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Sammanfattning 
 

Inledning 

Bokläsning är ett vanligt förekommande inslag i förskolans verksamhet. Förskollärare kan 

använda sig av detta som pedagogisk metod och det kan då vara språkutvecklande för 

förskolebarnen. Det sociala samspelet vid bokläsning mellan barn och förskollärare kan vara 

viktigt både för den kognitiva samt den sociala förmågan. Genom att utgå från barnens 

intressen vid boksamtal kan förskollärare utveckla barnens språkutveckling genom ett lustfyllt 

lärande. 
 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare utifrån sina erfarenheter beskriver hur de 

använder bokläsning för att stödja barns språkutveckling i förskolan. Vi har valt att lyfta 

boksamtalet som en viktig del inom bokläsning. 

Metod 

Vi har i denna undersökning använt oss av en kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna är semistrukturerade och därmed har vi utgått ifrån en intervjuguide under 

intervjutillfällena. 
 

Resultat 

Resultatet av vår undersökning visar att förskollärare ofta har boksamtal under bokläsning. 

Under dessa tillfällen har dock fokus legat på bilderna i böckerna då barnen visat stort intresse 

för dem. Texterna och bokstäverna diskuteras det inte lika mycket om. Förskollärarna 

beskriver det som att barnen ännu inte har kommit till den nivån att de förstår vad texten är. Vi 

kunde se skillnad i intresset för faktaböcker mellan könen på barnen. Några förskollärare 

utgick från flanosagor som utgångspunkt för boksamtalen. Då det finns en del flerspråkiga 

barn med annat modersmål än svenska får förskollärarna ofta visa konkret, ibland med tecken 

som stöd, istället för att ha samtal om det lästa. Barnens skriv-och läsutveckling börjar med att 

barnen visar intresse för sina namn och bokstäver i dessa, enligt vår undersökning. 
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Inledning 
 

Bokläsning är en pedagogisk metod med syfte att utveckla språket. Människan kan genom 

språket kommunicera på olika sätt, detta genom att det är komplext och dynamiskt samt kan 

användas på ett mångsidigt sätt (Svensson 2009). Språket har en betydelsefull social funktion 

och det är även viktigt för den kognitiva förmågan. Enligt PISA-undersökningen 2012 har 15-

åringars resultat inom läsförståelse försämrats jämfört med år 2009 (Skolverket, 2013:1365). 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2010, s. 10) framhåller att ”Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. 

Bokläsning är, enligt vår hypotes, en viktig faktor för att nå detta mål. I läroplanens uppdrag 

betonas att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Lpfö 98 rev.2010 s. 7). Följaktligen blir det viktigt att intresset för böcker och skriftspråk 

främjas i tidig ålder hos barnen. 

 

Vår studie kommer att fokusera på hur språket kan utvecklas genom det sociala samspelet vid 

bokläsning, och hur detta kan bidra till barns fortsatta språkliga utveckling. Vi har utifrån våra 

erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) observerat att pedagogerna använder 

bokläsning mestadels i syfte att lugna barnen efter maten, eller att de endast läser en bok utan 

att stanna upp och ge tid för diskussioner om innehållet i boken. Vi har valt att genomföra en 

undersökning om hur förskollärare använder böcker som pedagogisk metod för att stimulera 

barns språkutveckling i förskolan. Intresset för området bokläsning utgår först och främst från 

att det var ett utvecklingsområde på en förskoleavdelning där en av oss var placerad under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. 

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare utifrån sina erfarenheter beskriver hur de 

använder bokläsning för att stödja barns språkutveckling i förskolan. Vi har valt att lyfta 

boksamtalet som en viktig del inom bokläsning. 

Frågeställningar vi utgår ifrån: 

 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med bokläsning som metod för att främja 

barns språkutveckling i förskolan? 

  Hur beskriver förskollärarna betydelsen av boksamtal under bokläsning? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Centrala begrepp 

Här kommer vi att beskriva vår förståelse av centrala begrepp som används i vårt arbete. 
 

Språkutveckling – språkutveckling är en viktig faktor när det kommer till den sociala och 

kognitiva utvecklingen. Delar i språkutvecklingen som vi i denna studie haft fokus på är 

talspråksutveckling (ordförrådsutveckling inräknat) och skriftspråksutveckling. 
 

Högläsning- avser i denna studie när en bok eller skriven text läses av en förskollärare för 

barn. 

 

Bokläsning- innebär för oss i denna studie när förskollärare läser en bok för barn. Under 

bokläsning kan förskollärare stanna upp, för att diskutera och samtala med barnen om böckers 

innehåll och då kan boksamtal uppstå. 

 

Boksamtal- förstår vi som en viktig aspekt under bokläsning och kan gynna barns 

språkutveckling om förskollärare samtalar utifrån det barnen visar intresse för och har deras 

tidigare erfarenheter som utgångspunkt. 
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Bakgrund 
Forskning kring språkutveckling är ett stort forskningsfält. Vi kommer här att fokusera på det 

som berör förskolans verksamhetsområde. 

Rigmor Lindö, forskare i pedagogik, betonar att det inte enbart räcker med att berätta eller 

läsa för barnen, utan att det är samtalen kring läsupplevelserna som är betydelsefulla. Det är 

då som barnens tankar och föreställningar kan bidra till en förståelse av det som de hört läsas 

eller berättats (Lindö 2009). Läsforskare menar att barn som får lyssna på högläsning skapar 

förståelse av texten utifrån sina tidigare erfarenheter. Vuxna kan genom högläsning skapa ett 

intresse hos barnen för läsning (se Lundberg 2006; Svensson 2009). 

Språk och kommunikation 

Ann-Katrin Svensson, forskare i pedagogik, är inriktad på barns språkutveckling och faktorer 

i barnens miljö som påverkar utvecklingen. Hon redogör för att det är genom språket vi får 

kontakt med andra människor och det är betydelsefullt för hela individens utveckling. 

Kommunikation innebär att människor har en delad upplevelse av någonting och att det sker 

ett utbyte mellan dem. Det krävs samspel mellan människor för att kommunikationen ska 

fungera. Språket är ett av många kommunikationssätt. Det ger oss många möjligheter när det 

gäller att koda av händelser, minnas, lösa problem och förstå vår omgivning. Det fungerar 

även gruppsammanhållande och det är en del av vår identitetsutveckling (Svensson 2009). 

Utveckling av talspråket 

Svensson (2009) framhåller att ett av många sätt att uttrycka sig är igenom talet. Det måste 

ske ett samspel mellan minst två parter för att ett utbyte ska fungera. Talet är bitar av 

information som kan kopplas ihop. När barn närmar sig språket på olika sätt gestaltar sig även 

deras språkliga skillnader. Vid språkinlärning tillämpar barn en särskild strategi framför andra. 

Den strategi som de föredrar använder de sig av under en längre tid. Personliga egenskaper 

som till exempel blyghet kan ha betydelse för hur och vad ett barn lär sig. En skillnad i 

språklig strategi kan vara att de uttrycker sig expressivt kontra att de benämner saker genom 

att säga enstaka ord. Lindö (2009) menar att brister i tidig språkutveckling är svårt att ta ifatt 

senare i livet. Det är av betydelse att tidigt uppmärksamma om barn har svårt med talspråket 

då det annars kan få senare konsekvenser för skriv- och läsutvecklingen. 

Tidig kontakt med skriftspråket 

Enligt Svensson (2009) börjar läsinlärningen redan då spädbarnet sitter i förälderns knä och 

betraktar en barnbok. Svensson menar på att när en vuxen bläddrar i böcker, pekar på bilder 

och kommenterar får barnet förståelse för hur en bok ska hanteras. Genom att barn tidigt får 

böcker lästa för sig får de förståelse för vad skrivet språk är. Svensson (2011) redogör för i sin 

studie att förskolans roll är viktig när det kommer till att barn får ta del av skriftspråk och 

boklitteratur som är betydelsefull ur många aspekter. Det är i förskolan som många barn kan 

få möjlighet att ta del av andra böcker än vad de läser i hemmet. Det är också i förskolan som 

de kan samtala och diskutera om innehållet i böcker med kompisar. Detta leder till att barnen 

skapar gemenskap och får samma litterära erfarenheter. De gemensamma lästa böckerna kan 

barnen sedan ha som utgångspunkt när det kommer till att samtala och hitta på nya lekar. 

Vidare framhåller Svensson (2011) betydelsen av att förskollärare ska arbeta med att utveckla 

intresse för skriftspråk, bilder och symboler hos barnen. 
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Ordförrådsutveckling 

Svensson (2012) beskriver utifrån sin forskning att bokläsning är ett vanligt inslag i 

förskolans verksamhet, vilket kan vara ett sätt att berika barns ordförråd. Det är dock inte 

självklart att det fungerar så för alla barn. Språkutvecklingen kan både hindras och utvecklas 

vid högläsning. Det har att göra med pedagogernas förhållningsätt till bokläsning. Om texten 

är för svår eller om barnen måste vara tysta under bokläsningssituationer kan det leda till att 

de blir ointresserade och slutar lyssna. Det är viktigt att inte läsa berättelser utan att ha 

uppehåll för samtal och kommentarer. Att samtala och förklara bokens innehåll är givande för 

språkutvecklingen. Svensson (2012) förklarar vidare att om barn får lyssna på det de är 

intresserade av och får samtala kring det lästa kan de få ett bredare ordförråd. Finns det barn i 

förskolan som har svårt med att koppla text till egna erfarenheter är det betydelsefullt att 

förskollärare som känner barnet hjälper till. Detta genom att utgå ifrån textens innehåll och 

koppla till barnets erfarenheter. 

Snell, Hindman & Wasik (2015) redogör för fem strategier med syftet att öka barns 

ordförråd, vilka pedagoger bör inrikta sig på. Den första strategin är att ”definiera nya ord” 

och innebär att barn lär sig nya ord genom bokläsning om ord förklaras på deras nivå. 

Pedagoger bör relatera ord till objekt eller idéer till det som barnen redan har kännedom om. 

Denna forskning påvisar att pedagoger bör känna till barnens tidigare erfarenheter och med 

det i tanken kunna koppla till nya ord baserat på barnens tidigare kunskaper. Vidare är det 

betydelsefullt att förskollärare definierar ord med hjälp av en bild i samband med bokläsning 

eller använder rekvisita för att stödja barns lärande av nya ord. 

 

Den andra strategin handlar om att ”diskutera och samtala kring nya ord”. Barn lär sig ord 

mer noggrant om lärare tillbringar tid med att vidareutveckla ord och dess betydelse genom 

samtal om orden före och efter bokläsning. Ett tillvägagångsätt som pedagoger kan använda 

sig av är att ställa frågor genom att ha dialog med barnen om det som de läst. Den tredje 

strategin som pedagoger kan använda sig av för att öka barns ordförråd är att ”läsa en bok 

flera gånger”. Forskare menar att de flesta pedagoger försöker läsa flera böcker och tänker att 

ju fler böcker de läser för barnen desto fler ord kommer de att få ta del av. Istället är det 

viktigt att läsa en bok flera gånger för att barnen ska lära sig de ord som är nya för dem. På så 

sätt hjälper det barnen att bättre förstå och börja använda nya ord (Snell, Hindman & Wasik 

2015). 

