

måga och på så sätt utveckla sin läslust. Detta behövs för att senare kunna utveckla en trygghet i sin egen 

förmåga när det gäller läsning.  En god läsförmåga påverkar barns möjlighet att skapa inre bilder och att 

utveckla sin fantasi i andra situationer, som i sin tur främjar barns lek och lärande. Empati är en viktig del 

som utvecklas genom läsning och det finns många böcker som ger barn möjlighet att utveckla sin förmåga 

att tänka sig in i andras situation och känslor. Det finns även böcker som ger barn konkret kunskap som 

kan användas som uppslagsverk och faktabas. Läsning bidrar till barns identitetsskapande och ger dem 

även ett intresse för samhällsfrågor. Läsandet och tankar kring böcker beskrivs som en frihet. Även om 

författaren som skrivit barnboken ger ledtrådar för att beskriva historien som berättas, är det läsaren själv 

som får välja hur bokens miljöer ska se ut när just han eller hon läser. Detta gör att tolkningarna av boken 

är lika många som dess läsare. Bilderboken är på grund av dessa egna tolkningar ett fantasi- och frihets-

skapande verktyg i barns utveckling. Läsning är en verklighetsflykt där fantasin bestämmer destination och 

där barnens abstrakta tänkande utmanas. Högläsning är viktigt eftersom grunden för ordförrådet läggs när 

barn får höra och se skrivna ord. Att läsa högt ur en bok tillsammans och sedan samtala kring det barnen 

hört är en metod för att få igång samtal om olika ämnen som berör barnens vardag och omgivning. Det är 

även under högläsning som barnen får möjlighet att höra skriftspråket och se meningsuppbyggnader i tex-

ten även om de själva inte kan läsa det skrivna språket. Barnen ser då samband mellan ljud och bokstäver 

eftersom de ser det skrivna ordet och följer med i texten, medan de hör texten läsas. Det är även en fördel 

för barn med annat modersmål än svenska att få höra det skrivna språket för att få en djupare förståelse av 

det svenska språkets upplägg och innehåll (Edwards, 2008).  

Ekström och Isaksson (1997) skriver om den roll som barnboken spelar i barns utveckling av fantasi.  
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Animism är en viktig del i den svenska folksagan som står för uppfattningen av att allt i naturen lever. 

Med animism menar att djur eller växter får mänskliga egenskaper. Genom att djur och växter levandegör 

historierna blir barnen mer mottagliga för myter och sägner och deras fantasi stimuleras. I sagan fram-

kommer moraliska dilemman som barnen får ta ställning till. Exempel på detta är kampen mellan det goda 

och det onda, livet och döden eller en stor och en liten sagofigur. Sagor utmanar barns fantasi, och utveck-

lar deras förmåga att skapa inre bilder. Användning av symboler och annat abstrakt tänkande är andra om-

råden som arbete med sagor kan utveckla hos barnen. Drama, rollspel, rim, ramsor, rytmik, sång, rörelse 

och bildskapande är aktiviteter som kan utgå ifrån berättelser och öka barnens förmåga och erfarenhet 

kring olika teman.  

2.2 Lärares bokintresse 

Henriksson (2000) skriver att lärare själva behöver vara intresserade av läsning för att kunna väcka barns 

läsintresse. Läraren måste också förstå vikten av att barn läser och intresserar sig för litteratur redan i tidig 

ålder. Edwards (2008) beskriver också hur lärare behöver ha en egen läslust för att förstå vikten av att läsa 

tillsammans med barnen. Det kräver också ett eget intresse för böcker för att kunna förmedla böckers 

meningsfullhet. Det är viktigt att det finns en pedagogisk utgångspunkt i läsningen och att den inte bara 

sker för underhållning. För att kunna konkurrera med annan media som finns runt omkring oss behövs 

det, enligt Henriksson (2000) spännande introduktioner av böcker. För att skapa denna spänning behövs 

en intresserad vuxen som genom boklek stimulerar och medagerar i barnens upptäckande. Läsning ses 

alltför ofta som ett lugnande medel och används vid vila, men böcker ska ge barnen lust att leka, klä ut sig, 

bygga och skapa. Datorn kan användas som ett redskap i arbetet med barnböcker då barnen kan få möj-

lighet att skapa egna berättelser.  

2.3 Tidigare forskning 

Den forskning som beskrivs nedan, visar på barnbokens betydelse för barns utveckling inom olika områ-

den. Fantasi, språkutveckling, samtal kring böckers innehåll, förmågan att själv dramatisera och återberätta 

är några utav de delar som beskrivs som betydelsefullt för barns lärande.  

2.3.1 Barn återberättar sagor 

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) beskriver hur barn återberättar sagor och vilka delar av 

historien som de tar till sig. Syftet med studien var att se hur barnen förstått budskapet i boken och de 

olika delarna i berättelsen. Barngruppen på cirka tio barn fick i undersökningen sitta i en ring och lyssna på 

en saga innan de intervjuades. Sagan som lästes är skriven av Shel Silverstein och heter ”Och trädet var lyck-

ligt”. Berättelsen handlar om en pojke och hans relation till ett träd och är utgiven som bilderbok, men 

bilderna visades inte vid högläsningen. Barnen fick inte reda på titeln på boken innan de hörde den läsas 

och detta tillsammans med andra delar av situationen gjorde att en del barn trodde att försöksledaren hit-

tade på historien själv. Direkt efter att barnen hört sagan fick de rita något som de kom ihåg eller tänkte på 

kring sagans innehåll. Sedan intervjuades barnen enskilt och spelades in på bandspelare. Barnen fick ha sin 
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ritade bild som utgångspunkt och återberätta sagan med hjälp av stödfrågor från intervjuaren och berätta-

de det de kom ihåg av sagan efter högläsningen. Detta gjordes för att kunna urskilja hur barnen upplevt 

och uppfattat berättelsen som en helhet. Författarna redovisar att det var 24 av de 93 barn som ingick i 

undersökningen som återberättade sagan i sin helhet och följde den berättarstruktur som finns i berättel-

sen. Den största delen av barnen (60st) berättade istället en del utav berättelsen som är betydelsefull, men 

beskrev inte sagans helhet. Ett exempel på detta är att fem barn beskrev trädet, men nämnde inte pojken 

när de återberättade sagan. En del barn i undersökningen (9st) fokuserade också på pojkens åldrande un-

der historiens gång. De tre olika sätt som barn återberättar sagan på är: som en berättelse, som enstaka 

betydelsefulla episoder och enstaka fragment eller formuleringar. Det vanligaste är att barn återberättar 

sagor som enstaka betydelsefulla episoder. Slutsatsen av studien blir att barn minns och återberättar olika 

delar av berättelser och därför behöver få samtala med andra för att få ihop en helhet. Barn minns olika 

episoder i den bok de hört eller läst. Därför är reflektion med både barn och vuxna viktigt för att barnen 

ska gynnas så mycket som möjligt av läsaktiviteten. Barn behöver få vägledning i samtal kring böckers 

handling för att kunna tillgodogöra sig historiens helhet (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993). 

2.3.2 Barnboken som redskap för barns utveckling och lärande 

Hohr (2000) beskriver sagan som ett redskap för reflektion kring tankar och känslor. Sagan kombinerar en 

enkel och igenkänd struktur med komplicerade tankar och händelser. Detta inbjuder barnen till att förhålla 

sig till sina egna känsloerfarenheter på ett lekfullt sätt som ändå är meningsfullt för kommande emotionel-

la situationer. Det finns både kognitiva och emotionella nivåer som finns med i arbetet kring sagor. Barn 

får kunskap kring myter och får möjlighet att träna sin konstnärlighet och fantasi. Texterna i sagor utma-

nar barnens tankar och känslor och kan därför användas i ett lärandesyfte. Den bestämda strukturen i sa-

gan är viktig eftersom den gör att barn känner igen sig och kan använda sina tidigare erfarenheter när de 

hör en ny saga. Sagan beskriver känslor som kan användas till vidare reflektion kring olika ämnen. Ett ex-

empel på detta är kampen mellan liv och död och förhållandet mellan människor och djur och växter. 

Magi används ofta i form av magiska personer eller saker för att hjälpa sagans figurer att nå målet. För att 

barn ska kunna dra nytta av sagans struktur i sitt emotionella arbete måste texten vara på barnens känslo- 

och kunskapsmässiga nivå. Innehållet måste vara relevant för de känslor som barnen behöver utmanas i. 

Sagan skall bidra till att barnen utvecklas emotionellt och även kan fortsätta utmana sina känslor och vida-

reutveckla det de har arbetat med. Sagan ger inte några entydiga svar på känslomässiga frågor, utan visar 

på många olika lösningar och tankar kring svåra funderingar som barnen kan ha kring till exempel död och 

sorg. Barnen kan även själva få agera i sagor för att kunna påverka händelserna och få delta i berättelsen.  

Malmgren och Nilsson (1993) har i egenskap av lärare och forskare genomfört ett projekt om litteraturläs-

ning. Projektet beskriver hur tematiskt arbete i svenska, bild och orienteringsämnen kan ske genom till 

exempel skönlitteratur. Språkundervisningen funktionaliserades i studien genom att läraren fick in stavning 

och andra språkliga kunskapsområden i det vardagliga arbetet, för att stärka språkinlärningen på ett natur-

ligt och tematiskt sätt. Med tematiskt arbetssätt menas i undersökningen att arbeta med vissa centrala 
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frågor för att integrera de olika ämnena. Skönlitteratur och läsning var en viktig del av undervisningen i 

detta erfarenhetsbaserade projekt. Istället för att arbeta med traditionella läromedel i undervisningen an-

vändes skönlitteratur, massmedia, experiment och studiebesök för att ge utrymme för alla olika lärande. 

Demokrati var det underliggande temat i hela undersökningen och elevernas samt föräldrarnas åsikter vär-

derades högt. Undervisningen och dess påverkan har dokumenterats genom fotografering, observations-

anteckningar och dagboksskrivande som ledde till en fördjupad analys av projektet. I projektet utgick all 

undervisning ifrån elevernas egna erfarenheter. Läsning av skönlitteratur blev tillsammans med andra 

praktiska moment ett nytt sätt för eleverna att tillgodose sig kunskap i det vardagliga skolarbetet som ledde 

till ny inspiration. I böcker beskrivs både direkta och indirekta kulturella erfarenheter som i sin tur ger nya 

erfarenheter. Läsning av olika slags böcker stimulerar till kunskapsinhämtning och kan användas på ett 

nytt sätt inom många traditionella skolämnen för att skapa nyfikenhet och utmana elevernas lärande. Stu-

dien visar, enligt Malmgren och Nilsson (1993) även hur elever på olika sätt kan skaffa sig kunskap och att 

olika metoder gagnar olika personer.   

