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 Abstrakt  
Syftet med studien var att undersöka hur några förskollärare uppfattade 

litteratur som ett pedagogiskt verktyg för språkutveckling i förskolan. Studien 

var en kvalitativ intervjustudie där sju förskollärare deltog. Under intervjuerna 

gjordes ljudinspelningar samt noteringar. Det insamlade materialet 

bearbetades, analyserades och tolkades. Utifrån materialet växte tre kategorier 

fram. Dessa var talutrymme och gemensamma samtal, att uppmuntra och 

utmana samt barnens intressen och valet av litteratur.  

 

Resultatet visade att samtliga förskollärare uppfattade litteratur som ett positivt 

pedagogiskt verktyg att använda sig av. Det framkom att talutrymme och 

gemensamma samtal samt att uppmuntra och utmana barnen var olika sätt att 

använda litteraturen i ett språkutvecklande syfte. Förskollärarna gav uttryck för 

att barnen i sociala sammanhang där de gavs utrymme att tala samt utmanas 

främjade deras språkliga utveckling. Vidare framgick det även hur barnens 

intressen och valet av litteratur ansågs vara betydelsefullt i ett språkutvecklande 

syfte. Det framkom även vissa skillnader i uppfattningarna om huruvida 

litteraturen skulle vara på barnens nivå eller på en högre nivå.  

 

Nyckelord: Barn, förskola, förskollärare, language development, literature, 

litteratur, språkutveckling, pedagogiskt verktyg 
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 Inledning  
I dagens samhälle är det av vikt att kunna uttrycka sig och att kunna 

kommunicera med människor i vår omgivning (Björklund, 2008). Norling (2015) 

beskriver hur det ständigt kommer barn till förskolan med olika upplevelser och 

kunskaper som barn vill tala om. Språket blir därmed ett verktyg att använda i 

kontakten mellan barn och dess omgivning (Norling 2015). I formuleringarna av 

de mål som kan läsas i förskolans läroplan (Skolverket, 2011) beskrivs hur 

verksamma förskollärare ska stimulera varje barns språkutveckling1. Barn ska 

även få leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera. 

Förskolan kan därför anses ha en framstående roll i barns liv och i deras 

språkutveckling (Björklund, 2008). Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt 

(1993) beskriver litteratur2 som ett gynnsamt hjälpmedel för att ge barn ett rikt 

språk. Författarna förklarar hur litteratur framförallt har som uppgift att 

stimulera barns språkutveckling. Vuxna har med litteraturen som verktyg goda 

möjligheter att bygga upp och stödja barns språkutveckling i ett meningsfullt 

sammanhang (Jalango & Sobolak, 2010). När både barn och förskollärare är 

aktiva samtalspartners lär barnen som mest. Det är grunden som är viktig. 

Jalango och Sobolak, 2010 förespråkar därför hur mängder av språkande runt 

litteraturen förutspår en språklig utveckling.  

 

Som blivande förskollärare kan jag se vikten av att undersöka barns 

språkutveckling i förskolan och mer specifikt hur språkutvecklingen kan stödjas 

av litteratur2. Ambitionen med detta arbete är därmed att undersöka hur några 

förskollärare uppfattar litteratur som ett pedagogiskt verktyg för 

språkutveckling i förskolan. Detta är av vikt att undersöka då det har betydelse 

för både arbetssätt och sedermera barns språkutveckling. Norling (2015) 

poängterar hur verksamma inom förskolan och deras kunskapssyn och sätt att 

arbeta påverkar stoffet i verksamheten. Förskollärares egna kunskaper kring 

språkutveckling med litteraturen som pedagogiskt verktyg är betydelsefullt för 

barns möjligheter att utvecklas till fullo, menar Fast (2011). Kunskaper om hur 

litteraturen kan främja barns språkutveckling kan således bidra med värdefulla 

insikter och redskap för framtiden 

 

                                                 
1Språkutveckling och språklig utveckling är centrala begrepp i texten och avser det 

verbala språket.  

 
2Begreppet litteratur representerar en variation av litterära genrer för både barn och 

vuxna.  
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 Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som behandlar 

språkutveckling och litteratur i förskolan samt en språklig och social 

verksamhet. Vidare presenteras även forskning som berör ett språkutvecklande 

arbetssätt.  

Språkutveckling och litteratur i förskolan  
Då människan är en social varelse blir språket en central aspekt i det 

samhälleliga livet. Språkutveckling har därför varit på många forskares agendor 

(Wasik & Bond, 2001; Bjar, L & Liberg, 2010; Lennox, 2013). Svensson (2009) 

poängterar att alla människor är i behov av ett fungerande språk. Detta då det 

är genom språket som vi kan skapa kontakt och kommunicera med vår 

omgivning. I en studie genomförd av Marjanovič Umek, Lekonja, Kranjc och 

Lešnik Musek (2003) undersöktes effekterna av regelbunden och organiserad 

läsning av utvalda barnböcker i förskolan. Detta med syftet att utveckla 

språkkunskaper hos barn i åldrarna 4-6 år. Resultatet visade hur den språkliga 

utvecklingen hos barnen i experimentgruppen var avsevärt högre än i den andra 

gruppen sett till ordförråd och nya begrepp. Förskollärares läsning och 

inställning är således en bidragande faktor till att barn utvecklar sitt språk 

(Marjanovič Umek et al, 2003). Barns språkliga utveckling kan därmed inte 

skiljas från sociala sammanhang, menar Svensson (2005).  

 

Jalango och Sobolak (2010) nämner hur en betydelsefull väg till en språklig 

utveckling är litteraturen och diskussioner kring den. Damber, Nilsson och 

Ohlsson (2013) beskriver att i kontexter där barn inte har tillgång till litteratur 

blir förskolan än mer viktig. Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) 

reflekterar kring att alla barn inte har någon vuxen som har tillfällen att läsa. De 

menar att förskolan då blir en aktuell plats som erbjuder olika former av 

litteratur. Att tidigt introduceras för litteratur av olika slag då det har betydelse 

för deras framtida språk-, skriv- och läsutveckling (Fast, 2011). I sin 

observationsstudie presenterat Gonzales, Pollard-Durodola, Simmons, Taylor, 

Davis, Fogarty och Simmons (2014) effekterna av att samtala med barn före, 

under och efter bokläsning. Deras resultat visade hur barn genom samtal 

förvärvade sig nya kunskaper om både läsningen i sig, nya ord och inför 

framtiden. Det visade sig även hur entusiastiska och intresserade barn i 

gemensamma samtal lockade fram en aktiv medverkan. Detta resulterade enligt 

Gonzales et al (2014) stora vinster i barns språkliga utveckling. Genom att ta till 

sig ett strukturerat användande av språket tillsammans med barnen utvecklas 

också ett vidare språkligt och fonologiskt medvetande, menar Liberg (2008). 

Vidare lyfter Gonzales et al (2014) i sin studie fram det sociala samspelets 

betydelse för barns språkutveckling. Detta styrker även Svensson (1998) som 

menar att barns språk måste stimuleras på ett mångsidigt sätt med särskild 

betoning på sociala upplevelser.  
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En språklig och social verksamhet  
I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) står det skrivet att ”Verksamheten 

ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. (Skolverket, 2011 s. 9). Wedin (2011) beskriver hur barn kommer till 

förskolan med många olika erfarenheter, kunskaper och intressen för språk i 

olika former. Författaren menar att pedagogerna hela tiden behöver möta upp 

dessa barn där de befinner sig då alla befinner sig på olika nivåer i sin utveckling 

(Wedin, 2011). Vidare menar Wedin (2011) att kunna se alla barn är av största 

vikt i förskolan. Detta för att de bland annat ska kunna stimuleras och utmanas 

att använda språk över den egna nivån. Barn kan på så vis utvecklas i Vygotskilj 

kallar för den proximala utvecklingszonen. Zonen innebär ett lärande som mest 

fördelaktigt sker med utgångspunkt i tidigare kunskaper och erfarenheter 

(Wedin, 2011). Ingen utveckling sker automatiskt utan har ett behov av 

stimulans menar Granberg (1996). Denne förklarar att när vi kommunicerar med 

vår omgivning stimuleras vi samtidigt språkligt och utveckling sker därefter. 

