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Abstract 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar kring användandet av barnlitteratur i ett 

normutvecklande syfte. En intervjustudie har genomförts innefattande sju förskollärare som gett 

sina reflektioner gällande bokval, dess innehåll samt hur de menar sig kunna använda litteratur i 

barngruppen i normutvecklande syfte. Forskare betonar vikten av boksamtal och dess inverkan på 

barnets förståelse av texten för att sedan kunna knyta an till sin egen livsvärld. Resultatet visar att 

majoriteten av de intervjuade förskollärarna inte känner till begreppet boksamtal. Däremot kan vi se 

att de samtalar kring den lästa boken vid temaarbeten. Studien visar att förskollärare använder 

barnlitteratur i syfte att förmedla samhällets normer och värderingar främst när de arbetar med det 

sociala samspelet i gruppen. Det är vid temaarbete som pedagogerna gör medvetna bokval. I 

diskussionen framhålls att bokens innehåll borde ha en högre prioritet hos pedagogen och att 

boksamtal borde förekomma oftare och inte enbart vid temaarbeten. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Som förskollärare har du ett stort ansvar. Föräldrarna lämnar det finaste de har, sina barn, till 

dig. Du ska ge barnet omsorg, trygghet och se till att barnet inte skadar sig. Många som inte har 

insikt i förskolans värld och läroplan tror att uppdraget slutar där. Förskollärarens arbete 

innebär emellertid mycket mer än så. Ett av de viktiga uppdragen är att ”förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på” (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 s.4). Arbetet 

med värdegrunden är kanske det viktigaste av allt. 

I en intervjuundersökning som vi gjorde under våra studier vid Högskolan Kristianstad 

vårterminen 2011 framkom tydligt att det som allmänheten tycker är viktigast att barnen lär sig 

i förskolan är det sociala samspelet. Faktakunskaper kom i andra hand. Ett samhälle där 

medborgarna är allmänbildade men inte respekterar varandra är inget hållbart samhälle. I slutet 

av 1900-talet myntades begreppet hållbar utveckling som innebär att samhället ska sträva efter 

ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. ”Hållbar utveckling är en utveckling som 

möter behovet hos nuvarande generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida 

generationer att tillgodose sina behov” (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Inom förskola 

och skola talas det om lärande för hållbar utveckling. Värdegrunden är en viktig del i detta 

lärande (a.a.). 

Värdegrunden är ett vitt begrepp och kan omfatta många olika saker som demokrati, 

jämställdhet mellan könen, kulturell mångfald med mera. Begreppet förklaras som ett 

kollektivs gemensamma grundvalar (www.wikipedia.se). I vår uppsats har vi valt att fokusera 

på normer och värderingar, främst gällande det sociala samspelet, det vill säga hur vi uppträder 

mot varandra. Som blivande förskollärare är vi nyfikna på hur barn kan ta till sig dessa 

värderingar och hur aktiva förskollärare hanterar dem i boksamtal. 

Det finns naturligtvis många olika sätt att tillägna sig normer och värderingar. Ett sätt kan vara 

att pedagogerna använder sig av skönlitteratur på ett genomtänkt sätt. Alla förskolor som vi 

varit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda utbildning har genomfört högläsning med 

barnen varje dag. Genom skönlitteratur får barnen ta del av nya världar och lär känna sig själv 

och andra vilket är en förutsättning för att kunna se ur andras perspektiv (Kåreland, 2001). 

Boken kan ta upp liknande problem som finns i barngruppen och pedagogen kan samtala med 
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barnen om vad som händer i boken utan att någon känner sig utpekad. Om barnen till exempel 

har svårt att samsas om sakerna kan pedagogen läsa en bok som har det temat.  

I vår studie vill vi undersöka om och hur förskollärarna använder barnlitteratur som ett verktyg 

för att barnen skall tillägna sig normer och värderingar. Vi vill även granska om pedagogerna i 

förskolan har någon tanke med val av litteratur i samband med högläsning för barnen. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Då högläsning oftast förekommer dagligen i verksamheten är det angeläget att som 

förskollärare ha kunskap om hur denna stund bäst tas tillvara och vilka förmågor som kan 

utvecklas hos barnen. Dessa olika förmågor kan vara språkutveckling, fantasi, empati, normer 

och värderingar. Syftet med denna studie är att undersöka hur ett strategiskt urval 

förskolepedagoger resonerar kring det egna användandet av barnlitteratur i ett normutvecklande 

syfte. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis redogör vi för tre olika teorier om hur barns moral utvecklas. Vi kommer därefter 

att övergå till skönlitteraturens betydelse för barns utveckling av normer och värderingar. 

Studiens metod redovisas samt resultatet av det empiriska materialet. Avslutningsvis diskuteras 

resultatet utifrån forskning och litteratur. 
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2. Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång av vår teoretiska utgångspunkt samt den forskning vi funnit 

gällande barns moralutveckling.  Forskningen som rör barns etik kan delas in i tre traditioner: 

den kulturella, emotionella och den kognitiva (Johansson, 2007). 

 

2.1 Vår teoretiska utgångspunkt 

Vår utgångspunkt är att vi tänker att barnen kan lära normer och värderingar i samspel med 

andra. Därmed anser vi oss ha ett sociokulturellt perspektiv på vår studie. Den sociokulturella 

lärandeteorin utgår från Vygotskij som menar att vi först lär tillsammans med andra och sedan 

på egen hand. Det är genom att delta i ett sammanhang, vara i en kontext, som lärandet äger 

rum. Vygotskij säger även att språket har stor betydelse för att utveckla våra tankar och 

kognitiva förmåga. Dialogen med den vuxne är en förutsättning för inlärning (Vygotskij, 1995). 

 

2.2 Kulturen – en källa till moral 

Johansson (2007) beskriver den kulturella traditionen. I denna tradition anses barnet omedvetet 

överta de moraliska budskap som barnet möter i kulturen. Föräldrar och andra vuxna visar 

genom sina reaktioner på barnets beteende vad som är rätt och fel. Barnet lär sig normer och 

värden genom imitation, identifikation och förstärkning. Barnet anses inte själv vara aktiv i sitt 

skapande av moral utan övertar samhällets värderingar. Barnet tolkar visserligen moraliska 

budskap och rutiner, men dessa är redan värderade av det omgivande samhället. Barnet ses som 

mottagare och inte medskapare av sin moraliska utveckling. Detta synsätt har kritiserats för att 

vara en förenklad förklaringsmodell och synsättet ger inte svar på de skillnader i tankar om 

moral som finns i ett samhälle. Det finns emellertid även den interaktiva kulturella traditionen 

där barnet förmodas utveckla moral genom interaktion och samspel med andra. Barns moral ses 

inte bara som en överföring från till exempel vuxna, utan man menar att barnen aktivt tolkar 

och omskapar moraliska innebörder och anpassar de till sin livsvärld (a.a). 

Damon (1990) har studerat de interaktiva processer, samspelet, som ligger till grund för barns 

sociala liv. Damon kom fram till att moral inte är ett antal normer som vuxna förser barn med. 

Moral utvecklas i barns samspel med föräldrar och vänner. Så snart barnet kommunicerar med 
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andra har det tillgång till sin kulturs värden och föreställningar. Detta inträffar tidigt i livet, 

redan från födseln. Ur denna erfarenhet av relationer, de värden och normer som synliggörs i 

kulturen och i möten med andra formar barnet en egen identitet och egen moral. Man kan inte 

jämföra barns moral med vuxnas enligt Damon, eftersom barns värld skiljer sig från vuxnas. 