Keat och Wilburne (2009) har på grund av barns bristande matematiska kunskaper och den negativa in-

ställningen till matematik, undersökt om bilderböcker kan ha någon positiv påverkan på barns matematis-

ka kunskaper. Tre förskollärare har använt bilderböcker och deras karaktärer för att skapa matematiska 

problem. Barnen fick använda sina egna erfarenheter för att lösa olika matematiska uppgifter i barnböcker. 

Bilderböckerna och arbetet kring matematik påverkade förutom barnens matematiska lärande även fanta-

sin positivt eftersom barnen fick föreställa sig att karaktärerna (som inte existerar på riktigt) hade olika 

matematiska problem som skulle lösas. För att lösa problemen började barnen att gissa, sedan började de 

mer realistiskt uppskatta och till sist strategiskt hitta metoder som skulle kunna hjälpa dem att finna svar 

på problemet. Denna process visar på den betydande del som barnboken spelar i barns utveckling och 

förståelse för ämnet matematik.  

2.3.3 Sagostunden 

Lindhagen (1993) har genomfört ett projekt som utgår ifrån de nordiska folksagorna. Syftet med sagopro-

jektet var att föra vidare ett kulturarv till barnen och att de skulle få lära känna de olika delar som finns 

med i sagorna. Vid varje ny sagostund (två timmar i veckan under 20 veckor) introducerades en ny sagofi-

gur och även en bilderbok för barnen. Vid sagostunden användes ett sagoskrin som öppnades av en ma-

gisk ramsa.  I skrinet fanns något som karakteriserade dagens sagoväsen. Först berättades sagan och sedan 

fick barnen se sagan återgiven i en bilderbok. Ramsor och rim som hörde till sagofiguren användes i sam-

band med sagostunden. Efter att ha hört sagan fick barnen själva dramatisera och måla något utifrån sa-

gan. Studien visar att sagan kan användas för att utveckla barns språk och fantasi. Det finns många olika 

slags aktiviteter som kan utgå från en saga, för barn i blandade åldrar, till exempel rim, ramsor, skapande 

och drama. Sammanfattningsvis är det viktigt att arbeta ingående med sagor och dess innehåll med olika 

metoder och alla sinnen för att barnens ska utmanas till nya kunskaper och förmågor.  
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2.3.4 Språket i barnböcker 

Heald (2008) har undersökt språket i fem olika sagor för att se om böckerna är skrivna med ett melodiskt 

språk som är tilltalande för örat. Ett musikaliskt språk stimulerar den del av hjärnan som är centrerad på 

musik. Ett melodiskt språk i bilderböcker kan därför användas som stöd i barnets intellektuella, sociala 

och känslomässiga utveckling. Det är också stimulerande att få höra olika personer läsa med olika röster, 

dialekter, toner och klanger. Människor har en instinktiv vilja att se och höra mönster och rytmer. Detta 

kan märkas när barn ber om att få sjunga samma sång eller höra samma bok läsas igen direkt efter att den 

har blivit sjungen eller läst. De försöker då bygga förutsägbara mönster som de minns och sedan använder 

vid andra situationer. Detta kan ses eftersom barn ofta känner sig tryggare i refrängen på en sång än på 

verserna som inte upprepas lika många gånger. Orden i refrängen är repetition och därför lugnande, me-

dan orden i verserna förändras och kan kännas svåra för barnen att lära sig eftersom de inte passar in lika 

lätt i mönstret. Det är också därför barn vill höra böcker läsas högt flera gånger, för att de ska känna igen 

sagan nästa gång de hör boken läsas. Barnen tittar på orden och lär sig hur de ser ut och sägs. Minnet an-

vänds för att skapa kunskap och ett musikaliskt anpassat språk underlättar denna process.  

2.4 Det sociokulturella perspektivet 

Undersökningen grundar sig på det sociokulturella perspektivet. Istället för att fokusera på hur människor 

lär sig, fokuseras det inom detta perspektiv på hur både barn och vuxna tillägnar sig de redskap som krävs 

för lärandet. Människor utvecklar sociokulturella verktyg för att klara av sin vardag. Redskapen är både 

intellektuella som läs- och räkneförmåga, men även mer konkreta och praktiska som datorn och boken. 

De intellektuella och abstrakta redskapen används för att hantera vardagsfrågor och för att människor ska 

kunna kommunicera med varandra. De fysiska redskapen hjälper till att lösa de intellektuella problem som 

uppstår och för att underlätta kommunikation och samspel i olika situationer. Ofta är vardagliga saker i 

omgivningen en kombination av intellektuella och praktiska verktyg. Ett exempel på detta är miniräknaren 

som byggts på grund av de intellektuella räknekunskaper som finns, men samtidigt är den byggd av fysiska 

material som till exempel plast och metall. Andra exempel på kombinationer av intellektuella och praktiska 

kunskaper är apparater som datorn, TV:n och boken där den tidigare kunskapen byggts in i ett fysiskt red-

skap. Kunskap är en kommunikativ företeelse som har skett och fortfarande sker kontinuerligt i samhället. 

Kunskap är inte biologiskt nedärvd, utan sker i interaktion med andra. De kunskaper som skapats genom 

människors insikt och tidigare handlingar har byggt upp samhället och kunskapen förs fortfarande vidare 

genom interaktion. Historiens utvecklig är viktig för att föra vidare tidigare inlärd kunskap, men kommu-

nikationen är avgörande för att detta ska kunna ske. Sociokulturella resurser och verktyg skapas och förs 

vidare genom interaktion. Lärandet handlar om kultur och kommunikation i olika sociala sammanhang 

och situationer, där ett samspel mellan människor och deras kunskaper är nödvändigt. Det finns tre 

huvuddelar som är i centrum när man studerar lärande med utgångspunkt i det sociokulturella perspekti-

vet. Dessa är utveckling och användning av intellektuella och fysiska redskap och de former av kommuni-

kation och samarbete som människor skapat (Säljö, 2000).  
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2.5 Läroplaner 

Fritidshemmet styrs av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, fritidshemmet och förskoleklassen 

(Lpo94). Skolans uppdrag är att främja lärande och stimulera varje elevs lärande och utveckla dem till an-

svartagande samhällsmedborgare. Ett mål i Lpo94 är att eleverna skall behärska det svenska språket och 

kunna uttrycka sig i tal och skrift. Förmågan att läsa är, enligt Lpo94 en förutsättning för att kunna delta i 

samhället på ett aktivt sätt. Skolan skall även berika elevernas syn på mångfald och ge förståelse för olika 

regioner, samt arbeta med och främja positiva normer och värderingar som demokrati och jämställdhet. 

Skolan skall främja elevernas förståelse för andra medmänniskor och även öka deras inlevelseförmåga. 

Eleverna skall få möjlighet att visa att de tar ansvar för sitt eget lärande och kan ta egna initiativ. På så sätt 

ska eleverna också få påverka sin utbildning och ha inflytande över sin skoltid. Undervisningen skall vara 

individanpassad utifrån varje enskild elevs förutsättningar och bakgrund (Utbildningsdepartementet, 

1999).  

Förskolan vilar på demokratiskt grund och skall arbeta aktivt med barns identitetsskapande och grundläg-

gande värderingar, enligt förskolans läroplan, Lpfö98. Förskolan skall även lägga grunden för de värde-

ringar som samhället är uppbyggt på och så sätt arbeta med värdegrundsfrågor. Ett av förskolans strä-

vansmål är att barnen skall utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning till etiska frågor 

och dilemman som kan finnas i barnens vardag. Genom att utmana barnens lek ska förskolan även för-

medla kunskap kring kultur och etik. Förskolan skall även sträva efter att varje barn utvecklar sin fantasi, 

lusten till att lära och utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande. Förskolan skall tidigt ge barn 

kunskap kring och vara ett stöd i utvecklingen av till exempel tolerans och solidaritet, men även arbeta 

med barns konflikthantering och deras förmåga att kompromissa med varandra. Förskolan skall inspirera 

till och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten och alla dess rutiner och aktiviteter skall an-

passas efter varje individs behov och förutsättningar för att förskolan ska vara en trygg och positiv plats 

för alla barn (Utbildningsdepartementet, 1999). 

Lpo94 och Lpfö98 beskriver de mål som förskola och fritidshem skall arbeta mot. Det finns inga bestäm-

da arbetssätt för hur dessa ska uppnås. Målen kan därför tolkas utifrån olika aspekter. Barnlitteratur kan 

anses vara en metod som kan användas för att uppnå de mål som förskolan och fritidshemmet styrs av. 

Barnboken kan användas i arbetet med demokrati, jämställdhet och olika kulturer, samt vid empati- och 

värdegrundsfrågor. Leken och fantasin kan stimuleras och utvecklas genom läsning av barnböcker.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur tre förskollärare och tre fritidspedagoger beskriver att de använder 

sig av barnböcker i det vardagliga arbetet på förskola och fritidshem. Frågeställningarna är: 

Hur beskriver förskollärarna och fritidspedagogerna att de använder barnböcker i verksamheten? 

Vilken betydelse anser förskollärarna och fritidspedagogerna att barnböcker har för barnen? 
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4 Metod  

I metoddelen presenteras val av metod, urvalsgrupp och genomförande av intervjuerna. Det redovisas 

även hur svaren bearbetas och de etiska aspekter som undersökningen grundar sig på. Under första under-

rubriken redovisas studiens koppling till det sociokulturella perspektivet.  

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien kring barnböckers användande och betydelse är empirisk. Begreppet empiricism beskrivs som en 

process där ny kunskap framkommer från verkligheten, genom våra sinnen och måste prövas innan de ses 

som färdig kunskap (Bryman, 2002). Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. 

Synsättet inom det sociokulturella perspektivet är att människor skapar olika verktyg för att klara av den 

sociala vardagen (Säljö, 2000). Boken kan ses som ett fysiskt redskap som används i olika syften, som att 

förstå skriftspråk och för att underlätta kommunikation. Förmågan att kunna läsa och på så sätt kommu-

nicera med andra, underlättar vardagen och gör det enklare att tillgodose sig kunskap. Boken kan även 

användas för att utveckla förmågor som empati och kulturell förståelse där människors situation och 

känslor beskrivs och förmågan att sätta sig in andras erfarenheter utmanas. Barnlitteratur ger barn ny 

förståelse för andra kulturer och platser på jorden som också är en sorts social kommunikation med boken 

som verktyg. Läsning och samtal kring barnböcker är ett socialt forum där människor skapar nya kunska-

per och erfarenheter delas.  