 

Att ”engagera barn i att återberätta en berättelse” är den fjärde strategin som används för att 

öka barnens ordförråd, detta genom att de får återberätta viktiga delar av en bok. 

Återberättande kan ske i små grupper samt att berättelser kan återskapas med hjälp av 

rekvisita från början till slut. Detta är en fördel för de yngre barnen då det kan vara 

påfrestande för dem att återberätta berättelser utan några hjälpmedel. Den femte och sista 

strategin är att använda ”ord i meningsfulla sammanhang”. Det är viktigt att pedagoger 

fortsätter med att använda nya ord som uppkommer under bokläsningsstunder samt att 

använda ord före och efter varje bokläsningsstund. Det är viktigt att pedagoger använder nya 

ord i samtal och diskussioner med barnen samt även under olika aktiviteter som görs på 

förskolan (Snell, Hindman & Wasik 2015). 

Barnlitteratur 

Simonsson (2004) beskriver att böcker länge har använts som pedagogiskt redskap gällande 

att förmedla kunskap samt samla en grupp av barn. Det finns inte alltid böcker tillgängliga för 

barnen och det beror på vilken uppfattning och föreställning pedagoger har om den egna 

barngruppen.  
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På småbarnsavdelningar förekommer det att böckerna placeras högre upp, på till exempel 

bokhyllan, vilket medför att barnen inte kan komma åt dem. Pedagoger har då bedömt att 

barnen inte kan hantera böckerna och har en uppfattning att de förstör dem. Däremot använder 

pedagoger böcker i andra syften och ser på barnböcker som ett hjälpmedel för att främja barns 

språkutveckling. Böckerna kan då användas till att hantera olika ämnen och frågor 

(Simonsson 2004). Enligt Svensson (2011) är barnlitteratur ett centralt medel gällande barns 

språkutveckling. Med detta menar Svensson att det är enkelt och billigt att få tag på 

barnlitteratur till förskolan. Det krävs inga större förberedande åtgärder att läsa böcker för 

barnen på förskolorna. Lindö (2005) framhåller att det är viktigt att förskollärare väljer ut 

barnböcker som barn kan känna igen sig i och samtidigt utmanar deras uppfattningar, detta 

genom att låta dem ta del av omväxlande livsstilar och erfarenheter. Lindö understryker att det 

är betydelsefullt att barn tidigt får ta del av berättelser från olika tider och kulturer. Detta gör 

att det skapas läslust och att läsförståelse utvecklas hos dem. Barnböcker ger också en 

nödvändig hjälp till barnens språkutveckling samt hjälper dem att utrycka sina tankar och 

känslor. 

 

Samtal om böcker är något som skapas och bilderboken är ett medel som barn använder sig av 

när de samspelar med andra. Dessa samspel sker även i andra lekaktiviteter. Barn tar gärna 

initiativ till att bjuda in andra barn i aktiviteter om läsning (Jennfors & Jönsson 2010). Björn 

Sundmark är professor i engelsk litteratur och han redogör för att boken Knacka på (1992) 

författad av Anna-Clara Tidholm syftar till att ge barnen delaktighet genom att de blir en 

karaktär i bokens handling. Barnet intar ett eget berättarperspektiv och knackar på bokens 

sidor varje gång en dörr visar sig som bild. Boken kan läsas verk-orienterat, vilket betyder att 

den går  bra att också enbart läsa. Den fungerar dessutom att läsa dialogiskt. Bildernas 

utformning i bilderböcker skickar signaler till läsaren om hur berättelsen kan gestaltas. På 

liknande sätt kan texten i en bok utformas på ett vis för att ge information om hur den kan 

läsas (Sundmark 2014). 

Bilderböcker som är gjorda för barn i åldern upp till två år kallar bokförlagen för ”baby- eller 

pekböcker”. Ur ett vetenskapligt perspektiv benämns bilderböckerna för ”concept books” 

(”begreppsböcker”). Bilderböckerna utmärker sig genom att fokusera på mönster, färger, 

siffror eller bokstäver. De kan även handla om enkla substantiv som till exempel en sol. Saker 

tillhörande substantivet kan också finnas med i boken. Det kan då bli ett naturligt inslag för 

läsaren att använda enkla fraser som till exempel, ”leka” och ”klä på sig”. Vid högläsning av 

begreppsböcker benämner den vuxne läsaren de olika sakerna i boken samtidigt som de pekar 

och iakttar innehållet tillsammans med barnen (Sundmark 2014). 

 

”Vimmelböcker” kallas de barnböcker som har vimmelbilder i sig. Vimmelbilder är bilder 

som är detaljrika och fungerar för barn från 18 månaders ålder och uppåt. Vimmelbilderna är 

inte logiskt organiserade utan de består ofta av en miljö utomhus eller en plats med många 

detaljer. Betraktaren förlorar sig i bilderna därför att dem är detaljrika. När böckerna läses för 

barnen kan den vuxne och barnen själva komma på en berättelse utifrån vad de ser på 

bilderna. ABC-och sifferböcker är en sorts begreppsböcker. Böckerna kombinerar bokstäver 

och siffror med konkreta substantiv. Dessa böcker är språkutvecklande genom att barnen 

utvecklar förståelse för att en bokstav eller siffra har samband med en sak utan att dessa liknar 

varandra. Dessa böcker har en tänkt läsriktning genom att de följer alfabetet. När barnen 

knäckt läskoden förstår de ordningsföljden (Sundmark 2014). 
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Högläsning/boksamtal 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan pedagoger stödja barn genom att de får dela med sig av 

det som de har läst med andra. Detta leder till att barn utökar sina kunskaper och förmågor. 

Vidare betonar forskare att det som pedagog är viktigt att låta barn diskutera och samtala 

utifrån den lästa texten. Att uppmuntra barn att delta i diskussioner leder till att de utvecklar 

sin läs- och skrivkunnighet (Hammett Price, Bradley & Smith 2012). 

Brok (2007) förespråkar att professionella sagoberättare har använt muntligt berättande av 

olika aspekter i arbete med förskolebarn de senaste åren. Dessa har till exempel använt 

sagoberättelse till att utveckla barns fantasi och språkliga förmåga. Berättelser har haft en 

positiv effekt på barns lust att uttrycka sig språkligt samt att vilja läsa och skriva. 

Betydelsen av berättelser har framhållits av forskare inom ”literacy”(läs- och skrivkunnighet). 

Carina Fast, forskare inom barns läs- och skrivinlärning, förklarar att barn som får ta del av  

rika samlingar av berättelser får kunskap om språket som de kan få användning av när de 

själva ska berätta. Barn som får böcker berättade eller lästa för sig lär sig hur en text är 

uppbyggd. Om barn får förståelse mellan händelserna i en saga leder det till att de också 

minns sagan bättre. Barn lär sig att förstå världen och de sammanhang som de lever i genom 

att höra andra berätta om sina erfarenheter. När de lyssnar till traditionella sagor kommer de 

in i sagornas värld där de möter djur som kan tala och tar del av magi. Barnen ställs inför 

vardagliga svårigheter i form av känslor som till exempel rädsla, sorg och glädje (Fast 2009). 

Marilyn Cochran- Smith, professor i pedagogik, förespråkar (se Cohran- Smith 1984; 

Sundmark 2014) två förhållningssätt som kan användas av en vuxen som läser. Högläsaren 

kan vara antingen förmedlare eller en analytiker. Är läsaren förmedlare försöker personen 

återge texten och försöker att vara neutral. En förmedlare är verk-orienterad och läser texten 

exakt som den står i boken. En analytiker ändrar om texten så att den stämmer utifrån egna 

uppfattningar och tar även hänsyn till barnets. Analytikern anpassar sin läsning efter barnens 

erfarenheter, nivå och lyssnar på deras frågor. Oavsett vilken metod som används ger 

högläsning barnen upplevelser, trygghet och vidgar sammanhang. Barnet får en förståelse för 

varför människan läser och hur man gör detta. Barn är i behov av vuxna som läser för dem för 

att sedan själva veta hur man läser högt när de är mogna för detta. 

Modell och metod 

Nedan beskrivs whole language-modellen och LTG-metoden som två olika arbetssätt gällande 

språkutvecklingen hos barn som vi valt att lyfta. 

Whole language- modellen 

”Whole language” betyder ordagrant ”hela språket”. Filosofin som begreppet ”whole 

language” står för har fått allt större genomslagskraft i svensk förskola. Pedagogiken har sitt 

ursprung i den nyzeeländska skolan. En viktig tanke är att pedagogerna arbetar med projekt 

eller teman som grundar sig i barnens erfarenheter. I dessa temaarbeten beskrivs fyra steg som 

betydelsefulla. Det första steget handlar om att planera det som ska läras och hur detta 

introduceras på ett intresseväckande sätt för barnen. Det andra steget innebär att pedagogerna 

samtalar med barnen om bilder och lek för att ta reda på vad som är intressant för barnen 

inom det valda temat. Det tredje steget handlar om att skapa tillfällen för barnen att utforska 

och ställa frågor. Det sista och fjärde steget går ut på att hela processen ska dokumenteras för 

barnens och pedagogernas skull. Dokumentationen som metod ska synliggöra barnens tankar 

men också vara ett verktyg för pedagogerna att kritiskt granska sig själva och arbetet (Lindö 

2009). 
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LTG- metoden 

Lindö (2009) redogör för Ulrika Leimars LTG-metod. LTG-metoden betyder ”läsning på 

talets grund”. Boken ”Läsning på talets grund”(1974) är skriven av Ulrika Leimar. Innan 

Leimars metod framkom var det ljudningsmetoden som stod i fokus. Leimar riktade kritik 

mot de enkla texter som fanns att ljuda, vilka hon menade var ointressanta för barnen och 

därmed hämmade deras lust till att lära sig läsa. Leimars LTG-metod grundar sig på samtalen 

mellan pedagog och barn. Benämningen LTG kommer ifrån att man delar en gemensam 

upplevelse som till exempel barnens erfarenhet och därefter författar barnen en text med stöd 

av en pedagog. Barnens möte med skriftspråket ska vara lustfyllt genom kopplingen mellan 

tal- och skriftspråk. Det är av betydelse att barnen får sätta ord på upplevelser, lyssna på 

varandra och upptäcka varandras olika tolkningar. Dialogerna ska vara inbjudande och alla 

barn ska kunna delta på sin nivå. Genom att barn och pedagoger skapar en text tillsammans 

utvecklas bland annat barnens ordförråd och deras fonologiska medvetenhet. 