Om vuxna ska förstå barns moral måste det ske inom den kontext som är barns värld.  

Frønes (1995)
1
 menar att kommunikativ kompetens är en viktig förmåga som fordras för att 

utveckla moral. Exempelvis måste normer som skapas mellan människor i olika sociala och 

kulturella sammanhang, kunna motiveras och ifrågasättas genom kritisk argumentation. Moral 

handlar inte om att tolka och reflektera över abstrakta principer enligt Frønes, utan om att 

kunna uppfatta att sociala situationer är komplexa och mångfasetterade. Kommunikativ 

kompetens handlar om förmågan att tolka situationer på flera sätt, att reflektera över dem och 

att handla därefter (Frønes, 1995, refererat i Johansson, 2003). Här menar vi att barnboken kan 

vara en utgångspunkt för att tillsammans med barnen diskutera och reflektera över en händelse. 

Barnens olika uppfattningar kan synliggöras och barnen lär av varandra (Pramling, 2003). 

Kommunikativ kompetens
2
 förutsätter kognitiv kompetens och kan inte heller utvecklas utan 

att barnet har erfarenheter av samspel med andra. Enligt Frønes (1995) lär sig inte barn 

kommunikativ kompetens främst av vuxna utan detta utvecklas huvudsakligen i barns samspel 

med varandra.  

 

2.3 Den kognitiva traditionen – moralutveckling i stadier 

Den kognitiva traditionen intresserar sig för barns förmåga att göra moraliska 

ställningstaganden, att resonera och att dra slutsatser om moraliska dilemman. Den kognitiva 

traditionen baserar sin forskning på Piagets stadieteorier och synsättet om att moral och logik 

hör ihop. Moralen utvecklas successivt genom stadier menar Piaget, tillsammans med den 

kognitiva utvecklingen. Anhängare av den kognitiva traditionen menar alltså att barnets moral 

utvecklas med barnets ålder och tänkande. Enligt Piaget handlar moral om objektiv rättvisa och 

förutsätter förmåga till samarbete och ömsesidig respekt. Allteftersom tänkandet hos barnet 

utvecklas blir dess moral alltmer avancerad. Piaget menar att eftersom små barn saknar logiskt 

                                                        
1
 Tillgång till originalkällan saknas då vi inte funnit den vid sökning.  

2 Kommunikativ kompetens handlar om förmågan att tolka situationer på flera sätt, att reflektera över dem och att 

handla därefter (Frønes, 1995, refererat i Johansson, 2003). 
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tänkande så kan de inte ta ställning till moraliska dilemman. Ur en sexårings perspektiv handlar 

moral om att lyda vuxna och följa de regler som vuxna har bestämt. Först vid åtta års ålder eller 

senare, har barnets tänkande utvecklats tillräckligt för att barnet ska kunna göra självständiga 

och objektiva moralbedömningar. Piaget framhåller att startpunkten och drivkraften i 

moralutvecklingen är de tidiga och ömsesidiga känslor som skapas mellan barn och förälder. 

Små barns moral styrs i första hand av de vuxna i barnens närhet. De litar helt till att de vuxnas 

sätt att handla är det rätta och att handlandet bottnar i ett välgrundat moraliskt värde. Den 

moraliska förmågan grundar sig i logik och samspel som sedan leder till ökad ömsesidig 

respekt och förståelse (Piaget, 1960).  

 

2.3.1 Moralutveckling i förskolan 

Piaget (1960) anser att undervisning i huvudsak handlar om att stöta barnet från dess 

egocentriska tanke – och känslovärld till samarbete. Han säger också att läraren skall samarbeta 

med eleverna och arbeta utifrån barnets inre drivkraft. Samtidigt, menar Piaget, kan inte läraren 

enbart förlita sig på barnets egen drivkraft utan förståelsen för moraliska och logiska normer 

uppnås i samspel med andra. Läraren bör istället ge utrymme för barnen att skapa sina egna 

ställningstaganden om vad som är rätt respektive fel och inte implementera regler för moral 

som barnen förväntas följa (Piaget, 1960). 

 

2.4 Empati – förutsättning för moral 

Den emotionella traditionen hävdar att känslor, främst empati är ett villkor för moraliskt 

handlande. Begreppet empati kan förklaras på olika sätt och forskarna är oense om vissa 

aspekter av begreppet (Johansson, 2007). Till exempel hävdar vissa att empati förutsätter att 

barnet kan se sig själv som åtskild från andra, medan några menar att detta inte är nödvändigt. 

En definition som de flesta är överens om är att ”empati innebär att den person som erfar någon 

annans obehag själv upplever samma eller liknande känsla” (Johansson, 2007 s.53). 

Hoffman (2000) menar att empatisk och kognitiv utveckling följs åt och samspelar med 

varandra. Förmågan att känna empati är medfödd och från början primitiv och automatiserad 

enligt Hoffman. Exempel på detta är att små barn ofta ”smittas” av andras känslor. Börjar ett 

barn gråta i en småbarnsgrupp följer flera efter. Hoffman menar att människan som art inte 
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hade överlevt om alla bara tänkte på sig själva. I jägar- och samlarsamhället krävdes det att 

man hjälpte varandra för att klara sig. Hoffman talar om att människan har ”helping genes” 

(Hoffman, 2000 s.1). 

Som avslutning på genomgången av de tre traditionerna vill vi nämna att Johansson (2007) 

menar att hur barns moral utvecklas är ett komplicerat forskningsområde och att många saker 

kan påverka. Hon nämner bland annat samhälle och kultur, barns utveckling, genus och 

erfarenheter. Johansson efterlyser en holistisk forskning där man tar hänsyn till hela barnets 

livsvärld. Forskningstraditionerna är inte fullständiga på så vis att de enbart ser 

moralutveckling ur ett perspektiv. Författarna likväl Johansson menar att de tre 

forskningstraditionerna gemensamt bidrar till barnets moralutveckling. 

 

2.5 Pedagogens förhållningssätt till barns moral 

Johansson (2007) menar att vilken tradition förskolläraren förespråkar har betydelse för på 

vilket sätt denne arbetar med normer och värderingar i barngruppen. Ofta är förskolläraren 

omedveten om sitt eget förhållningssätt till normer och värderingar, men det bottnar som regel i 

någon av de tre traditionerna, enligt Johansson. Huruvida pedagogen har uppfattningen att 

barns moral har sin grund i kognitiva eller emotionella förmågor eller i samspelet med andra 

har betydelse för hur pedagogen förhåller sig till barns moral. Förskolläraren bör alltså fundera 

på hur hen ser på barns moralutveckling (a.a.). Troligen är det så, att hur förskolläraren ser på 

barns moralutveckling hänger samman med vilken kunskapssyn förskolläraren har. 

Enligt läroplanen för förskolan tillägnar sig barn etiska värden och normer främst genom 

konkreta upplevelser. ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga 

som förebilder” (Läroplanen för förskolan, 1998, reviderad 2010 s. 4). Läroplanens syn på hur 

barns moral utvecklas stämmer mest överens med den interaktiva kulturella traditionen anser 

vi. Den interaktiva kulturella traditionen bygger på Vygotskij och det sociokulturella 

perspektivet vilket till stor del genomsyrar dagens läroplan. 
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2.6 Samtalets betydelse för empatin 

Brown och Dunn gjorde 1996 en longitudinell studie (Johansson, 2007). Studien visade att om 

man inom familjen diskuterade vad som kunde ligga bakom olika beteenden underlättade det 

barns förståelse för andras känslor. Studien bekräftar vår tanke om att diskussioner och 

boksamtal är viktiga för att barn ska utveckla förmågan att se ur andras perspektiv. 