4.2 Intervju som metod 

Intervjuer är den metod som använts för undersökningens datainsamling. Denna metod valdes eftersom 

intervjuer ger mest användbar information för undersökningens syfte. Studien är kvalitativ och med kvali-

tativa metoder menas de metoder som visar på egenskaper hos en specifik företeelse. En kvantitativ me-

tod ger en direkt helhetssyn genom till exempel en enkätundersökning där ett stort antal informanter del-

tar. Den kunskap som framkommer genom en kvalitativ intervju om en specifik händelse kan ge förståelse 

för en hel företeelse (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

Intervjumetoden har en koppling till det sociokulturella perspektivet då kommunikation är ett av huvud-

begreppen. Intervju är ett sampel mellan människor som leder till kunskap. Begreppet kunskap beskrivs 

som något människan använder i olika situationer för att förstå händelser och lösa problem. Lösningarna 

varierar, eftersom människor har olika synsätt. Kunskap utvecklas i en process som kräver ett kreativt 

samspel. Människor är aktiva i processen och skapar nya kunskaper och mönster genom att kommunicera 

med varandra och sin omgivning. Intervjuer är den metod som inom det sociokulturella perspektivet anses 

som mest lämpad för empirisk och kvalitativ forskning (Säljö, 2000).  

Intervjuerna i studien är semi-strukturerade. Med begreppet semistrukturerade intervjuer innebär att inter-

vjufrågorna är öppna och allmänt formulerade och att ordningsföljden kan variera mellan de olika inter-

vjuerna. Intervjuaren har ett frågeschema, men kan även lägga till följdfrågor under intervjuns gång (Bry-
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man, 2002).  Intervjuerna som genomförts i studien utgick ifrån de tidigare skrivna intervjufrågorna, men 

ordningsföljden och formuleringen av frågorna varierade mellan intervjusituationerna. Även följdfrågorna 

varierade mellan de olika intervjuerna beroende på vad som sagts i den direkta intervjusituationen och de 

ställdes för att undvika missuppfattningar och feltolkningar av det intervjupersonen sagt. Detta upplägg 

gör att intervjuerna kan anpassas efter det som sägs och det samspel som finns mellan intervjuperson och 

intervjuare.  

Med intervju som metod kan den som intervjuar ställa förtydligande frågor och på så sätt undvika eventu-

ella misstolkningar av intervjusvaren. Intervjuaren kan även vara flexibel, ställa följdfrågor och följa upp 

de svar som uppkommer under tiden som intervjun pågår. Vid intervjuer kan flera faktorer som kropps-

språk och tonfall noteras till skillnad från vid en enkätundersökning då intervjuaren inte träffar de med-

verkande (Bell, 2006).  

Intervjufrågorna i undersökningen var av varierad karaktär för att på ett naturligt sätt utveckla samtalet. 

Intervjun var uppbyggd kring korta intervjufrågor och olika sorters frågor användes beroende på samta-

lens framskridande och innehåll. Pauser och kroppsspråk som nickande och gestikuleringar, användes för 

att föra samtalen framåt utan att avbryta intervjupersonens berättelse.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver intervjumetoden som ett aktivt socialt samspel där kunskap skapas 

genom två människors relation i ett samtal som är strukturerat kring ett bestämt tema. Forskningsinter-

vjun bygger på ett vardagligt samtal som sker under professionella former. Samtalet leder till att kunskap 

delas i mötet mellan intervjuaren och informanten. Begreppet intervju beskrivs som ett samtal som sker 

mellan personer med olika seenden. Även om de parter som deltar i intervjun, har ett gemensamt intresse 

för ämnet deltar de inte i samtalet med samma auktoritet, eftersom intervjuaren kontrollerar det som sägs 

och har en ledande position. Intervjufrågor skall vara enkla och korta. Intervjuaren måste kunna förstå 

innebörden i de direkta svar som ges och öppna upp för nya frågor inom ämnet. Författarna skriver om 

hur tystnad och pauser kan användas istället för följdfrågor när intervjusamtalet skall föras framåt. Detta 

kan ge informanten tid att tänka efter och reflektera över sina svar.  

Det finns nackdelar med intervju som forskningsmetod. Ett exempel på detta är att det är tidskrävande 

och att forskaren endast hinner med ett visst antal intervjuer på den tiden som är avsatt för datainsamling. 

Det är lika viktigt att lägga ner tid på att formulera intervju- som enkätfrågor vilket gör att det kan gå åt 

mer tid på intervjuer totalt sett på grund av den djupgående analys som måste göras. Intervjusvar kan vara 

svåra att analysera eftersom svaren kan variera, men samtidigt ge innehållsrik information som gynnar re-

sultatet, skriver Bell (2006).  

Det finns andra invändningar mot intervjumetoden. Kvale och Brinkmann (2009) benämner detta som 

standardkritik mot kvalitativa forskningsintervjuer. Exempel på denna kritik är att intervjuer endast speglar 

sunt förnuft och inte vetenskap samt att intervjuerna inte är objektiva eftersom de är personberoende. 
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Intervjuer kan även vara snedvridna och olika tolkningar och ledande frågor kan påverka forskningsresul-

tatet. Intervjuforskning kan, enligt kritikerna inte användas för att generalisera och ge en helhetsbild av ett 

område, eftersom intervjupersonerna är få och att intervjuerna är kvalitativa.  

4.3 Urval  

Intervjuerna genomfördes på den förskola och ett av de fritidshem där vi gjorde VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning). Det andra fritidshemmet i studien är beläget på samma skola som VFU-platsen och det fanns 

ett samarbete mellan de olika fritidshemmen på skolan. Detta gjorde att vi hade en relation till intervjuper-

sonerna, vilket kan påverka resultatet. Studiens intervjupersoner valdes tidigt ut och tillfrågades, för att 

inte personliga åsikter skulle påverka valet av medverkande i studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att det finns ”goda” intervjupersoner som samarbetar och är motiverade för sin intervjuuppgift. Dessa 

personer ger tydliga svar och utförliga beskrivningar. Författarna poängterar att dessa tilltalande intervju-

personer inte behöver vara de som ger den mest användbara och värdefulla kunskapen om forskningsäm-

net. Det finns inget ideal när det gäller intervjupersoner utan olika människor är lämpliga för olika slags 

intervjuer. 

Det enda kravet vid urval av intervjupersoner var att de intervjuade skulle vara utbildade för den verksam-

het de arbetar i, eftersom studien skildrar förskollärare och fritidspedagogers arbete med barnlitteratur. 

När de intervjuade tillfrågades om de ville delta i undersökningen, frågade vi även om deras utbildning.  

Förskolan där intervju ett, två och tre genomförts består av tre avdelningar och en förskollärare från varje 

avdelning har intervjuats. Intervjuperson ett arbetar med barn mellan ett till tre år och de andra två inter-

vjupersonerna med fyra till sexåringar. Intervjuperson fyra och fem arbetar som fritidspedagoger på sam-

ma fritidshem. Intervjuperson sex arbetar på ett annat fritidshem på samma skola som intervjuperson fyra 

och fem. Åldern på barnen på fritidshemmen varierar mellan sex och nio år. 

4.4 Genomförande  

Bell (2006) skriver att det är en fördel att spela in intervjun och då kunna fokusera på samtalet och inte 

behöva föra anteckningar. För att kunna fokusera på intervjun valde vi att spela in intervjuerna med vi-

deokamera, men utan att intervjupersonen syntes på bilden. Intervjun ägde rum i ett enskilt rum, men vid 

något enstaka tillfälle avbröts intervjun. Vi upplever inte att detta påverkade intervjusvaren påtagligt. In-

tervjulängden varierade. Intervjuernas medellängd var nio minuter och 20 sekunder. Upplägget av inter-

vjuerna i undersökningen var fritt och varierade vid de olika intervjutillfällena. I de flesta fall fick intervju-

personerna börja berätta om hur de använder sig av barnlitteratur i sin verksamhet. Sedan när samtalet var 

igång, fortsatte intervjun med hjälp av intervjufrågorna (se bilaga) som skrivits ner innan. Det fanns även 

möjlighet att ställa spontana följdfrågor som framkom under intervjuns gång. Efter att fått svar på frågor-

na, fick informanterna möjlighet att tillägga något och när de gjort det tackades de för sin medverkan och 

därefter stängdes inspelningen av. Bell (2006) skriver att det är viktigt att de intervjuade är insatta och 
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medvetna om vad som kommer att hända med inspelningen efter intervjutillfället och att de har rätt att 

neka till inspelning av intervjun. Därför berättade vi innan intervjun och kameran startades om studiens 

syfte, precis som när intervjupersonerna blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen. De fick även 

ställa eventuella frågor om intervjuns upplägg. De intervjuade hade inte sett intervjufrågorna i förväg, ef-

tersom vi ville ha ett naturligt samtal utan förberedda svar.  

4.5 Bortfall  

Sex intervjuer genomfördes i datainsamlingen. Tre förskollärare och tre fritidspedagoger har intervjuats 

kring användning av barnlitteratur. De sex medverkande godkände inspelningen av intervjun och alla in-

tervjuerna finns dokumenterade på video. Inga bortfall gjordes under arbetet med studien eller insamling-

en av data, trots att de medverkande informerats om att denna möjlighet fanns både under och efter studi-

ens genomförande. 

4.6 Bearbetning av data  

Något som beskrivs som svårt när det gäller att transkribera intervjuer är skillnaderna mellan muntligt och 

skriftligt språk. Många beslut måste fattas i samband med denna omskrivning. Att skriva ut intervjuer är 

en process där många tolkningar skall göras för att överföra det muntliga och fysiska samtalet till skriven 

och abstrakt form. Talat språk kan låta välformulerat, men visar sig sedan på pappret som osammanhäng-

ande och svårläst. De färdiga utskrifterna blir efter en lång process, grunden i det empiriska projektet 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

I direkt anslutning till varje intervju transkriberades inspelningen. Vi lyssnade en kort stund, pausade och 

skrev ner det inspelade materialet. Sedan lyssnades varje intervju igenom i sin helhet för att ändra eventu-

ella stav- eller formuleringsfel i transkriberingen. Intervjuerna skrevs om från talspråk till läslig text, men 

med försiktighet för att inte ändra innehållet. När alla transkriberingar var gjorda sammanfattades varje 

intervju till en löpande text som låg till grund för studiens resultat som redovisas av resultatdelen. 

