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Inledning 
En kommun i södra Sverige har investerat i ett utvecklingsarbete som heter Levande läsning 

för att stärka bland annat förskollärares roll i barns språkutveckling under boksamtal. 

Förskollärares medvetna förhållningssätt i boksamtal leder till att barns språk utvecklas i 

sociala samspel med andra samt att barns nyfikenhet och intresse för böcker uppmuntras. 

 
Syfte 
Utifrån en kommuns satsning på ett utvecklingsarbete som heter Levande läsning är studiens 

syfte att undersöka förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling genom boksamtal. 

 

Metod 
Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som metod. 

Genom de semistrukturerade intervjuerna lyfts förskollärares uppfattningar fram om barns 

språkutveckling genom utvecklingsarbetet Levande läsning. Insamlingen av data har utförts 

på tre olika enheter med sex olika förskollärare. Studien följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. 

 
Resultat 
Resultatet visar att alla respondenter som deltog i vår studie ansåg att barns språkutveckling 

har ökat sedan de startade med utvecklingsarbetet Levande läsning. Förskollärarna läser mer 

frekvent för barnen och de reflekterar mer över sin egen roll i boksamtalet. Genom den 

kontinuerliga läsningen och det sociala samspelet kring boken i form av boksamtal har barnen 

fått ett bredare språk med nya ord och begrepp. Barnen visar ett större engagemang i 

bokläsningen och bokintresset har ökat nu när förskollärarna är mer aktiva i boksamtalen.  
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INLEDNING  
På förskolor runt om i Sverige har Skolverket beslutat att språkstödjande utvecklingsarbete 

som exempelvis Läslyftet ska prioriteras. Med detta utvecklingsarbete vill Skolverket stärka 

barns språk och pedagogers medvetenhet om betydelsen av bokläsning och samtal kring 

innehållet i böckerna (Skolverket 2018). I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2016, s. 10) 

redogörs det för 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”. I kommunen där vår studie genomförs 

arbetar de kommunala förskolorna även med utvecklingsarbetet Levande läsning. Ljungkvist 

(2017) beskriver att kommunens satsning på utvecklingsarbetet Levande läsning bidrar till 

kunskapsutveckling hos förskollärare genom att stärka medvetenheten om barns 

språkutveckling under högläsning och boksamtal. Intresset för boksamtal kommer från vår 

verksamhetsförlagda utbildning där vi kommit i kontakt med utvecklingsarbete Levande 

läsning. Svensson (2005) lyfter fram förskollärares roll för barns språkutveckling, där böcker 

är ett gynnsamt verktyg. I boksamtal stimuleras barns tänkande och de får möjlighet att 

samtala, lyssna, reflektera över innehållet och upptäcka skriftspråket. Även Lindö (2009) 

beskriver att barn behöver möta engagerade förskollärare som uppmuntrar barns intresse för 

böcker och skapar nyfikenhet kring den lästa texten genom boksamtal. I utbildningen har vi 

fått en större teoretisk kunskap om hur barn utvecklar sitt språk genom bokläsning och hur 

viktig förskolläraren är under lässtunden. Vi anser att språkutveckling är en pedagogisk fråga 

och för att barn i en tidig ålder ska kunna utveckla sitt språk behöver de inspireras av 

medvetna förskollärare som läser och samtalar om böcker. Detta bidrar till att steget upp i 

skolan inte blir så stort för barnen och att de lättare kan möta utmaningar och krav som ställs 

på dem.  

 

SYFTE 
Utifrån en kommuns satsning på ett utvecklingsarbete som heter Levande läsning är studiens 

syfte att undersöka förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling genom boksamtal. 

Frågeställningar 

 Var, när och hur använder förskollärare boksamtal i förskolan?  

 Vilken uppfattning har förskollärare om boksamtalets betydelse för barns 

språkutveckling? 

 Vad är tanken med boksamtal enligt förskollärare och har synsättet förändrats sedan 

utvecklingsarbetet Levande läsning startades? 
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BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras forskning för vår studie om hur förskollärare använder boksamtal 

för att stödja barns språkutveckling. Först beskrivs barns språkutveckling, boksamtal under 

högläsning med barn och sedan förskollärarens roll i boksamtal. Därefter redogörs det för ett 

projekt som heter Levande läsning som ligger till grund för denna studie. Slutligen 

presenteras den teoretiska ramen i studien. 

Barns språkutveckling 
Ett nyfött barn har inte samma möjlighet som äldre att skapa och forma språkljud och ord. I 

början är det mest skrik, gnyenden och vokaler vilket utvecklas till joller och sedan 

stavelsejoller. Vid ett års ålder brukar oftast de första orden dyka upp och omkring 1,5 - 2 års 

ålder växer barnets ordförråd snabbt. I samspel med vuxna sätts orden ihop till meningar och 

ordens ordningsföljd testas (Håkansson 2014). Även Arnqvist (1993) förklarar att vid två års 

ålder kan barn föra dialoger med vuxnas hjälp eftersom det sker en utveckling i språkets 

pragmatik. Det innebär att en vuxen ställer frågor och ett barn ger ett svar och därefter följer 

den vuxna upp med en följdfråga och barnen förmedlar ett nytt svar. Strömqvist (2010) anser 

också att barns språk utvecklas i ett sociokulturellt och kognitivt sammanhang. Barn tar efter 

sin omgivning när deras språk ska formas. I språkinlärningen tar barnet information från 

situationer de har befunnit sig i och anpassar den informationen till nya situationer som de 

stöter på. Men språkinlärningen påverkas även av hur den sociala omgivningen anpassar sig 

till barnet. 

 

När barn ska lära sig ett språk behöver många kunskaper utvecklas. Först måste barn lära sig 

att tala men även få en förståelse för hur samspelet i kommunikationen fungerar. Reglerna i 

en konversation är inte självklara för barn utan de behöver öva på att vara både åhörare och 

talare (Arnqvist 1993). Yttre stimulans, kognitiv stimulans och mognad är faktorer som 

påverkar barns språkutveckling. För att utveckla språket behöver barn få språklig stimulans 

och erfarenhet. Det får barn när de samspelar och umgås med människor både vuxna och barn 

som är verbala i sin kommunikation. Språkets struktur växer fram i sociala situationer där 

återkoppling ges till barn i form av intresse, följdfrågor och kroppsspråk. Barn får då en 

förståelse och ett intresse för språket vilket utvecklar deras kreativitet, tänkande och identitet 

(Hwang & Nilsson, 2011). Även Ljungström (2006) beskriver att om vuxna, både 

förskollärare i förskolan och vårdnadshavare samtalar, diskuterar, ställer öppna frågor och 

resonerar med barn får barn erfarenhet och förståelse av språket och får därmed lättare att 

utveckla sitt språk vidare. I Norlings (2014) svenska studie undersöks det genom 

fokusgruppsintervjuer hur pedagoger på förskolan arbetar med barns framväxande 

läskunnighet i interaktion med andra och i vardagliga samtal. I resultatet visas det att 

förskollärare behöver vara medvetna om sin egen påverkan på barns språkutveckling. 

Förskollärare behöver reflektera över hur de kan skapa en social språklig miljö för barnen i 

alla situationer på förskolan. Det sociala samspelet mellan barn-barn och förskollärare-barn 

lyfts fram och förordas. I kommunikationen mellan förskollärare och barn bör förskolläraren 

tänka på att lyssna in barnet och ge respons på det barnet samtalar om. 