Forskningen brottas med problemet att kunna inta barns perspektiv vilket vi i Johanssons 

efterföljd anser är omöjligt. Vi kan inte veta om barnet känner empati och därför handlar på ett 

visst sätt. Vi menar att en påhittad händelse som barnen får diskutera och dra slutsatser kring är 

ett bra sätt att undersöka barns tankar kring moralfrågor (Pramling, Asplund Carlsson och 

Klerfelt, 1993). I barnlitteraturens värld påverkas inte barnet av eventuella skuldkänslor utan 

kan objektivt ta ställning till en moralisk fråga. Vi ska undersöka om förskollärarna på fältet 

använder sig av skönlitteratur som ett verktyg för att barnen ska tillägna sig etiska värden och 

normer. Först ska vi presentera barnbokens pedagogiska betydelse. Tanken att man kan 

använda sig av skönlitteratur för att lära barn samhällets normer och värderingar är inte ny. 

Nedan följer en genomgång av hur barnboken har växt fram och hur man har tänkt kring 

normer och värderingar i barnböcker genom historien. Informationen i detta avsnitt är hämtad 

från Kåreland (2001). 

 

2.7 Historik 

De första barnböckerna som gavs ut hade endast ett pedagogiskt syfte och tanken var inte att 

underhålla barnen. Böckerna användes i barnuppfostran för att göra barnen till goda kristna. 

Samhällets normer och värderingar skulle implementeras genom boken. Underhållningsvärdet i 

dessa böcker var inte så stort vilket ledde till att barnen läste böcker avsedda för vuxna. Ett 

flertal av det som idag kallas för klassiska barn och ungdomsböcker var från början inte skrivna 

för barn utan vuxna. Robinson Kruse och Gullivers resor är exempel på sådana böcker. 

På 1700-talet kom barnboksproduktionen igång i större omfattning. Upplysningsidéerna 

avspeglades i barnböckerna som inte längre hade fokus på den kristna fostran utan ville få 

barnen att lära sig att använda sitt förnuft. En genre som fick ett uppsving under 1700-talet var 

fabeln. Inte heller fabeln var från början riktad till barn, men på 1700-talet lästes den för barn 
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med ett undervisande syfte. Fabeln avslutas med ett visdomsord som till exempel: ”Ingen litar 

på en lögnare, inte ens när han talar sanning”. 

Under romantiken växte det fram en ny syn på barnet och barnlitteraturen. Sagor, rim och 

ramsor ansågs under denna tid vara lämplig läsning för barn. Man såg på barnet som 

oskuldsfullt och sagorna skulle utveckla barnets känslor och fantasi som var romantikens 

ledord. 

Under 1800-talet fortsätter den moraliserande barnboken att vara den mest framträdande. Man 

tänkte att om barnen fick läsa om snälla barn skulle de själva bli snälla och om de läste hur det 

gick för stygga barn så skulle de avstå från att bete sig illa. Tanken att barn ska lära sig och 

utvecklas genom att läsa skönlitteratur är alltså inte ny utan är genomgående om man ser bakåt 

i tiden. Vad menar då dagens författare och forskare att barn kan lära sig genom att höra en text 

och/eller saga? 

 

2.8 Högläsning för barn 

Granberg (1996) har sammanfattat högläsningens pedagogiska uppgift i tio olika punkter. Då vi 

är intresserade av högläsning i ett normutvecklande syfte är det den sista punkten som vi 

intresserar oss för, nämligen att sagan/bilderboken är empatigrundande. Granberg menar att 

högläsningsstunden ger barnen möjlighet att identifiera sig med och känna sympati för bokens 

personer. Det ger barnen en början till förståelse för känslor och upplevelser. 

Ekelund (2007) skriver att barnen i böckernas värld får ta del av andras berättelser och kan 

jämföra med sina egna erfarenheter. Barnet kan känna igen olika känslouttryck som till 

exempel rädsla som kan bearbetas genom bokens berättelse. Barnet får en förståelse för att 

andra kan känna som jag. Barnet får även ta del av andra sätt att vara som inte alls stämmer 

överens med hur hen själv är. Den viktiga förståelsen att vi är olika, men lika mycket värda. 

Ekelund betonar även hur viktigt samtalet är efter högläsningen. Pramling, Asplund Carlsson 

och Klerfelt (1993) menar att det inte är säkert att barnen uppfattar berättelsen som vi vuxna 

gör. 
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2.9 Boksamtal 

I samtalet efter högläsningsstunden får pedagogen en föreställning om hur barnen har uppfattat 

berättelsen och skilda tolkningar och åsikter kan bli synliga. Barnen lär av varandra och 

pedagogens uppgift är att synliggöra barnens olika tolkningar och lära barnen att alla tankar och 

åsikter är lika mycket värda (Pramling, 2003). 

Vid högläsning för barn i grupp förekommer ofta envägskommunikation eftersom ett samtal 

som är givande för alla kan vara problematiskt. Skillnaden mellan att läsa hemma för sitt barn 

och att läsa för en grupp barn på förskolan är enligt Karweit att vid en- till- en- läsning är 

barnet interaktivt medan vid läsning i grupp är barnet passivt. Vid läsning för ett barn är 

möjligheten till kontinuerlig kommunikation under läsningen större än vid läsning för barn i 

grupp.  Anledningen till svårigheten kring att skapa ett samtal kring boken med en grupp barn, 

är att alla barn vid högläsning skapar sig olika associationer. Om alla barns olika tankar och 

uppfattningar skulle få utrymme och gensvar av läsaren, då skulle berättelsen bli 

osammanhängande och tappa fart. Risken är då att många av lyssnarna skulle tappa 

koncentrationen på berättelsen (Karweit, 1994 refererad i Dominković, Eriksson, Fellenius. 

2006). En spontan tanke är att högläsning bör ske i mindre grupper samt att boksamtalet till stor 

del bör förläggas efter sagans slut. 

Dysthe (1996) och Molloy (2002), har uppmärksammat att ett gott boksamtal fördjupar 

innehållet i boken. Innehållet i boken har stor betydelse och kommer alla barn till del genom 

högläsning förutsatt att de kan koncentrera sig samt att samspelet med läsaren är gott. Genom 

innehållet i boken får barnen med sig kunskaper om olika miljöer, relationer, etik samt att lära 

sig läsa bilder i allt större utsträckning. Ett gemensamt boksamtal efteråt kan också öka 

förståelsen för innehållet i berättelsen och kan för barnen leda till nya dimensioner. Ju äldre 

barn desto mer kan de bidra i samtalet och även lyssna till varandras synpunkter. 

Obondo och Benckert (2000), konstaterade efter forskning att boksamtal som präglas av att 

sagoböcker med innehåll där barnet kunde relatera till sina personliga erfarenheter och där 

barnets egna reaktioner utvecklades och uppmuntrades gav goda resultat gällande barnets 

språkutveckling. Samtidigt säger Meyer och Wardrop i en rapport från 1994, att det kan bli en 

övertro på högläsning som ett medel som skall lösa alla problem. Att tidigt läsa högt för barnen 

är det som ger bäst effekter för god senare literacyutveckling. Men barn blir inte skickligare 
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läsare av att lyssna till mycket högläsning. (Meyer & Wardrop, 1994, refererat i Dominković 

et.al, 2006).  