 

Begreppet fonologi utgår språkligt från ordet ”fonemen” (talljuden). Fonologi är kunskapen 

om språkljudens uppbyggnad, hur talljud används i olika språk och hur de uppfattas. Det är 

med hjälp av ordbilder som barnen kan förstå kopplingen mellan fonem och bokstav. Det 

slutgiltiga målet är att barnen ska knäcka läskoden (Svensson 2009). Strømsø (2008) lyfter 

fram betydelsen av att LTG bygger på att lärande i skriftspråk behöver ha barnets naturliga 

talspråk som grund. Lärandet ska utgå från barnens behov av kommunikation. 

Teoretisk ram 
Teoretisk utgångspunkt för vårt arbete är ett interaktivt perspektiv på lärande, vilket också 

betonar den sociala och kulturella kontexten i den meningen att människan har olika 

erfarenheter med sig. Vi vill lyfta fram betydelsen av samspelet mellan människor som en 

viktig del i språkutvecklingen genom bokläsning. 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotkskij var en psykolog, pedagog och filosof som levde på tidigt 1900-tal. Han har än 

idag stort inflytande inom psykologi och pedagogik. Vygotskijs sociokulturella teori blir i vår 

studie en viktig utgångspunkt då den framhäver betydelsen av vuxen- och barnsamtal som 

viktiga för barns utveckling. Språkutvecklingen är beroende av olika faktorer som kan vara 

både biologiska eller sociala (Svensson (2009). Vygotskij (1962) framhåller att 

språkutvecklingen inte behöver vara beroende av den kognitiva utvecklingen. När barnet är 

litet är tänkandet och språket skilda från varandra. Det är först när språket har kommit till en 

bestämd nivå som språket kan påverka tänkandet. Språket speglar den kultur som barnet lever 

i. Språket har två grundläggande funktioner enligt Vygotskij. Det är en viktig del i att socialt 

sammansätta människors verksamhet. Den andra delen innebär att språket är ett redskap för 

tänkandet. Genom socialt samspel formas personligheten. De sociala erfarenheter barnet får 

under sina första år i livet betyder mycket för den fortsatta språkutvecklingen (Svensson 

2009). 

 

Vygotskij förespråkar att genom språket blir människan medveten om sina tankar. Människan 

kommunicerar först med andra och därefter med sig själv. Vygotskij redogör för tre faser i 

barnens utveckling. I den första fasen ingår barn i en omedveten aktivitet med andra 

människor. I nästa fas gör barnet upptäckten hur det kan påverka sin omgivning genom olika 

beteenden och ageranden. Den sista fasen innebär att barnet kan flytta in språket inuti sig själv 

(se Strandberg 2006; Lindö 2009). 
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Enligt Johansson (2012) måste handlingar och kommunikation förstås som uttryck för hur 

människor handlar i sociala och kulturella sammanhang, vilket betonar det interaktiva 

samtalets betydelse. Det sociokulturella perspektivet lyfts idag fram av flera forskare inom 

pedagogik. Milburn, Girolametto, Weitzman & Greenberg (2014) betonar språkets betydelse 

som ett verktyg för lärande i meningsfulla samtal. Dessa samtal kan, enligt oss, innebära barn- 

och vuxensamtal. 

 

Vi har tidigare i bakgrunden redogjort för Whole language-modellen. Den överensstämmer 

med ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande genom att denna teori grundar sig på ett 

interaktivt synsätt på språk och lärande. Whole language-modellen förespråkar att pedagoger 

arbetar med projekt eller teman som grundar sig på barns erfarenheter. Inom ett temaarbete 

genomförs fyra steg där olika aktiveter beskrivs som betydelsefulla (Lindö 2009). Ulrika 

Leimar förespråkar LTG-metoden, som likt ett sociokulturellt perspektiv, utgår från att 

lärande sker genom kommunikation. Hon riktade kritik mot ljudningsmetoden som vid 

läsinlärning bygger på att ljuda fram bokstäver till ord (Ibid 2009). Enligt LTG-metoden 

börjar barnet med att känna igen ordbilder och därefter med att förstå kopplingen mellan 

fonem och bokstav (Strømsø 2008). 

Ur ett perspektiv på bokläsning 

Den ovan nämnda modellen samt LTG- metoden bygger på ett sociokulturellt perspektiv som 

fungerar som utgångspunkt i vår studie. LTG- metoden betonar att barn lär sig språk genom 

att dela en gemensam upplevelse (Lindö 2009), vilket vi kopplar till att förskollärare gör vid 

bokläsning med barn. Whole language- modellen blir relevant då den fokuserar på barnens 

tidigare erfarenheter som utgångspunkt för språkutveckling. Enligt whole language ska 

förskollärare arbeta utifrån erfarenheterna med temaarbeten (Ibid 2009), vilket är ett vanligt 

arbetssätt i förskolan enligt oss. Det sociokulturella perspektivet framhåller, som vi visat, 

språket och dess viktiga funktion i lärandet. Vi menar därför att förskollärare genom 

bokläsning som metod kan arbeta utifrån dessa arbetssätt då vi ser samband genom att 

interaktionen mellan barn och vuxen betonas.   

Metod 

Kvalitativ metod 

Vi kommer i vår studie att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Genom att vi 

använder oss av en kvalitativ metod får vi kunskap om hur förskollärare ser på och reflekterar 

kring sin yrkesroll samt sitt pedagogiska arbete, med fokus på bokläsning och språkinlärning. 

Vi vill fokusera på varför, och hur, förskollärare arbetar med dessa frågor. För att kunna nå en 

djupare kunskap om detta är en kvalitativ metod att föredra. Bryman (2011) redogör för att en 

kvalitativ forskning innebär att tyngdpunkten ligger på ord vid insamling och analys. I 

kvalitativ forskning genereras teorin på val av den praktiska forskningen som uppstått. Den är 

tolkningsinriktad och tyngdpunkten ligger på att få en förståelse av den sociala verkligheten, 

människor som lever där och hur de tolkar denna. Kvalitativ forskning är ontologisk vilket 

betyder att sociala aspekter är resultatet av samspel mellan människor. 

Det finns sex stycken viktiga steg som redogör för hur forskare kan tänka i processen av en 

kvalitativ undersökning. Dessa steg är utformade i en ordningsföljd. Det första är ”generella 

frågeställningar”. Det andra innebär ”val av relevanta platser och undersökningsmetoder”. 

”Insamling av relevant data” utgör det tredje steget. Steg fyra heter ”tolkning av data” och det 

femte steget är ”begreppsligt och teoretiskt arbete”. Steg sex påpekar betydelsen av 

”formulering av forskningsrapporten” (Bryman 2011).  
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I vår studie kommer vi att tänka på hur resultatet skrivs ner i förhållande till det som 

förskollärarna uttrycker så att det inte ska kunna tolkas på något annat sätt än det som 

förskollärarna menar på. 

Intervju som verktyg 

Vi kommer i vår studie att intervjua yrkesverksamma förskollärare. Utifrån intervjuerna vill vi 

få en uppfattning om och hur förskollärarna anser att bokläsning som metod bidrar till barns 

språkutveckling. Vi söker en fördjupad kunskap om förskollärarnas erfarenhet, varför vi 

kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

 

Fokus kommer att vara på intervjupersonens synsätt, till skillnad från kvantitativa intervjuer 

där frågorna är mer inriktade på att få reliabilitet i det empiriska materialet och på mätbar 

kunskap. I kvalitativa intervjuer är tillvägagångssättet också ofta mindre strukturerat än i 

kvantitativa (Bryman 2011). Detta passar vårt syfte. Brinkmann & Kvale (2009) betonar att 

den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter få en förståelse för ämnesområdet från 

intervjupersonernas synvinkel och erfarenheter i en intervju. De framhåller att en intervju är 

ett samtal med en tydlig struktur och att intervjun utgår från ett syfte. Genom att ställa frågor 

och noggrant lyssna, får den som intervjuar kunskap om beprövade erfarenheter. 

 

Semistrukturerade intervjuer är det redskap som vi kommer att använda oss av i vår 

undersökning. Frågorna är här mer öppna för intervjupersonen att associera fritt utifrån, vilket 

ger oss möjlighet att få fram mer information till vårt undersökningsområde. Semistrukturerad 

intervju betyder att forskaren har en lista över specifika huvudfrågor som berör intervjun, 

denna kallas ofta för en intervjuguide. Intervjupersonen kan ändå utforma svaren på sitt eget 

sätt. Frågorna behöver heller inte komma i en specifik ordning, som de står i intervjuguiden. 

Under en semistrukturerad intervju kan uppföljande frågor ställas utifrån det som 

intervjupersonen har sagt, vilket forskaren kan knyta an till i den frågan som har ställts. Denna 

utformning passar därför vårt syfte. Praktiska detaljer att tänka på inför en intervju är att se till 

att ha ett bra ljudinspelningsmaterial och att kunna spela in intervjun för att sedan skriva ut 

den. Detta tillvägagångsätt är viktigt för att få fram en detaljerad analys som ofta krävs vid en 

kvalitativ undersökning, för att fånga upp intervjupersoners svar med deras egna ord. 

Nackdelen med att inte spela in kan vara att viktiga delar av meningar och uttryck går 

förlorade (Bryman 2011). 

Urval 

Vår undersökning genomfördes på två olika förskolor i sydvästra Sverige. Valet av förskolor 

gjordes utifrån att vi tidigare under utbildningen kommit i kontakt med dessa två förskolor. 

Sex förskollärare, som arbetade på sex skilda avdelningar, deltog i studien. På en förskola 

arbetar tre förskollärare med barn i åldrarna 3-5 år respektive 1-3 år. På den andra förskolan 

arbetar förskollärare på varsin 1-6 årsavdelning. Vi valde utbildade förskollärare därför att vi 

utgår från att de har en hög grad av pedagogisk kunskap när det gäller barns språkutveckling 

genom bokläsning. Vi har båda under vår verksamhetsförlagda utbildning också observerat att 

det mestadels varit förskollärare som haft pedagogiska samtal under bokläsningstillfällen med 

barn. 
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Genomförande 

När vi hade valt undersökningsområde för studien började vi med att diskutera vilken 

forskning som var relevant som bakgrund i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Därefter delades arbetet upp mellan oss med att skriva olika delar var av bakgrunden. Sedan 

började vi med att tillsammans utforma vår intervjuguide utifrån våra frågeställningar, där vi 

utgick från semistrukturerade intervjuer som metod (se bilaga 1). Vi utgick från olika 

kategorier som sågs som viktiga delar utifrån vårt undersökningsområde. Den första kategorin 

innehöll frågor om ”barns intresse för böcker”. Den andra kategorin innehöll frågor om 

”bokläsning”. Under den tredje kategorin fanns frågor om ”boksamtal” och den fjärde och 

sista kategorin innehöll frågor om ”skriftspråk och läsutveckling”. Under varje kategori 

formulerades frågor som berörde det specifika området. Vi skapade tillsammans ordning i de 

huvudfrågor som är viktiga för att frågorna ska få en röd tråd och få ett sammanhang. Dessa 

frågor blev den intervjuguide som utgicks ifrån när intervjuerna genomfördes. 