Boksamtal under högläsning med barn 
Ljungström och Hansson (2006) förklarar att det viktigaste i högläsning med barn inte är vad 

man läser utan hur man läser, att högläsningen är engagerande och intressant för både barn 

och vuxna. Innan boken börjar läsas, kan boken presenteras för barn vilket gör det lättare att 

ta till sig bokens innehåll och handling. Det är även bra att samtala om boken efter läsningen 

för att barn ska få reflektera över det lästa. Frågor kan ställas om handlingen och figurerna i 
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boken. Författarna menar även att läsningen kan ske på olika sätt genom prat-läsning till 

bilderböcker eller pekböcker, sjungläsa genom att skapa rytm i texten, variera rösten i högt 

och lågt, läsa med alla sinnen och använda olika figurer och material för att förstärka 

handlingen i boken. Barn uppskattar och behöver upprepningar av olika böcker, sagor, rim 

och ramsor. I upprepningarna lär sig barn bokspråket och de får förståelse för att det skrivna 

språket skiljer sig från det talade språket. Barn som inte blivit lästa för har svårt för att lära sig 

läsa eftersom de inte begriper sig på det skrivna språket. Att fortsätta läsa högt för barn även 

när de blir äldre och lämnar förskolan stärker och stimulerar deras språkutveckling och ökar 

deras läsförmåga och läsförståelse. 

 

Lindö (2009) påtalar att den som lyssnar på högläsning måste vara mer koncentrerad än den 

som läser. Därför behöver förskollärare ha kunskap om texten de ska läsa. Genom att själv ha 

studerat texten utifrån ett vuxenperspektiv samt ett barns perspektiv synliggörs olika saker 

och då kan förskollärare på ett medvetet sätt rikta in barn på olika samtal om den lästa texten 

och väcka deras nyfikenhet och intresse. För att skapa nyfikenhet kring boken kan 

förskolläraren samtala om framsidan och bokens titel och låta barnen komma med förslag om 

vad de tror boken handlar om. När förskollärare visar sitt engagemang i läsningen smittar det 

av sig till barnen och de blir engagerade i boken. Vid högläsning är det viktigt att barn är 

pigga och orkar lyssna på innehållet och vara med i samtalen kring det lästa. Att läsa böcker 

som är knutna till förskolans olika teman är bra för att kunna bygga vidare bokens innehåll i 

barnens dagliga lek och aktiviteter. Samtalet kring boken fortsätter då ut i verksamheten och 

nya tankar och idéer skapas bland barn. 

 

Chambers (2011) beskriver att om barn ska bli läsare måste de bli lästa högt för. Barn lär sig 

att läsa genom att härma och ta efter den som läser och till slut själv kunna läsa. Genom att 

lyssna på när någon annan läser lär de sig hur en text är uppbyggd, att det finns en början, en 

mitt och ett slut. Det är en förberedelse till att kunna börja läsa på egen hand. Författaren 

påpekar även att en av de mest betydelsefulla aspekterna av högläsning är det sociala 

samspelet. Högläsningen skapar en gemenskap och en känsla av trygghet och tillhörighet 

skapas i den gemensamma upplevelsen. Detta gör att de efter högläsningen kan dela med sig 

av upplevelsen till varandra i lek, skapande och samtal och här utveckla sitt språk men även 

sin förmåga till att lyssna och reflektera. 

 

Barnböcker finns både som bilderböcker, sagoböcker, faktaböcker och skönlitterära böcker. 

Lindö (2009) talar om att med dessa olika genrer får barn en möjlighet att utifrån intresse 

utforska och fördjupa sig i olika kunskapsområden. Högläsningsboken får gärna ligga på eller 

strax över barnens utvecklingsnivå. När en barnbok ska presenteras för barn är det en fördel 

om den har en spännande handling för att fånga barns uppmärksamhet lättare. Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013) redogör för att i valet av bok finns det oftast inte någon 

bakomliggande tanke eller medvetet syfte från förskolläraren utan bokvalen är slumpartade. 

Det vanligaste är att barnen väljer vilken bok som ska läsas och det är väldigt sällan ett 

gemensamt bokval i barngruppen. Price, Bradley och Smith (2012) har i sin studie som är 

genomförd i USA, jämfört skillnader i hur förskollärare läser och samtalar med barn om det 

lästa i sagoböcker och faktaböcker. Resultatet visar att när faktabok lästes blev det ett fint 

samspel och givande samtal mellan barn och pedagog men förskollärarna tyckte själv att den 

aktiviteten var svår att genomföra i en barngrupp. Därför valde de hellre att läsa och samtal 

kring en sagobok för de kände sig mer bekväma i den situationen. 
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Förskollärares roll i boksamtal 
Damber, Nilsson och Ohlssons (2013) undersökning om litteraturläsning i förskolan belyser 

att ute på förskolorna är ofta syftet med högläsning mycket varierande och inte alltid tydlig. 

Högläsningen är ofta rutinmässig och sker i anslutning till måltider eller runt “vilan”. 

Innehållet i böckerna har ofta inget samband med vilka teman som bedrivs i verksamheten. 

Svensson (2012) lyfter fram att förskollärare ansvarar för att barn i förskolan ska få vistas i en 

god språklig lärande miljö. Förskollärare behöver ha ett förhållningssätt där ett tillåtande 

samtalsklimat råder samt att allas tankar och åsikter respekteras och är lika mycket värda. De 

ska på ett medvetet sätt stimulera barns språkutveckling genom att bekräfta och uppmuntra 

dem, ställa frågor om det lästa för att skapa samtal kring boken och därigenom utveckla barns 

tankar. Bokläsning är även en viktig del i barns språkutveckling för att öka deras ordförråd. 

Förskollärare bör använda ett språk av god kvalité i samtal med barn och ge förklaringar till 

orden, synonymer, ledtrådar och precisa uttryck. Genom att hjälpa barn att sammanföra den 

lästa boken till deras egna erfarenheter och därmed bygga broar mellan bokens innehåll och 

deras erfarenheter, skapas ett intresse och en nyfikenhet kring texten. Får barn lyssna på 

böcker som väcker deras intresse bidrar det till engagemang i samtalet om och kring boken 

och i samtalet lär sig barn nya ord och ordförrådet växer. Om det görs tillsammans med barn 

kan de sätta in orden i ett förståeligt och känt sammanhang. Även Lindö (2009) beskriver att 

syftet med boksamtal är att utveckla sin lyssnarförståelse och läsförståelse. Att samtala 

betyder att tankar utbyts i en dialog. Genom att synliggöra barns olika tankar kring en text blir 

de medvetna om att de tänker olika. Det är därför betydelsefullt att förskollärare fångar upp 

barns nyfikenhet och intresse som uppkommer vid bokläsning. Genom att ställa öppna frågor 

på det lästa vid boksamtalet går det att uppmuntra barns tankar och funderingar och ge dem 

nya infallsvinklar på den gemensamma läsningen. Författaren beskriver att ett boksamtal 

fördjupar barns förståelser, tolkningar och upplevelser kring böcker och hjälper dem att 

reflektera över och bearbeta händelser i sin närhet. De utvecklar även språk, tankar, empatisk 

förmåga och ett demokratiskt synsätt där andras åsikter accepteras. 