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) menar att barn kan lära sig av sagan hur 

världen fungerar och hur man ska bete sig i den. Förutsättningen är att barnen får möjligheter 

att reflektera och diskutera sagans innehåll. Det räcker inte att läsa sagan och tro att barnet har 

förstått. Sagan behöver bearbetas genom till exempel lek, dramatisering, skapande, 

återberättande och diskussioner (a.a.). 

Ekelund (2007) anser att om man har förmågan att samtala om böcker man läst kan man även 

uttrycka sig om annat i livet. Våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen är 

att barn som har svårt att uttrycka sig verbalt lättare hamnar i konflikter. 

Simonsson (2004) redogör i sin avhandling för två olika studier (Öman, 1984,1986 och 

Williams- Granelds, 1989) som visar att lässtunden i förskolan oftast är en oplanerad aktivitet. 

Barnen ges inte heller tillfälle att reflektera över innehållet i boken. Lässtundens funktion är 

enligt studierna att samla gruppen eller som tidsutfyllnad mellan två aktiviteter. 

 Jönsson (2009) menar att vad elever läser och skriver inte debatterats. Utgångspunkten har 

varit att det är viktigare att man läser än vad man läser. Jönsson efterlyser en diskussion kring 

innehållsfrågan och vikten av att lära barnen att bli kritiska läsare. En kritisk läsare kan till 

exempel genomskåda reklam, fundera på ur vilket perspektiv en text är skriven och vems röst 

som blir hörd. Grundvalen i detta arbete är gemensamma boksamtal och diskussioner kring 

texten. 

Litteraturgenomgången visar att barnboken kombinerat med boksamtal är ett användbart 

verktyg för att lära barn om livet och att förstå sig själv och andra. Hur använder pedagogerna 

sig av barnlitteratur i verksamheten? Vi ska undersöka hur några utvalda förskolepedagoger 

resonerar kring det egna användandet av barnlitteratur i ett normutvecklande syfte. 
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3. Metod 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie eftersom vi ansåg att det var på så 

sätt som vi bäst fick svar på vår frågeställning. Denscombe (2009) menar att om forskaren vill 

ta reda på personers uppfattningar, åsikter eller erfarenheter av ett fenomen är intervju en 

lämplig metod. Den semistrukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren har förberett 

frågor eller ämnen som ska tas upp i intervjun. Intervjuaren är emellertid flexibel och tar 

frågorna i den ordning som det faller sig naturligt och lämnar mycket utrymme åt informanten 

att uttrycka sina åsikter. Den semistrukturerade intervjun är utformad som ett samtal (a.a.). 

 

3.1 Urval 

Vi har valt att intervjua förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 3 till 6 år. Detta på grund 

av att de äldre barnen generellt har ett mer utvecklat språk och kan lättare föra diskussioner om 

egna erfarenheter och upplevelser. De yngsta barnen har svårt att tala om abstrakta ting, det 

som inte sker här och nu, därför har vi valt de äldsta barnen eftersom de har större förmåga till 

abstrakt tänkande (Liberg, 2006). Ett annat val var att informanterna skulle arbeta på olika 

förskolor. Anledningen var att se om olikheter fanns gällande tankar och arbetssätt kring 

användandet av barnlitteratur. 

3.2 Undersökningsgrupp 

I vår undersökning har vi intervjuat sju förskollärare. Vår ambition var att informanterna skulle 

arbeta på olika förskolor med anledning av att få omfångsrikare empiri kring arbetet med 

barnlitteratur. Antal år i yrket varierade mellan 6 månader och 25 år. Förskollärarna arbetar på 

fem olika förskolor i södra Sverige. Anledningen till att det endast blev fem förskolor var på 

grund av tidsbrist både gällande författarna och därtill även informanterna. Det förekom även 

sjukdomar i verksamheten som gjorde att intervjuer fick ställas in. Författarna har tidigare 

vikarierat eller gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på förskolorna. Tanken bakom valet av 

tidigare kända informanter var att intervjuerna troligtvis skulle bli mera innehållsrika på grund 

av detta. Vår avsikt var att både intervjuare och informant skulle känna sig mer bekväm i 

situationen. Denscombe (2009) menar att relationen mellan intervjuare och informant har 
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betydelse för frispråkigheten. Det är också av betydelse att inleda med en enkel fråga för att 

minska eventuell nervositet (a.a.). 

 

3.3 Insamlingsmetod 

Intervjuernas längd varierade från cirka 5 minuter till 16 minuter och skedde avskiljt från 

verksamheten . Ljudupptagning kombinerat med skriftliga anteckningar har gjorts. Författarna 

har under intervjun haft olika ansvarsområden, en ansvarade för dialogen med informanten 

medan den andre antecknade och gjorde ljudupptagning. Vi strävade efter att ställa öppna 

frågor det vill säga frågor utan fasta svarsalternativ, inga ja eller nej-frågor (Patel och 

Davidson, 2003). Våra förberedda frågor var allmänna frågor kring högläsningsstunden. 

Intervjun innehöll inte konkreta frågor gällande användandet av barnlitteratur i ett 

normutvecklande syfte. Utgångspunkten var att inte leda in informanterna på detta område. 

Förhoppningen var emellertid att informanterna utifrån frågorna självmant skulle komma in på 

normer och värderingar. Vi ville undvika att informanterna svarade på frågorna på ett sätt som 

de trodde att vi ville att de skulle svara.  

 

3.4 Bearbetning och analys 

Huvudsyftet med en kvalitativ intervju är att ta reda på människors uppfattningar och 

upplevelser av ett fenomen. Den kvalitativa bearbetningen förespråkar ingen bestämd metod. 

Det väsentliga är att läsaren klart och tydligt kan följa arbetsprocessens gång. Som forskare i en 

intervju ska du i din tur tolka det som informanterna har berättat, denna tolkningslära kallas 

med annat namn för hermeneutiken (Patel och Davidsson 2003). 

Vi har transkriberat intervjuerna, tolkat deras svar och därefter sett mönster som vi sedan dragit 

slutsatser utifrån. Denscombe (2009) menar att man som forskare måste ställa sig frågorna: vad 

är det egentligen de berättar för mig? Samt, vad berättar de inte? Det är också viktigt att tänka 

på att man genom intervjuer får reda på hur människor tänker eller säger, inte hur de gör. 
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3.5 Etiska överväganden 

Samtliga inspelade intervjuer behandlades med största respekt med hänsyn till informanten och 

dennes integritet. Samtliga inspelade intervjuer ska raderas efter examination. 

Vetenskapsrådet lyfter fram fyra huvudkrav som ligger till grund för skydd för individen. Dessa 

fyra huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Viktigt är att informanterna underrättas att de kommer att vara anonyma i 

undersökningen och namnges med fiktiva namn i uppsatsen. Självklart poängterar vi att 

undersökningen är frivillig. Vetenskapsrådet betonar att det är viktigt att före en intervju 

informera informanterna om forskningens syfte, detta för att undvika några missförstånd. 

Informanterna får även veta att ljudupptagning och transkriberingen av intervjun inte är något 

som kommer att användas efter avslutad bearbetning. Vi meddelar klart och tydligt att 

inspelningen kommer att raderas efter undersökningens slut (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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4. Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet och i analysen diskutera utfallet av resultatet. 