 

Nästa steg var att skriva ett missivbrev som skickades till berörda förskolechefer och till de 

förskollärare som deltog i studien (se bilaga 2). Vi skickade också intervjuguiden till 

förskollärarna, tillsammans med missivbrevet, detta för att de skulle få chans att tänka igenom 

frågorna innan intervjun. 

 

Vi fick godkännande från alla deltagare att ljudinspela intervjuerna när vi var på plats och de 

genomfördes i avskilda rum. Valet att ljudinspela intervjuerna gjordes för att inte missa 

viktiga delar. Genom ljudinspelning kunde fokus ligga på att ha en dialog stället för att bara få 

svar på de frågor vi hade med oss och därmed få syn på ytterligare delar som kunde vara 

betydande för vår undersökning. Dialogerna som uppstod under intervjuerna tyckte vi gav oss 

mycket relevant information i förhållande till vårt syfte. Vi besökte en förskola var och 

genomförde våra intervjuer på skilda håll, detta för att underlätta för oss och förskollärarna 

som intervjuades. Vi tänkte att det kunde vara mer avslappnande för förskollärarna och oss 

om inte en utomstående som inte känner till dem deltar. När detta hade gjorts började arbetet 

med transkriberingen av intervjuerna som vi valde att genomföra var och en för sig. Analysen 

av materialet har sedan genomförts tillsammans. 

Forskningsetik 

Vi har i vår studie förhållit oss till de krav på god forskningssed som ställs av Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet 2002). De är följande: Informationskravet; samtyckeskravet; 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

”Informationskravet” innebär att information med tydliga uppgifter som behövs för att kunna 

ta ställning till att delta i en undersökning ska ges. Innan intervjuerna informerades deltagarna 

om vår undersökning och dess syfte genom såväl skriftlig samt muntlig information. Detta 

gjordes genom mejlkontakt och telefonsamtal. ”Samtyckeskravet” betyder att personerna som 

deltar ger sitt tillstånd till att delta i en undersökning. Information ska ges innan om att 

deltagarna kan avbryta sin medverkan under tidens gång fast personen sagt ”ja” från början 

(Löfdahl 2014). Genom telefonsamtal och missivbrev har vi frågat våra handledare om de 

ville delta i vår undersökning. De hjälpte oss också med att få godkännande från fyra andra 

förskollärare att delta i vår undersökning. ”Konfidentialitetskravet” innebär att samtliga 

deltagares personuppgifter ska behandlas konfidentiellt för att inte obehöriga ska få tillgång 

till dessa uppgifter (Vetenskapsrådet 2002). 
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Vi informerade deltagarna om att deras identiteter och det de säger under intervjuerna endast 

kommer att användas i studiesyfte och förvaras på ett säkert sätt för att inte utomstående ska 

kunna ta del av dem. I examensarbetet kommer deltagares namn att fingeras så att de inte kan 

identifieras. ”Nyttjandekravet” innebär att personliga uppgifter om deltagarna endast får 

användas i studiesyfte (Vetenskapsrådet 2002). Detta krav framkommer tydligt i vårt 

missivbrev för deltagarna. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att de slutsatser som tas fram i en studie ska hänga ihop (Bryman 2011). I en 

studie är det viktigt att forskarna håller sig till sitt syfte i det som de undersöker för att kunna 

få validitet i sin studie (Roos 2014). Vår utgångspunkt är att frågeställningarna måste kunna 

besvara syftet. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i en studie. Ett sätt att påvisa detta är att 

resultatet av en studie blir detsamma om den genomförs vid fler tillfällen. Reliabilitet innebär 

att det är viktigt att data samlas in på ett ordentligt sätt, och i en tillräckligt stor mängd för att 

forskaren ska kunna dra slutsatser av det material som tagits fram (Roos 2014). Vi tyckte båda 

att vi fick ut tillräcklig information från våra intervjuer för att kunna besvara våra 

frågeställningar på ett utförligt sätt och med hög grad av reliabilitet. Genom utformningen av 

våra intervjufrågor anser vi att vårt syfte med undersökningen har varit fokuserat och därmed 

har vi fått validitet i vår studie. 

Analys 

Vi började med att transkribera våra intervjuer enskilt. Analysen av materialet genomfördes 

därefter tillsammans med syfte att nå en hög kvalitet i analysen. Bryman (2011) beskriver att 

en svårighet med en kvalitativ studie är att det kan bli ett stort och oformligt material att 

analysera i form av bland annat intervjuutskrifter. Miles (1979) förklarar att kvalitativ data 

kan bli en plåga på så vis att det som framgår kan bli omfattande och svårt att analysera. Det 

är viktigt för forskare att undvika att fångas av det rika material som uppkommer utan att 

istället göra en fullständig analys av ämnesområdet (se Miles 1979; Bryman 2011). En 

anledning till att vi valde att analysera tillsammans var för att få varsin syn på samma 

transkriberingar, för att hålla oss till vårt syfte med undersökningen. I analysen valde vi 

tillsammans ut centrala ord, meningar och citat från det som förskollärarna besvarat under 

intervjuerna. Detta gjordes för att kunna finna mönster i intervjumaterialet. När analysen av 

vårt material var klar började vi med att skapa rubriker efter hur vi valt att dela upp vårt 

resultat. Därefter började vi med att tillsammans skriva ut resultatet. 
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Resultat 
Här presenterar vi resultatet av vår studie. Resultatets delar är ordnade från att gå från barnens  

intressen för böcker, in på förskollärarnas förhållningssätt, och sedan kommer mer konkreta 

avsnitt om hur bokläsning och boksamtal bidrar till barns språkutveckling. Sist hamnar 

delarna om läs och skrivutveckling som en del av språkutvecklingen vi valt att ha med. 

Vi använder oss av följande huvudrubriker: ”Barns intresse för böcker”, ”Olika typer av 

böcker”, ”Boklån och teman”, ”Förskollärarnas förhållningssätt”, ”Rutiner vid bokläsning”, 

”Boksamtal och flanosagor”, ”Skriftspråk” och ”Läsutveckling”. 

 

Förskola A – här har vi valt att benämna förskollärarna med följande namn: Nina, Amelia och 

Ella. De tre avdelningarna heter Månen, Solen och Kometen. Månen och Solen har barn i 

åldern 1-3 år medan Kometen är en 3-5 års avdelning. 

Förskola B – här benämns förskollärarna som Ellinor, Kajsa och Therese. De arbetar på 

avdelningarna Hajen, Valen och Delfinen. De är samtliga 1-6 års avdelningar. 

 

Avdelningarnas namn och namnen som vi valt att ge de deltagande förskollärarna (som alla är 

kvinnor) är fiktiva. Namnen på avdelningarna med tillhörande förskollärare sammanfattas i 

det följande: 

Förskola A – avdelningar: Månen (Nina), Solen (Amelia), Kometen (Ella). 

Förskola B – avdelningar: Hajen (Ellinor), Valen (Kajsa), Delfinen (Therese). 

Barns intresse för böcker 

Nina och Amelia förklarar att barnen inte är särskilt intresserade av innehållet1 i böcker utan 

att intresset ligger på bilderna i böckerna. På avdelningen Solen visar barnen ett litet intresse 

till att prata om bilder i böcker samt berätta om vad som händer på bilderna genom att peka. 

De tar inte själva initiativet till att bli lästa för utan de vill hellre göra andra aktiviteter. Ellinor 

beskriver också att barnen inte har stort intresse för böcker. De har börjat visa intresse för att 

prata om innehållet i böcker. Hon uttrycker detta på följande sätt: 
 

”Barnen har ju inte så jättestort intresse för böcker över lag. Vi försöker ju få 

upp intresset och det blir väl lite bättre”. 

 

Ella framhåller att barnen visar intresse för att peka i böcker. Oftast gillar de böcker med stora 

bilder i, även böcker med mycket text så länge som det är bilder i dem. Barnen har många 

frågor om bilderna och har egna berättelser kring vad de tycker händer i böckerna. 

Kajsa redogör för att barnen visar intresse för att prata om böckers innehåll. Barnen gillar 

upprepning i böcker, Kajsa tycker att en bok som hon har läst varje dag under en period kan 

barnen önska efter en eller två veckor igen. Therese berättar att barnen har stort intresse för 

bilderböcker. Det ska vara mycket bilder och gärna med detaljer. Barnen har favoritböcker 

som de vill att pedagogerna ska läsa och då kan barnen sitta samt förklara i förväg vad som 

kommer att hända i boken. Hon formulerar vidare: 

 

”De är ju medvetna om vad som kommer att hända i boken, vad de känner 

igen eller så. Då blir det extra kul och följa med i boken”. 

 

 

                                                 
1Med ”innehållet” menas här och i vårt resultat, allt som finns med i en bok och innefattar: bilder, symboler, 

karaktärer, färger samt texten och vad boken förmedlar. 
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Som vi har sett, uttrycker samtliga av förskollärarna som vi intervjuade att barnen för det 

mesta inte visar intresse för böcker. På förskola A är barnen inte intresserade av textinnehållet 

i böckerna men däremot visar de stort intresse för bilderna i böckerna. På förskola B visar 

barnen intresse till att prata om böckernas innehåll. På en avdelning är det några barn som 

tycker om att prata om böckernas innehåll och då främst genom upprepning, att en pedagog 

läser en bok som barnen känner igen sedan tidigare. När de får lyssna till sina favoritböcker 

tycker de att det är kul att veta i förväg vad som händer i boken. 

Olika typer av böcker 

Ella beskriver att det är mycket blandat när det gäller vilka böcker som barnen intresserar sig 

för. Ellinor förklarar att barnen mest intresserar sig för sagoböcker medan pedagogerna 

försöker få upp intresset för faktaböcker, men att det är svårt. Några barn är intresserade av 

dinosaurieböcker. Therese berättar att barnen enbart intresserar sig för bilderböcker och detta 

håller Nina med i och beskriver vidare att vad det är för bilder i böckerna är inte så viktigt för 

barnen. En bok om bilar kan vara lika intressant som en bok om frukter. Hon beskriver detta 

på följande sätt: 

 

”Det har inte så stor betydelse, utan det är mest faktiskt att det är en bok. Och 

sen vad det beror på är en annan sak, jag tror vi vuxna kan ha mycket större 

inverkan på barnens intressen”. 