Därför bör barn få möta förskollärare som är positiva till både språk och 

litteratur vilket Granberg (1996) förklarar kan leda till engagerade barn.  

Förskollärare som introduktörer  
Chambers (1983) skriver om vikten av att presentera litteratur för barn. Det är 

inte möjligt att endast tala om för barn varför det är viktigt för dem att 

exempelvis lära sig att läsa. Barn behöver möjligheter, uppmuntran och någon 

som leder dem fram mot litteraturens världar. De kommer inte dit av sig själva 

(Chambers, 1983). Förskollärare kan emellertid guida barn mot upptäckten att 

möten med litteratur är spännande och roligt, menar Fast (2011). Svensson 

(2005) belyser att om barns nyfikenhet kring språket uppmuntras av 

förskollärare kan en positiv spiral börja byggas upp. Detta kan komma att 

resultera i att barn når en högre språklig medvetenhet. Särskilt poängteraras de 

barn som getts rikligt med tillfällen att roa sig med språket i samspel med 

intresserade och engagerande förskollärare (Svensson, 2005). Barn med goda 

möjligheter till detta kan vidare också uppleva kontakten med språket som mer 

naturligt. Bjar och Liberg (2010) förklarar vidare hur delaktighet kan anses vara 

en stor motivation till att utveckla sitt språk. Om människan inte vågar utmana 

sig själv och sitt tal hämmas också språkutvecklingen (Fast, 2011).  

Förskollärare som stöttepelare  
Förskollärare spelar en viktig roll i arbetet med barns språkutveckling, menar 

Simonsson (2006) i sitt resonemang kring förskollärarnas förhållningssätt. 

Denne hävdar att det egna agerandet har en väsentlig roll i hur barn tar till sig 

och förhåller sig språket. Kåreland (2015) lyfter fram begreppet språkmodeller. 

Hon menar att vuxna är barns egna språkmodeller som introducerar ord och  

begrepp som barn sedan använder själva. Författaren beskriver förskollärare 

som en slags vägledare som således stödjer barn i deras språkliga utveckling. 
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Förutom rollen som vägledare kan de även agera utmanare och lyssnare 

(Norling 2015). Att lyssna och ta tillvara på barns intressen och tankar är en 

förutsättning för att kunna stimulera deras språkutveckling, menar Chambers 

(1995). Han beskriver att detta kan ta sig uttryck genom att barn själva får leta 

efter litteratur som passar just dem. Lusten att läsa och använda litteratur ökar i 

takt med att den representerar vår egen personliga smak (Chambers, 1995). 

Björk och Liberg (2007) pekar även på att det genom litteratur är viktigt att fånga 

upp barns tankar. På det viset förklarar författarna att barn och förskollärare lär 

tillsammans. Både kunskapsmässigt men även språkmässigt.  

 

Vikten av att tala med barn istället för till barn är något som Granberg (1996) 

beskriver som betydelsefullt. Enligt Svensson (2005) innefattar en språklig miljö 

upplevelser och händelser som ger möjligheter till ett gemensamt språkande. 

Svensson (2005) poängterar även det faktum att barn kan uppleva lärandet som 

meningsfullt i en väl anordnad språklig miljö. Nyttjandet av litteratur är av 

betydelse för barn samt möjligheter till detta under sin vistelse på förskolan 

hävdar Lindö (2005). Det ställs då krav på förskollärares förhållningssätt som 

bland annat innefattar deras engagemang och entusiasm. Om förskollärare 

själva visar ett genuint intresse för litteraturen och barns tankar och åsikter kan 

även barns engagemang och intresse utvecklas (Lindö, 2005). Norling (2015) 

stödjer detta då hon beskriver hur det behövs förskollärare som är hängivna. 

Denne menar samtidigt att de bör utforma miljöer som främjar barns språk samt 

ta tillvara på barns intressen. Detta kan således motivera och skapa intresse hos 

barn att delta i språkutvecklande aktiviteter (Norling, 2015). I likhet med detta 

förklarar Liberg (2008) att det som ligger som grund för allt lärande är barns 

nyfikenhet, motivation och engagemang.  

Ett språkutvecklande arbetssätt  
Att erbjuda barn en variation av litteratur och sätt att möta den har enligt Fast 

(2011) länge betonats som viktigt för barns språkliga utveckling. Olika genrer 

av litteratur förmedlar nya kunskaper och insikter om vår omgivning, vilket 

hjälper oss att förstå verkligheten (Fast, 2011). Nedan presenteras högläsning, 

samtala och tematiskt arbete som alternativa sätt att använda litteraturen som 

verktyg.  

Högläsning  
Att som spädbarn ligga nära någon som lyssnar och pratar menar Ekelund 

(2007) är en föraning om de stunder med högläsning som ska komma eller som 

kanske redan har startat. Wedin (2011) skriver att högläsning kan ha en mängd 

olika funktioner såsom språkutveckling och gemenskap. Ekelund (2007) 

framhåller vidare boken och högläsningen som en stor möjlighet till samtal med 

sin omgivning. Författaren menar dock att det inte alls räcker med att läsa för 

barn för att lära sig språket. Det handlar även om gemenskap, mängder av  

frågor, reaktioner och språkande. Således kan återkoppling, kontakt och 

ömsesidighet sägas vara något av en förutsättning för språklig utveckling 

(Ekelund, 2007). Med hjälp av omgivningens kommentarer kan en egen 

förståelse lättare byggas upp (Fast, 2011). Att tillsammans samtala om det som 
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blivit läst, både före, under och efter bidrar till att stödja barns förståelse för 

litteraturen och dess innehåll. Även Lennox (2013) poängterar vikten av att 

förskollärare tar tillvara på de tillfällen som erbjuds för att skapa ömsesidiga 

aktiva dialoger där tankar och funderingar kan lyftas.  

 

Pramling Samuelsson och Pramling (2010) lyfter vikten av att tala med barn om 

olika slags texter då de menar att barn kan skaffa sig en större medvetenhet om 

språket i sig. Detta beskriver även Fast (2011) som en påverkansfaktor till 

språklig utveckling sett till det verbala språket. I en studie av Wasik och Bond 

(2001) beskrivs hur barn som tillsammans engagerar sig och talar i interaktion 

med andra människor kan lära sig fler ord och meningar. De introducerar 

begreppet ”decontextualized language and vocabulary”, (Wasik & Bond, 2001 

sid 243). Syftet med begreppet menar författarna är ett språkande utöver de 

vardagliga samtalsämnena. Något som de menar att barn kan stöta på i litteratur 

genom nya ord och grammatiska mönster som skiljer sig från de vardagliga 

dialogerna. Att möta nya ord och fraser betyder därför mycket i arbetet att hjälpa 

barn i sin språkliga utveckling (Lennox, 2013). Möten med litteratur, dels genom 

egen läsning och dels genom olika slags texter kan således bidra till en bred 

tillgång till varierande typer av språk. Att som vuxen ha vana att delta i samtal 

som är mer strukturerade och organiserade betonas som betydelsefullt. På så vis 

kan vuxna tillsammans med barn kunna komma djupare ner och mötas i samtal 

utanför den vardagliga kontexten, menar Chambers (1995). 

Samtal  
Tillfällen att nyttja och samtala om litteratur anser Svensson (2005) vara den 

mest fördelaktiga stöttning som man kan erbjuda för språklig utveckling. Till 

följd av samtal kan barn skapa en förförståelse för det som de sedan kommer att 

skriva och läsa om. I en avhandling skriven av Simonsson (2004) förklarar hon 

hur förskollärare i hennes studie upplevde litteratur som ett självklart 

pedagogiskt verktyg för utveckling. Hon beskriver hur förskollärarna dagligen 

arrangerade en variation av pedagogiska praktiker kring användandet av 

litteratur. I Simonssons (2004) studie framkommer det även att samtliga barn får 

lyssna på högläsning med samtal kring boken, vilket utvecklade barnens språk. 

Kåreland (2015) menar att alla möjliga samtal om litteratur är grundläggande 

för att få en förståelse för innehållet. Som förskollärare kan det därmed vara 

värdefullt att väcka barns nyfikenhet och att själv vara intresserad och 

engagerad påpekar Lindö (2005). Hon menar vidare att vuxna med spännande 

frågor kan utmana och fördjupa förståelsen hos barn.  