Efter bearbetning av intervjuerna kom vi fram till att barnlitteratur används i ett 

normutvecklande syfte. Det medvetna bokvalet förekom oftast gällande temaarbeten, då ett 

specifikt ämne ska belysas för barnen. I samband med detta planerade även informanterna ett 

samtal kring boken tillsammans med barnen för att få ökad förståelse för vad barnen uppfattat. I 

övrigt hade majoriteten av informanterna inte hört talas om boksamtal men de uppgav att 

diskussioner kring den lästa boken förekom i temaarbeten, samt om barnen själva tog upp 

någonting. 

 

4.1 Barnlitteratur används i ett normutvecklande syfte 

Högläsningens syfte visade sig i huvudsak vara en stund för barnen att varva ner, en lugn stund 

som oftast förekom efter lunch. Informanterna är överens om att högläsning är en viktig del i 

barnens vardag. Andra syften med högläsningen uppgavs vara stimulans av språkutveckling, 

fantasin, känslor, empati med mera. Endast en av informanterna uppgav spontant att 

barnlitteratur är ett bra hjälpmedel i arbetet med värdegrunden i förskolan. Övriga informanter 

resonerade efter viss vägledning att barnlitteratur är ett bra verktyg i arbete med normer och 

värderingar. Det var först när informanterna fick exempel på en boks innehåll som de uppgav 

att de använde barnlitteratur i ett normutvecklande syfte. Detta förekom oftast när de upplevde 

problem i barngruppen. En av informanterna, Lena, uttrycker det på följande sätt: 

Det använder vi ju ofta. Om man har till exempel en grupp med flera väldigt dominanta 

ledartyper. Det blir mycket konflikter i gruppen, många starka viljor som krockar. Det finns ju 

jättebra böcker, alltså sagoböcker som har det temat att man ska va snäll och samsas och turas 

om och sådär. 

När pedagogerna arbetar med det sociala samspelet i gruppen, även kallat kompistema, 

använde pedagogerna sig ofta av barnlitteratur i ett normutvecklande syfte. 

 

 

 



19 

 

4.1.1 Analys 

Det finns en djupgående tradition som säger att barn kan lära sig normer och värderingar 

genom böcker (se Kåreland, 2001). Denna kunskap tas tillvara oftast då pedagogen upplever att 

det finns ett problem i barngruppen. Vid sådana tillfällen upplevs barnlitteratur som ett bra 

hjälpmedel vid till exempel konflikthantering. Anledningen till att barnlitteratur endast vid 

upplevda problem används för att tillägna sig normer och värderingar kan vara att boken har så 

många användningsområden. Den stimulerar språkutveckling, fantasi, är en källa till fakta med 

mera. 

 

4.2 Medvetna bokval i samband med temaarbeten 

Litteraturen som lånades till förskolan grundade sig främst i barnens intressen. Vid spontana 

lässtunder valde barnen ofta själva bok, vilket medföljde att pedagogen inte lade någon större 

vikt vid valet av bok. Tanken att det är viktigare att man läser än vad man läser (Jönsson, 2009) 

framstod som en genomgående omedveten tanke hos informanterna. Informanterna uttrycker 

att innehållet i boken har betydelse men säger samtidigt emot sig själva då de inte gör medvetna 

bokval annat än vid temaarbeten. Andra tankar vid bokval var att boken ska passa 

åldersmässigt och vara lagom lång. Några tänker även på att variera utbudet på litteratur så att 

barnen får tillgång till att möta olika typer av texter och berättelser. 

Verksamheten skilde sig åt vid temaarbeten. Noggrann planering förekom gällande val av 

barnlitteratur i syfte att förstärka budskapet kring temat. Valet av barnlitteratur vid temaarbeten 

var medvetna medan övriga högläsningsstunder tedde sig mera oplanerade och oreflekterade. 

Informant Stina svarade så här på frågan: 

- Tänker ni på innehållet när ni väljer bok?” 

- Ja, det gör man ju. Kanske inte alltid, men just nu gör vi ju det till exempel för nu håller vi ju 

på med projekt så nu försöker vi ju hitta böcker som lite kan kopplas till projektet. 
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På frågan om hur pedagogerna tänkte när de valde bok var det ingen som nämnde innehållets 

betydelse. Det var först när vi konkret frågade om innehållet har betydelse vid bokval som 

informanterna uppgav att de tänkte på innehållet
3
. 

 

4.2.1 Analys 

Den pedagogiska utgångspunkten är mer synlig vid temaarbeten då informanterna tänker på 

bokens innehåll med temat som utgångspunkt. Vid övriga tillfällen läggs ingen större vikt från 

förskollärarens sida vid innehållet i boken utan då är barnets intresse i fokus. Att de inte gör 

medvetna bokval kan grunda sig i tidigare traditioner som säger att det är viktigare att man 

läser än vad man läser (Jönsson, 2009). Förskolläraren läser då mer med tanke på 

språkutveckling.  I läroplanen för förskolan 1998, reviderad 2010, står det att barnen skall ha ett 

visst inflytande i verksamheten. Läroplanen talar även för att verksamheten skall utgå ifrån 

barnens intressen och erfarenheter. Detta kan ligga till grund för att pedagogerna låter barnen 

själva välja böcker. 

 

4.3 Boksamtal – område okänt! 

Majoriteten av informanterna hade inte hört talas om boksamtal. Informant Anna uttalade sig 

på följande vis vid intervjun: 

- Boksamtal. Ska det vara med barnen? 

- Ja 

- Inte så när du säger ordet så, boksamtal. 

Däremot uppgav informanterna att de hade diskussioner med barnen kring läst bok vid ett 

flertal tillfällen.  Det var alltså ingenting som skedde dagligen eller vid varje lässtund. Vid 

temaarbeten förekom emellertid diskussioner om den aktuella boken för att förstärka temats 

innehåll. På frågan om det förekommer diskussioner kring boken med barnen svarade Karin på 

följande sätt: 

- Diskussioner… 

- Om man tänker att man har ”kompistema”. 

                                                        
3
 Se Bilaga 1, fråga 5 och 6.  
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- Då har man ju det. Men kanske inte i vanliga fall om man sitter i soffan och bara läser en bok. 

Då gör man ju inte det. Men just om man tar en bok medvetet så då använder man ju den till 

det. 

Två av informanterna nämnde att barnen ibland fick återberätta sagan. Syftet var att träna 

språket och att se vad barnen hade förstått.    

 

4.3.1 Analys 

Majoriteten av informanterna känner inte till begreppet ”boksamtal” och saknar därmed 

kompetens kring området. Däremot förekom diskussioner mellan förskollärare och barn vid 

temaarbeten och vid spontana tillfällen. Vikten av boksamtal har troligen inte poängterats i 

tidigare förskollärarutbildningar eftersom området är i stort sett okänt och inte praktiseras. 

 

4.4 Barnboken – empatigrundande 

Majoriteten av informanterna gav uttryck för att barnboken utvecklade empatisk förmåga hos 

barnen. De menar att barnen kan associera och relatera till innehållet i boken till sin egen 

vardag. Högläsningsstunden ger barnen möjlighet att identifiera sig och känna sympati för 

bokens personer. Det ger barnen en början till förståelse för känslor och upplevelser. Eva 

uttalar sig på följande vis vad gäller utvecklande av empati genom barnböcker: 

- … att se hur andra har det och leva sig in i en annan historia. Och sen kan man knyta ihop det 

med ”kommer ni ihåg vad som hände ute på gården?” ”och det var ju det som hände i 

boken”… 

Flera informanter uppgav att de försökte koppla bokens innehåll till barnens vardag. Detta 

gällde främst kompistema då man försöker få barnen att se samband med vad som händer i 

boken och vad som händer i barngruppen. De samtalar om känslor och upplevelser och strävar 

efter att barnen ska förstå hur andra kan känna sig och att andra kan känna som jag. 
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4.4.1 Analys 

En genomgående uppfattning var att barnboken kan stimulera till empatisk förmåga hos barnen. 