 

Amelia beskriver att de har många killar på avdelningen och att de mestadels väljer böcker 

som handlar om bilar och monster. Pedagogerna försöker välja andra böcker till barnen men 

när de besöker biblioteket väljer killarna ofta bilböcker. Kajsa beskriver att det finns många 

killar som har intresse för dinosaurier och hajar. Tjejerna har inte detta intresse, vilket kan 

bero på att avdelningen kanske inte har faktaböcker om det som intresserar dem. Avdelningen 

har mestadels sagoböcker och skönlitterära böcker. Kajsa uttrycker detta: 

 

” […] det är många killar oftast, som snöar in på dinosaurier och hajar, i 

perioder där de kan sitta och tjejerna då, antingen är det att vi inte har 

faktaböcker som lockar dem lika mycket, utifrån då att de har andra intressen. 

Vi kan säga som så att tjejer inte lika lätt snöar in på samma grejer”. 

 

Vi ser att på två avdelningar är intresset för faktaböcker högt, främst bland pojkarna. 

Resterande avdelningar på de båda förskolorna visar det sig att många barn gillar sagoböcker 

men det är bilderböckerna som är det mest intressanta på avdelningarna över lag. Bilder har 

uppenbart en stark dragningskraft på barnen. 

Boklån och teman 

Ellinor beskriver att pedagogerna på avdelningen har aktions-forskat2 om bokläsning. De har 

för detta syfte börjat ta med barnen ut till bokbussen och de har då börjat visa intresse för 

böcker. Barnen får varje dag vara med och välja böcker som de vill läsa på avdelningen. Hon 

beskriver vidare att när pedagogerna väljer ut böcker försöker de tänka på vad de arbetar med 

för tema för tillfället. Kajsa beskriver att det ser mycket olika ut när det gäller hur ofta barnen 

får välja de böcker som ska läsas, men ibland kan de få välja fritt ur avdelningens boklådor. 

Hon uttrycker sig vidare: 

                                                 
2Aktionsforskning handlar om relationen mellan tänkande och handling och är en metod som används för att få 

kunskap om praktiken på förskolor. Det kan användas som metod i det systematiska kvalitetsarbetet. 

http://uf.gu.se/samverkan/vara_verktyg/aktionsforskning 2016-05-18. 

http://uf.gu.se/samverkan/vara_verktyg/aktionsforskning
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”[…] och om jag läser ibland så kan jag absolut låta barnen välja för vi har ju 

boklådor och det finns ju väldigt mycket böcker så… men har man många 

barn så blir det lite att två kanske hinner välja… det är inte alltid rättvist tycker 

alla barn […]. 

 

Nina påtalar att det alltid är några barn med när de besöker biblioteket. Amelia framhåller att 

de försöker att låna böcker utefter det tema som de arbetar med och det gör de även på Ellas 

avdelning. Hon beskriver att de en gång i månaden besöker biblioteket. Vid dessa tillfällen tar 

de med en grupp barn och då får de vara med och välja de böcker som de ska låna. Ella 

förklarar också att de väljer böcker efter tema och det som de tycker att barnen visar intresse 

för. De har en pojke på avdelningen som är mycket intresserad av superhjältar och då har de 

försökt att få tag på böcker om det temat. Hon beskriver detta vidare: 

 

”Vi tar med en grupp barn så får de vara med så väljer vi efter tema och det vi 

tycker de är intresserade av och vi har en pojke som är väldigt intresserad av 

superhjältar och då har vi försökt få tag på en bok om superhjältar”. 

 

Samtliga förskollärarna uttrycker, som vi ser, att barnen får vara med och välja de böcker som 

ska läsas som finns på avdelningarna. På flera avdelningar får barnen följa med på 

biblioteksbesöken eller till bokbussen, och där får de välja böcker efter deras intressen och det 

de tycker är kul att läsa. På tre avdelningar lånar förskollärarna böcker efter de teman som de 

arbetar med. På en avdelning har de aktions- forskat om bokläsning för barn och försöker att 

få upp intresset för böcker hos barnen, för att därmed gynna deras språkutveckling. Genom att 

pedagogerna på avdelningen har börjat ta med barnen till bokbussen har de gett barnen större 

inflytande över bokvalen. 

Förskollärarnas förhållningsätt 

Nedan presenteras hur förskollärarna personligen tänker när de väljer ut böcker som de ska 

läsa, för att stimulera och utmana barnens språkutveckling på ett pedagogiskt sätt. 

Bokval anpassade till barnen 

Amelia arbetar på en småbarnsavdelning och där är böckerna blandade från bilderböcker till 

böcker med text och bild. Nina arbetar också på en småbarnsavdelning och hon beskriver att 

de ofta väljer böcker med hård pärm för att barnen ofta river sönder böckerna när de själva 

sitter och bläddrar i dessa. Hon utrycker detta på följande sätt: 

 

” […] våra barn är så pass små så vi har faktiskt valt böcker med hård pärm, 

för annars blir det lätt att de river sönder dem”. 

 

Böckerna är anpassade till de yngre åldrarna genom att de innehåller en för åldersgruppen 

lämplig mängd med text, enkla bilder med ett eller två ord som beskriver vad som sker på 

bilderna. Böckerna är placerade på en hylla i höjd med barnen för att de lätt ska kunna nå 

dessa. Bokläsningstillfällena anpassas efter barnens ålder och nivå. Hon tycker att det är 

viktigt hur de vuxna introducerar böckerna för barnen. 

Efter biblioteksbesöken behöver pedagogerna bli tydliga med att förklara för barnen hur man 

hanterar böckerna. Nina redogör vidare: 
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” […] när vi kommer tillbaka med böckerna, att man är mer tydlig med att 

berätta och förklara för barnen hur man hanterar böckerna, och inte bara river 

sönder dem och aktivt är med och inte sätter böckerna i en hylla och sedan går 

därifrån”. 

 

Kajsa berättar att de böcker som de själva har köpt på avdelningen genom åren försöker de 

anpassa efter barnen. När det nyligen började några ettåringar på avdelningen var de noga 

med att det fanns klassiska pekböcker. Hon uttrycker följande: 

 

”Vi försöker se på åldrar och på mängden text kontra bilder för det är ofta där 

barn är idag. De har inte grund till att sitta och bara lyssna och lyssna. För har 

jag en bild och läser jättemycket text så har de tappat fokus ganska fort där”. 

 

Ella beskriver att de har många barn med utländsk bakgrund och därför lånas böcker på deras 

förstaspråk. Böckerna är både skriva på svenska och arabiska. De har en pedagog på 

avdelningen som pratar arabiska som läser och översätter berättelserna på båda språk. Ellinor 

förklarar att de har allt från pekböcker upp till kapitelböcker för att anpassa dem efter barnen. 

Therese beskriver att när de går till bokbussen väljer de böcker genom att anpassa efter 

barnens utvecklingsnivå. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att alla förskollärare som vi har intervjuat arbetar för att 

anpassa böckerna efter barnens ålder, utvecklingsnivå samt hur de långt de har kommit i 

språkutvecklingen. De försöker att anpassa mängden text och bild till vad de har för 

barngrupp. På en avdelning arbetar de för att låna böcker på barnens förstaspråk. På en annan 

avdelning lånar pedagogerna böcker med hård pärm för att de yngre barnen annars river 

sönder dem. 

Förskollärarnas egna bokval 

Enligt Kajsa väljer hon framförallt ut böcker som hon tycker är roliga att läsa och hon 

anpassar böckerna efter vilka barn hon ska läsa för. Men hon försöker också välja böcker som 

hon vet att barnen tycker är roliga. Under spontanläsningen väljer ofta barnen böckerna. Nina 

beskriver att någon gång är det de vuxna som väljer en bok för att det inte ska bli någon 

konflikt om vilken bok de ska läsa. Då har hon bestämt en bok innan de sätter sig. Böckerna 

på avdelningen är anpassade efter att de inte ska innehålla alltför mycket text. Det tar inte lång 

stund att läsa en bok och barnen blir ofta nöjda när pedagogerna läser böcker som barnen 

själva får välja. Både Kajsa och Nina anpassar böckerna efter vilken barngrupp de ska läsa 

för. Kajsa uttrycker det på följande sätt: 

 

”Framförallt när jag som pedagog väljer så väljer ju jag efter vad jag tycker det 

är roligt att läsa och de barnen jag ska ha för att det blir ju bäst så”. 

 

Ellinor beskriver att ibland kan bokläsningen handla om något aktuellt som hänt i 

barngruppen. Hon beskriver vidare att det en gång varit en konflikt mellan två barn tidigare 

under dagen och då valde hon senare ut en bok som handlade om hur man är en bra kompis, 

och läste denna bok när dessa barn var med. Då kunde de diskutera frågan utifrån bokens 

innehåll. Ellinor förklarar här exemplet: 
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” […] sedan försöker vi ju välja lite böcker ut efter något tema eller om man 

har… till exempel vi hade diskussion om ”bra kompis”, en incident mellan två 

barn och då läste vi en bok om några som bråkade och då kan man diskutera 

om hur man är en bra kompis och sådär”. 
 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla förskollärare anpassar bokvalen efter barnens språknivå 

eller till det som barnen visar intresse för. Ellinor väljer ibland bok efter teman som kan 

uppstå i barngruppen, som till exempel om en incident inträffar och de vill främja en 

diskussion om ämnet. Kajsa är ensam om att uttrycka att hon ibland väljer böcker som hon 

själv tycker är roliga att läsa i bokläsning med barnen. 

Rutiner vid bokläsning 

Therese och Nina har som rutin att läsa efter maten för de barn som inte sover. Nina förklarar 

att på eftermiddagen har de i princip alltid en eller två böcker som de läser. De barn som är 

med på dessa stunder är de äldre barnen. Hon beskriver vidare att de inte har några rutiner då 

de läser kontinuerligt med barn i de yngre åldrarna. Kajsa förklarar att de har som rutin att 

läsa efter maten. De har då gruppen med barn som ska börja förskoleklassen till hösten för 

sig. Då kan pedagogerna höja nivån på läsningen för den gruppen. Under läsningen med flera 

barn brukar de ibland göra så att den vuxne läser en bok på en enkel nivå och sedan får de 

barn som vill läsa mer stanna kvar. Tanken är då att det alltid ska vara något positivt med 

läsningen för barnen. Pedagogerna har nu även haft mycket spontanläsning då barnen själva 

har frågat om pedagogerna kan läsa för dem. Kajsa berättar följande: 

 

” […] ge alla någonting för att de är på olika nivåer eller så, så det är väl en 

tanke vi har att även om det inte är en logistikstund så ska det ändå vara något 

som är positivt för barnen […] ”. 

 

Ellinor beskriver att deras fasta rutin på avdelningen är då de läser efter maten och de har då 

två frilagda personaler för läsning. De delar då upp barnen på två grupper efter språknivå och 

inte efter ålder. Då de har många barn med svenska som andraspråk är det lämpligare att dela 

upp dem efter förståelsenivå. Hon förklarar detta: 

 

” […] så då delar vi grupperna efter… inte så mycket på ålder utan kanske lite 

mer efter språknivån eftersom vi har så många barn med svenska som 

andraspråk, också delar vi dem efter förståelsenivå kan vi säga”. 