 

Chambers (1983) menar att det som sker efter litterära möten är att vilja tala och 

dela med sig av den till sin omgivning. Detta menar författaren ger barn 

möjligheter till erfarenheter av tal (Ekelund 2007). Genom samtal inspireras 

dessutom barn gärna till att vara lyhörda och lyssna på varandra (Lindö, 2005). 

Svensson (2009) poängterar hur samtal blir till något personligt där alla har sin 

egen tolkning utifrån sina egna erfarenheter. På så vis kan barn bli medvetna 

om att det går att förklara samma sak på olika sätt (Kåreland, 2015). Att lyssna 

på andras tolkningar och berättelser av texter ger därmed utrymme för 
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användning av språket beskriver Lindö (2005). I situationer där barn möter 

litteratur skapas en gemensam upplevelse (Fast, 2011). Genom upplevelserna 

får barn samma erfarenheter vilket Granberg (1996) menar förstärker 

gruppkänslan. I sådana sammanhang förklarar Lindö (2005) även att språket får 

tillfälle att utvecklas genom goda möjligheter att språka tillsammans.  

 

Skillnaden mellan det visuella och det verbala språket är något som Liberg 

(2008) lyfter fram. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) står det skrivet 

att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om 

dessa”. (Skolverket, 2011 s. 10). Enligt Liberg (2008) kan barn med hjälp av 

visuella bilder skapa djup och rum. Litteraturen kan därmed bli ett positivt 

tillfälle för barn att dels få erfara men även undersöka det visuella språket (Fast, 

2011). Denne menar att genom att se på bilder med barn finns mängder av 

möjligheter att tala och kommentera dessa. Förskollärare kan lyfta fram begrepp 

i barns världar och barn kan i sin tur lyfta in nya begrepp i förskollärares världar 

(Bjar & Liberg, 2010). Det blir således en växelverkan mellan språkande och 

pekande vilket kan göra barn medvetna om det som de själva ser och erfar.  

Tematiskt arbete  
I en studie genomförd av Damber et al (2013) behandlades temaarbete med 

litteratur. Undersökningen visade att temaarbete handlade om att målinriktat 

planera i arbetslaget och att litteratur i temaarbeten kunde ge barn tillfällen att 

engagera sig i den på olika sätt. Litteraturen var i studien därmed kopplad till 

det aktuella temat vilket gav barnen fortlöpande möten med samma ord och 

begrepp i olika situationer. Genom att hålla temat levande och få det att fungera 

som en röd tråd i verksamheten kan barn bearbeta innehållet på olika sätt 

(Damber et al, 2013). Vikten av att följa upp det som man har varit med om i 

litteraturens värld lyfter Chambers (1995) fram. Han poängterar liksom 

Svensson (2005) att vuxna som läser och bearbetar litteratur med barn anses vara 

positivt för att ge dem ett rikt språk. Granberg (1996) belyser högläsning som 

det mest förekommande tillvägagångssättet för bearbetning av litteratur i 

förskolan.  

 

Att vidareutveckla och ifrågasätta texter är sannolikt är förskollärarens mest 

betydelsefulla åtagande (Björk & Liberg, 2007). När barn och förskollärare möts 

och lyssnar till varandra lyfts nya tankar och uppfattningar. Med hjälp av att 

sätta ord på sina egna upplevelser berikas den språkliga utvecklingen (Björk & 

Liberg, 2007). Ytterligare sätt att bearbeta litteratur är enligt Granberg (1996) att 

måla och skapa. Genom att skapa något som de fastnat för bearbetar barn 

samtidigt sina upplevelser. Chambers (1995) nämner att barn i de yngre åldrarna  

spontant verkar reagera på olika berättelser genom drama. Att dramatisera det 

som vi har lyssnat till gör berättelserna till vår egen. Damber et al (2013) 

förklarar likaså hur dramatiseringar kan bli ett sätt att skapa tillfällen som är 

meningsfulla för barn. De beskriver vidare hur barn då ges möjligheter att delta 

i ett undersökande av litteraturen. Chambers (1995) menar vidare hur äldre barn 

tenderar att ta ytterligare steg i bearbetandet genom egna pjäser och teatrar. 
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Detta menar Damber et al (2013) kan främja barns språkliga utveckling på ett 

lustfyllt sätt. 
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 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar 

av litteraturen som ett pedagogiskt verktyg för språkutveckling i förskolan.  

Frågeställningar  
Hur uppfattar förskollärarna att litteratur kan användas i ett språkutvecklande 

syfte?  

Vad uppfattar förskollärarna som betydelsefullt i arbetet med litteratur i ett 

språkutvecklande syfte? 
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 Metod  
Detta avsnitt redogör för val av metod, hur urvalsprocessen har gått till samt 

hur genomförandet och dokumentationen av studien utförts. Det presenteras 

även hur bearbetning och analys av datamaterialet har genomförts, de etiska 

krav som beaktats och studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Slutligen 

avslutas avsnittet med en metoddiskussion.  

Val av metod  
För att få en inblick i vad förskollärarna på de aktuella förskolorna hade för 

uppfattningar av litteratur som ett pedagogiskt verktyg för barns 

språkutveckling förskolan valdes en kvalitativ metod. Då empirin syftar till att 

redogöra för människors egna språkliga utsagor består den kvalitativa studien 

således av en semistrukturerad intervju som genomfördes individuellt. Just 

semistrukturerade intervjuer bygger på en förberedd guide med särskilda 

frågor som går att följa upp utifrån vad informanterna svarar. Bryman (2011) 

hävdar att semistrukturerade intervjuer företrädesvis används när en djupare 

förståelse av något specifikt eftersträvas vilket jag bedömde vara passande. 

Valet av individuella intervjuer var att försöka fånga olika perspektiv och 

synsätt på samma frågor utan att informanterna eventuellt skulle kunna 

påverka varandras svar. Jag använde mig av så kallade öppna frågor då jag 

försökte undvika en ja-eller nej dialog. Genom öppna frågor så kan således 

detaljer framkomma som bidrar till en bredare helhetsbild (Ahrne & Svensson, 

2011).  

 

Att genomföra intervjuer har både fördelar och nackdelar när man utforskar 

olika fält (Ahrne & Svensson, 2011). Författarna skriver att en fördel med 

semistrukturerade intervjuer är att det finns möjligheter att anpassa de frågor 

som man tänker ställa samt vilken ordning de ställs. Därmed kan sägas att 

denna form av intervjuer kan lyftas fram som mer flexibel och varierande 

(Bryman, 2011). Intervjun har ett särskilt fokus där informanten har tillfällen att 

svara utifrån de egna erfarenheterna, samtidigt som det finns möjligheter att 

frångå intervjuguiden där specificerade frågor finns. Metoden ger således 

informanterna stor frihet att beskriva och dela med sig av sina åsikter och 

ståndpunkter, vilket sätter informanternas perspektiv i centrum (Bryman, 2011). 

Det som eftersträvas kan således sägas vara att komma längre och djupare i 

svaren (Stukát, 2011). Intervjuer är dock ett tidskrävande arbete. Både att 

genomföra intervjuerna men även bearbetningen av de data som samlas in tar 

tid. Stukát (2011) menar att det kan vara en påverkansfaktor för olika beslut 

exempelvis antalet informanter.  

Urval  
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att antalet informanter grundar sig i 

syftet för den undersökning som forskaren ämnar göra. I denna studie var min 

ambition att intervjua sex förskollärare som sedermera utökades till sju, vilka 

genomfördes individuellt. Med mitt intresse för förskollärarnas egna 

uppfattningar medförde en strävan efter att skapa en nära kontakt och känslan 
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av trygghet och tillit. Genom ett val som Bryman (2011) benämner som ett 

bekvämlighetsval föll det sig ganska naturligt på sju förskollärare som jag sedan 

innan haft en bra kontakt med. Författaren menar vidare att ett 

bekvämlighetsval kan grunda sig i olika omständigheter såsom vilka 

förskollärare som finns tillgängliga för intervjuer just där och då. Detta hade jag 

i åtanke i och med det faktum att det var en begränsad tid att hinna utföra 

intervjuer på.  

 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver hur en problematik med att göra ett urval 

i en kvalitativ studie kan vara antalet informanter. De belyser hur ett problem 

kan vara att antalet informanter kan bli för få för en tillräcklig mättnad. I likhet 

med detta nämner Stukát (2011) hur det nästan aldrig räcker med att enbart 

intervjua ett fåtal personer utan att det förutsätter en större mängd informanter. 