 

Gustafsson och Mellgren (2009) har i sin svenska delstudie undersökt hur barns språk och 

kommunikation grundläggs i tidig ålder. Studiens resultat visar att kontinuerlig bokläsning 

bör vara en återkommande aktivitet på förskolan eftersom bokläsning har betydelse för barns 

språkutveckling. Liksom Svensson lyfter även Gustafsson och Mellgren att förskolan har 

stora möjligheter att ge barn goda förutsättningar i möte med det skrivna språket. Det är i 

samspel med vuxna som barn kommer i kontakt med böcker och olika texter. Det är inte en 

självklarhet att barn kan lyssna till en bok utan det är något som de behöver lära sig. Under 

högläsningen behöver de vuxna vara lyhörda och anpassa läsningen för barn som lyssnar. Det 

skapas då en ömsesidighet i lässituationen. Denna ömsesidighet är en förutsättning för att ett 

samspel kring boken ska utvecklas. Den vuxne läser av barnens reaktioner på boken och kan 

bekräfta och utmana dem under läsningen. Genom att barn ser och hör vuxna läsa skapas en 

förståelse för hur det går till att läsa och hantera böcker. Att få lyssna på olika sorters böcker i 

tidig ålder är en rättighet som alla barn ska få. I lyssnandet får barn många nya och spännande 

ord till sig, både konkreta och abstrakta. De får möjlighet att bygga på sitt ordförråd, sin 

begreppsvärld och öva sin fantasi och empatiförmåga. I högläsningen väcker barn sin lust och 

glädje inför texter (Gustafsson & Mellgren, 2009). 

 

Lindö (2009) menar att böcker som barn och förskollärare läst bör finnas tillgängliga för 

verksamheten eftersom barn gärna vill bläddra i boken och återberätta den genom att lekläsa 

själva. Böckerna bör placeras på en plats där de är synliga för barn och vara tilltalande för 

barn med bilder och glada färger vilket medför att barn lättare kan ta egna initiativ till läsning. 

Chambers (2011) beskriver att vi människor behöver rutiner i vår vardag och vi lär oss snabbt 
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vilket beteende som är lämpligt i olika miljöer. Detsamma gäller för läsning där hela vår 

uppmärksamhet riktas till boken och dess innehåll och då måste koncentrationen vara stor. 

Om det finns speciella läsplatser och läshörnor på förskolan med kuddar, soffa eller en 

mjukare matta blir det lättare för barn att koncentrera sig och en inbjudande miljö skapas för 

barn. Genom att skapa läs miljöer på förskolan visar förskollärare barnen att läsningen 

betraktas som något värdefullt. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) framhåller också att 

miljön under högläsningen påverkar barnens uppmärksamhet. Platsen ska vara lugn och helst 

ska högläsningen ske på samma ställe varje gång. Det inger trygghet hos barnen och de vet 

hur de ska bete sig på den platsen i högläsningsstunden. Något som förskolläraren kan tänka 

på är att barnen inte ska sitta för trångt och att alla i gruppen ska kunna se bilderna i boken. 

Då undviks irritationer i gruppen. Att alltid använda samma ritual innan läsningen börjar kan 

också skapa lugn i gruppen. Det kan vara en sång eller ett speciellt gosedjur som ger barnen 

en signal om vad som är på gång och att det är dags att inta sina platser och koncentrera sig. 

Levande läsning 

På våren 2014 startades ett pilotprojekt i den kommun där denna studie genomförs som fick 

namnet Levande läsning. Syftet med projektet var att uppmuntra små barn på förskolan till att 

lyssna på böcker och få möjlighet att prata om det lästa, för att utveckla språket tillsammans 

med förskolepersonal och vårdnadshavare. Förskollärare på förskolorna där projektet utfördes 

fick vid fem tillfällen fortbildning inom området för att kunna främja barns språkutveckling 

vid boksamtal. Under vårterminen fick personalen i dessa verksamheter genomföra planerade 

läsaktiviteter med barn där samtal kretsade kring den lästa boken. Genom att förskolans 

personal pratade om det lästa med både barn och vårdnadshavare var målet för forskarna i 

projektet, att detta skulle ge ringar på vattnet och att boksamtal skulle fortsätta i hemmet. På 

höstterminen efter att personalen fått fortbildning inom området och utfört läsaktiviteter togs 

det fram ett kapprumsbibliotek. Detta kapprumsbibliotek placerades i hallen på förskolorna 

och vårdnadshavare kunde låna böcker med sig hem för läsning tillsammans med sina barn. 

Böckerna anpassades till barnens ålder med hjälp av bibliotekets personal. Projektet varade i 

ett år och visade positiva resultat. En framgångsfaktor var läsaktiviteter som utfördes enskilt 

vid flera tillfällen med en personal och ett barn. Detta bidrog till att barn blev mer delaktiga i 

boksamtalet än om aktiviteten skett i grupp. Studien visade också att läsning i samband med 

samtal fick ett högre värde än tidigare nu när personalen var medvetna om hur de skulle stödja 

barns språkutveckling (Mellgren & Bengtsson, 2015). 

 

Ljungkvist (2017) redogör för att Levande läsning nu ingår i ett utvecklingsarbete under 

tidsperioden 2016-2019 och sker på ett antal kommunala förskolor. Syftet med Levande 

läsning är att ge både förskollärare, barnskötare, modersmålslärare och vårdnadshavare en 

ökad förståelse för vilken betydelse högläsning har för barns språk- och kunskapsutveckling. 

En del av utvecklingsarbetet inriktas på förskollärare och barnskötare som får en fortbildning 

inom läsdidaktik. Det innebär att personalen får en fördjupad kunskap om hur de ska arbeta 

med högläsning för att göra den kunskapsutvecklande för barn, när de läser och samtalar om 

en bok. Personalen blir även stärkt i hur de ska stödja barns läsförståelse vid högläsning samt 

uppmuntra barns lust till att fortsätta berättelsen muntligt. Den andra delen av 

utvecklingsarbetet är riktat till vårdnadshavare som får möjlighet att låna med sig böcker hem 

från förskolan. På detta sätt kan de stödja sina barn i språkutvecklingen genom att samtala om 

texterna som finns i böckerna. På varje kapprumsbibliotek erbjuds ungefär 40 stycken 

boktitlar som är framtagna till den ålder på barn som finns just där. 
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Teoretisk ram 

I vår studie har vi valt att undersöka sex förskollärares uppfattningar om barns 

språkutveckling genom boksamtal och om deltagandet i Levande läsning har förändrat deras 

arbetssätt. Syftet med vår undersökning lutar sig mot den ryske psykologen Lev S Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på språkutveckling eftersom studien handlar om språk och samspel 

som sker i sociala sammanhang i olika miljöer. Vygotskij (2010) redogör för att när barn ska 

utveckla sitt språk behöver de utveckla sitt tänkande och sitt språk parallellt eftersom dessa 

två funktioner står i relation till varandra. Begreppet tänkandet belyser medvetandet om 

tanken medan språket är den verbala funktionen som uttrycker tankar och känslor. Vygotskij 

beskriver också att de sociala sammanhangen har en stor inverkan på tanken och språket i 

barns språkutveckling och påtalar att barn behöver etableras i den sociala miljön för att 

utvecklas. Wedin (2017) redogör för att enligt Vygotskij stimuleras barn av att använda ett 

språk som är strax över deras egen utvecklingsnivå. Genom att samspela och samarbeta med 

äldre personer utvecklar barn sin kognitiva och sociala förmåga. Utveckling, språk och 

lärande i relation med varandra är betydelsefull i undervisningen. I vardagliga sammanhang 

utvecklas språket tillsammans med andra människor genom interaktion. Håkansson (2014) 

betonar att Vygotskij är intresserad av interaktionen mellan språkutveckling och 

begreppsbildning. Det är tillsammans med andra i sociala sammanhang som barn upptäcker 

språket. I samtal med vuxna får barn en möjlighet att utveckla sitt språk eftersom de kan ha 

svårt att formulera sig på egen hand. Även Strandberg (2006) beskriver att Vygotskij för fram 

att lärande och utveckling sker i samspelet mellan människor. Barn behöver språklig 

stimulans för att utvecklas. Miljöer för samspel, samarbete och samtal måste därför skapas på 

förskolorna för att underlätta lärandet och främja utvecklingen. 

METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens metodansats. Det beskrivs hur vi har genomfört 

intervjuerna och urvalet. Därefter beskrivs hur vi förhållit oss till de forskningsetiska 

riktlinjerna i studien. Slutligen redogörs studiens tillförlitlighet och giltighet samt analys och 

bearbetning. 

Metodansats 
I kvalitativ forskning är människors samspel och upplevelser som studeras. Detta kan göras 

med antingen intervjuer eller observation. Forskare måste ställa höga krav på sig själva för att 

studien ska bli så trovärdig som möjlig och reflektera över tillvägagångssätt, metodval, sina 

perspektiv, teoretiska utgångspunkter och värderingar (Thornberg & Fejes 2015). Även Trost 

(2010) beskriver att i kvalitativ forskning är det människors åsikter och varierande 

handlingsmönster som lyfts fram. Forskaren vill förstå eller hitta mönster i svaren. Bryman 

(2011) redogör för att i en kvalitativ forskning har ordet större betydelse än hur mycket 

material som har samlats in. Forskaren tolkar sina slutsatser från intervjuer och teorier i de 

enskilda händelserna och små detaljerna i respondenternas svar. Syftet med vår studie är att 

undersöka förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling genom boksamtal. Därför 

blev inriktningen på metodansatsen kvalitativa forskning med inriktning intervju. Med 

kvalitativ forskning ges möjlighet att synliggöra detaljerna i respondenternas svar vilket vi 

inte hade fått i en kvantitativ undersökning. Observation valdes bort eftersom syftet är att lyfta 

fram förskollärarnas individuella uppfattningar och inte deras praktiska görande.  

Intervju 
I kvalitativ forskning finns redskap som exempelvis intervju och observation att använda sig 

av i en undersökning. Redskapet intervju valdes eftersom syftet i denna studie bygger på 
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förskollärares uppfattning kring barns språkutveckling med hjälp av boksamtal. Bryman 

(2011) beskriver att semistrukturerad intervju är en process som är flexibel i utförandet. Hur 

respondenten tolkar och uppfattar frågorna är en grundläggande faktor under intervjun. I 

semistrukturerad intervju används ett frågeschema och detta måste inte följas strikt om 

respondenten har en intressant tanke som kan påverka studien. Följdfrågor kan med fördel 

ställas av forskarna. Thornberg och Fejes (2015) beskriver att forskarens roll i en intervju kan 

liknas vid en detektivs arbete. Forskaren samlar in mycket material om studiens syfte under 

intervjun. För att inte påverka resultatet av studien behöver forskaren vara medveten om sina 

egna värderingar och förutfattade meningar. Att ställa frågor som utgår från syftet, att vara en 

god kommunikatör och etablera ett förtroende hos respondenten är viktigt under intervjun för 

att få öppna och ärliga svar. Intervjuformen som passade till vårt syfte i studien var den 

semistrukturerade intervjun eftersom vi ville få fram respondenternas individuella tankar och 

synsätt om ämnet samt få möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån vårt frågeschema (se 

bilaga 1). Vi arbetade mycket med formuleringarna i frågeschemat eftersom det skulle svara 

på syftet och inte speglas av våra egna tankar. Under intervjuerna intogs ett neutralt 

förhållningssätt där våra egna värderingar och förutfattade meningar inte skulle vara synliga 

för respondenterna. Vi höll oss till syftet under intervjuerna och utgick från frågeschemat men 

ställde följdfrågor på respondenternas svar om svaren ansågs generera mer information till 

studien. 

Urval 
Urval var utbildade förskollärare som arbetar med utvecklingsarbetet Levande läsning. Vi 

valde att intervjua sex stycken förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor, på tre olika 

enheter i södra Sverige. Studien belyser respondenternas uppfattningar om barns 

språkutveckling genom boksamtal under deltagandet i levande läsning.  

Genomförande 
En pilotintervju är bra att genomföra innan en studie börjar för att säkerställa 

intervjufrågornas kvalité och synliggöra om de behöver omarbetas. För att få ut en detaljerad 

information från intervjun är inspelning viktigt eftersom olika uttryck och kommentarer lätt 

kan gå förlorade om intervjuaren bara antecknar ned svaren. Det underlättar även i 

analysarbetet om svaren är inspelade (Bryman 2011). Dahlberg och Johansson (2015) 

beskriver att under en intervju behöver respondenterna ges möjlighet och tid att själva 

uttrycka sina svar. Detta leder till innehållsrika och eftertänksamma svar om ämnet. Den som 

intervjuar behöver visa intresse av det som respondenten samtalar om med både 

kroppshållning och verbal kommunikation. Bryman (2011) förklarar att miljön påverkar 

respondenten svar under intervjun därför är det viktigt att samtalet sker i en lugn och trygg 

miljö där inga utomstående kan höra intervjun. I vår undersökning genomfördes en pilotstudie 

med en förskollärare för att se om intervjufrågorna var relevanta för studien. Svaren som blev 

synliga utifrån frågeformulären uppfattades som positiva och vi behöll frågeformuläret. 

Telefonkontakt togs sedan med tre olika förskolechefer och vi frågade om det fanns möjlighet 

att få intervjua förskollärare från deras enheter. Efter ett muntligt godkännande från 

förskolecheferna kontaktades två förskollärare på varje enhet via telefon. Innan intervjuerna 

startade förklarades studiens syfte och varför båda var närvarande under intervjun. Under 

intervjun skrev en av oss ned respondentens svar och spelade in samtalet med mobiltelefon. 

Den andra ställde intervjufrågor till respondenten och följde upp med följdfrågor om det 

behövdes. Under tre dagar genomfördes intervjuerna med sex förskollärare och frågorna 

utgick från ett färdigt frågeschema. Varje respondent fick god tid på sig att svara på frågorna 

för att få så mycket information om ämnet som möjligt. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt 

rum på förskolorna där respondenterna arbetade. För att få god ögonkontakt med 
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respondenten beslöt vi oss för att sitta på samma sida mittemot respondenten. Varje intervju 

avslutades med att fråga om respondenten ville tillägga något och därefter tackade vi för deras 

medverkan.  