 

Ella beskriver att de för det mesta läser efter maten för barnen men att bokläsning ändå sker 

mer spontant. Amelia påtalar att de inte har några rutiner när det gäller bokläsningsstunder 

med barnen, utan det sker mer spontant eller när det passar. 

 

Vi ser, utifrån det som förskollärarna beskriver, hur flertalet avdelningar på förskolorna har 

som rutin att läsa för barnen efter maten. De försöker då dela upp barngrupper efter ålder och 

språknivå. På två avdelningar läser de enbart för de äldre barnen vid tillfällena efter maten. På 

förskola A beskriver Ella och Amelia att bokläsning sker mer spontant och inte alltid 

rutinmässigt. 
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Boksamtal och flanosagor 

Nina berättar att de mest samtalar om bilderna i böckerna, inte mycket om bokstäver eller 

symboler. Sedan beror det på vilken bok det är som läses. Therese instämmer i att det är 

bilderna i böckerna som det diskuteras mest omkring eftersom barnen inte riktigt förstår vad 

texten handlar om, därför blir bilderna det centrala att samtala kring. 

 

Nina använder sig av flanosagor och rekvisita till olika sagor. Hon använder sig av detta 

oftare än själva böckerna eftersom det då är lättare att fånga de yngre barnens intresse. Ella 

beskriver också hur de brukar samtala kring flanosagor. När de gör detta brukar hon samtala 

om och kring bilderna, vad som händer samt fråga barnen hur det kommer sig att de tänker på 

ett visst sätt när de ser en specifik bild. De har inga speciella tillfällen då de sitter ner och har 

boksamtal med barnen utifrån en bok. Ella beskriver på följande sätt: 

 

” […] vi har flanosagor som vi brukar prata kring om. Då när vi gör det efter 

maten så brukar jag i alla fall, vet inte om kollegor, men jag brukar prata kring 

bilderna hur dem ser ut, om de säger att åh det här tror jag att det händer här, 

så brukar jag fråga: Hur kommer det sig att du tänker så när du ser den bilden? 

Så att de får tänka kring vad bilderna […] ”. 

 

Amelia förklarar att de försöker prata om vad som händer i böckerna men det är inte alltid 

som barnen förstår. Det är heller inte helt lätt eftersom barnen på avdelningen är i de yngre 

åldrarna: ett till tre år. Vidare diskuterar de mycket med barnen om huvudpersonerna och om 

olika karaktärer som finns med i berättelserna. 

 

Ellinor beskriver att det oftast blir samtal om bokläsningen precis efter att den är klar. Ibland 

kan det bli frågor mitt under läsningen om något kommer på tal, som till exempel om en 

pedagog frågar: ”Det läste vi ju om kom du ihåg det?” Det som de diskuterar mest är 

sensmoralen (budskapet) i böckerna eller bilderna i dem. Eftersom de har många barn som har 

svårt med språket i gruppen så är de inte intresserade av bokstäver. Kajsa framhäver att 

pedagogerna samtalar om boken under tiden som de läser. Vid bokläsning diskuteras främst 

bilderna i böckerna, därför att dessa ser alla barnen. Det som diskuteras mest med de äldre 

barnen vid bokläsning är om de frågar vad det står i texten eller om barnen kommenterar när 

de hittar sin begynnelsebokstav. Kajsa förklarar detta på följande sätt: 

 

” […] de större barnen börjar ju bli lite mer ”vad står det där?” och ”titta där är 

min bokstav” eller ”vad är det?” […] ”. 

 

Kajsa beskriver vidare att samtal om böckerna ibland sker under andra stunder, som till 

exempel vid ett blöjbyte. Barnet säger något om boken och pedagogen då börjar prata om 

boken med barnet. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att boksamtalen för det mesta handlar om bilderna i böckerna. 

Ellinor är den ända av förskollärarna som framhäver att hon diskuterar sensmoralen i 

böckerna med barnen. Kajsa är ensam om att beskriva att med de äldre barnen på avdelningen 

består samtalen om vad som står i texten i boken. På flera andra avdelningar förklarar 

förskollärarna att det är svårt då barnen inte förstår vad texten är. På två avdelningar på 

förskola A arbetar förskollärarna med flanosagor och har samtal om dessa bilder för att 

stimulera barnens språkutveckling. 



 

21 

Barns erfarenheter som utgångspunkt 

Nina förklarar att de alltid utgår från barnens erfarenheter i boksamtal. Hon beskriver att de 

måste arbeta så för att möta barnen och för att de ska kunna behålla deras intresse runt boken. 

Ellinor förklarar också att det är av stor betydelse att utgå från barnens erfarenheter vid 

bokläsning, om det är någonting som behöver förklaras för dem. Hon menar vidare att hon 

måste använda sig av barnens erfarenheter för att kunna sätta detta i relation till deras 

verklighet, speciellt viktigt är det då hon läser för barn som är språksvaga. Det är 

betydelsefullt, oavsett om man ska förklara för ett barn som är tvåspråkigt, eller om det är ett 

barn som enbart är sen i språkutvecklingen. Ellinor förklarar detta så här: 

 

”A det är ju nästan a och o då man ska kunna, om det är någonting jag ska 

förklara för barnen, hur jag ska sätta det i relation till deras verklighet så måste 

jag ju använda mig utav deras erfarenheter […] ”. 

 

Ella, Kajsa och Amelia beskriver på ett liknande sätt att de utgår från barnens erfarenheter vid 

boksamtal, detta utifrån vad de vet om barnen. Även Therese förklarar att hon, utifrån sin 

kunskap och vad hon tror att barnen vet, samtalar om det som läses. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga förskollärare som vi intervjuade utgår från barnens 

tidigare erfarenheter när de samtalar om böckers innehåll. Ellinor beskriver att hon måste utgå 

från barnens tidigare erfarenheter om det är något hon vill förklara utifrån boken. Hon menar 

att det är speciellt viktigt för språkutvecklingen om hon läser för barn som har svårt med 

språket, flerspråkiga som enspråkiga. 

Ordförrådsutveckling 

Nina beskriver att de diskuterar ord som är svåra att förstå med de äldre barnen som har 

svenska som modersmål. Det är svårt att göra detta med de barn som har ett annat modersmål 

än svenska. Barnen på avdelningen är i de yngre åldrarna och då visar de mer konkret hur en 

boll ser ut. Hon menar att om det är ord som är svåra att förstå visar pedagogerna orden med 

tecken som stöd och pratar om bilen eller bollen. Med de yngsta barnen på avdelningen 

försöker de tolka ansiktsuttryck, om det är någonting som de tror att barnen inte förstår. Nina 

uttrycker detta på följande sätt: 

 

” […] våra barn är ju så små, […] så det blir mer konkret att det är en boll, och 

så visar vi kanske tecken och pratar om bollen eller bilen. Är det ord som är 

svåra och förstå så får man ju vara konkret helt enkelt”. 

 

Ella beskriver att hon förklarar ord för barnen som de inte förstår. De har en arabisktalande 

pedagog på avdelningen som arbetar mer med detta. Denna pedagog diskuterar svåra ord både 

på arabiska och på svenska. Amelia berättar att de försöker hitta andra ord som är på barnens 

nivå när de ska förklara ett ord. Ellinor framhäver att om det är ett ord som barnen inte förstår 

i boken får hon prata om det och försöka få in det i en annan kontext för att kunna förklara 

detta. 

 

Therese beskriver att det ibland kan finnas gammaldags ord i böcker som hon får förklara. 

Kajsa förklarar att hon diskuterar ofta ord i böcker då de har många barn som är tvåspråkiga, 

och därför kan det vara vissa ord i böckerna som är svåra att förstå.  Ibland kan det vara ord 

som är gammaldags, eller som bara finns i skriftspråket. Då gör Kajsa så att hon till exempel 

läser en mening först utifrån som hon skulle uttrycka den i talspråk och läser därefter ordet 

som står i boken.  
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Sedan läser hon meningen två till tre gånger och byter ut ordet och förklarar att det betyder 

samma sak som det ord hon vill få förklarat. Sedan säger hon de båda orden och förklarar att 

de betyder samma sak. När hon läser för lite äldre barn kan hon fråga dem om de vet vad ett 

ord betyder och då blir det mer konkret för dem, ibland kan de tro sig veta då många ord kan 

betyda samma sak. Ett exempel kan vara då hon säger ”var rädd om den saken” och ett barn 

säger ”vadå rädd, jag är inte rädd”. Då menar hon att det är bra om hon diskuterar med barnet 

om vad ordet betyder i det sammanhanget. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla förskollärare som vi intervjuade diskuterar 

svåra ord som uppkommer under bokläsning för att stödja barnens ordförrådsutveckling och 

därmed deras talspråk. Nina och Ella på förskola A och Kajsa på förskola B redogör för att det 

är vanligt förekommande med barn som har annat modersmål än svenska och att det då är det 

svårare att förklara ords betydelse. På Ellas avdelning finns en arabisktalande pedagog som 

arbetar extra mycket med svåra ord med barnen som inte har svenska som förstaspråk. På 

förskola B beskriver Therese och Kajsa att det ibland förekommer ord som är skrivna på 

gammaldags skriftspråk och då får förskollärarna förklara orden på ett sätt så att barnen ska 

kunna förstå dem, exempelvis genom att sätta ordet i ett sammanhang som barnen förstår. 

Skriftspråk 

Nina beskriver att det framförallt är de äldre barnen på avdelningen som har upptäckt sina 

namn och bokstäverna i namnen. Hon berättar att när de får penna och papper, att de då låtsas 

att de skriver. Detta menar hon är början på intresset för skriftspråket. Däremot arbetar de inte 

med skriftspråket genom bokläsning, detta eftersom de just nu arbetar på en nivå där det inte 

är aktuellt. Märker de att barn visar intresse för skriftspråket då fortsätter de att arbeta med det 

på olika sätt. Även  Amelia berättar att några av barnen är mycket intresserade av sina namn. 

Ella förklarar på ett liknande sätt att pedagogerna på hennes avdelning pratar med barnen om 

bokstäver som finns i deras namn. Den skriftspråkliga utvecklingen innebär mest att de 

känner igen bokstäver och ord som är uppe på väggarna runt om på avdelningen. 

 

Kajsa beskriver att barnens intresse för skriftspråket utvecklas i och med att de blir äldre. Det 

börjar med att de blir nyfikna på sina namn och vill känna igen dem och ställa frågor. De 

yngre barnen har inte kommit till skriftspråket än. Therese beskriver att de har några barn som 

kan läsa och att de sitter och ljudar ord i böckerna. Då uppmuntrar pedagogerna detta genom 

att barnen får en skrivbok där de skriver ord som de kan leta upp i tidningar. Ellinor däremot 

berättar att de nästan inte arbetar med skriftspråklig utveckling alls genom bokläsning på 

avdelningen. Detta på grund av att de endast kommer att ha två barn med svenska som 

förstaspråk till hösten. De arbetar lite med barnen om hur deras namn ser ut och hur de skrivs. 