Att intervjua tillräckligt många informanter att intervjuaren märker 

återkommande mönster genom intervjuer och analyser, resonerar Ahrne och 

Svensson (2011) kring. De menar att när intervjuaren noterat detta har en så 

kallad mättnad uppnåtts vilket innebär hur ytterligare intervjuer inte ger något 

nytt (Ahrne & Svensson, 2011). Med detta i åtanke finns goda förhoppningar om 

att det aktuella antalet informanter räcker för att presentera en tillräcklig 

mättnad för studien.  

Genomförande  
Innan undersökningen startade genomförde jag en provintervju i form av en 

pilotstudie som vidare kom att ingå i studien. Med hjälp av pilotstudien kunde 

jag tidigt upptäcka hur de frågor jag ställde kunde omarbetas och förbättras till 

de nästkommande intervjuerna. Innan kontakt med förskolechefer och 

förskollärare togs utarbetade jag även en intervjuguide (se bilaga 2) där jag 

delade in frågorna i olika övergripande kategorier. Dessa behandlade 

förskollärarnas bakgrunder med utbildningsbakgrund samt antal år inom 

förskoleverksamheten. Förhållningssätt samt uppfattningar utgjorde kategori 

nummer två och tre som behandlade de kanske mest centrala intervjufrågorna 

sett till syftet i studien. Sista och således fjärde kategorin blev övrigt som något 

av ett hjälpmedel för mig själv med exempel på följdfrågor. Ahrne och Svensson 

(2011) menar just att det är lätt att tappa tråden och glömma bort vilket jag hade 

i åtanke. Kategoriseringen och intervjufrågorna var följaktligen ett sätt att 

försöka kopplas samman med syftet för studien på ett tydligt sätt.  

 

Inför genomförandet av de intervjuerna började jag med att kontakta de 

ansvariga förskolechefer för de områden där förskolorna låg för att få ett 

godkännande att intervjua förskollärarna. Ett samtyckesbrev skickades ut till 

varje informant med information om intervjun och där de rättigheter som de 

hade framgick. Samtliga informanter gav ett skriftligt godkännande. Vid 

samtliga intervjuer fick jag möjlighet att sitta ostört i ett enskilt rum på 

informanternas arbetsplatser. Bryman (2011) poängterar vikten av att 

informanterna själva får möjlighet att välja plats och tid. Detta för att en känsla 

av trygghet hos informanterna kan skapas vilket jag eftersträvade. Under tiden 

som intervjuerna pågick nyttjades min mobiltelefon för att dokumentera det 
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som berättades. Informanterna fick alla samma frågor vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) menar bidrar till olika synvinklar trots samma utgångspunkt. 

Detta menar författarna ger en riklig och mångsidig information vilket jag var 

intresserad av och strävade efter. Intervjuerna utvecklades till att bli väldigt 

flexibla där både informanterna och jag talade och således kunde fördjupa 

intervjun.  

 

Vid ett par tillfällen fick jag uppmuntra informanterna till att fundera vidare och 

försöka utveckla sina resonemang och tankar. Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar vikten av att låta informanterna tala. De menar att hummanden eller 

tystnad från intervjuaren kan inspirera informanterna att vidareutveckla sina 

uppfattningar och beskrivningar. Detta försökte jag att ha i åtanke under 

samtliga intervjuer. Ahrne och Svensson (2011) poängterar även hur 

intervjuaren kan omformulera sina frågor vid behovs. De ger exemplet att om 

svaren som informanterna ger upplevs som suddiga erbjuds de tillfällen att 

svara ytterligare en gång. Jag fick vid ett par tillfällen styra tillbaka intervjuerna 

då jag upplevde att de svävade iväg. Ahrne och Svensson (2011) beskriver hur 

en intervju kan vändas tillbaka mot det centrala för undersökningen genom att 

ställa om frågan med andra ord. Med detta i åtanke valde jag att ställa frågan 

med andra ord och upplevde därmed att intervjun vände tillbaka mot det 

centrala. Under intervjuerna var jag även medveten om risken för att tolka och 

förstå informanternas svar fel. Jag försökte därför fortlöpande göra en 

sammanfattning såsom ”Kan man säga att…”. Därmed kunde jag få en 

bekräftelse på om jag förstått informanterna rätt eller om jag tolkat dem på ett 

felaktigt sätt.  

 

De inspelningar som gjordes underlättade vidare för mig under arbetet med att 

transkribera intervjuerna. De transkriberades ordagrant för att jag vidare skulle 

kunna analysera allt som sagt samt för att inte riskera att citera informanterna 

fel i det slutgiltiga arbetet. Analyser av intervjuerna fanns ständigt närvarande 

under intervjuprocessen. Detta resulterade i att jag efter varje intervju kunde 

upptäcka olika teman som jag kunde ta med till nästkommande intervjuer. 

Lofland och Lofland (1995) poängterar hur en ständig analysprocess kan vara 

en fördel då de menar att intervjuaren annars kan få känslan av att stå inför en 

tung uppgift. Samtliga informanter var positiva till intervjuerna och några 

talade engagerat om sina uppfattningar i relation till syftet. Andra var mer 

försiktiga och jag försökte då att uppmuntra dem att fördjupa sig i sina 

resonemang.  

Dokumentation  
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver olika sätt att dokumentera och analysera 

en intervju men menar att det vanligtvis sker med hjälp av ljudutrustning. Jag 

valde i arbetet med dokumentationen att spela in intervjuerna med min 

mobiltelefon. Valet att spela in gjordes för att själv kunna vara så aktiv som 

möjligt under den tid som intervjuerna pågick. Bryman (2011) lyfter just 

betydelsen av att intervjuaren är så lyhörd som möjligt för att kunna ställa 

givande följdfrågor till informanten. Detta ansåg jag vara betydelsefullt då jag 

eftersträvade intervjuer av djupare karaktär. Fördelarna med att spela in är även 
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att det oftast ger en fullständig dokumentation av det som sägs (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna menar att man också i lugn och ro kan arbeta 

igenom materialet efter intervjutillfället och vid behov gå tillbaka till 

informanternas svar. Detta gör det även lättare med arbetet att transkribera 

materialet senare, menar Bryman (2011). En viss problematik med 

ljudutrustning som hjälpmedel är att den ibland inte fungerar eller att 

informanten inte vill låta sig spelas in hävdar Bryman (2011). Med detta i åtanke 

gjorde jag valet att notera kortare meningar och stödpunkter som jag ansåg var 

av särskilt intresse av det som sades. Informanterna var genom samtyckesbrevet 

informerande om min önskan att spela in intervjuerna samt att de inte skulle 

kunna identifieras. De blev även informerade om att det enbart var jag som 

skulle avlyssna materialet och att resultatet endast skulle offentliggöras i mitt 

examensarbete.  

Bearbetning och analys  
Enligt Trost (2005) handlar en kvalitativ intervju om att skapa en förståelse för 

informantens föreställningsvärldar. Ahrne och Svensson (2011) beskriver hur 

analyser av kvalitativ data kan utgöra tre steg. Att sortera och ordna materialet, 

att reducera samt att argumentera. Den analys av data som genomförts var 

något som påbörjades redan under intervjuprocessen. Efter varje intervju 

försökte jag minnas tillbaka till de föregående för att redan där försöka påbörja 

en analys. Tankar kring vad som redan sagts av andra och vad som var något 

nytt fanns mer eller mindre närvarande hela tiden. Vidare fortskred arbetet med 

att gå igenom transkriberingarna och andra anteckningar för att kunna bryta ner 

materialet i mindre mer hanterbara delar. På så sätt kunde jag lättare sortera. Jag 

gick igenom intervjuerna noggrant var för sig. Under tiden som jag läste skrev 

jag små anteckningar på ställen där jag noterade mönster. 

  

Då allt material inte kunde presenteras beskriver Ahrne och Svensson (2011) 

vidare hur en reducering av det insamlade materialet med fördel kan göras. 