Forskningsetik 
I en undersökning ska Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i god forskningssed följas 

och dessa finns till för att visa vilka normer som gäller inom forskningsarbetet (Hemrén 

2011). Bryman (2011) påpekar också att det är av stor vikt att forskaren följer de 

grundläggande etiska frågorna frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Författaren beskriver även att inom varje lärosäte finns det olika etiska koder som måste följas 

för att skydda forskare och organisationer i studien. I vår studie har de fyra grundläggande 

huvudkraven i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följts som är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Vid mötet med respondenterna 

fick de ett informationsbrev (se bilaga 2) som beskriver studiens syfte och hur vi förhåller oss 

till de forskningsetiska principerna. Informationsbrevet synliggör att uppgifterna i studien 

behandlas med största varsamhet för att inga obehöriga ska kunna ta del av dem och att 

tystnadsplikt råder. Uppgifterna som kommit fram används endast för studiens syfte. 

Deltagarna är anonyma för att deras identitet ska skyddas samt att de fått fiktiva namn i 

studien. Allt material som används i studien förvaras på säker plats och förstörs när studien är 

godkänd. Deltagandet var frivilligt och respondenterna kunde avbryta studien när de ville. 

Innan varje intervju fick respondenterna skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 3) där 

de godkände sin medverkan i studien och fick även ställa frågor om studien 

Tillförlitliga och giltiga resultat 
Inom det kvalitativa forskningsperspektivet används begreppet tillförlitlighet för att visa hur 

noggrann och systematisk forskningen har genomförts under studien med datainsamling och 

analys (Thornberg & Fejes, 2015). Hwang och Nilsson (2011) redogör för att vetenskapliga 

studier ska sträva efter att vara objektiva, men det är svårt eftersom människors värderingar 

ofta är omedvetna. Det är av stor vikt att forskaren är medveten om att sina egna personliga 

värderingar och åsikter samt samhällets värderingar och att de inte får påverka resultatet i 

studien. Thurén (2007) belyser att trovärdigheten i en undersökning bygger på att intervjuerna 

är gjorda på ett korrekt sätt samt att respondenterna omfattar den grupp som syftet behandlar. 

Eftersom studiens syfte är att undersöka ett antal förskollärares uppfattningar om barns 

språkutveckling genom boksamtal, intervjuades endast förskollärare som var verksamma 

inom den kommunala verksamheten där utvecklingsarbetet Levande läsning pågår. För att 

stärka tillförlitligheten i undersökningen har vi försökt att vara objektiva och inte påverkas av 

våra egna värderingar i analysen. Följdfrågor ställdes till respondenterna under intervjun för 

att få mer information och för att svaren inte skulle tolkas fel. 

 

I en undersökning ska hänsyn tas till tillförlitlighet men även giltighet. Giltigheten belyser att 

forskaren verkligen har undersökt det som var avsikt att undersöka (Thurén 2007). Även 

Bryman (2011) påtalar att en undersöknings giltighet visar om studien är korrekt utförd 

gentemot frågeställning och syfte i slutsatsen. I vår kvalitativa metodansats valdes 

semistrukturerad intervju eftersom det var ett lämpligt verktyg att använda för att få öppna 

och utförliga svar från respondenterna. I undersökningen har fokus varit på syftet. Frågor 

formulerades som byggde på undersökningens syfte för att uppnå syftet och inget annat. 

Utifrån detta anser vi att studien har en hög giltighet. 
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Analys och bearbetning 
Öppen kodning i en studie är en viktig process i bearbetning av intervjuer. Det som sker är att 

intervjuerna genomarbetas och anteckningar bryts ner och studeras. Den insamlade datan får 

olika etiketter där svaren sedan studeras och jämförs med varandra. Sedan omvandlas 

etiketterna till olika grupperingar och slutligen benämns i kategorier (Bryman 2011). I 

analysen av förskollärarnas svar utgick vi ifrån syftet och studiens teoretiska ram då 

förskollärarnas uppfattningar om barns språkutveckling i boksamtal lyftes fram. Öppen 

kodning av materialet från intervjuerna användes och intervjuerna lyssnades igenom för att få 

en tydligare bild av svaren. Därefter transkriberades alla sex intervjuerna i ett Word-dokument 

för att sedan skrivas ut i pappersform. Olika svarsalternativ klipptes ut och sammanfördes 

med varandra under olika rubriker. Därefter diskuterades vilka sociokulturella infallsvinklar 

vi kunde se i svaren som miljöns påverkan, samspelets betydelse för barns språkutveckling 

och vikten av kontinuerliga boksamtal. Olikheter och likheter jämfördes med varandra och 

slutligen skapades tre kategorier som är mest förekommande och relevanta för syftet och 

frågeställningarna. Detta är: Förskollärarnas uppfattningar om samspelssituationen vid 

boksamtal, Förskollärarnas tankar om sitt arbete kring barns språkutveckling under 

utvecklingsarbetet Levande läsning och Förändrade arbetssätt med Levande läsning enligt 

förskollärarna.  

RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna som har genomförts med sex 

förskollärare. Följande huvudrubriker som används är: Förskollärarnas uppfattningar om 

samspelssituationen vid boksamtal, Förskollärarnas tankar om sitt arbete kring barns 

språkutveckling under utvecklingsarbetet Levande läsning och Förändrade arbetssätt med 

Levande läsning enligt förskollärarna. Det redogörs även för en sammanfattning av resultatet. 

I resultatet används fiktiva namn på respondenterna. Dessa är Anne, Sandra, Malin, Pia, Elin 

och Kajsa. 

Förskollärarnas uppfattningar om samspelssituationen vid 
boksamtal  
Resultatet visar att en form som erbjuder samspel vid läsning är att tillsammans med barn titta 

på boken framsida och samtala om vad de tror att boken handlar om. Sandra ställer frågor till 

barnen för att ge dem möjlighet att beskriva sina erfarenheter och tankar kring den valda 

boken. 

 
Vad tror du att den här boken handlar om? [...] Det ger barnen en chans att tolka det 

på sitt sätt. [...] Att man inte avslöjar för mycket och ställer utmanande frågor till 

dem. (Sandra) 
 

Det förekommer kontinuerliga lässtopp där förskollärarna stämmer av att alla barn har förstått 

handlingen i boken. Frågor ställs till barnen och förskollärarna samtalar om bilderna för att 

öka barnens medvetenhet kring texten. De stannar även upp vid svåra ord och förklarar dem 

för barnen. 

 
Ett boksamtal är ett medvetet samtal [...] jag som pedagog måste innan samtalet ha 

tänkt ut vad barnen ska ta till sig under samtalet. (Elin) 
 

Resultatet visar att förskollärarna använder Ipad som lexikon under boksamtal vid svåra ord 

för att synliggöra ordets betydelse och visa ordet med en bild exempelvis tallegren. 

Återkoppling av böcker är viktigt och ofta sker boksamtal med barn i smågrupper.  
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Jag använder Ipad som lexikon mer nu än tidigare för att det är smidigt och barnen 

blir mer involverade i samtalet. Det är lättare att visa ordets betydelse med en bild än 

att bara förklara för barnen. (Anne) 
 

Resultatet visar också att det är viktigt att förskollärarna har ett positivt förhållningssätt till 

böcker och boksamtal gentemot barnen. Läsning måste komma inifrån en själv och tycker 

förskollärarna inte om att läsa böcker förmedlas en negativ upplevelse till barnen. Malin anser 

att boksamtalet måste vara roligt för alla inblandade annars blir inte boksamtalet lustfyllt och 

lärande.  