4.7 Etisk aspekt 

Undersökningens etiska arbete grundar sig på Bryman (2002) och hans etiska grundprinciper. Ställningsta-

ganden har gjorts kring samtyckes-, konfidentialitets-, informations- och nyttjandekravet.  

När intervjupersonerna tillfrågades hade de möjlighet att vara delaktiga i beslutet om att medverka i un-

dersökningen och även vid inspelningen av intervjuerna, vilket är innebörden i samtyckeskravet. Intervju-

personerna har samtyckt till forskningsintervjun och de har fått påverka sin egen medverkan. Informa-

tionskravet är en forskningsetisk skyldighet (Bryman, 2002) och därför informerades de utvalda personer-

na innan intervjuerna påbörjades. Intervjupersonerna informerades om vad materialet skulle användas till 

och de gjordes införstådda med undersöknings syfte. De fick även en inblick i vilken del av undersökning-

en som de ingår i och vilka rättigheter de har som försökspersoner i undersökningen. Detta innebär att de 
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har fått vetskap om att det är frivilligt att deltaga i undersökningen och att de har full rätt att dra sig ur. 

Försökspersonerna informerades även om att inget material eller information från den person som har 

dragit sig ur undersökningen skall användas.  

Konfidentialitetskravet och vikten av att obehöriga inte ska veta vilka de deltagande personerna i under-

sökningen är, är också något som Bryman (2002) tar upp. Med utgångspunkt från detta krav gjordes det 

klart för de inblandade att alla uppgifter om de personer som deltar i undersökningen behandlas med 

största konfidentialitet och att intervjupersonerna och även den arbetsplats de representerar skall förbli 

anonyma och att materialet från intervjuerna skall förvaras oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet är 

den sista utav de etiska principerna. Denna etiska princip innebär att intervjupersonernas svar endast får-

användas för undersökningens syfte (Bryman, 2002). Det klargjordes för de medverkande innan de inter-

vjuades, att uppgifterna endast skulle användas i undersökningen och att inspelningarna skulle sparas för 

eventuell granskning. 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet beskrivs som giltighet eller sanningsriktighet i ett material och om slutsatsen är korrekt utifrån det 

insamlade materialet. En vanlig fråga inom kvalitativ forskning och validitet är om metoden undersöker 

det som forskare påstår att de undersöker (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Intervjuerna som gjorts med förskollärare och fritidspedagoger beskriver hur de uppger att arbetet med 

barnlitteratur ser ut utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Undersökningens resultat och ana-

lys grundas på det som intervjupersonerna valt att svara på i intervjusituationen. Metoden används för att 

undersöka det som påstås i syftet och i undersökningens frågeställningar. Även intervjufrågorna utgår ifrån 

syftet och studiens frågeställningar. 

Reliabilitet avser forskningens tillförlitlighet och upplägg. En huvudfråga när det gäller forskningens till-

förlitlighet är om andra forskare kan reproducera samma undersökning vid en annan tidpunkt. Reliabilitet 

kan även innebära reflektion kring hur intervjuarens sätt att ställa ledande frågor påverkar resultatet. Inter-

vjupersonerna kan svara olika på frågor som ställs av olika intervjuare och även ändra sina svar under in-

tervjuns gång (Kvale & Brinkmann 2009).  

Undersökningens genomförande och metod finns beskrivet för att materialet ska kunna återskapas i ny 

forskning. Intervjufrågorna finns även med som bilaga för att intervjuerna ska kunna göras igen vid en 

annan tidpunkt.  

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet kring användning och betydelse av barnlitteratur i förskola och fri-

tidshem och även vad intervjupersonerna anser om barnbokens betydelse för barns språkutveckling och 



 

14 

 

fantasi. Det som återges i resultatdelen är intervjupersonernas beskrivning från de sex genomförda inter-

vjuerna. 

5.1 Redovisning av resultat 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare och fritidspedagoger beskriver att de använder sig av 

barnböcker i det vardagliga arbetet på förskola och fritidshem. Resultatet från förskola och fritidshem pre-

senteras gemensamt i resultatdelen. Resultatet är kategoriserat under två huvudrubriker. Dessa rubriker är 

användning av barnlitteratur och barnbokens betydelse, som knyter an till studiens frågeställningar. Under 

resultatet kring användning av barnlitteratur följer tre underrubriker (högläsning, aktiviteter kring barnlitte-

ratur och tillgång till böcker) som framkommit av det gemensamma som sagts i intervjuerna på både för-

skola och fritidshem. Här redovisas hur förskollärarna och fritidspedagogerna beskriver att de arbetar med 

högläsning och barnboksaktiviteter samt det som sagts om tillgången till böcker i flertalet intervjuer. Un-

der andra huvudrubriken redovisas vad majoriteten av intervjupersonerna anser om barnbokens betydelse 

för barns utveckling. Huvudrubriken barnbokens betydelse, har två underrubriker, språkutveckling och 

fantasi som utgår från intervjuernas gemensamma innehåll. I resultatdelen citeras även en del av de inter-

vjupersoner som medverkat i undersökningen. De citat som presenteras är tagna ur de transkriberingar 

som gjordes efter varje intervjusituation. Personerna som citeras är avidentifierade. Intervjupersonerna 

benämns med siffrorna ett till sex efter intervjuernas ordningsföljd. Intervju ett till tre gjordes på förskola 

och intervju fyra till sex är gjord på fritidshem.   

5.2 Användning av barnlitteratur  

Nedan redovisas resultatet kring en av studiens frågeställningar, hur förskollärare och fritidspedagoger 

uppger att de använder sig av barnböcker i sitt arbete. Högläsning och andra aktivteter med utgångspunkt 

i barnlitteratur samt tillgången till böcker behandlas under denna rubrik.  

5.2.1 Högläsning 

Högläsningens upplägg varierar mellan förskoleavdelningarna, men alla intervjupersoner som arbetar på 

förskolan berättar att de läser när barnen ber om att få läsa en bok. På en av avdelningarna läser förskollä-

rarna högt för barnen varje dag i mindre grupper efter lunchen, medan en avdelning har läsgrupper två 

dagar i veckan. På den tredje avdelningen finns ingen organiserad högläsning dagligen, men precis som på 

de andra två avdelningarna upplevs barnens intresse för böcker som stort. Vid högläsning på förskolan 

sitter barnen och förskollärarna helst i soffan eller vid ett bord, men böcker kan även tas in i andra rum. 

Läsning beskrivs av intervjupersonerna som en lugn aktivitet.  

Intervjuperson två: Oftast blir det ju att man sitter i den här soffan som vi har.  

Ibland väljer barnen vilken bok som ska läsas vid högläsningen och ibland väljer förskollärarna. Intervju-

personerna beskriver hur böcker kan användas som temaarbete och nämner att förskollärarna då väljer 

vilka böcker som ska läsas som passar till temat. Intervjupersonerna beskriver att läsning i mindre grupper 
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är ett sätt att se till att alla barn får möjlighet att lyssna på en berättelse, även om de själva inte väljer att 

bläddra i böcker. En av intervjupersonerna upplever att barngruppen är för stor och tiden för knapp för 

att hinna sitta ner och samtala kring en bok. 

Intervjuperson ett: Ibland läser man kanske flera böcker och då blir det inte så 

mycket samtal runt boken.  

Ett av fritidshemmen använder sig inte av högläsning i det vardagliga arbetet vid intervjutillfället, men har 

tidigare arbetat mer aktivt med barnlitteratur. Intervjupersonerna som arbetar på detta fritidshem berättar 

att barnen själva sitter och läser i det anpassade läsrummet där böckerna finns, men att det inte gäller alla.  

Barnen kan även om de önskar lyssna på ljudböcker, men de ber inte att fritidspedagogerna ska läsa för 

dem.  

Intervjuperson fem: När de har knäckt läskoden så är det ju många som blir helt 

uppslukade av böcker.  

När fritidhemmet arbetade med högläsning använde de sig av en sagolåda som innehöll en ny bok varje 

vecka. Detta gjorde de för att få en rolig stund tillsammans och de samtalade inte om boken efteråt. På det 

andra fritidshemmet som representeras av en intervjuperson, läser fritidspedagogerna minst en gång i 

veckan för barnen och detta sker oftast i skolans bibliotek, då barnen sitter i soffan eller vid ett bord. Un-

der vintern har spännande böcker om till exempel spöken lästs i mörker med levande ljus. Ibland väljer 

barnen vilken bok som ska läsas och ibland väljer fritidspedagogerna en bok som de tror är intressant för 

gruppen. Intervjupersonerna upplever det som rogivande för barn att läsa. Läsning ses av intervjuperso-

nerna som en lugn aktivitet och de berättar även att upprörda barn själva väljer att läsa en bok för att lug-

na ner sig. 

Intervjuperson sex: Det är ju alltid bra att läsa högt för barn, de får lyssna och 

själva fantisera ihop bilder kring det man läser.  

5.2.2 Aktiviteter kring barnlitteratur 

Förskolans alla avdelningar arbetar med bordsteater och dramatisering i sitt vardagliga arbete med barnen. 

Intervjupersonerna upplever att barnen uppskattar dramatiseringar av böcker. Detta visas när barnen själ-

va vill spela teater och leka med materialet efteråt. Alla intervjupersoner upplever att de aktiviteter som 

görs med utgångspunkt i barnlitteratur avspeglas i barnens egen lek. Förskolan har ett antal färdiga bords-

teatrar och även lådor med dramamaterial som underlättar detta arbete. Bordsteater används vid samlingar 

på alla avdelningar, men upplägget varierar. En av avdelningarna har en sagofé som en dag i veckan kom-

mer och berättar en saga för barnen. Bordsteater används på den gemensamma sångsamlingen.  