Denna uppfattning hänger troligtvis samman med att barnboken kan vara normutvecklande. 

Samtidigt som barnen genom boken lär sig om hur man ska vara mot varandra beskrivs ofta hur 

personerna i boken känner sig. Detta förväntas barnen ta till sig och tänka på i liknande 

situationer i vardagen. 

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi val av metod i metoddiskussionen och jämför vårt resultat med det 

forskningen kommit fram till i resultatdiskussionen. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I teorin nämner flera forskare/författare vikten av boksamtal (Dysthe, 1996, Ekelund, 2007, 

Molloy, 2002, Pramling et al, 1993). I empirin visar det sig att majoriteten av informanterna 

inte känner till begreppet. I och med bristande kunskap kring boksamtal tillägnas inte barnen 

den bearbetning av böckernas innehåll som forskarna menar är av stor betydelse. Att förstå 

innebörden av bokens innehåll är viktigt för att barnet skall kunna koppla det till sin egen 

vardag. Lika så att i förlängningen läsa böcker för att förstå sin omvärld, det vill säga förstå 

syftet med att läsa. En barnbok eller saga har ett budskap, någon vill berätta något. Pramling, 

Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) menar att sagan behöver bearbetas för att barnet skall få 

ökad förståelse för hur omvärlden fungerar. Detta kan tillgodoses i verksamheten genom att låta 

barnen diskutera, dramatisera, skapa och/eller leka sagans innehåll. Vår studie visar att detta 

inte görs i så stor utsträckning. En tanke är att svårigheter i de äldre åldrarna att förstå mer 

avancerad text kan avhjälpas genom att barn från tidig ålder lär sig att kommunicera och 

reflektera kring en text. Vi anser att kännedom om hur viktig bearbetningen och reflektionen 

kring en text är borde komma alla förskollärare till del genom till exempel fortbildning. 
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5.1.1 Traditionernas betydelse för moralutveckling 

Johansson (2007), menar att förskollärarna mer eller mindre medvetet grundar sitt 

förhållningssätt till barns moral på någon eller några av de tre traditionerna kring barns 

moralutveckling. ”Forskningen visar också att lärare, mer eller mindre medvetet, tolkar barns 

moral med utgångspunkt i de idéer som kan kopplas till traditionerna och relaterar också sin 

undervisning till dessa” (Johansson, 2007 s. 4). 

I vårt empiriska material tycker vi oss se inslag av alla tre traditioner hos varje informant. Vi 

ser den kulturella traditionen i informanternas tankar om att skönlitteratur kan överföra 

samhällets normer och värderingar. Genom samtal och interaktion med varandra kring det lästa 

tar barnet till sig moraliska innebörder och kopplar till sin livsvärld, interaktiv kulturell 

tradition. Den emotionella traditionen lyser igenom i tankarna om att barn kan utveckla 

empatisk förmåga vid användandet av barnlitteratur. Hos informanterna finns tanken att empati 

och förmågan att ta andras perspektiv har betydelse för att utveckla moral. Den kognitiva 

traditionen framträder i informanternas tankar om att de väljer bok och ämne efter ålder. Vi 

tycker inte att vi kan se att informanterna grundar sitt arbete kring moral runt en specifik 

tradition. Vår studie undersöker en begränsad del av informanternas arbete kring moral och 

värdegrundsfrågor då vi endast undersökt högläsningsstunden. Det är svårt att dra några 

slutsatser kring vilken eller vilka traditioner informanterna utgår ifrån. Uppfattningen vi fått är 

att alla tre traditionerna samverkar och bidrar till utveckling av barns moral. Det går att se 

kopplingar till läroplanen då informanterna ofta hänvisar moraliska händelser i litteraturen till 

konkreta händelser i barnens vardag. ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser” (Lpfö 98, reviderad 2010 s. 4). 

 

5.1.2 Högläsningsstundens funktion i verksamheten 

Liksom Simonsson (2004) redogör för i sin avhandling tycks högläsningsstunden ofta vara en 

oplanerad aktivitet. Något barn eller pedagogen väljer en bok ur boklådan som sedan läses 

gemensamt efter lunch. Det händer att barn och pedagoger samtalar kring det lästa, men det 

finns oftast ingen i förväg planerad tanke om detta. Undantag gäller vid temaarbeten. Vi menar 

att förutsättningarna för att det ska bli en bra diskussion ökar om pedagogen har tänkt igenom 

vilka frågor som kan ställas för att det ska bli ett givande samtal. 
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Vi ifrågasätter även tidpunkten för högläsningen. Högläsningen sker efter lunch hos samtliga 

informanter. På några förskolor kallas högläsningen läsvila och barnen ligger på madrasser och 

vilar. Boksamtal är svårt att förena med läsvila. En tanke är att istället förlägga 

högläsningsstunden till förmiddagen, förslagsvis vid fruktstunden. Då är barnen någorlunda 

utvilade och pigga och orkar lyssna mer aktivt. Ett annat förslag är att ha två 

högläsningsstunder. Läsvilan efter lunch har en viktig funktion som en lugn stund efter maten 

och ibland måste det vara tillåtet att läsa bara för nöjes skull. Anledningen till att många 

förskolor valt att förlägga högläsningsstunden till efter lunchen kan säkert kopplas till att de då 

ofta är mindre personal. Någon ska lägga de små barnen och någon ska ha rast. Precis som 

studierna som Simonsson (2004) redogör för kan högläsningsstundens syfte bli att samla 

gruppen, något att ta till i väntan på att övrig personal ska bli klara med sina sysslor. Inga 

informanter har uttryckt sig på detta vis, men funderingar kring varför alla förskolor i studien 

har högläsningsstunden efter lunch uppkom. Säger det något om hur pedagogerna tänker om 

det huvudsakliga syftet med högläsningen? 

 

5.1.3 Barnboken som verktyg 

Vår undersökning visar att informanterna använder sig av barnlitteratur i ett normutvecklande 

syfte. Kompistema var ett tema som praktiserades på i princip alla förskolor. I kompistemat kan 

barnen relatera till sina egna erfarenheter vilket gör att barnen lättare kan samtala och uttrycka 

sig kring temat vilket visat sig främja språkutvecklingen på ett positivt sätt (Obondo & 

Benckert, 2000). Vi ser det naturligtvis som mycket positivt att pedagogerna använder 

barnlitteratur som ett verktyg för att barnen ska tillägna sig normer och värderingar. Vi önskar 

bara att det gjordes i större utsträckning och i andra sammanhang. Kompistema var det enda 

tema som nämndes. Kompistemat täcker de normer och värderingar vi intresserade oss för i den 

här undersökningen, det vill säga det sociala samspelet, hur vi är mot varandra. Vi menar 

emellertid att det finns fler värden i livet att diskutera och att man kan göra det även med små 

barn. Vi tänker till exempel på genus, rättvisa, etnicitet och så vidare. Det är förvånande att 

ingen pedagog tänkte på genus när de valde barnbok då vi upplever det som ett ämne som är 

aktuellt. I allmänna utbildningsområde 1 för lärare ingår ett moment som handlar om genus i 

skönlitteraturen
4
. Vi finner det anmärkningsvärt att ingen av informanterna reflekterade över 

                                                        
4 Se bilaga 2 
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genus, då några av informanterna är relativt nyutexaminerade och borde genomgått kursen i sin 

utbildning. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vi har använt oss av rätt metod då vi har fått svar på vår frågeställning. Studiens 

syfte var att undersöka om och hur förskollärarna använder barnlitteratur som ett verktyg för att 

arbeta med normer och värderingar i barngruppen. Vi ville undersöka om pedagogerna i 

förskolan hade någon tanke med valet av litteratur i samband med högläsning. Trots att svaren 

på frågorna var tillfredställande uppdagades det några saker som kunde gjorts annorlunda. 