Med detta menas ett arbete med att ta bort sådant som inte anses vara relevant 

för studien och resultatet. Detta gjordes genom att åter bearbeta och sortera 

materialet med pennor i olika färger för att markera liknande och olika utsagor 

från informanterna. Genom att göra detta blev det avsevärt mycket lättare att på 

ett övergripande plan se relevanta mönster och därmed vad som kunde tas med. 

Att packa material på varandra genererar inte alltid något nytt utan det centrala 

är att nå djupare i sitt material och den variation som finns. Det handlar om att 

lyfta fram det som har relevans för studien och göra detta intressant (Ahrne & 

Svensson, 2011). Genom att markera det sorterade materialet med olika färger 

visade sig mönster som vidare blev kategorier (Trost, 2005). De intervjuade 

förskollärarnas uppfattningar om litteratur som verktyg för barns språkliga 

utveckling framträdde till sist i följande kategorier: Talutrymme och 

gemensamma samtal, att uppmuntra och utmana samt barnens intressen och 

valet av litteratur.  



  

 

13 
 

Etiska krav  
I arbete med forskning där individer är involverade lyfter Bryman (2011) olika 

grundläggande etiska frågor såsom frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Dessa fyra översätts till principer som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vetenskapsråd-

et (2011) beskriver och konkretiserar dessa etiska frågor som fyra huvudkrav. I 

studien är kravet om information det första som blev aktuellt. 

Informationskravet innefattar att forskare som avser att göra en studie ger 

informanterna information som involverar syftet samt en övergripande 

redogörelse för undersökningens genomförande (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

fullföljdes när jag kontaktade ansvariga områdeschefer och informanter på de 

förskolor som jag avsåg göra intervjuerna på. De som deltog fick alla ett 

samtyckesbrev skickade till sig med de rättigheter som de hade att ta ställning 

till. Vetenskapsrådet (2011) beskriver vidare att undersökningar som innefattar 

aktiva informanter ska deras samtycke vid varje tillfälle skaffas. Det ska 

klargöras att informanternas medverkan är frivilligt där de självständigt kan 

bestämma om de vill delta. Vetenskapsrådet (2011) påpekar dessutom att 

informanterna när och om de vill ska kunna avbryta undersökningen utan 

konsekvenser samt att den information som samlas in endast kommer att 

behandlas i undersökningen, vilket utgör samtyckeskravet. 

  

I forskningssammanhang handlar enligt Vetenskapsrådet (2011) kravet om 

konfidentialitet om offentlighet och sekretess. Att kunna lova informanterna 

konfidentialitet och anonymitet genom att inte offentliggöra de data som röjer 

informanternas identiteter, innefattar konfidentialitetskravet. Informanterna 

fick således genom samtyckesbrevet information om att deras utsagor skulle 

förbli anonyma. För att skydda informanternas uppgifter gavs de även 

fingerade namn. Då en önskan om att spela in intervjuerna fanns informerades 

de även om att råmaterialet enbart skulle bearbetas av mig för att sedan raderas. 

Nyttjandekravet kan således kopplas samman med föregående krav. Detta då 

nyttjandekravet medför att uppgifter om enskilda informanter enbart får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Av hänsyn till detta 

fick informanterna även veta att de svar som de gav endast skulle användas som 

underlag för ett examensarbete. Samtliga krav har därmed tagits i beaktande 

genom ett samtyckesbrev till varje berörd informant där deras rättigheter 

beskrivits (se bilaga 1).  

Tillförlitlighet och trovärdighet  
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur reliabilitet eller tillförlitlighet rör 

frågan om studien är tillförlitlig och om det är möjligt att upprepa den vid annat 

tillfälle. Trost (2005) lyfter fram hur tillförlitlighet egentligen kan tänkas passa 

bättre i de kvantitativa sammanhangen snarare än de kvalitativa. Detta då den 

avser att mäter något. För att få en hög tillförlitlighet kan exempelvis med fördel 

enkätundersökningar användas. Detta då det blir lättare att fånga upp flera 

deltagare till studien och således få en högre tillförlitlighet. Därmed hävdar 

Trost (2005) hur den då kan bli svårare att mäta när det gäller just kvalitativa 
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metoder. Jag har använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer där 

syftet alltså inte var att mäta något utan att ta reda på hur människor uppfattade 

något. Detta försvårar således en mätning av tillförlitligheten vilket ger en studie 

som är svår att bedöma. Dock är min förhoppning att den ändå kan anses vara 

relativt god då jag anser mig ha fått informanternas personliga uppfattningar. 

Stukát (2011) beskriver dock hur tillförlitligheten i en studie kan minska genom 

att intervjuaren tolkar informanterna på ett felaktigt sätt. Då jag spelade in 

intervjuerna hade jag goda möjligheter att upprepade gånger lyssna på det 

inspelade materialet. På så sätt missade jag ingenting av det som informanterna 

berättade om. Detta är dock ingen garanti för att jag inte har missuppfattat 

informanternas utsagor.  

 

Validitet eller trovärdighet berör enligt Trost (2005) frågan om det som var tänkt 

att undersökas verkligen är det som har blivit undersökt. Syftet med studien var 

att undersöka förskollärares uppfattningar om litteratur som pedagogiskt 

verktyg för språkutveckling. Jag var noggrann med att förklara att det var 

förskollärarnas egna uppfattningar som var tänkta att lyftas fram. De 

semistrukturerade intervjuerna har kontinuerligt följt den intervjuguide som 

formulerades utifrån syftet innan intervjuerna startade. Detta med 

förhoppningen att skapa diskussioner kring syftet och det som var relevant 

istället för specifika svar. Trost (2005) och Ahrne och Svensson (2011) menar 

dessutom att genom en noggrann beskrivning av insamlingen av data kan 

trovärdigheten anses höjas i studien. Författarna förklarar hur en noga 

beskrivning av studiens genomförande samt att frågeställningar och syfte har 

besvarats och resonerats kring höjer trovärdigheten. Detta anser jag mig ha gjort 

i tidigare avsnitt.  

Metoddiskussion  
Mitt val att genomföra intervjuerna på förskolor där jag sedan innan har en 

relation till informanterna skulle kunna vara en påverkansfaktor på studiens 

utgång. Min tanke med valet var dels ett bekvämlighetsurval som Bryman 

(2011) nämner men även att skapa en trygg situation. Detta för att båda parter 

skulle känna sig bekväma vilket är min förhoppning att de gjorde. Skillnaderna 

mellan intervjuerna var stora. I ett par av intervjuerna upplevde jag att några av 

informanterna hade svårigheter att utveckla sina resonemang och kom ifrån 

ämnet. Jag försökte då att stötta och hjälpa dem framåt med hjälp av följdfrågor 

som bestämdes i situationen. I efterhand är min upplevelse att följdfrågorna i ett 

fall blev något ledande då jag blev något stressad över situationen. Ledande 

frågor blev därmed något jag hade i åtanke inför de kommande intervjuerna. 

Jag är dock medveten om att detta givetvis har haft mer eller mindre betydelse 

för informantens svar och det slutgiltiga resultatet. I efterhand kan jag även 

konstatera att jag borde ha varit bättre på att styra om intervjun och 

resonemangen i tid. Ahrne och Svensson (2011) beskriver just detta och menar 

att intervjun kan vändas tillbaka med en fråga som ställs med andra ord. Några 

intervjuer hade en tendens att sväva iväg vilket resulterade i en hel del data som 

i slutändan inte var användbar.  
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Jag valde att spela in samtliga intervjuer på en mobiltelefon vilket blev en väldig 

fördel för mig i arbetet med att transkribera dem. Att spela in intervjuer nämner 

även Kvale och Brinkmann (2009) som en fördel. Det finns möjligheter att vid 

behov gå tillbaka och lyssna om vilket jag såg som en fördel. Ahrne och 

Svensson (2011) beskriver hur anteckningar kan vara till hjälp vid inspelningar. 