Intervjuperson två: Man tycker att de här gamla sagorna, kanske inte skulle vara 

så spännande, men det är de!  
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En intervjuperson som arbetar på fritidshem beskriver att böcker kan användas vid tematiskt arbete. Bar-

nen får efter läsningen sammanfatta innehållet för att fritidspedagogerna ska kunna se hur aktiva barnen 

varit vid läsningen. Böckers innehåll påverkar även barnens egen lek och intresset för böcker upplevs av 

två av intervjupersonerna som stort. Den tredje intervjupersonen upplever inte att det finns ett stort in-

tresse för böcker i den egna leken, då barnen hellre spelar spel eller är i dockvrån utan att böcker är in-

blandade. Samma intervjuperson menar att ett tema som behandlas vid högläsningen påverka barnens lek.  

Intervjuare: Hur ofta läser ni tillsammans med barnen på fritids?  

Intervjuperson fem: Det är inte speciellt ofta. Det är väl någon gång ibland, ifall 

man har något tema eller liknande så kan det ju vara att man tar hjälp utav det.  

5.2.3 Tillgång till böcker 

Alla intervjupersoner på förskolan nämner att de har böcker placerade på barnens nivå så att de själva kan 

hämta och bläddra i böcker och de hävdar även att många barn gör detta. Intervjupersonerna lägger även 

till att detta inte gäller alla barn. Alla avdelningar använder sig av bokbussen och lånar böcker därifrån, och 

två av avdelningarna har med sig barnen när de lånar böcker. Intervjupersonerna tycker att förskolans till-

gång till böcker är stor och de köper in och får nya böcker varje år. Förskolans tema påverkar valet av vil-

ka böcker som ska köpas in.  

Intervjuperson ett: Bokbussen kommer ju en gång i månaden… och då får de ju 

välja själva vad de vill låna för någonting. 

Fritidshemmen har ett stort utbud av böcker och nya titlar köps in varje år i samband med bokrean. Bar-

nens intresse finns med som en påverkande faktor vid inköp av nya böcker, men även bokaffärernas ut-

bud vid inköpet påverkar valet av nya titlar. Böckerna på de två fritidshemmen finns i en bokhylla som 

barnen når själva och ett av fritidshemmen har bokhyllan i ett särskilt läsrum. Även biblioteket på skolan 

används av fritidshemmen. 

Intervjuperson fyra: Ibland åker vi ju ner på bokrean och köper och då är det ju, 

bokaffärernas urval som styr vad man köper också… Vi brukar försöka fråga 

barnen vad de tycker om att läsa och vad de vill ha för böcker och minst en 

gång om året köper vi nya böcker.  

Fritidshemmens böcker är anpassade efter ålder, mognad och barnens läsförmåga. Ett av fritidshemmen 

har mycket fakta-, upptäckar- och historieböcker som skiljer sig från skolans läroböcker för att ge barnen 

variation. Barnen sitter och läser faktaböckerna tillsammans som en gemensam aktivitet.  

 

 



 

17 

 

5.3 Barnbokens betydelse  

I detta stycke presenteras resultatet kring barnbokens betydelse för barns utveckling. Språkutveckling och 

fantasi är de två huvudteman som nämnts i alla intervjuer och redovisas under rubrikerna nedan.  

5.3.1 Språkutveckling 

Alla förskollärare som intervjuats påpekar vikten av att läsa för barn. Språkutvecklig och betydelsen av att 

samtala kring bokens innehåll och bilder är något som nämns i de tre intervjuerna. Diskussioner kring en 

läst text och bokens bilder gör att barnen får träna sig på att uttrycka sig, menar intervjupersonerna. Inter-

vjupersonerna poängterar även vikten av att berätta innebörden av svåra ord i texten eftersom alla barn 

inte frågar om de inte förstår ett ord.  

Intervjuperson tre: Jag kommer så väl ihåg när vi läste Pippi när det var Astrid 

Lindgren tema om när hon är på en veranda. Då undrar man om de vet vad en 

veranda är och så frågar man 18 barn, vad är en veranda? Då är det ett barn som 

vet det och de andra hade ingen aning. 

Intervjuerna visar att barnboken ger barn möjlighet att lära sig nya ord och begrepp. Barnens ordförråd 

och ordförståelse blir större vid läsning. Barnen lär sig läsriktningen när de tittar i böcker själva och vid 

högläsning. Genom att skriva av bokstäver lär barnen sig att känna igen och träna sig på deras form och 

namn. Barnen får då en förståelse av skriftspråket och böckers upplägg genom läsning, menar intervjuper-

sonerna som arbetar med barn i åldrarna fyra till sex år på förskolan.  

Alla intervjupersoner som arbetar på fritidshem menar att läsning ökar barns ordförråd och leder till att 

barnen får möjlighet att träna sin läsförmåga och utveckla ett intresse för böcker. Barnens ordförråd ökar 

och ju mer barn läser desto säkrare läsare blir de, menar intervjupersonerna. Genom läsning knäcker barn 

läskoden och blir då ofta uppslukade av böckernas värld.  

En av intervjupersonerna på fritidshem använder sig ofta av samtal efter läsning då barnen får reflektera 

över innehållet i boken. De funderar tillsammans kring vad som kunde ha varit annorlunda och hur hand-

lingen kan kopplas till barnens egen vardag. Svåra ord och dess betydelse behandlas också i samtalet efter 

högläsningen och gör att barnens ordförråd ökar. 

Intervjuperson sex: Böcker är viktiga… de kan öka barns ordförråd, de stimule-

rar barnens empatiska förmåga och det finns säkert massa andra saker som gör 

att böcker är viktiga, men just nu kommer jag inte på dem. 

5.3.2 Fantasi 

Fantasi är ett nyckelord i frågan om barnbokens betydelse, som nämns i alla intervjuer. Fantasin stimuleras 

av läsning. En intervjuperson på förskola, nämner vikten av att läsa böcker utan bilder för att barnen ska 

få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa inre bilder och utmanas i sin tankevärld. Förskollärarna 
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upplever att barnen får ny inspiration och nya infallsvinklar i sin lek av barnböcker. Även nya lekar skapas 

på grund av fantasin som stimulerats av läsning och dramatisering. Barnen inspireras att själva berätta och 

skriva berättelser och barnen återberättar för varandra eller hittar på nya berättelser utifrån bokens bilder.  

Intervjuperson tre: Det är väldigt viktigt att läsa högläsningsböcker och inte visa 

bilder för att bilda sig sin egen tankevärld. Hur ser det ut här nu i Nangijala till 

exempel eller så… 

Böcker stimulerar barnens fantasi och lek, enligt de intervjuer som gjorts med fritidspedagoger. Böcker 

kan leda till nya lekar och nya synsätt på saker i omgivningen. Läsning är viktigt i avseendet att skapa inre 

bilder istället för att få allt serverat på TV eller datorn, säger två av intervjupersonerna. Fantasin stimuleras 

och barnen får genom böckerna också uppleva en ny spännande värld, säger en utav intervjupersonerna. 

Ljudböcker är ett användbart redskap då barnen också får möjlighet att skapa inre bilder genom att lyssna 

på en text utan att se bilder kring berättelsen samtidigt.  

Intervjuperson fyra: Har du lyssnat på en ljudbok, så blir du nyfiken på att läsa 

fler böcker eller om du lyssnar på första delen blir du nyfiken och vill veta vad 

händer i andra delen. Det stimulerar ju bildspråket också att skapa sina egna bil-

der till det man läser. 

5.4 Resultatsammanfattning 

Nedan redovisas en sammanställning av resultatet och intervjuernas innehåll med utgångspunkt i studiens 

två frågeställningar. 

5.4.1 Hur beskriver förskollärarna och fritidspedagogerna att de använder barnböck-

er i verksamheten? 

Alla intervjupersoner beskriver att de har böckerna ställda i en låg bokhylla så att barnen själva når dem. 

Barnens ålder, mognad och läsförmåga påverkar vilka böcker som finns på förskola och fritidshem. Alla 

intervjupersoner berättar att de köper in och lånar böcker, men barnens påverkan varierar vid valet av nya 

böcker. Intervjupersonerna beskriver läsning som en lugn aktivitet som helst ska ske på anvisad plats som 

soffan eller bokrummet.  

Ett fritidshem i undersökningen läser inte högt för barnen eller samtalar kring böcker men använder sig av 

ljudböcker som barnen får lyssna på när de själva vill. Ett av fritidshemmen som representeras i undersök-

ningen läser för barnen någon gång i veckan. Fritidshemmen använder sig av speciella lokaler som biblio-

tek eller läsrum vid läsning. Förskollärarna däremot läser för barnen i soffan eller vid ett bord. 

Det finns skillnader i arbetssätten kring barnböcker på de olika förskoleavdelningarna, som till exempel 

antalet gånger som högläsning genomförs varje vecka. En avdelning läser endast högt för barnen spontant, 

och en annan avdelning genomför organiserad läsning varje dag. Den tredje avdelningen läser högt för 
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barnen i mindre grupper två dagar i veckan. Läsgrupperna är till för att alla barn ska få lyssna på högläs-

ning, även de som inte själva ber om att få höra en bok läsas. Barnen får titta på bilderna och prata om 

handlingen i boken tillsammans med förskolläraren efter högläsningen.  

Fritidshemmen har tillgång till faktaböcker och förskolan har i större utsträckning skönlitterära barnböck-

er. Fritidshemmen arbetar inte aktivt med aktiviteter som drama eller bordsteater med utgångspunkt i 

böcker. Drama och bordsteater finns däremot med i förskolans vardagliga arbete enligt alla de intervjuper-

soner som deltagit i undersökningen. Barnen får även själva dramatisera och använda materialet i sin lek. 

5.4.2 Vilken betydelse anser förskollärarna och fritidspedagogerna att barnböcker 

har för barnen? 

Intervjupersonerna, oavsett yrkesroll påpekar att barn har ett intresse för böcker, med undantag av vissa 

barn. Alla intervjupersoner, oavsett om de arbetar på förskola eller fritidshem påpekar vikten av att läsa 

för barn och beskriver den inspiration boken kan ge barnens lek som stor. Alla intervjupersoner nämner 

språkutveckling och fantasi som viktiga faktorer i barns utveckling som kan stärkas genom barnböcker. 

Ordförråd, skriftspråkets uppbyggnad med bokstäver och läsriktningen är några av de begrepp som ut-

vecklas genom läsning, enligt intervjusvaren. Vid högläsning lär barnen även sig känna igen bokstäver och 

ljud och kan sedan träna genom att själva skriva av texter. Genom läsning får barnen en förståelse för 

böckers upplägg. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att dramatisera, återberätta och använda sig 

av nya begrepp genom arbete med barnböcker. De får även träna på att uttrycka sig vid samtal kring en 

läst barnbok, menar intervjupersonerna. 