Detta uttrycker hon så här: 

 

”Vi jobbar inte jättemycket med skriftspråklig utveckling över huvud taget 

faktiskt. Så att genom bokläsningen gör vi ju ingenting då. Vi fokuserar ju 

mycket på namn […] ”. 

 

Vi ser av det som förskollärarna berättar att det är vanligt förekommande att barnen är 

intresserade av sina namn och de bokstäverna som dem består av. Utifrån detta intresse 

arbetar förskollärarna vidare med skriftspråket hos barnen. Men dock är inte så fallet på 

avdelningen Hajen där de nästan inte arbetar med skriftspråklig utveckling alls utifrån 

böckerna. På alla avdelningar förutom Hajen förklaras det att finns barn som kan läsa lite och 

är intresserade av att skriva, det handlar då främst om de äldre barnen på avdelningarna.  
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Vi kan utifrån vad några förskollärare beskriver utläsa att de arbetar med språklig utveckling 

genom att ta tillvara på barnens intresse för den skriftspråkliga världen. 

Läsutveckling 

Ellinor förklarar att de har barn som kan känna igen ord eller begynnelsebokstaven i sitt namn 

och då uppmärksammar pedagogerna det. Kajsa beskriver att när pedagogerna upptäcker att 

barnen börjar hitta sina namn kan de prata om det när de läser för dem enskilt. Hon uttrycker 

det så här: 
 

” […] Eh ja när man upptäcker att de börjar hitta sina namn då kan man ju 

prata om det också i boken, men vi gör det inte när vi sitter och läser med 

många barn, men när vi sitter och har det här enskilda så låter man ju dem 

peka på bokstäver dem känner igen […] ”. 

 

Kajsa fortsätter att förklara att det gäller att fånga det som barnen säger och sedan se hur de 

går för dem att vilja lite till. Om ett barn har gjort en teckning brukar de utmana dem i att 

skriva sitt namn på den, kan de inte göra detta kan de få leta upp sitt namn på avdelningen och 

skriva av det om de vill. Ella beskriver att de har laddat hem olika spel på en iPad, de heter 

”Ordklanen” och ”ABC Raket” från SvT, och de har precis börjat använda dem. De har dock 

inte många barn som är på denna mognadsnivå ännu. Barnen känner igen ordbilderna som de 

har uppe på väggarna runt om på avdelningen. Hon tycker att det är viktigt med bokläsning 

och att barnen får utmanas både när det gäller att lyssna och att se språket, men också att tolka 

bilder och symboler. Enligt Amelia är barnen på avdelningen yngre och de har inte riktigt nått 

den mognadsnivå där de kan känna igen ord. 

 

Sammanfattningsvis kan vi av det som förskollärarna beskriver se att läsutvecklingen kan 

börja med att barnen känner igen sina namn eller andra ordbilder. Ellinor och Kajsa på 

förskola B förklarar att de fångar och utmanar de barn som är intresserade och har kommit till 

en viss mognadsnivå där de kan förstå bokstäver och ord. Två förskollärare på förskola A 

beskriver att de ännu inte har barn som är på en mognadsnivå där de känner igen ord. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det resultat som vi har fått fram genom våra intervjuer visar på intressanta mönster i hur 

förskollärarna arbetar med bokläsning som pedagogisk metod och hur olika aspekter kan 

påverka denna och stimulera barns språkutveckling. 

Bokintresset 

Hälften av förskollärarna i studien redogör för att barnen på deras avdelningar inte visar större 

intresse för innehållet som texten förmedlar i böcker, utan intresset är riktat mot bilderna i 

böckerna eller så föredrar barnen bilderböcker. De visar oftast inget intresse för att vilja läsa 

en bok. Utifrån vår studie kan vi inte utläsa att det har med barnens ålder att göra att 

bilderböcker är attraktivt då förskollärarna vi intervjuade arbetar åldersövergripande för det 

mesta. Whole language- modellen belyser i ett första steg betydelsen av att planera och 

introducera det som ska läras på ett intresseväckande sätt (Lindö 2009). När det gäller barns 

intresse för böcker menar vi att det är av stor betydelse hur förskollärarna introducerar nya 

böcker och skapar intresse för texterna i dem på ett lustfyllt sätt. Svensson (2011) beskriver att 

det är i förskolan som de flesta barn får tillfälle att ta del av andra böcker än vad andra vuxna 

läser för dem hemma. Vi vill poängtera att förskolan här har en viktig roll i att erbjuda barnen 

ett brett utbud av böcker för att främja deras intressen. Brok (2007) beskriver att när 

sagoberättare läser böcker för barn skapas intresse för boklitteratur. Vi anser utifrån vår studie 

att det inte enbart handlar om att förskollärare ska läsa mycket böcker för barnen för att få 

dem intresserade. Vi menar vidare att intresset för textinnehåll kan främjas även i andra 

sammanhang som till exempel att barnen ser texter på väggar eller texter i digitala läromedel 

som lär- plattor. 

Bilderboken 

Ett annat mönster som vi kunde se i vår studie är att barnen på flera avdelningar mestadels har 

intresse för bilderböcker. Sundmark (2014) framhäver att bilderna i böckerna förmedlar till 

läsaren om hur en berättelse kan framställas. Bilderböcker har fokus på mönster, färger, siffror 

eller bokstäver och bilderna består oftast av substantiv (Sundmark 2014). Vi anser att det kan 

vara viktigt för förskollärna att hitta på egna berättelser med barnen utifrån bilder då många 

barn tycker att bilderna är intressantare än texten, den är mer konkret för dem. På så sätt kan 

förskollärarna stödja barnens språkutveckling enligt oss.   

En genusaspekt 

En del pojkar i vår studie är tydligt intresserade av faktaböcker som innehåller: Bilar, monster, 

dinosaurier och hajar. En förskollärare beskriver det som att flickorna inte har samma intresse 

för faktaböcker, vilket de menar kan bero på att det är brist på lämpliga faktaböcker på 

avdelningen för det som kan fånga flickornas intresse. Detta är en intressant observation som 

väcker frågor kring varför det förhåller sig på detta vis. Vi har i vår studie inte hittat någon 

forskning om detta område då det inte var vårt syfte. 

Temaarbete 

Tre förskollärare beskriver att de på sina förskoleavdelningar brukar genomföra boklån efter 

vilket tema de arbetar med i barngruppen för tillfället. Whole language- pedagogiken 

framhåller betydelsen av att pedagoger ska arbeta med teman eller projekt som utgår ifrån 

barnens tidigare erfarenheter (Lindö 2009).  
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Vi anser att förskollärarna utgår från teman utifrån barnens intressen för det mesta och då kan 

det vara ett bra sätt att främja lusten till bokläsning genom temaarbeten enligt oss. 

Boklån 

En förskollärare beskriver att personalen på deras småbarnsavdelning vid boklån ofta väljer 

böcker med hård pärm för att barnen ofta river sönder dem annars. Simonsson (2004) redogör 

för att böcker på småbarnsavdelningar ofta placeras på en hög höjd vilket får som konsekvens 

att barnen inte kan nå dem. Detta för att pedagoger tror att barnen inte kan hantera böckerna 

utan förstör dem. Vi anser att det är viktigt att böcker finns tillgängliga för alla barn och att 

pedagogernas förhållningssätt är viktigt. Vi menar vidare att om förskollärare är tydliga med 

att visa samt förklara hur böcker ska hanteras så går de inte sönder i lika stor utsträckning. 

Förskolläraren i vår studie förklarar vidare att de på avdelningen behöver bli tydliga med att 

berätta för barnen hur böckerna ska hanteras. Flera förskollärare förklarar att de lånar böcker 

på bibliotek eller bokbuss och då försöker anpassa valen efter barnens ålder och 

utvecklingsnivå. Svensson (2011) redogör för att barnböcker är en viktig del gällande barns 

språkutveckling. Hon poängterar att det är enkelt att få tillgång till barnböcker. Vi anser att 

förskollärares bokval är betydelsefulla då det gäller att hitta böcker som passar alla barn och 

de nivåer som de befinner sig på samt vad de intresserar sig för. Lindö (2005) menar att det är 

viktigt att pedagoger väljer ut böcker där barnen kan känna igen sig, men även att de ska 

utmana dem i att få nya erfarenheter. 
 

En förskollärare i studien beskriver att de nyligen fick många nya ettåringar som började på 

avdelningen. Då var de noga med att se till att de hade många pekböcker tillgängliga för 

barnen. Sundmark (2014) beskriver att bilderböcker som är utformade för barn i åldern ett till 

två år kallas för pekböcker. Dessa kan benämnas som begreppsböcker. När en pedagog läser 

om olika föremål i boken är det viktigt att de benämner och pekar om bokens innehåll 

tillsammans med barnen. Vi menar att förskollärare behöver lägga mer tid åt att läsa för de 

yngre barnen då vi utifrån vår undersökning sett ett tydligt mönster i att det läses mest för de 

äldre barnen när de yngre sover. 

Fasta och spontana rutiner 

På flera avdelningar har personalen som fast rutin att läsa efter maten när de yngsta barnen 

sover. På några avdelningar har de inte den rutinen utan bokläsning sker mer spontant än som 

en inarbetad rutin. Vi anser att förskollärare bör ha mer planerade bokläsningsstunder för att 

kunna erbjuda alla barn detta, och inte bara göra det till en fri aktivitet där barnen frågar om 

de kan få en bok läst för sig. 

Samtal under bokläsning 

Alla förskollärare i vår studie samtalar med barnen om innehållet i böckerna under 

bokläsning. Detta sker på lite olika sätt, men ofta är bilderna det vanligaste som samtalen 

kretsar kring. Det diskuteras lite om ord och om barnens bokstäver utifrån böckerna med de 

äldre barnen. Barnen är annars inte intresserade av texterna i böckerna. Svensson (2012) 

förklarar att pedagogernas förhållningssätt är betydelsefullt vid läsning. Om texten är svår kan 

det bidra till att barnen blir ointresserade. Det är betydelsefullt att förskollärare tillåter barnen 

att vara delaktiga i att diskutera texten som de läser. Att uppmuntra barnen till samtal om 

texterna främjar deras läs- och skrivförmåga (Hammett Price, Bradley & Smith 2012). 