Jag valde att göra noteringar och stödord under intervjuerna vilket visade sig 

vara av vikt. Vid några intervjuer upplevde jag vissa svårigheter med att höra 

allt som sades. Detta hade sin utgångpunkt i att några informanter satt relativt 

långt ifrån mobiltelefonen samt att det kom in andra människor i rummet. Detta 

hade därmed kunnat undvikas med bättre placeringar. Den slutgiltiga empirin 

anser jag ändå är av bra kvalitet då det var informanternas egna uppfattningar 

som jag var intresserad av. Dessa kan också koppla samman med tidigare 

forskning. Jag upplevde intervjuerna som lärorika och tog till mig nya saker 

efterhand. Min upplevelse är att bristen på tid och erfarenheter kring att 

intervjua och att formulera frågor har haft betydelse för det slutgiltiga resultatet. 
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 Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Avsnittet är uppdelat i 

kategorier vilka är talutrymme och gemensamma samtal, att uppmuntra och 

utmana samt barnens intressen och valet av litteratur. Dessa kategorier 

representerar områden som förskollärarna har berört med utgångspunkt i deras 

uppfattningar om litteratur som ett pedagogiskt verktyg för språkutveckling i 

förskolan. De deltagande informanterna var Pia, Julia, Malin, Sofia, Hanna, Elin 

och Saga. Samtliga namn är fingerade.  

Talutrymme och gemensamma samtal  
Av de sju besökta förskolorna är ett genomgående mönster förskollärarnas 

berättelser om hur litteraturen som pedagogiskt verktyg för språkutveckling är 

positivt. Ur analysen framträdde gemensamma samtal kring litteraturen som ett 

sätt att använda litteraturen i ett språkutvecklande syfte. Enligt några 

förskollärare skapar samtalen stunder av gemenskap. Det beskrivs hur litteratur 

kan skapa lustfyllda situationer för både förskollärare och barn och mellan 

barnen själva. Gemenskapen kan vidare bidra till ett gemensamt undersökande 

som kan utveckla barnens språk då de får liknande erfarenheter som de sedan 

kan tala om tillsammans.  

 
Det är ju väldigt tacksamt att använda litteraturen språkträning just för att man 

delar en upplevelse. Med barnen. Man kommer liksom på samma… man får 

samma referens på något sätt. Jag tror också det och om man läser för en grupp får 

dom också en gemensam referensram kring vad orden betyder i en bok så dom… 

som dom sen kanske kan använda sinsemellan. (Pia)  

 

Ja, det är väl en ganska… viktig del. Eh… man får in så mycket i det i och med att… 

en väg att man får det lite mer lustfyllt att, att… främja den språkutvecklingen. 

(Julia)  

 

För mig känns det i alla fall att jag vill att barnen ska vara delaktiga i boken. Man 

läser sagor eller berättar sagor själv fast egentligen tillsammans med barnen… och 

mycket det att de får återberätta en historia eller en saga som dom har lyssnat på 

att man grottar in sig lite mer i den sagan. (Pia)  

 

En tolkning av ovanstående resonemang kan vara att det finns möjligheter för 

en språklig utveckling genom litteratur och samtal. Det förefaller som att 

litteratur och samspel kan utmynna i en språklig utveckling. Detta då 

utvecklingen sker i möten där alla kan delta och lära med och av varandra.  

 
Upplevelsen är ju också språkliga upplevelser tycker jag för då diskutera man 

tillsammans som en. Man får… att det kommer ett naturligt sammanhang och man 

lär begrepp, men för att det ska… utvecklas så måste ju barnen får tillfällen att 

verkligen få prata och lära sig av språket. (…) om man verkligen tittar på den 

faktiska tiden barnen har till sitt förfogande att prata så är det inte så himla stort.  

För oftast så är det ju vi som ger instruktioner, pratar och sådär. Det viktigaste är 

ju liksom samtalet. (Elin)  
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Förskollärarna anser det vara av vikt med delaktiga barn samt talutrymme. 

Deras berättelser visar att de på ett aktivt sätt arbetar med att göra barnen 

delaktiga. Barnen bemöts som samtalspartners och får utrymme att tala. Genom 

att tillsammans fördjupa sig i litteraturen skapas dialoger. Där får alla 

förutsättningar att känna in språket och självständigt kunna uttrycka det med 

egna ord. Det tycks finnas en strävan efter att uppmuntra barnen att vara 

delaktiga på olika sätt vilket ger dem ett rikare språk. Förutom att tala om 

barnens delaktighet verkar det även vara så att förskollärarna upplever sin egen 

roll som viktig. Att kommunikationen är ömsesidig tycks vara väsentligt. 

Analysen visar även hur barnens ordförråd betonas.  

 
Jamen jag säger det att språkligt… alltså ordförråd och förståelse för alla orden 

finns ju i litteraturen. (Malin)  

 

Malins utsago beskriver att litteraturen spelar en viktig roll för en utveckling av 

barnens ordförråd. Detta kan tolkas som att det finns en medvetenhet kring 

litteraturens betydelse för den språkliga utvecklingen och att hon uppfattar den 

som givande. Detta då mycket inkluderas i litteraturen som är nytt för både 

barnen och förskollärarna.  

 
Sen är det viktigt med ord som man själv funderar kring, att man frågar barnen 

”Vet du vad det här ordet betyder?” och då kanske det är någon som kan svara på 

vad det betyder…”Kan du förklara för dina kamrater vad det betyder?” och sen 

andra gånger då, då måste man förklara ett ord som man själv som vuxen tycker 

är självklart. (Hanna)  

 

Hanna ger ovan uttryck för hur både barnen och förskolläraren själv kan 

utvecklas i möten med litteraturen. Hon lyfter att litteraturen på olika sätt kan 

främja och utveckla den språkliga förståelsen hos barnen och lyfter även sin 

egen roll i arbetet. Barnen har då både litteraturen och förskolläraren vid sin sida 

i träningen att möta dessa. Med hjälp av att samtala kring ord och att utmana 

barnen att berätta och förklara för varandra utvecklas språket. Tillsammans kan 

man lära. Med barnens frågor och samtal kring litteraturen förs även 

resonemang om litteraturen som kunskapsförmedlande.  

 
Det litterära… ja, jag vet inte om det har att göra med att det kommer in 

känslomässiga ord sådär som man får genom litteraturen. Faktatexten blir ju mer 

vetenskapliga termer kanske som man pratar om. Det är klart det behöver man ju 

också för att förstå omvärlden. Jag tänker när man läser faktaböcker så är det ju 

naturligtvis kunskaper i SO och NO, alltså det finns ju alltid i såna. Det kan ju 

finnas i skönlitterära böcker också, det är klart du kan få in alla ämnen i litteratur 

och samtidigt olika ord och språk. (Pia)  

 

Pias tankegångar rör sig kring hur olika slags litteratur både kan fungera som 

en rik källa för framtiden och omgivningen samt en variation av språk. Jag tolkar 

därmed förskollärarnas utsagor som att litteraturen kan skapa en god grund för 

barns fortsatta lärande på olika områden.  
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Att uppmuntra och utmana  
Ur det analyserade materialet framkommer att några förskollärare ger uttryck 

för vikten av att uppmuntra och utmana barnen för en språklig utveckling. När 

förskollärarna använder litteratur förefaller det vara både barnen och 

förskollärarna själva ställa frågor.  
 

Barnen frågar ju ofta om någonting och då försöker vi ju ha en dialog tillsammans. 

Det blir ju ofta att vi också frågar. Vi använder mycket öppna frågor, uppmuntrar 

barnen till att förklara, upprepningar och försöker att inte ställa ledande frågor. 

(Sofia)  

 

Vi tar ett exempel om Astrid Lindgrens ”Lotta på Bråkmakargatan”. När hon 

klipper sönder sin klänning för att den killas och sticks. Och då kan man ju fråga 

barnen ”vad tror ni det var som gjorde att det blev så här?” ”Varför blev Lotta så 

arg?” och då måste man ju använda, dels sin fantasi, och dels också… få anstränga 

sig för att försöka beskriva, alltså att man använder öppna frågor. Inte bara ”Tror 

du att hon blev arg?”, ja, det är det ju uppenbart att hon är det. (Elin)  

 

Förskollärarnas berättelser pekar på att den språkliga utvecklingen inte uppstår 

av sig själv. De ger uttryck för det värdefulla med att följa upp och inte släppa 

taget för tidigt och att barnen med hjälp av stimulering görs delaktiga i sin 

språkutveckling. Detta genom att barnen får återberätta, sätta ord på saker och 

tala med varandra i ett socialt samspel. Med hjälp av förskollärarnas frågor och 

utmaningar ges både barnen och de själva möjligheter att engagera sig och få en 

förståelse för innehållet i litteraturen. En tolkning är att det förfaller vara viktigt 

att barnen med hjälp av frågor ges tillfällen att föra resonemang utan att det 

finns ett givet svar.  