Bristande erfarenhet hos författarna kring att genomföra intervjuer resulterade i att följdfrågor 

ställdes i för liten utsträckning. Hade följdfrågor ställts annorlunda och i större utsträckning 

hade svaren kunnat bli mer omfattande. Patel & Davidsson (2003) menar att det krävs mycket 

träning för att bli duktiga intervjuare. Det räcker inte endast med att läsa på hur man ska göra 

utan man behöver även träna praktiskt för ett bättre resultat. Vid transkriberingen upptäcktes 

även att intervjuaren vid ett flertal tillfällen omformulerade de nedskrivna intervjufrågorna till 

slutna frågor, istället för de tidigare planerade öppna frågorna. 

 

5.2.1 Synpunkter på urvalet 

Utgångspunkten för studien var att intervjua förskollärare från olika förskolor. Detta med 

anledning av att se ett bredare tankesätt rådande användandet av barnlitteratur. Trots att antalet 

arbetsplatser blev färre än planerat påträffades ändå olikheter mellan kollegor. Eftersom dessa 

olikheter påträffades hade det ingen betydelse att antalet förskolor inte uppnåddes.  Det var en 

intressant iakttagelse att kollegor kunde ha olika uppfattningar angående högläsningsstunden.  

Dock kommer detta inte att diskuterats vidare då det inte är relevant för studiens syfte. 

Det finns anledning att diskutera huruvida det har påverkat resultatet att informanterna var 

tidigare kända av författarna. En inblick i verksamheten finns hos författarna sedan tidigare, 

däremot finns det ingen kännedom om hur informanterna tänker kring högläsningsstunden. Vi 

menar att avsikten att intervjua kända informanter inte påverkat resultatet i någon större 
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utsträckning. Fördelarna har i stället varit att intervjuerna kunnat genomföras på ett mer 

avslappnat sätt. 

Slutligen är vi glada för att alla informanter ansåg att högläsning var en viktig del av barnens 

vardag. Barnlitteraturen har sin givna plats i förskolan oavsett om pedagogerna läser för att 

stimulera språket, fantasin, tillägna sig normer och värderingar eller bara för nöjes skull eller 

allt på samma gång. 

 

6. Förslag till framtida forskning 

För att få ytterligare insikt i vad barnen egentligen uppfattar av en berättelse/saga hade vi 

önskat vidare studier kring detta. Pramling, Asplund, Carlsson, Klerfelt, (1993) har genomfört 

en undersökning gällande barns uppfattningar av en berättelses innehåll, vad barnen tar till sig 

och vad de fokuserar på. Sådana studier kunde göras i större utsträckning och av flera forskare 

för att få ett vidare perspektiv på hur och vad barsn lär, och detta fall hur barn utvecklar sin 

moral genom högläsning. Ju mer detta uppmärksammas att en sagas innehåll påverkar barnen 

minst lika mycket som den stimulerar språket, desto mer tänker pedagogerna i verksamheten 

också på vad de läser och inte enbart på att de ska läsa.  

 

7. Sammanfattning 

I vår uppsats har vi undersökt sju förskollärares tankar kring högläsningsstunden i ett 

normutvecklande syfte. En genomgång av barnbokens historia visar att uppfostran och 

överföring av samhällets normer och värderingar varit barnbokens främsta syfte. Först på 

senare tid läses böcker för att underhålla barnen (Kåreland, 2001). 

I litteraturgenomgången redogörs för tre olika traditioner att se på barns moralutveckling, den 

kulturella, kognitiva och emotionella traditionen. Anhängare av den kulturella traditionen anser 

att barn utvecklar moral genom omedveten påverkan av samhällets normer och värderingar. 

Denna tradition har ansetts ofullständig, därmed har även den interaktiva kulturella traditionen 

utvecklats som menar att barns moral utvecklas i samspel med andra och att barnet själv är 

aktör. Den kognitiva traditionen menar att barnets ålder och förmåga till logiskt tänkande har 
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betydelse för moralutvecklingen medan den emotionella traditionen anser att empati är en 

förutsättning för att utveckla moral.  

Det talas också om vikten av boksamtal i forskningsbakgrunden. Detta med anledning av att 

barnen önskas få ökad läsförståelse och kunna bearbeta sin omvärld. Alla barn tolkar budskapet 

i den lästa sagan utifrån egna erfarenheter, därmed får varje individ med sig olika 

uppfattningar. I det gemensamma samtalet efter, alternativt under läsningen, får barnen ta del 

av varandras uppfattningar, åsikter och tolkningar kring det de just hört, lära av varandra.  

Empirin visar att majoriteten av informanterna inte hade hört talas om boksamtal. Deras val av 

bok att läsa för barnen grundade sig främst i barnens intressen, andra tänkte också på barnets 

ålder och att barnen fick möta olika genrer. Informanterna uppgav att bokens innehåll har 

betydelse men i deras beskrivning av hur de tänkte kring bokval nämnde ingen vikten av 

bokens innehåll. I temaarbete tänkte informanterna annorlunda och valde litteratur medvetet 

med tanke att barnen skulle tillgodogöra sig ämneskunskaper.  

Studien visar att förskollärare använder barnlitteratur i syfte att förmedla samhällets normer och 

värderingar främst vid kompisteman. I diskussionen framhålls att bokens innehåll borde ha en 

större prioritet och att medvetna bokval och boksamtal borde förekomma oftare.  

Enligt läroplanen för förskolan (1998, reviderad 2010 s. 4) tillägnar sig barn etiska värden och 

normer främst genom konkreta upplevelser. ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 

och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför 

är vuxna viktiga som förebilder”. 
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4Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

_________________________________________ 

 

2. Förekommer högläsning för barnen? 

_______________________________ 

 

3. Beskriv en vanligt förekommande lässtund. 

____________________________________________ 

 

4. Vad är syftet med lässtunden? 

____________________________________________ 

 

5. Hur tänker du när du väljer en bok att läsa för barnen? 

__________________________________________________ 

 

6. (följdfråga) (Tänker du på innehållet i boken du läser för barnen?) 

ja: kan du utveckla det. Nej: avsluta intervju, då har vi fått svar på studien/frågan. 

_______________________________________________ 

 

7. Vad har innehållet/handlingen i boken för betydelse?  

___________________________________________________ 

 

8. Har ni hört talas om boksamtal?  

Ja: utveckla, beskriv, förklara. Nej: följdfråga 

__________________________________________________ 

 

9. Har ni diskussioner kring boken efteråt med barnen? 

________________________________________________ 
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10. Tänker du på om innehållet i boken kan påverkar barnen?  

________________________________________________ 

 

11. Vad kan det få för konsekvenser för barnen?  

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Allmänna utbildningsområdet I 

30 högskolepoäng, Grundnivå (AAV11L) 
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Allmänna uppgifter 
Kursen ingår i lärarutbildningen och är gemensam för studenter från olika inriktningar. Denna kurs läses av de studenter som 
inleder sin utbildning med inriktningsstudier i två terminer och därefter läser den första delen av allmänna utbildningsområdet som 
sin tredje termin. I kursen ingår 4,5 hp sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Fördjupningsnivå 
G1N Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

Förkunskaps- och behörighetskrav 
Antagen till lärarutbildningen. För övrigt hänvisas till utbildningsplanens bilaga “Spärrar i lärarutbildningen“. 