Barnen utmanas i sin fantasi genom att hitta på egna berättelser och de får även nya utgångspunkter i sin 

egen lek när de läst eller hört en bok. För att barnen ska få ökad ordförståelse krävs det att svåra ord i den 

lästa boken förklaras och att det finns möjlighet att samtala kring berättelsen. Fantasin stimuleras av läs-

ning då barnen får skapa sina egna inre bilder av vad som händer i historien och därför kan även böcker 

utan bilder med fördel användas. Barnböcker kan även användas exempelvis vid arbete med matematik då 

figurerna i boken kan räknas och benämnas i ordningsföljd, berättar en av intervjupersonerna. I en av in-

tervjuerna sägs det att böcker kan användas för att utveckla barns förmåga att sätta sig in i andras känslor 

och känna empati.  

6 Diskussion 

Nedan diskuteras intervju som kvalitativ metod och de nackdelar och fördelar som finns. Även resultatet 

diskuteras och jämförs med tidigare gjord forskning. Sedan behandlas våra tankar kring fortsatt forskning.  

6.1 Metod diskussion  

Kvalitativa intervjuer är ett samspel mellan människor och detta är grunden i det sociokulturella perspekti-

vet (Säljö, 2000). Därför användes intervjuer som metod för denna kvalitativa studie om barnbokens an-
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vändning och betydelse i förskola och fritidshem. Ett av fenomenen som beskrivs i det sociokulturella 

perspektivet är hur kommunikation påverkar människors samspel (Säljö, 2000). Detta kopplar vi till inter-

vjusituationer då två människor kommunicerar och samspelar med varandra kring ett ämne och på så sätt 

skapar kunskap som ligger till grund för studiens resultat. Kunskap kan även skapas genom bildliga uttryck 

som används för att förmedla åsikter och kunskap (Säljö, 2000). Dessa kan, enligt vår uppfattning vara 

svåra att tolka och kan uppfattas olika beroende på vem som utför tolkningen. Genom att ha direkt kon-

takt med intervjupersonen under intervjun, till skillnad vid användning av till exempel enkäter, kunde vi 

ställa följdfrågor. Vi kunde även kontrollera om vår uppfattning stämde överrens med intervjupersonens 

uttalande. Detta gjordes för att undvika misstolkningar och egna vinklingar av det insamlade materialet. 

 Intervjuernas längd är något som kan diskuteras. Medellängden på intervjuerna var ungefär nio minuter 

och 20 sekunder, vilket är kort tid i många avseenden. Eftersom inga pilotintervjuer genomförts innan, 

fanns det ingen tidsaspekt att jämföra med och intervjuerna upplevdes inte korta i den direkta situationen. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är innehållet som ska påverka antal intervjuer som genomförs. 

Detta anser vi gäller även för längden på varje enskilt intervju. Vår tanke var från början att göra åtta in-

tervjuer, fyra på fritidshem och fyra på förskola. Eftersom tillräckligt med information insamlades efter tre 

intervjuer på förskola och tre på fritidshem, genomfördes inte de två sista. Alla de intervjuer som gjordes 

innehåller relevanta och för syftet givande svar som kan analyseras och redovisas i undersökningen. Fler 

och längre intervjuer kunde ha gjorts, men isåfall på andra förskolor och fritidshem, men att jämföra olika 

förskolor och fritidshem var inte syftet med studien. Tre intervjuer genomfördes inom varje verksamhet 

eftersom vi ansåg att en fjärde intervju med en förskollärare och en fritidspedagog på samma arbetsplats 

inte skulle ge någon variation till resultatet. Variationen i svaren har inte varit stor och detta beror på att 

endast förskollärare och fritidspedagoger som arbetar på samma förskola eller skola intervjuats. Eftersom 

intervjuerna endast genomfördes på en förskola och två fritidshem är svaren i många fall liknande och 

undersökningen blir begränsad. Det hade varit en fördel att intervjua förskollärare och fritidspedagoger 

från olika verksamheter för att kunna utveckla resultatet. Vid fler intervjuer från olika förskolor och fri-

tidshem kunde arbetssätten kring barnlitteratur ha skiljt sig mer åt och resultatet kunde ha gett mer idéer 

till aktiviteter kring barnlitteratur. Det kunde även ha gett fler exempel på barnböckers betydelse för barns 

utveckling.  

En nackdel med intervju som metod är enligt Bell (2006) att det tar lång tid att genomföra och att bear-

betningen kan bli svår, eftersom det inte finns några fasta svarsalternativ. Resultatet från de olika intervju-

erna kan bli väldigt varierande. Detta är inte något som har påverkat oss negativt utan det har funnits tid 

att genomföra intervjuer och bearbeta resultatet.  

Vi har under arbetets gång upptäckt och lärt oss mer om att intervjua och de många svårigheter som finns 

med denna metod. En noggrann förberedelse och pilotintervjuer är en fördel att ha gjort innan intervjuer-

na genomförs. Det hade givit en trygghet att ha testat frågorna på någon annan innan intervjusituationen 
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för att kunna förändra frågornas utformning och även ha testat på hur intervjuer kan gå till. Intervjufrå-

gorna upplevs av oss som lättförstådda, eftersom svaren har varit relevanta och besvarar frågeställningarna 

och studiens syfte. Under intervjuernas gång fanns möjlighet för intervjupersonerna att ställa följdfrågor 

som påverkade resultat positivt eftersom risken för missförstånd minskades. Intervjupersonerna fick även 

möjlighet att tillägga eller ändra något som sagts under intervjun innan den avslutades. Valet att spela in 

intervjuerna för att kunna fokusera på intervjun var gynnsamt då det underlättade transkriberingarna av 

intervjuerna. Eftersom inget från intervjuerna behövdes memoreras eller skrivas ner under tiden de 

genomfördes kunde intervjupersonen fokusera på det som sades i den direkta situationen.  

6.2 Resultatdiskussion   

Resultatet visar på två gemensamma teman som tagits upp i alla intervjuer och i bakgrunden kring barn-

bokens betydelse. Dessa områden är språkutveckling och fantasi.  

Genom högläsning får barn enligt Edwards (2008) möjlighet att höra och se skriftspråket samtidigt och se 

meningsuppbyggnad och läsriktning. Sambandet mellan ljud och bokstäver tränas också vid högläsning. I 

en del av intervjuerna beskrivs högläsning som en viktig del i barns utveckling av ordförråd och för förstå-

else av bokens upplägg som till exempel läsriktning. Det är de intervjupersoner som arbetar med barn från 

fyra år och uppåt i både förskola och fritidshem, som talar om läsriktning, bokstävers och ljuds samband 

och böckers struktur som en positiv effekt av läsning. Den intervjuperson som arbetar med barn upp till 

tre år på förskolan talar inte om dessa områden, utan nämner enbart ordförråd och fantasi som viktiga 

delar i arbetet med barnlitteratur. Vi anser att även de yngsta barnen gynnas av att se bokstäver och text 

medan de hör berättelsen läsas, men detta visas tydligare ju äldre barnen blir. Risken är att de små barnens 

språkutveckling inte stimuleras, eftersom resultatet inte visas lika konkret som hos de äldre. Alla barn oav-

sett ålder har, som vi ser det nytta av att se och höra det skrivna språket, även om de själva inte kan skriva 

eller läsa. Intresset för skriftspråket börjar tidigt hos barn och därför har förskollärare som arbetar med de 

yngsta barnen ett stort ansvar att introducera barnen för bokens upplägg och texters innehåll. 

Variationen kring hur högläsning genomförs är stor mellan de förskoleavdelningar och fritidshemmen 

som ingår i studien. Detta visas tydligt i intervjuerna, trots att alla intervjupersoner är medvetna om barn-

bokens omfattande möjligheter och den betydelse som läsning har för barns utveckling. Ett av fritids-

hemmen läser inte högt för barnen i det vardagliga arbetet, trots att fritidspedagogerna i intervjuerna redo-

gör för barnbokens betydelse för barns språkutveckling. Barnen tittar endast i böcker själva i ett avskiljt 

rum och barnen ber inte om att fritidspedagogerna ska läsa högt för dem. Barnen lyssnar däremot på ljud-

böcker och en intervjuperson som arbetar på detta fritidshem ser ljudböcker som ett användbart redskap. 

Högläsning är inte en naturlig del av fritidshemmets arbete och detta ser vi som en stor nackdel som på-

verkar barnens intresse för böcker negativt. Det är mycket oroväckande att fritidspedagogerna har en för-

ståelse och kan beskriva barnbokens betydelse, men samtidigt inte arbeta aktivt med barnlitteratur. Utan 

fritidspedagoger som levandegör berättelser och sagor för barnen, är risken stor att bokintresset minskar 
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då barnen inte är färdigutvecklade läsare. Barnen på detta fritidshem kan gå miste om träning i betydande 

områden som bokstävers form och ljud, samt sambandet däremellan, eftersom de inte deltar i högläsning. 

Barn lär sig läsa i skolan och därför kan vikten av att läsa för att träna barns läsförmåga på fritidshemmet 

vara mindre tydlig, tror vi. Vi menar även att barn behöver få läsa och inspireras av böcker på fritidshem-

met för att bokintresset hos barnen inte ska minska. Vår uppfattning är att högläsningen av skönlitterära 

barnböcker på skoltid är liten och därför har fritidshemmet en viktig uppgift i att inspirera till och arbeta 

med bokintresse. Fritidshemmet har stora möjligheter att påverka vilka böcker barnen har tillgång till och 

kan på så sätt vidga deras intresse och upplevelse av läsning. Vår upplevelse är att många barn tröttnar på 

att läsa, då skolans arbete ofta innebär läsning. Barn kan få en negativ bild av läsning och fritidshemmet 

kan stimulera barns läsintresse med andra slags böcker och aktiviteter kring barnlitteratur. Ett av fritids-

hemmen i studien beskriver hur fritidspedagogerna försöker variera böckerna på fritidshemmet jämfört 

med skolans läroböcker för att ge barnen varierad läsning. Detta är en god tanke som kan utvecklas även 

när det gäller som fritidspedagog, att arbeta med barnböcker genom till exempel drama och skapande. 