 

Hanna poängterar samtidigt att det även är viktigt att lyssna. Dels att lyssna på 

varandra men även på språket. Vidare beskriver hon hur litteratur inte endast 

berikar talspråksutvecklingen utan sätter den även i relation till den framtida 

läs-och skrivinlärningen.  

 
Litteratur och bilder är ju jätteviktigt också för att det där med att knäcka läskoden 

är ju inte helt enkelt för alla barn. Det är det ju inte. Så att allting som kan stimulera 

språket är ju viktigt i förskolan och det är ju bokstäver eller om dom vill berätta 

någonting eller om dom vill att man ska läsa en bok eller läsa på mjölkpaketen (…). 

(Hanna)  

 

Återberättande eh… ja allt som utvecklar språket. Man följer boken. Man berättar 

liksom sagan om ”Den lilla, lilla gumman” och sen låter man dom återberätta. 

Träna att lyssna… lyssna på språket. (Saga)  

 

Ovanstående citat kan förstås som att Hanna är medveten om litteraturens 

betydelse för mötet med svenska språket samt barnens framtida läs-och 

skrivinlärning. Både Hanna och Saga betonar också sina roller som utmanare. 

Det framträder resonemang om att i hög grad försöka arbeta med att stimulera 

barnen på olika sätt i sin språkutveckling. Inte endast genom litteratur utan även 

i vardagliga situationer.  



  

 

19 
 

Barnens intressen och valet av litteratur  
I arbetet med barnens språkliga utveckling framträder några förskollärares 

uppfattningar om barnens intressen och valet av litteratur som betydelsefullt. 

Både när det gäller gemensamma stunder men även vid spontana situationer. 

De ger bekräftelse och tar tillvara på det som barnen ger uttryck för vilket även 

kan bli startpunkten för något. Dels framgår det hur litteratur väljs utifrån 

barnens intressen och dels ger förskollärarna uttryck för att barnens nivåer 

ibland kan styra valet. Förskollärarna påpekar att detta ger ett sammanhang och 

en förståelse hos barnen som de vidare kan ta till sig.  

 
Det ska ju vara litteratur som barnen är intresserad av. Så det inte bara rycks ur 

det, ett sammanhang som dom inte känner att dom liksom inte har förståelse för. 

Så det ska ju ändå vara barnens eh… villkor, alltså dom här sagorna. Men oftast 

blir det ju så, vi går på biblioteket eller så får vi biblioteksböcker skickade till oss så 

det är ju oftast litteratur som är lagd på barnens nivå. Ibland väljer barnen och 

ibland väljer vi. (Pia)  

 

Merparten av förskollärarna är av uppfattningen att litteraturen ska ha ett språk 

som barn förstår och som är på deras nivå. Min tolkning är att det upplevs som 

betydelsefullt att aktivt arbeta och ta hänsyn till och utgå från det som barnen 

ger uttryck för. Dels för att barnens nyfikenhet tas tillvara men även för barnens 

förståelse. Det blir även synligt hur valet av litteratur faller på vad som antas 

kunna stimulera barnen i gruppen.  

 
Jag tycker att det är väldigt bra att ha… att ha… man får ju tänka också att vad är… 

det som är intressant för dom aktuella barnen. Då måste man ju också välja 

litteratur och böcker utifrån det. Hur man ska kunna inspirera och hjälpa barnen 

att få utmaningar så att dom utmanar språket det är ju att lägga sig på en något 

sånär för svår nivå om utveckling ska ske. (Elin)  

 

Ytterligare ett tänkesätt som framträder är Elins som poängterar vikten av att 

försöka lägga sig på en svårare nivå än där barnen befinner sig. Ett syfte med 

valen av litteratur verkar vara att utmana dem på ett meningsfullt sätt. Jag tolkar 

detta som att förskollärarnas val av litteratur mycket väl kan ha inspirerats av 

att barnen blir utmanade av den. Det verkar således vara angeläget att barnen 

får möta litteratur som är både meningsfull och samtidigt utmanande. 
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 Resultatdiskussion  
Syftet med studien har varit att undersöka sju förskollärares uppfattningar om 

litteratur som ett pedagogiskt verktyg för språkutveckling i förskolan. I detta 

avsnitt presenteras de centrala delar som framkommit och som kommer att 

diskuteras i relation till tidigare forskning och litteratur. För att skapa en röd 

tråd och underlätta för läsaren kommer de kategorier som presenterades i 

föregående avsnitt att användas.  

Talutrymme och gemensamma samtal  
Att förskollärarens roll i arbetet med barns utveckling är av stor vikt är ingen 

hemlighet. I förskolans läroplan (Skolverket, 2011) framgår det tydligt att 

förskollärare ska stimulera varje barns språkutveckling såsom talspråk, 

ordförråd och begrepp. Uppdraget att barn ska få leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera samt att uppmuntra. 

Förskollärarna i min studie uppfattar litteraturen som ett givande pedagogiskt 

verktyg för språkutveckling i förskolan samt ett sätt att använda litteraturen i 

ett språkutvecklande syfte. Både Pia och Julia framhäver hur litteraturen skapar 

stunder som både är lustfyllda men även en speciell gemenskap i gruppen som 

gynnar språket och dess utveckling. Enligt Gonzales, Pollard-Durodola, 

Simmons, Taylor, Davis, Fogarty och Simmons (2014) så har det sociala 

samspelets betydelse för barns språkliga utveckling. Att gemenskapen är av vikt 

blir således tydligt i studien då den anses kunna bidra till ett gemensamt 

undersökande och gemensamma erfarenheter. Enligt Fast (2011) så kan en 

gemenskap bidra med olika tillfällen att ta del av varandras upplevelser. 

Studien visar att förskollärarna försöker möjliggöra dessa stunder av 

gemenskap genom nyttjandet av litteratur.  

 

I studien nämner förskollärarna att språkutvecklingen har möjlighet att ske i 

möten där alla kan delta och lära med och av varandra. Jag kan se att 

förskollärarna utöver barnens delaktighet även uppfattar sina egna roller som 

viktiga. Pia ger bland annat uttryck för att hon aktivt försöker arbeta med att 

hela tiden göra barnen delaktiga. Barnen blir samtalspartners med mycket 

talutrymme och möjligheter att få göra sina röster hörda, vilket betonas som 

viktigt. För att kunna skapa ett givande samtalsklimat argumenterar Lindö 

(2005) för vikten av att erbjuda barnen utrymme till att tala. Detta kan jag se i 

min studie där Elin ger ett exempel. Hon belyser hur barn i realiteten inte har så 

mycket talutrymme utan menar att det oftast handlar om att denne själv förfogar 

över det mesta av talutrymmet. Istället för att endast tala till barn belyser 

Granberg (1996) även vikten av att tala med barn. I studien tydliggörs att 

förskollärarna genom litteraturen således strävar efter att skapa talutrymme och 

samtal med barnen. Att initiera dessa samtal mellan barn och förskollärare kan 

därmed sannolikt ses som en bidragande faktor i utvecklandet av barns språk.  

Att uppmuntra och utmana  
Förskollärarna i min studie uppfattar det som att ett sätt att använda litteraturen 

i ett språkutvecklande syfte är att uppmuntra och utmana barnen på olika sätt. 
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Studien visar hur utmaningar genom frågor och funderingar anses vara positivt 

för språkutvecklingen. Detta var också sätt som samtliga förskollärare använder 

sig av i sina respektive verksamheter. Elin och Sofia berättar hur de brukar 

använda sig av öppna frågor. Med öppna frågor ger de bland annat uttryck för 

hur barnen får anstränga sig och utmana sig själva genom att försöka beskriva 

och således föra egna resonemang. Med hjälp av utvecklande frågor utmanas 

även barnen att fördjupa sin förståelse för litteraturen (Lindö, 2005). Enligt 

Norling (2015) behöver barnen människor omkring sig som kan lyssna på dem 

och skapar en kontakt med frågor, förklaringar samt ett samspel. Då får barn 

möjligheter till en språklig utveckling (Norling, 2015). Bjar och Libergs (2010) 

resonemang stödjer både Norlings (2015) och mitt resultat då de hävdar att 

människor som finns i barns omgivning har betydelse för barnens utveckling. 