 
Boksamtalet ska vara roligt för både barn och pedagog. (Malin) 

 

I resultatet synliggörs även att förskolorna besöker biblioteket eller bokbussen minst en gång i 

månaden. Förskollärarna beskriver att genom utvecklingsarbetet Levande läsning har de fått 

upp ögonen för att dessa instanser kan hjälpa dem i sökningen av olika sorters böcker och 

berättelser. Beroende på tillgång av bokbuss eller bibliotek är det viktigt att barn får uppleva 

en annan miljö där det finns mycket böcker. Genom besök på bibliotek och bokbuss får barn 

lära hur de ska uppföra sig på dessa instanser samt hur de lånar böcker och får upptäcka att 

det finns många olika böcker att välja mellan. 

 
Barnen tycker om att gå till biblioteket [...] i början fick jag visa dem böckerna men 

nu hittar de själva och kommer med böckerna till oss. [...] på bibliotek kan man göra 

så mycket mer än att låna böcker, de blir kulturella. (Anne) 
 

Även om förskollärarna läser kontinuerligt för barnen visar resultatet att det finns en 

variation. Kajsa och Sandra genomför endast en aktiv läsning per vecka för alla barn. Övrig 

läsning under veckan är valbar för barnen och intresset för högläsningen är då lågt bland 

barnen vilket gör att de väljer andra aktiviteter istället. 

 
Välja vilor och det är inte många barn som har valt läsning, det finns annat som 

lockar mer. (Kajsa) 
 

I resultatet framkomer det även att läsplatsen på förskolorna varierar och hela förskolans miljö 

används till läsning och boksamtal. Förskollärarna försöker skapa en lugn miljö som är 

inbjudande och mysig med kuddar, madrasser och filtar vid läsning och boksamtal. Endast 

Elin använder sig av en kontinuerlig läsplats. 

 
På vår avdelning finns en kontinuerlig läsplats för att barnen ska känna att där 

prioriteras läsning. (Elin) 

Förskollärarnas tankar om sitt arbete kring barns språkutveckling 
under utvecklingsarbetet Levande läsning 
Resultatet synliggör att boksamtalen ger barnen en möjlighet att utveckla sitt språk och sin 

förståelse för språkets uppbyggnad. Barnen får öva på att samtala, lyssna, reflektera och ställa 

frågor. Förskollärarna har uppmärksammat en utveckling av barns språk under den tiden som 

utvecklingsarbetet har pågått. De använder ett mer aktivt arbetssätt med boksamtal under 

utvecklingsarbetet Levande läsning. Barns uttal, förståelse för ord och begrepp har förbättrats 

vilket har bidragit till ett ökat ordförråd hos barnen. Barnens språk utvecklas olika beroende 

på vad förskollärarna fokuserar på. 
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Det beror lite vad man fokuserar på är det uttal eller vill man ha ett vidare språk och 

hitta mer begrepp och få en större språkvidd för att få en förståelse över uttal eller 

ord. (Kajsa) 
 

I utvecklingsarbetet Levande läsning ska högläsning och samtal helst ske med enbart ett barn 

och en förskollärare. Boksamtalet bör ske under en kort tid och förskollärarens fokus ska vara 

på barnets språkutveckling. Resultatet synliggör svårigheter med detta upplägg på grund av 

tidsbrist och en onaturlig situation för både barnet och förskolläraren. Elin anser att i 

förskolans miljö är barn vana vid att samspela med flera barn samtidigt och inte själva sitta 

med en förskollärare.  
 

Om fler barn är delaktiga i boksamtalen utvecklas språket bättre eftersom barnen får 

möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter med varandra. (Elin) 
 

Det är endast Pia som genomför kontinuerliga boksamtal med ett barn i taget. Hon betonar 

hur betydelsefullt det är för barns språkutveckling att genomföra enskilda boksamtal och 

önskar att fler förskollärare gör det. 

 
Jag har mer tagit mig tiden att läsa en-till-en nu under projektet [...] får större 

respons från barnet när jag läser en-till-en, barnen visar att de har ett större språk än 

vad jag tidigare trott. (Pia) 
 

I resultatet framkommer det att barnen får en förståelse för bokens uppbyggnad och att böcker 

har en början och ett slut när förskollärarna läser och för boksamtal med dem. De verktyg som 

förskollärarna har erfarit från utvecklingsarbetet Levande läsning är att ta bort texten från 

boken och samtala om bilderna och fantiserade om dem tillsammans med barnen. De anser att 

barns språk utvecklas när barnen själva får berätta en saga. Sandra beskriver att hon använder 

projektorn frekvent i boksamtal tillsammans med barnen för att öka deras språkutveckling.  

 
Barnen får använda bilderna till egna sagoberättelser. När barnen sedan berättar 

egna sagor pratar de fritt och använder sin fantasi och jag stöttar dem vid behov. 

(Sandra) 

Förändrade arbetssätt med Levande läsning enligt förskollärarna 
Resultatet visar att förskollärarna har en gemensam uppfattning om innebörden av vad ett 

boksamtal är, det vill säga att samtal förs om en bok tillsammans med barn för att utveckla 

deras språk. Det synliggörs dock att förskollärarna fått ut olika mycket kunskap om boksamtal 

från utvecklingsarbetet Levande läsning. De flesta av förskollärarna anser inte att 

utvecklingsarbetet Levande läsning har bidragit till någon ny kunskap. De understryker att 

utvecklingsarbetet inte gett dem själva någon ny kunskap men arbetet med boksamtal sker 

mer intensivt på förskolan. Vilket enligt dem genererat att barnen vågar vara mer öppna i 

boksamtalen, ställer mer frågor om svåra ord och innehåll under boksamtalet. De menar att en 

positiv effekt av det intensiva arbetet med Levande läsning är att barns intresse för böcker har 

ökat. 

 
Barnen visar ett annat språk nu än tidigare [...] de hämtar böcker själva nu och 

återberättar för varandra utifrån bilderna. (Elin) 
 

Några av förskollärarna anser att de fått en större personlig kunskap och en förståelse om 

betydelsen över sitt egna förhållningssätt i det sociala samspelet i boksamtal. De ändrar sitt 

röstläge vid bokläsning mer frekvent nu än tidigare och reflekterar mer över boksamtalen för 

att utveckla sig själva. De använder figurer under boksamtalen för att förstärka innehållet. 
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Sandra lyfter fram en speciell föreläsning som givande under fortbildningen, där föreläsaren 

fick henne att tänka nytt angående hur boksamtal kunde genomföras. 

 
Det inte finns något rätt eller fel så man kan börja läsa i slutet och sluta i början på 

en bok [...] läsa baklänges. (Sandra) 
 

I utvecklingsarbetet Levande läsning beskriver Sandra att det är roligt att lära sig något nytt 

och bygga på den personliga utvecklingen. Malin förklarar att utvecklingsarbetet Levande 

läsning inte är något som förskollärarna kan välja att arbeta med. Hon anser att 

utvecklingsarbetet känns lite påtvingat och därför saknade hon motivation men förstår nu 

värdet i det för barnen. 

 
Smått påtvingat, det kommer inte inifrån [...] känner att vi fått mer i ryggraden nu, 

fått ett större tänk om bokläsning och vad det genererar för språkutveckling till 

barnen. (Malin) 
 

Resultatet visar även att utvecklingsarbetet har förmedlat ett positivt budskap till 

vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna engageras och lånar böckerna i kapprumsbibliotek flitigt 

och de läser mer hemma med barnen nu än tidigare. Malin anser att barnen påverkar varandra 

i lånandet av böcker, om ett barn lånar hem en bok bidrar det till att fler får upp ögonen för 

böckerna och vill låna hem dem. 
 