Det andra fridshemmet som ingår i undersökningen läser högt för barnen någon gång i veckan, samt sam-

talar kring böckerna efteråt. Detta arbetssätt gynnar, enligt oss barns utveckling av språk och fantasi. Svåra 

ord och avsnitt i boken förklaras och ämnen som tagits upp i texten diskuteras. Barnen får även ta upp 

egna erfarenheter som påminner om det som hänt i berättelsen och samtala kring andra händelseförlopp 

som kunde ha utspelat sig om historiens innehåll ändrats. Edwards (2008) beskriver högläsning som en 

möjlighet till samtal kring för barnen intressanta ämnen ur verkligheten som kan vara svårt att skapa i 

andra situationer. Vi menar att diskussioner kring böckers innehåll är ett inspirerande arbetssätt som fler, 

både fritidspedagoger och förskollärare borde ta till sig. Samtalen kring böckers handling kan ge intressan-

ta samtalsämnen som inte kommer upp i det vardagliga samtalet. Böcker kan vid planerad och varierad 

högläsning upplevas som både underhållning och kunskapsinhämtning då intresset för böcker kan vidgas.  

Två av förskolans avdelningar läser planerat för barnen flertalet dagar i veckan, medan en avdelning endast 

läser när barnen själva ber om det. Det finns, enligt oss en risk med att endast läsa när barnen själva kom-

mer med förslag på en bok som de vill läsa. Dessa lässituationer kan då bli ogenomtänkta och samtalet 

kring bokens innehåll kan vara svårt att genomföra då barnen vill läsa en annan bok eller utföra en annan 

aktivitet efter högläsningen. Fördelen med att planera in högläsning i verksamhetens vardag är att förskol-

läraren kan påverka bokvalet efter förskolans arbete eller barngruppens behov och intresse. Det går då 

även att förbereda frågor att reflektera kring tillsammans med barnen efter läsningen. För att detta ska 

kunna genomföras måste förskolläraren vara insatt i böckerna som finns på avdelningen och deras inne-

håll.  

Lindhagen (1993) beskriver hur sagostunden kan bestå av rim, ramsor och sånger med anknytning till 

barnböcker. Detta är inte något som nämnts i intervjuerna och både förskola och fritidshem kunde arbeta 

mer med detta. Barnböcker kan vara utgångspunkten till olika moment att arbeta vidare med efter läsning 
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för att vidga barns kunskaper och upplevelser. Vi tror av tidigare erfarenheter att rim och ramsor, används 

på både förskola och fritidshem, men inte alltid med uttalad utgångspunkt i barnböcker. Detta, tror vi 

även gäller sång och skapande, som är en del av verksamheterna, men alltid inte används i syftet att arbeta 

vidare med en läst barnbok. Detta kan göra att rim, ramsor, sånger och skapande används utan en bakom-

liggande pedagogisk tanke och endast sker som underhållning. Att arbeta med dessa moment utifrån en 

saga eller barnbok tror vi kan leda till ett mer planerat och dokumenterbart arbete som kan ge förskollära-

re och fritidspedagoger möjlighet att se barns utveckling och intresse för barnlitteratur på ett nytt sätt. 

Barn återberättar och minns olika delar av berättelser, klargör Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt 

(1993). Därför är det betydelsefullt att samtala kring en läst bok för att kunna reflektera kring de olika de-

larna i berättelsen och på så sätt skapa en helhet. En del av intervjupersonerna uttrycker att det finns svå-

righeter att hinna samtala med barnen kring en läst bok på grund av tids- eller personalbrist. Intervjuper-

sonerna är däremot medvetna om vikten av att samtala kring innehållet i en bok och har en vilja att arbeta 

mer med detta. Det är, enligt oss positivt att alla intervjupersoner är medvetna om barnbokens betydelse 

och att de vill arbeta mer ingående med barnlitteratur. Det som vi anser som motsägelsefullt i resultatet är 

att tid är en orsak till att inte boksamtal och högläsning sker. Ett exempel på detta är att barnen på ett av 

fritidshemmen som inte arbetar med högläsning, ägnar mycket tid i läsrummet. Istället för att barnen själ-

va tittar i böcker kunde en av fritidspedagogerna närvara i detta rum och läsa tillsammans med en grupp 

barn någon dag i veckan. Vi menar att fritidspedagogerna skall tillbringa tid där barnen är och i detta fall 

verkar många barn spendera tid i läsrummet. Även om barnen kan läsa själva behöver de få höra det 

skrivna ordet läsas högt. Detta för att kunna göra reflektioner och samtala med andra om intressanta äm-

nen. Det är även viktigt, att som fritidspedagog närvara när barnen läser själva för att skapa sig en bild av 

deras läsförmåga, samt kunna förklara svåra ord och samtala kring bokens innehåll, anser vi. 

Alla intervjupersoner menar att läsning stimulerar barns lek och att böcker som barnen läst eller hört på-

verkar deras egen lek och ger dem nya infallsvinklar. Organiserat drama av barnböcker och sagor finns 

med i förskolans vardagliga arbete som en påverkande faktor. Fritidshemmen arbetar inte med planerad 

dramatisering av böcker, men barnen klär gärna ut sig och leker med utgångspunkt i böcker. Förskollärar-

na i studien arbetar med drama som ett redskap där barnens fantasi och lek stimuleras. Vi gör en koppling 

mellan barns stigande ålder och användningen av bordsteater och drama. Avdelningen där de yngsta bar-

nen på förskolan finns, arbetar dagligen med bordsteater och använder även dramatiseringar varje vecka. 

De två andra avdelningarna på förskolan arbetar med drama och bordsteater, men mindre regelbundet. På 

fritidshemmen finns det ingen dramaaktivitet som introduceras av fritidspedagogerna. Detta är, i vår me-

ning en negativ riktning då barn i alla åldrar, enligt oss behöver utveckla sin fantasi och sin förmåga att 

agera. Drama är ett underhållande sätt att lära sig nya begrepp och skapa förståelse för nya sätt att uttrycka 

sig som alla barn borde få vara en del av. Dramatisering av olika sagor och barnböcker kan ge barn ge-

menskap samt självkänsla när de tillsammans genomför en pjäs som de får visa för de andra barnen. Alla 

barn har inte ett tydligt behov av att dramatisera, men alla barn bör få möjlighet att se och vara en del i 
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teatrar. Om förskollärare och fritidspedagoger först introducerar dramat tror vi att fler barn själva vill an-

vända materialet till att dramatisera och utvidga sin lek och fantasi i en positiv riktning.  

En intervjuperson på förskolan talar om hur drama kan användas för att förtydliga en situation där en vär-

degrundsfråga presenteras och diskuteras. Detta är en metod som, enligt oss kan vara givande att använda 

då en negativ händelse skett i barngruppen som kan vara svårt att samtala med barnen om direkt. Barnen 

får istället för att endast förklara vad som hänt, även se ett drama spelas upp och sedan ändra händelseför-

loppet till det bättre. Detta ger barnen en djupare förståelse av det som hänt och ger dem erfarenhet att 

vid liknande situationer åtgärda och hantera händelsen på ett mer kamratligt och reflekterande sätt. Bar-

nens empati kan utvecklas då de ser känslorna hos förskollärarna som spelar de roller som ingått i konflik-

ten. Det är dock viktigt att inga barn blir utpekade utan djur som figurer och en annan miljö än förskolan 

kan med fördel användas i dramat. Empati är, enligt Amborn och Hansson (2002) en del av barns utveck-

ling där barnboken kan vara ett redskap. Sagan bidrar även till att barn får utmana sin empatiska förmåga 

genom att ta ställning till olika moraliska dilemman som beskrivs i berättelsen, skriver Ekström och Isaks-

son (1997). Hohrs (2000) beskriver barnboken som ett sätt att arbeta med barns känslor. Detta är en tanke 

som finns med i en del av intervjuerna, men som kan utvecklas till ett mer omfattande och planerat arbete. 

Barnlitteratur kan användas för att på ett tydligt sätt reflektera och samtala kring känslor och upplevelser. 

Det är endast en intervjuperson som beskrivit barnboken som en väsentlig del av arbetet med empatiska-

pande. Barn får genom läsning av barnböcker tillfälle att sätta sig in i andra personer- och djurs känslor 

och situation, berättas under denna intervju. Empati är en viktig del i förskola och fritidshemmets värde-

grundsarbete och böcker bör, enligt oss användas i detta syfte för att ge barn förståelse för dessa frågor. 

Genom att använda drama och böcker kan barnen ta till sig det annars svåra och känsliga innehållet i olika 

värdegrundsfrågor och utvecklas som medmänniskor.  

Barnboken är ett stöd i glädje och tröst i livets olika situationer (Amborn och Hansson, 2002). Detta är det 

ingen av intervjupersonerna som nämner när de talar om sitt arbetssätt med barnlitteratur. Böcker kan 

användas vid olika kritiska perioder i livet och kan underlätta barns sorg, anser vi. Det kan vara så att in-

tervjupersonerna för tillfället inte arbetar med böcker på detta sätt, men att de kan komma att göra det när 

krissituationer uppstår trots att de inte nämnt detta i intervjuerna. 

Barnboken kan användas i matematikundervisningen för att stimulera och vidga barns lärande (Keat och 

Wilburne, 2009). En intervjuperson nämner barnboken som redskap i arbetet med matematik, då barnen 

tillsammans med förskolläraren kan räkna och benämna antalet figurer. Vi tycker detta är en god tanke, 

som förskollärare och fritidspedagoger bör arbeta medvetet med. Matematik kan av många barn upplevas 

som svårt och krångligt och barnboken kan motbevisa detta genom att förtydliga matematiska problem på 

ett lekfullt sätt. Barnboken och aktiviteter med boken som utgångspunkt kan stimulera barns matematiska 

lärande och även ta bort den negativa inställning som en del barn kan ha till matematik, anser vi.  

Uppslagsverk och faktaböcker kan ge barn konkret kunskap, enligt Amborn och Hansson (2002). 
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Fritidshemmen i studien arbetar med böcker som riktar sig mot samhällsfrågor och historia som barnen 

tittar i tillsammans. Dessa historie- och faktaböcker ska skilja sig från skolans läromedel för att stimulera 

och variera barnens läsande och på så sätt även lärandet. Barnen läser med stort intresse dessa böcker till-

sammans som en gemensam aktivitet. Ingen av de förskollärare som har intervjuats nämner andra slags 

böcker än skönlitterära barnböcker som används i verksamheten. Det är positivt att det finns faktaböcker 

på fritidshemmen, men samtidigt uppfattar vi det som att är det viktigt att genom skönlitterär läsning sti-

mulera barns fantasi. Det finns fördelar med att läsa både skön- och faktalitteratur tillsammans med barn, 

och en variation av dessa arbetssätt är att föredra, anser vi. Faktaböckers text kan vara komplicerade och 

då fritidspedagogerna inte närvarar vid barnens egen läsning kan fakta gå förlorad om barnen inte förstår 

innehållet i böckerna. Vår åsikt är att samtal kring böckers innehåll är av betydelse oavsett bokens genre.  