Några förskollärare berättar att de försöker att diskutera med barnen utifrån vad som händer i 

böckerna och om de olika karaktärer som finns med. Vi anser det är viktigt att förskollärare 

även diskuterar utifrån texterna i böckerna och inte bara genom bilderna.  
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Är de inte intresserade av texten under själva bokläsningen, vilket framgår ur vårt resultat, 

kan förskollärare fånga barns intresse för texter och ord i andra sammanhang. På två 

avdelningar använder de sig av flanosagor som redskap i boksamtalen. Detta för att det brukar 

vara ett bra sätt att lättare fånga de yngre barnens intresse för böcker. Förskollärarna använder 

bilderna i sagorna som utgångspunkt för diskussioner i boksamtalen. Ett steg i whole 

language- modellen innebär att pedagoger ska ge barn möjlighet till att utforska och ställa 

frågor för att lärande ska ske genom språket (Lindö 2009). Vi anser att förskollärare kan 

använda sig av olika redskap, som till exempel flanosagor vid boksamtal, för att förstärka 

berättelser så att de blir mer konkreta för barnen och då kan de lättare minnas dem. Detta, 

menar vi, kan vara ett pedagogiskt redskap för förskollärare att kunna föra diskussioner kring 

böckers innehåll. 

 

Flera förskollärare i studien förklarar att samtalen kring böckerna sker mestadels under eller 

precis efter bokläsningen. Ibland kan frågor från barn uppkomma under andra situationer som 

kan handla om bokens innehåll. Förskollärarna kopplar då ihop samtalet med det som tidigare 

lästs för barnet. Vygotskijs (1962) sociokulturella teori framhäver betydelsen av att språket 

kommer före tänkandet, det är när språket kommit till en viss nivå som det kan påverka 

tänkandet. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande belyser, menar vi, att det är betydelsefullt 

med vuxna som kan återkoppla till det barnet har hört tidigare genom att samtala med barnen. 

På detta vis sker en viktig interaktion som stärker lärandet (Vygotskij 1962; se Svensson 

2009). 
 

Alla förskollärare i vår studie redogör för att de utgår från barnens erfarenheter när de 

samtalar om böckers innehåll. De knyter an till vad de vet om barnen sedan tidigare i 

samtalen. En förskollärare menar att det är speciellt viktigt att utgå från barnens erfarenheter 

när de inte har kommit så långt i språkutvecklingen. Svensson (2012) menar att barn får ett 

utökat ordförråd när de får diskutera utifrån det som pedagogen läser. Det är betydelsefullt 

med pedagoger som känner barnet, att de kan hjälpa att koppla texten till barnens tidigare 

erfarenheter. 
 

Vid högläsning redogör Cochran- Smith (1984) för två förhållningssätt som läsaren kan inta. 

Det första är att vara en ”förmedlare” som läser en text ordagrant, och det andra 

förhållningssättet är att vara en ”analytiker” som ändrar i texten för att den ska kunna 

anpassas till barnets erfarenheter och nivå (Sundmark 2014). Att vara ”analytiker” menar vi är 

ett förhållningssätt som är att föredra vid högläsning av böcker, detta för att boksamtal ska 

kunna ske på ett språkutvecklande sätt för barnen. 

Barns ordförrådsutveckling 

Flera av förskollärarna i studien diskuterar och samtalar med barnen kring ord som är svåra att 

förstå för dem, speciellt för de barn som är tvåspråkiga. Detta arbetssätt utförs på en avdelning 

genom att pedagogen visar hur ett föremål ser ut genom tecken som stöd, det blir på detta sätt 

konkret för barnen. Snell, Hindman & Wasik (2015) förespråkar olika strategier som ökar 

barns ordförråd. En strategi kallas för ”definiera ord” och innebär att barn lär sig ord om de 

förklaras på deras nivå under bokläsningen. Ord bör kopplas till föremål som barn känner till 

sedan tidigare. Den andra strategin innebär att ”diskutera och samtala kring nya ord”. Snell, 

Hindman & Wasik menar att pedagoger ska samtala om nya ords betydelse både före och efter 

bokläsning. Vi anser att förskollärare har en viktig roll när det gäller att öka och fördjupa 

barns ordförråd genom att läsa för dem, och också använda de nya orden som förklarats från 

boken även i andra sammanhang för barnen. 
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Skrift- och läsutveckling 

Svensson (2011) redogör för betydelsen av att förskollärare ska utveckla barns intresse för 

skriftspråket. Även i Lpfö 98 (rev.2010, s. 10) framhålls att förskollärarna ska stimulera barns 

språkutveckling genom att skapa intresse för skriftspråket. Utifrån vår undersökning visar 

barn intresse för att hitta sina bokstäver ur sina namn i böckerna. Förskollärarna fokuserar inte 

mycket på skriftspråk under bokläsning. Däremot är barnen intresserade av sina namn och 

bokstäver som finns synliga runt om på avdelningen. Vi anser att då barnen visar intresse för 

bokstäver i sina namn kan förskollärare arbeta vidare med den skriftspråkliga utvecklingen. 

En förskollärare förklarar att de har några barn på avdelningen som kan läsa. De sitter och 

ljudar ord i böcker samt skriver upp ord som de hittar. 
 

LTG- metoden betonar att barns kontakt med skriftspråket ska vara glädjefyllt. När barn och 

pedagoger tillsammans skriver texter utvecklas barnens ordförråd och deras fonologiska 

medvetenhet. Genom att se ordbilder kan barnen koppla fonem till bokstav (Lindö 2009). Vi 

menar att om förskollärare skapar rika textmiljöer kan det gynna barns intresse för bokstäver 

och lust för att skriva då många yngre barn i förskolan inte kan ljuda fram ord. 

I vårt resultat går det att utläsa att läsutvecklingen hos barnen börjar med att de känner igen 

ordbilder och sina namn. Det är viktigt att förskollärare uppmärksammar om barn har svårt 

med talspråket då det är betydelsefullt för barnens senare skriv- och läsutveckling (Lindö 

2009). Vi vill framhålla att det är viktigt att förskollärare på ett luftfyllt sätt får barnen 

intresserade att fortsätta att vilja lära sig skriva och läsa i förskolan. 

Metoddiskussion 

I vår undersökningsmetod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som redskap. Vår slutsats 

är att det fungerat bra utifrån vårt syfte då vi fick en djupare förståelse för förskollärarnas 

arbetssätt och tankar. Vi utgick från semistrukturerade intervjuer som innebar att vi ställde 

öppna frågor och följdfrågor på det som förskollärarna berättade. Vi fick genom detta fram 

resultat som vi på förhand inte hade räknat med och som var intressant utifrån studiens syfte. 

Då vi fick ljudinspela alla intervjuerna missade vi inga delar som framkom i våra 

transkriberingar av intervjuerna och därmed gick inget av betydelse för resultatet förlorat. Om 

vi hade velat få mer information om hur förskollärare arbetar med bokläsning i den 

pedagogiska verksamheten hade vi i vår studie kunnat använda oss av deltagande 

observationer som en metod, tillsammans med kvalitativa intervjuer. Vi hade då kunnat 

jämföra det som förskollärarna berättar med den konkreta pedagogiska verksamheten. Det 

hade dock krävt betydligt mer tid än vad som fanns till förfogande för vår studie. 

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån vår undersökning ser vi att barns intresse för böcker är lågt, vilket vi menar att 

förskollärarna behöver arbeta vidare med. Däremot kan vi se att barnen visar större intresse 

för de bilderböcker som förskollärarna arbetar med för att främja barns språkutveckling. Det 

är olika slags böcker som används, men det går i vår studie att se att det möjligen finns brister 

i hur förskollärarna fångar barnens intresse för böckerna. Studien visar att bokläsning 

mestadels sker med de äldsta barnen på förskolorna, vilket vi menar är problematiskt då vi 

anser att intresset för böcker bör främjas i tidig ålder. 
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Inför kommande yrkesroll 

När det gäller att fånga barnens intresse till böcker tycker vi det är viktigt som förskollärare 

att först ta reda på vad var barnen är intresserade av och sedan hitta böcker om detta, för att 

lärande ska uppstå. Det är även viktigt att se till att alla barn blir erbjudna bokläsning under 

deras tid på förskolan, även de som sover på eftermiddagarna. Detta då bokläsning kan bidra 

till språkutveckling redan i tidig ålder enligt oss. 

Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning kan vara ett genusperspektiv på de böcker som barnen väljer, 

då vi utifrån vårt resultat ser en skillnad i intresset för faktaböcker mellan könen. Denna 

genusaspekt tycker vi kan vara intressant att undersöka ytterligare för att få en djupare 

förståelse för varför pojkarna visar större intresse för faktaböcker än flickorna samt vad detta 

kan bero på. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor                                                                                                                 

Bakgrundsfrågor 

 (skriva in kön på intervjuperson) 

 Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Avdelningen 

 Vilken åldersgrupp är det på barnen på er avdelning? 

 Hur är böckerna på avdelningen anpassade till barnens nivå? 

Barns intresse för böcker 

 Vilka sorts böcker är barnen mest intresserade utav? 

 Kan ni se att barnen visar intresse för böckerna? 

 Visar barn intresse när det gäller att prata om böckers innehåll? Hur visar sig detta? 

Bokläsning/ Boksamtal 

 Hur ser er rutin ut när det gäller att läsa? Vilka åldersgrupper är med i dessa 

stunder? 

 Hur väljer ni ut böcker som ni läser för barnen? 

 Hur ofta väljer barnen ut böcker? 

 Hur samtalar ni om böckerna?  Vid vilka tillfällen?   

 Vad diskuterar ni mest om: Texten? Bokstäverna? Symboler? Bilderna? 

 Utgår ni från barnens erfarenheter när ni pratar om böckernas innehåll? På vilket 

sätt? 

 Diskuterar ni ord som kan vara svåra för barnen att förstå? 

Skriftspråk/ Läsutveckling 

 Hur utvecklar ni barnens skriftspråkliga utveckling genom bokläsning? 

 Hur utmanar ni de barn som kan känna igen ord/ kan läsa (enstaka ord)? 
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Till förskolechef och förskollärare 

Vi heter Sandra och Nicole och studerar vår sjunde och sista termin till förskollärare vid 

Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, på Campus i 

Varberg. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt 

område skall undersökas. Vi har valt att skriva om bokläsning och boksamtal för barn. Vi 

kommer att intervjua några förskollärare på er förskola. 

Det är viktigt att ni och förskollärarna vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 

uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte. 

Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara konfidentiella. 

Fiktiva namn på förskollärare och förskola används så att allas identiteter skyddas. 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

För att kunna genomföra undersökningen behövs förskollärarnas muntliga samtycke. Detta 

sker innan vi kommer ut till er verksamhet. Vi kommer därför be utvalda förskollärare att 

fundera och bestämma om de vill delta i denna intervju som kommer att ta ca.15-20 minuter. 

Intervjuerna kommer vid samtycke från deltagarna att ljudinspelas.   

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på nedanstående 

mailadresser: 

Sandra Gustavsson  S130431@student.hb.se 

Nicole Zaman S130157@student.hb.se 

Med vänlig hälsning Sandra och Nicole 
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