Föräldrarna vågar låna hem böckerna, böckerna ger ett positivt budskap till 

föräldrarna. (Malin) 
 

Det finns dock en skillnad på utlåning av böckerna i kapprumsbiblioteket på de olika 

avdelningarna. På vissa avdelningar har vårdnadshavarna tillgång till alla olika avdelningars 

kapprumsbibliotek på hela förskolan vilket gör att de får ett större spektrum av bokval. Till 

skillnad mot andra avdelningar som endast får låna böcker från barnens egen avdelning. 

 
Alla föräldrar hinner inte till biblioteket [...] föräldrar som inte är så medvetna lånar 

nu även hem böcker enkelt. Alla böcker i kapprumsbiblioteken på förskolan är 

tillgängliga för vårdnadshavarna. (Elin) 
 

Resultatet synliggör att genom utvecklingsarbetet har förskollärarna fått insikt om betydelsen 

av att variera olika sorters genrer för barns språkutveckling. De läser pekböcker, faktaböcker, 

bilderböcker, skönlitterära böcker och böcker med rim och ramsor. Elin förklarar att hon fått 

upp ögonen för faktaböcker efter en föreläsning i utvecklingsarbetet. Hon har blivit mer 

källkritisk i sitt val av faktaböcker eftersom det finns skillnader på hur sanningsenliga de är. 

Elin anser att faktaboken är underskattad och vill se mer av den sortens böcker i förskolan. 

 
Jag har lagt märke till att i kapprumsbibliotek finns bara en faktabok av sammanlagt 

40 boktitlar. (Elin) 
 

Anne lyfter även fram fördelen med att använda faktaböcker i temaarbete på förskolan för att 

stärka barns språkutveckling. Hon anser att barns förståelse, nyfikenhet och intresse ökar 

kring boken under dessa former. 

 
Här på förskolan arbetar vi med katt och hundar som tema vilket leder till att vi lånat 

många faktaböcker angående detta. Jag vet inte om barnen verkligen förstår bokens 

innehåll eller om det är bokens framsida som är tilltalande för dem. (Anne) 
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Sammanfattning av resultat  
Resultatet visar att förskollärarna läser kontinuerligt och har minst ett planerat lästillfälle med 

barnen om dagen. Det finns ingen särskild läsplats på förskolorna men i miljön som 

bokläsning sker väljer förskollärarna att skapa en mysfaktor med kuddar och madrasser. Innan 

boksamtalet startar börjar förskollärarna titta på framsidan tillsammans med barnen och 

samtalar om vad de tror att boken handlar om. De ställer öppna frågor om det lästa och ger 

barnen möjlighet att beskriva sina erfarenheter och tankar kring innehållet. De har 

kontinuerliga lässtopp där de stämmer av att alla barnen har förstått handlingen i boken och 

stannar upp vid svåra ord och förklarar dem för barnen. 

 

I resultatet synliggörs det också att förskollärarnas uppfattning om boksamtalets betydelse för 

barns språkutveckling är att barns uttal, förståelse för ord och begrepp ökas och ordförrådet 

blir större. Barns språk utvecklas olika beroende på vad förskollärarna fokuserar på. Genom 

boksamtalen får barn möjlighet att utveckla sitt språk och får en förståelse för språkets 

uppbyggnad. I boksamtalen får barn även samtala, lyssna, reflektera och ställa frågor om det 

lästa och bilderna i boken.  

 

Avslutningsvis visar resultatet att tanken med boksamtal är att stärka barns språkutveckling. 

Förskollärarnas synsätt har förändras sedan utvecklingsarbetet Levande läsning eftersom de 

fått en större kunskap och en bredare förståelse om betydelsen över sitt egna förhållningssätt i 

det sociala samspelet i boksamtal tillsammans med barn. Även om det finns åsikter som pekar 

på att projektet inte bidragit till nya specifika kunskaper hos förskollärarna så värdesätter de 

dock boksamtal och högläsning mer nu än tidigare i verksamheten. De anser att barns 

språkutveckling gynnas genom utvecklingsarbetet Levande läsning och bokläsning med 

tillhörande samtal har ökat på förskolorna. Barnen har blivit mer engagerade i samtalen kring 

böckerna eftersom samspelet mellan barn-barn och barn-förskollärare har ökat. Nya ord och 

begrepp lyfts fram och barnens ordförråd har ökat. 

DISKUSSION 
I avsnittet nedan presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och didaktiska 

konsekvenser. 

Resultatdiskussion 
I följande text diskuteras hur resultatet har kopplats till litteraturen och studiens syfte samt 

våra egna erfarenheter. Rubrikerna är Boksamtal som pedagogiskt verktyg, Barns 

språkutveckling under utvecklingsarbetet Levande läsning och Förändrat arbetssätt med 

Levande läsning enligt förskollärarna. 

Boksamtal som pedagogiskt verktyg 

I resultat blir det synligt att förskollärarna har samma uppfattning om vad ett 

boksamtal innebär och hur samtalet byggs upp kring boken. Under boksamtal genomför de 

kontinuerliga lässtopp, ställer frågor och samtalar om bilderna med barnen för att öka deras 

medvetenhet om den lästa texten. Förskollärarnas svar är i enlighet med Ljungström och 

Hansson (2006) som beskriver att under ett boksamtal får barn möjlighet att reflektera över 

det lästa vilket ger dem verktyg till att förstå bokens innehåll och handling bättre än om inget 

samtal ägt rum. Resultatet visar betydelsen av att genomföra kontinuerliga boksamtal där barn 

är delaktiga eftersom det stärker deras språk och de får en förståelse för den skrivna texten. I 

boksamtal får barn även öva på olika samspelssituationer som att lyssna på andra och att själv 

uttrycka sina egna tankar och åsikter. I resultatet uppmärksammas även att förskollärarna 
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nämner sin egen roll som en viktig del i boksamtalet. Bokläsningen måste vara rolig för dem 

själva men även för barnen, om det ska bli ett pedagogiskt samtal som är lustfyllt och lärande. 

Lindö (2009) förklarar betydelsen av förskollärares engagemang och intresse för boken och 

dess innehåll vilket leder till mer inlevelse i läsningen och skapar en medryckande effekt på 

barnen. Vår teoretiska ram lutar sig mot Vygotskijs teori om samspel och att barn utvecklas i 

sociala situationer. Utifrån detta ramverk anser vi att förskollärarna måste ta tillvara på barns 

intresse och engagemang under boksamtal och ge barn möjlighet att utveckla både språket och 

tänkandet i samspelet kring den lästa boken.  

 

Förskollärarna lyfter fram vikten av samarbetet mellan verksamheten och biblioteket/bokbuss 

och att samarbetet har ökat under utvecklingsarbetet Levande läsning. De påpekar att det är 

viktigt att alla barn får besöka bibliotek eller bokbuss, barn möter då en ny miljö och får lära 

sig låna och söka efter böcker som de är intresserade av. Förskollärarna uppmärksammar att 

samarbetet med biblioteket/bokbuss är givande för förskolans verksamhet. De får hjälp av 

bibliotekarie med att hitta böcker kring barns intresse och erfarenheter samt förskolans olika 

temaarbete. Detta tror förskollärarna leder till att barn på egen hand får upptäcka olika sorters 

litteratur vilket kan öka deras intresse för böcker. Chambers (2011) beskriver att barn behöver 

möta olika miljöer och lära sig vilka beteenden som är lämpliga i olika situationerna. Precis 

som Chambers visar resultatet att förskolan är en betydelsefull instans för barn som aldrig får 

besöka biblioteket. Barn får genom förskolan en möjlighet att upptäcka en ny miljö 

tillsammans med sina förskollärare och kamrater. Detta skulle i förlängningen kunna bidra till 

att barn får med sig sina vårdnadshavare till dessa instanser.  