På så vis erbjuds barn en variation av språk och utmaningar. Detta tyder därmed 

på att diskussioner och reflektioner mellan barn och deras omgivningar gör barn 

en stor tjänst språkligt sett.  

 

Chambers (1995) skriver om att bearbeta litteraturen och det som man varit med 

om. Genom att bearbeta och dela med sig av tankar till andra menar Lindö (2005) 

att barn inspireras till att vara lyhörda och lyssna på varandra. Jag kan i min 

studie också se att förskollärarna strävar efter att bearbeta litteraturen utöver att 

ställa frågor. Detta gör barnen delaktiga i sin egen utveckling genom att 

återberätta, sätta ord på saker och tala med varandra i ett socialt samspel. Björk 

och Liberg (2007) beskriver hur barns språkutveckling kan gynnas av att 

exempelvis sätta ord på sina egna upplevelser. Vidare betonar Ekelund (2007) 

att det inte räcker med att exempelvis läsa för barn för att de ska lära sig språket. 

Denne menar hur det måste finnas mängder av ord och prat, reaktioner och 

frågor. Jag kan därmed känna igen studiens resultat i Ekelunds (2007) 

resonemang. Att lyssna är något som lyfts fram i studien av Hanna. Hon 

poängterar hur det är av vikt att uppmuntras att inte bara tala utan även att 

lyssna. Dels lyssna på varandra men även på språket. Detta ger enligt Lindö 

(2005) barn möjligheter till en språklig utveckling av talet. Det förefaller därmed 

kunna konstateras att genom uppmuntran och utmaningar har språket stor 

potential att utvecklas.  

Barnens intressen och valet av litteratur  
I arbetet med att främja barns språkutveckling genom litteraturen visar min 

studie hur förskollärarna ger uttryck för betydelsen av att vara lyhörda för 

barnens intressen. Förskollärarna menar att litteraturen skapar ett sammanhang 

och en förståelse hos barnen för att kunna utveckla språket. Med ett 

sammanhang och en förståelse hos barnen kan de ta till sig nya saker. Resultatet 

visar således i likhet med vad Chambers (1995) skriver att lyssna och ta tillvara 

på barns intressen är en förutsättning för att kunna stimulera deras språk-

utveckling. Om barnen inte är intresserade av litteraturen blir det inte 

meningsfullt för dem att lyssna och ta till sig av den. Min studie visar vidare att 

variationen av litteraturen är av betydelse vid valet av litteratur. Pia uttrycker 

att ibland väljer barnen och ibland väljer de. Att ha tillgång till en variation av 

texter och litteratur är betydelsefullt för barns språk och dess utveckling. Med 

detta kommer en ökad medvetenhet om olika språk (Pramling Samuelsson & 
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Pramling, 2010). Olika genrer och litteratur innehåller ofta olika slags typer av 

språk. Detta kan således resultera i att barn som möter olika språk utvecklar sitt 

eget i ännu större grad. Ju fler tillfällen till olika litterära möten desto fler sätt lär 

man sig att uttrycka sig på. Enlig Lennox (2013) så är det betydelsefullt för barn 

språkutveckling att kontinuerligt få möta nya ord och fraser.  

 

I min studie ger förskollärarna uttryck för att barnens nivåer ibland kan styra 

valet. Intressant nog visar resultatet skillnader i resonemang rörande huruvida 

litteraturen som väljs ska ligga på eller över barnens nivå. Enligt Wedin (2011) 

bör vuxna som finns omkring barn ständigt möta upp dem där de befinner sig. 

Detta då alla befinner sig på olika nivåer i sin utveckling. Pia talar om att 

litteraturen bör ligga på barnens nivå. Detta för att barnen ska ha en förståelse 

för litteraturen och vad den handlar om. I motsats till detta för Elin ett 

resonemang kring vikten av stimulans och utmaningar till att använda ett språk 

över den egna nivån. Ingen utveckling sker automatiskt utan har ett behov av 

stimulans skriver Granberg (1996). Elin betonar stimulansen som betydelsefullt 

och framhäver den som en förutsättning för att en utveckling ska ske. Jag kan i 

detta se likheter med Vygotskijs proximala utvecklingszon som innebär ett 

lärande som sker med utgångspunkt i tidigare kunskaper och erfarenheter 

(Wedin, 2011). Fast (2011) skriver om att utmana sig själv. Denne menar att om 

utmaningar uteblir hämmas också utvecklingen. Därmed menar Granberg 

(1996) att barn behöver förskollärare som är positiva till både språk och 

litteratur.  

Slutsats och förslag till fortsatt forskning  
I studien framhölls litteraturen som ett givande verktyg för språkutveckling i 

förskolan. Förskollärarna menade att talutrymme och gemensamma samtal 

kring litteraturen var ett positivt sätt att arbeta med barns språkliga utveckling. 

Det skapas en gemenskap som med fördel kan delas med andra. Förskollärarna 

lyfte även fram uppmuntran och utmaningar som ytterligare ett sätt att arbeta 

med litteraturen. Genom uppmuntran och utmaningar blir barnen delaktiga i 

sin egen språkutveckling och får även förståelse för både innehållet, språket i 

sig samt möjligheter att använda sitt språk Barnens intressen samt valet av 

litteratur betonades som betydelsefullt för möjligheter till en språklig 

utveckling. Studien visade skillnader i resonemang kring huruvida litteraturen 

bör läggas på barnens nivå eller på en högre nivå. Mitt förslag till vidare 

forskning är hur förskolan kan anta ett språkutvecklande arbete med barn med 

annat modersmål. Detta kan sägas vara av vikt då vi lever i ett alltmer växande 

mångkulturellt samhälle. 
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Bilaga 1: Samtyckesbrev 
Hej! 

Mitt namn är Anna och studerar just nu sista terminen till förskollärare vid 

Mittuniversitet i Härnösand och det är därför dags för mig att skriva mitt 

examensarbete. I mitt arbete att samla material så har jag valt att använda mig 

av intervjuer och söker nu Dig som kan tänka dig att bli en del av detta. Intervjun 

kommer att handla om barns språkutveckling och kommer att pågå ungefär 45 

minuter och även spelas in. Den inleds med ett par kortare frågor och efterföljs 

sedan av mer öppna frågor där du kommer att få möjlighet att berätta om dina 

egna uppfattningar och tankar.   

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och som du om du vill närsomhelst 

kan avbryta eller tacka nej till att svara på någon eller några frågor. Hänsyn 

kommer att tas till dig och därför kommer allt material att hanteras 

konfidentiellt. Inga namn kommer att synliggöras och det inspelade materialet 

kommer att hanteras så att endast jag har tillgång till det. Efter att materialet har 

transkriberats, analyserats och redovisats vid examinationen så kommer det att 

förstöras helt.  

 

Då intervjun är planerad att äga rum v. 44-v. 45 så skulle jag bli väldigt tacksam 

om jag får ett svar på via telefon eller mail så fort som möjligt för att kunna boka 

en tid. För säkerhets skull så kommer en påminnelse att skickas ut om jag inte får 

ett svar. 

 

Med vänliga hälsningar Anna 

 

Tel: XXX-XXXXXXX 

XXXX@XXXXXXX.XXXX.XX 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke: 

 

_______________________________________________________ 

 

Datum och ort: 

 

_______________________________________________________ 

 
 

 

 



  

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund 

Kvinna/Man 

Vad har du för utbildningsbakgrund?  

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Ålder på barnen? 

Arbetssätt/ förhållningssätt 

Kan du berätta hur ni arbetar med barns språkutveckling i er verksamhet? 

Uppfattningar 

Hur tänker du kring litteratur som ett tänkbart pedagogiskt verktyg för barns 

språkutveckling? 

Hur tänker du att man skulle kunna använda litteratur som pedagogiskt verktyg 

för barns språkutveckling?  

Hur tänker du kring högläsning i förskolan?  

Relaterar du litteratur till något annat än språkutveckling? 

Vad tror du att litteratur som verktyg kan innebära för barn och deras 

språkutveckling? 

Övrigt 

Är det något som du tycker att jag har missat att ta upp? 

Kan du ge exempel på/utveckla? 

Kan du berätta hur det går till? 

Finns det fördelar eller nackdelar? 

 

 

 