Innehåll 
Moment 1: Läraruppdraget  

Momentet behandlar för läraruppdraget relevanta frågor såsom förskolans, fritidsverksamhetens och skolans värdegrund och 

uppdrag, såsom de uttrycks i styrdokumenten. Detta sätts i relation till studentens eget förhållningssätt. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen utgör en central del av momentet. Språkets betydelse för läraruppdraget kommer till uttryck genom studentens 

analys av sin läs- och skrivutveckling och genom träning i muntlig och skriftlig språkbehandling. Innehållet i moment 1 sätts i 

relation till genus och hållbar utveckling. Under momentets gång behandlas grupprocesser fortlöpande.  

Moment 2: Läraruppdraget utifrån ett vetenskapligt perspektiv 

I momentet behandlas olika vetenskapsteoretiska kunskapstraditioner och pedagogiska perspektiv som kan anses vara relevanta 

för läraruppdraget. Grunder i vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande prövas i skrivandet av ett vetenskapligt arbete. 

Innehållet i moment 2 sätts i relation till hållbar utveckling och olika vetenskapsteoretiska traditioner och metoder. Under 

momentets gång behandlas grupprocesser fortlöpande. 

Förväntade läranderesultat 
Kunskap och förståelse 

Efter genomgången kurs ska studenten 

 kunna uppvisa kunskap om styrdokumentens innebörd och kunna sätta styrdokumenten i relation till läraruppdraget inom 

förskola, fritidshem och skola (1) 

 kunna uppvisa kunskap om grupprocesser som är relevanta i relation till läraruppdraget (2) 

 kunna uppvisa kunskap inom olika vetenskapsteoretiska kunskapstraditioner samt pedagogiska perspektiv som kan anses 

vara relevanta för läraruppdraget (3) 

 kunna uppvisa kunskap om retorik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) i samband med framträdanden av olika 

slag (4) 

 kunna uppvisa kunskap och förståelse om den betydelse kunskaper i matematik har för lärande (5). 

 

Färdighet och förmåga 

Efter genomgången kurs ska studenten 

Nivå: Grundnivå 

Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt (UV1) 

Ämne/områdeskod: Pedagogiskt arbete (PGA) 

Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100% 

Huvudområde: Utbildningsvetenskap 

VFU-andel: 4,5 hp 

Engelsk titel: General Education Area I 
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 kunna kommunicera samhällets värdegrund i relation till skolans uppdrag (6) 

 kunna planera, organisera, genomföra och utvärdera arbetet med elever (7) 

 kunna samla in data med hjälp av vetenskaplig metod, förhålla sig kritisk till datas tillförlitlighet och skriva en vetenskaplig text 

med korrekt språkbehandling (8) 

 kunna analysera sin egen läs- och skrivutveckling (9) 

 kunna uppvisa färdigheter i retorik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) i samband med framträdanden av olika 

slag (10). 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter genomgången kurs ska studenten 

 kunna formulera sitt förhållningssätt till läraruppdraget och relatera detta till de teorier och perspektiv som kursen behandlar 

(11). 

Genomförande 
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Inför, eller efter, ett seminarium arbetar studenterna i basgrupper med 
frågor eller uppgifter som respektive lärare anger. Som en del av kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Före VFU-perioden 
har studenten fältstudiedag på den skola där studenten ska genomföra sin VFU-period. Efter VFU-perioden sker varierande VFU-
uppföljningar där observationer och dokumentationer ligger till grund för den teoretiska delen av utbildningen. Handledning ges i 
samband med att studenterna i grupp skriver en vetenskaplig rapport. 

Examination – prov och former 
Kursen examineras genom sju delprov. 

 

Delprov 1 (4,5 hp U, G, VG): VFU - Ledarskap och värdegrund: Individuell skrivuppgift med uppföljande gruppsamtal. Examinerar 

förväntade läranderesultat 1, 6, 7 och 9. 

Delprov 2 (2,5 hp U, G): Gruppredovisning - Genus i skönlitteraturen:Examinerar förväntade läranderesultat 4, 6 och 10. 

Delprov 3 (2 hp U, G): Muntlig gruppredovisning - Grupprocesser:Examinerar förväntade läranderesultat 2, 4 och 10. 

Delprov 4 (6 hp U, G, VG): Pedagogik och hållbar utveckling: Individuell skrivuppgift, salstentamen. Examinerar förväntade 

läranderesultat 11. 

Delprov 5 (6 hp U, G, VG): Vetenskapsteoretiska kunskapstraditioner och pedagogiska perspektiv: Individuell skrivuppgift, 

salstentamen.Examinerar förväntade läranderesultat 3 och 5. 

Delprov 6 (5 hp U, G, VG): Pedagogisk grundsyn: Individuell skriftlig uppgift. Examinerar förväntade läranderesultat 9 och 11. 

Delprov 7 (4 hp U, G, VG): Vetenskaplig rapport: Skriftlig gruppuppgift. Examinerar förväntade läranderesultat 8 och 9. 

För att erhålla slutbetyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delprov. För att erhålla betyget Väl 

godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på delprov 1, 4, 5 och 6.  

 

För delprov 1 har den studerande rätt till högst tre examinationstillfällen. Begränsningen införs på grund av att delprovet kräver 

extra resurser för att genomföras. 

I förtid avbruten verksamhetsförlagd utbildning (VFU): 

En student kan tvingas avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns påtaglig risk för att studenten på grund 

av grov oskicklighet eller synnerligen olämpligt uppträdande kan komma att skada annan person eller värdefull egendom om han 

eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen eller om student bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk 

som berör den verksamhetsförlagda utbildningen. Om ett avbrytande sker ska en individuell plan bestämmas för studenten och 

delges henne eller honom skriftligen. I planen ska de brister avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten 

uppvisar anges, vilket stöd studenten kan få från högskolan för att avhjälpa dessa brister samt hur och när kontrollen av att 

studenten uppnått erforderliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska ske. En student äger rätt till maximalt två 
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kontrolltillfällen. Studenten får inte delta i verksamhetsförlagd utbildning på nytt innan kontrollen skett och studenten har 

konstaterats besitta de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs. 

 

Förslag till individuell plan ska beslutas gemensamt av programansvarig, examinator på aktuell kurs och av studentkåren utsedd 

representant. Beslut om avbrytande av students VFU och fastställande av individuell plan fattas av Rektor efter föredragning av 

programansvarig. Beslut om studentens fortsatta deltagande i verksamhetsförlagd utbildning, efter uppvisande av nödvändiga 

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, fattas av programansvarig. 

Kursutvärdering 
Kursutvärdering sker i enlighet med av Högskolan utfärdade riktlinjer. 

Beslut 
Fastställd i nämnden 2011-01-26. Giltig från och med 2011-01-26 till och med 2013-01-23. 

Revideringar 

2011-12-13 
Ändring i text under Allmänna uppgifter, samt ändring av fördelning av högskolepoäng under Examination. 
Revidering giltig från och med 2012-01-23. 

Övergångsbestämmelser 
Student antagen till denna kurs äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år efter dess sista giltighetsdatum. Därefter 

examineras studenten i enlighet med vid examinationstillfället gällande kursplan. 
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