Barnböcker beskrivs av Edwards (2008) som en möjlighet för barn med annat modersmål att utveckla sitt 

andraspråk. Det är ingen av intervjupersonerna som har beskrivit detta som en betydande del i arbetet 

med barnböcker. Enligt oss, kan detta bero på att områdena där förskolan och fritidshemmen ligger, inte 

är lika invandrartäta som en del andra områden i kommunen. Det är, enligt oss uppseendeväckande att 

läsning inte nämns som en betydande barnboksaktivitet för barn med annat modersmål än svenska. Det är 

av betydelse att förskollärare och fritidspedagoger än insatta i hur barn med annat modersmål än svenska 

kan gynnas av barnlitteratur även om det för tillfället inte är en stor del i verksamhetens vardagliga arbete.  

Abstrakt tänkande som animism (när djur får mänskliga egenskaper) och symbolanvändande finns med i 

forskningen (Ekström & Isaksson 1997), men inte i intervjuerna. Myter och sägners betydelse för barns 

utveckling av moral är det inte heller någon av intervjupersonerna som talat om, men som författarna 

nämner. Intervjupersonerna från både förskola och fritidshem talar om fantasi som en betydande effekt av 

barnboken och där kan även symboler och animism ingå, men detta är vår egen tolkning av intervjusvaren.  

Lindhagen (1993) berättar om det kulturarv som de nordiska folksagorna är och hur viktigt det är att de 

förs vidare. Denna tanke är det inte någon som beskrivit som en viktig del i arbetet med barnlitteratur un-

der intervjuerna. Sagor som ”Prinsessan på ärten” nämns i resultatet, men inte vikten av att dessa klassiska 

berättelser förs vidare. Det som sagt om ”gamla” sagor är barnen tycker att de är roliga, och detta gör för-

skollärarna i studien förvånade. Enligt oss är det positivt att barn får en god erfarenhet av de äldre sagor-

na. Det finns en risk med att förskollärare (och även fritidspedagoger) har en förutfattad mening om att 

barn vill läsa nya sagor då de kan glömma bort de klassiska sagorna och på så sätt inte för vidare det kul-

turarv de nordiska folksagorna är. Förskola och fritidshem har ett stort ansvar att arbeta aktivt med folk-

sagor och ge barn möjlighet att uppleva dessa kulturskatter och föra traditionerna vidare, anser vi. Samti-

digt finns det användbara nyskrivna barnböcker som kan vara mer verklighetsbaserade som gynnar barns 

utveckling då de är mer anpassade efter barnens vardag. En variation mellan folksagor och nya barnböcker 

är det, vi anser vara mest främjande för både språkutveckling, fantasi och även för att föra det nordiska 

kulturarvet vidare. 
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Ingen utav intervjupersonerna nämner något av de mål som finns i läroplanerna för fritidshem och för-

skola under intervjuerna om barnlitteratur. Det är en grundförutsättning att kunna läsa för att aktivt kunna 

vara en del av samhället (Utbildningsdepartementet, 1999). Ingen utav intervjupersonerna från förskola 

eller fritidshem, beskriver barnboken som ett redskap att använda för att uppnå de mål i läroplanen som 

respektive verksamhet styrs av. De refererar inte heller till några av de mål som verksamheten styrs av i 

samtalen. Detta är enligt oss något att vidareutveckla i både förskola och fritidshem. Läroplanen ska vara 

det som styr och påverkar verksamheterna. Styrdokumenten skall på ett naturligt sätt, finnas med i allt 

pedagogsikt arbete, anser vi. Förskollärare och fritidspedagoger bör använda sig av och kunna beskriva de 

mål som finns i respektive läroplan kring områden som språkutveckling. Det finns inte heller någon gene-

rell beskrivning av förskolan eller fritidshemmens arbetssätt med barnböcker, i intervjusvaren, utan varje 

intervjuperson svarar hur de själva arbetar med barnlitteratur. Ingen intervjuperson beskriver gemensam-

ma mål, från varken läroplans- eller lokala mål. Även detta är oroande och ger oss en negativ bild av hur 

styrdokument används i det praktiska arbetet med barnlitteratur på förskola och fritidshem.  

Användning av datorn i samband med läsning av barnböcker har inte nämnts i någon av intervjuerna men 

beskrivs av Henriksson (2000) som ett verktyg då barnen kan skapa egna berättelser. En intervjuperson 

berättar om hur barnen gör egna sagor efter att ha inspirerats av drama eller högläsning, men då används 

inte datorn som ett pedagogiskt redskap. Datorn är användbar och kan underlätta barns kommunikation 

och på så sätt utveckla deras förmåga att lära, anser vi. Vi är av den uppfattningen av bilden av datorn hos 

förskollärare och fritidspedagoger är negativ då barn spelar dataspel hemma och behöver stimulera fanta-

sin på andra sätt när de är på förskola och fritidshem.  Datorn kan, utan att dataspel används vara ett red-

skap i barns utveckling då barnen får skriva texter och detta kan vara betydande för barns språkutveckling. 

Att arbeta tematiskt med olika ämnen med barnlitteratur som utgångspunkt är något som visat sig vara 

effektivt för barns lärande (Malmgren & Nilsson, 1993). Några intervjupersoner berättar hur böcker tidi-

gare har använts som grund i ett temaarbete och detta är något som både förskola och fritidshem skulle 

kunna utveckla. Intervjupersonerna som arbetar på förskolan beskriver hur förskolans tema avgör vilka 

böcker som ska lånas eller köpas in. Detta är en god tanke då temat bör genomsyra hela verksamheten, 

menar vi. Barnlitteratur anser vi kan ge nya idéer och tankar kring teman som både förskola och fritids-

hem kan arbeta med. Temaarbetena behöver inte enbart handla om figurerna i en bok, utan även hand-

lingen och känslor som finns i böckerna kan förskolan eller fritidshemmet arbeta vidare med. Boken be-

höver inte vara grunden för hela temat, utan kan ge en inspiration som sedan leder in på nya områden och 

andra metoder kan användas. 

I inledningen redovisas vår föreställning kring användning av barnlitteratur i förskola och fritidshem. Vår 

uppfattning är att barnböcker och högläsning inte alltid används på ett pedagogiskt sätt och att det inte 

förs planerade samtal kring bokens innehåll efteråt. Vi trodde innan studien gjordes att förskollärare och 

fritidspedagoger inte är medvetna om barnbokens betydelse för barns utveckling. Vi var inte heller av den 
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åsikten att de använder sig av barnlitteratur som ett redskap i lärandet. Intervjuerna visar att förskollärare 

och fritidspedagoger använder sig av barnlitteratur, men på olika sätt. Alla intervjupersoner beskriver 

barnbokens positiva och stora betydelse för barns språkutveckling och stimulering av fantasin. Förskolan 

och fritidshemmen i undersökningen har stor tillgång till böcker och är insatta i alla de positiva effekter 

som finns med läsning. Trots detta arbetar inte alla de intervjuade aktivt med läsning och aktiviteter kring 

barnlitteratur. De medverkande i studien har kunskap kring varför det är betydelsefullt att läsa för barn, 

men användandet av barnlitteratur skulle kunna utökas och göras mer tydligt i verksamheterna. Det är, 

enligt oss av värde att som förskollärare och fritidspedagog använda sig medvetet av läsning och de bety-

delsefulla moment som kan ingå i arbete med barnböcker.  

6.3 Fortsatt forskning  

Undersökningen kring barnbokens betydelse har väckt många nya frågeställningar hos oss som kan vara 

material för vidare forskning. Att se hur fler förskolor och fritidshem använder sig av barnböcker och hur 

skillnaderna mellan verksamheter på olika orter kan skilja sig åt, är en genomförbar undersökning. Då 

skulle metoden kunna vara intervjuer eller enkäter för att få fram olika sorters resultat. Intervjuer kan bidra 

till mer djupgående information, men enkäterna ger en större bredd då fler verksamheter kan nås.  

Användningen av barnböcker i skolan och även hur barnens inställning till läsning ändras under skolåren 

kan vara ett intressant område att undersöka. Detta för att se om det finns någon koppling mellan barns 

intresse för böcker och stigande ålder. Resultatet skulle kunna användas av både lärare, fritidspedagoger 

och förskollärare för att tillsammans öka barns intresse och förståelse för läsning. 

Barns och föräldrars åsikter kring barnboken och dess betydelse kan vara intressant att undersöka. Detta 

kan genomföras med hjälp av intervju som metod då barn och föräldrar får berätta kring sin syn på barn-

litteratur och dess betydelse. Även enkäter skulle kunna skickas ut till föräldrar med barn inom olika verk-

samheter för att se om det finns några skillnader mellan föräldrarnas inställning och förståelse för barnbo-

kens betydelse.
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Bilaga  

Intervjufrågor kring barnlitteratur 

 

Berätta hur ni använder er av barnlitteratur i er verksamhet  

Hur ofta läser ni tillsammans med barnen? 

Läser/ tittar barnen ofta själva i böcker?  

Har ni böcker på förskolan/fritidshemmet och isåfall var finns de? 

Hur ofta får barnen tillgång till nya böcker och hur ser deras inflytande ut vid val av nya tit-

lar?  

Finns det någon speciell plats för läsning eller boktittande och hur är den isåfall anpassad? 

Använder ni er av bordsteater eller liknande? Isåfall hur och varför? 

Använder ni er av högläsning och varför? 

Hur genomförs högläsningen? 

När ni läst en bok hur kan då arbete kring boken gå till? Hur bearbetas boken? 

Hur kan ett samtal kring en läst bok se ut, om ni använder er av sådana? 

Är barnen involverade i val av bok till högläsningen och isåfall hur? 

Dramatiserar ni förskollärare/fritidspedagoger böcker? Hur går isåfall detta till? 

 

Berätta varför ni använder barnböcker i er verksamhet 

Vilken betydelse anser du som förskollärare/fritidspedagog att böcker har för barnen? 

Upplever du att det finns ett intresse för böcker hos barnen även under barnen egen lek?  

Påverkar de aktiviteter ni gör kring barnlitteratur barnens egen lek? 

 

 

 