 

När förskollärare ska läsa en bok finns det oftast ingen tanke bakom valet utan det sker 

slumpmässigt eller att barnen får välja bok (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). En positiv 

utveckling med utvecklingsarbetet Levande läsning är att förskollärarna fått upp ögonen för 

bokvalets betydelse för barn språkutveckling. De väljer nu flera olika genrer inom litteraturen 

och inser betydelsen av att variera böcker för utvecklingen av barns språk. Price, Bradley och 

Smith (2012) studie visar att pedagoger i USA oftast väljer att läsa och föra samtal i 

sagoböcker som de är bekväma med. Pedagogerna väljer gärna bort faktaböcker eftersom de 

anser att mer för- och faktakunskaper behövs när samtal ska genomföras kring faktaböcker. 

Precis som Price, Bradley och Smiths studie visar vårt resultat att faktaboken i förskolan är 

underskattad men att förskollärarna gärna skulle arbeta mer aktivt med faktaboken i den 

dagliga verksamheten. Lindö (2009) påpekar vikten med att välja olika inriktningar på böcker 

för att gynna barns kunskapsutveckling och hjälpa dem att hitta sitt intresseområde.  

 

Förskollärarna läser böcker kontinuerligt för barn minst en gång om dagen. Några av 

förskollärarna väljer en aktiv läsning i veckan för alla barn och menar att övrig läsning i 

verksamheten är valbar för barnen. Det medför att läsningen prioriteras bort av vissa barn för 

att andra aktiviteter lockar dem mer. Gustafsson och Mellgren (2009) lyfter fram att det inte 

är en självklarhet att barn kan lyssna till en bok utan det är något de behöver öva på. 

Förskolan är en plattform för barn där stora möjligheter finns till att ge barn de förutsättningar 

de behöver i mötet med böcker och det skrivna språket. Precis som Gustafsson och Mellgren 

är vår erfarenhet att regelbunden läsning behövs för att barn ska intressera sig för böcker och 

det skrivna språket. Genom att planera in regelbunden läsning med boksamtal anser vi att 

intresset för böcker ökar och barn blir mer medvetna om hur ett boksamtal går till. Barn blir 

mer delaktiga i boksamtalet och får ett större inflytande över hur boksamtalet kan utformas. 

Förskollärarna beskriver att hela förskolans miljö används till läsning och att det inte finns 

någon kontinuerlig läsplats på deras avdelningar. I motsats till förskollärarna lyfter Chambers 

(2011) fram att barn koncentrerar sig bättre under lässtunden om det finns speciella läsplatser 
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på förskolan som är avsedda för just läsning. Med avsedda läsplatser visar förskollärare barn 

att läsningen är något värdefullt som prioriteras. Även Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) 

anser att om högläsning sker på samma ställe varje gång inger det en trygghet hos barnen och 

skapar ett lugn kring lässituationen.  

Barns språkutveckling under utvecklingsarbetet Levande läsning 

Boksamtal är ett pedagogiskt verktyg för förskollärare att använda sig av när barns språk ska 

utvecklas. Resultatet visar att samtliga förskollärare anser att barns språkutveckling har stärks 

genom samspel i boksamtal. Barns uttal har förbättrats och de har fått en större ordförståelse 

samt att de förstår begrepp bättre eftersom Levande läsning har bidragit till mer kontinuerlig 

läsning. Vygotskij (2010) understryker att om barns språk ska utvecklas behöver tänkandet 

och språket utvecklas parallellt eftersom de är i nära relation med varandra. Detta sker i 

sociala sammanhang där mycket kommunikation äger rum och barn får stöd och uppmuntran. 

Även Hwang och Nilsson (2011) betonar att vuxna kan stimulera barns språk i sociala 

situationer genom kroppsspråk, följdfrågor och intresse på det barn samtalar om. I samtalet 

växer språkets struktur fram och barn får möjlighet att utveckla sin kreativitet, sitt tänkande 

och sin identitet. Svensson (2012) lyfter fram att det är förskollärares ansvar att barn ska 

vistas i en god språklig lärande miljö där tillåtande samtalsklimat råder. Med stöd i resultatet 

och i tidigare forskning menar vi att boksamtal stärker barns språk och de får möjlighet att 

träna på sitt eget tänkande genom att fantisera om bilderna och texten men även lyssna till 

andras tankar och resonemang. Förskollärarna anser att barns språkutveckling delvis beror på 

deras egna förhållningssätt och vad de på väljer att inrikta boksamtalet. De beskriver att om 

fokus är på uttal är det detta barn lär sig i samspelssituationerna under boksamtalen. Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013) förklarar att syftet med högläsning måste vara tydligt hos 

förskolläraren och inte bara en rutinmässig aktivitet. Vårt resultat stärker det som Damber, 

Nilsson och Ohlsson förklarar eftersom det visar att det alltid ska finnas en tanke hos 

förskollärarna om varför en aktivitet tillsammans med barnen ska genomföras och vad den 

bidrar till för kunskapsutveckling hos barnen. 

 

Genom utvecklingsarbetet Levande läsning har förskollärarna börjat använda nya redskap för 

att stärka barns språkutveckling. Förskollärarna beskriver att de hämtar bilder från befintliga 

böcker och använder dem på en projektor. Barnen får sedan fantisera ihop egna sagor med 

hjälp av bilderna och blir då mer delaktiga i boksamtalet. Med detta arbetssätt anser 

förskollärarna att barns intresse för sagoberättande ökar och de kan lättare stödja barn i deras 

tankar och erfarenheter under samtalet. Förskollärarna stödjer även barns språkutveckling 

med hjälp av Ipads som används till lexikon under boksamtal. Svåra ord söks upp med 

tillhörande bild för att barn ska få en ökad förståelse för ordets betydelse. Resultatet visar att 

använda redskap som bild, musik, drama och teknik är ett komplement i boksamtal som är 

positivt för barns språkutveckling. Genom att använda olika redskap får alla barn en möjlighet 

att utveckla sitt språk på olika sätt utifrån sina egna intressen. Lindö (2009) beskriver att det 

är av stor betydelse om förskollärare fångar upp barns nyfikenhet och intresse genom att ställa 

öppna frågor och uppmuntra barns tankar och funderingar på olika sätt. Förskollärare kan 

därigenom ge barn nya infallsvinklar som fördjupar deras förståelse av det som berättas. I 

sagostunden kan förskollärare hjälpa barn att reflektera över och bearbeta händelser i sin 

närhet. Liksom Lindö tydliggör Norling (2014) att förskolläraren behöver reflektera över sin 

egen påverkan på barns språkutveckling och vara medveten om sitt förhållningssätt till barn i 

alla situationer. 
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Förändrat arbetssätt med Levande läsning enligt förskollärarna 

Något som vi tycker är intressant med studiens resultat är skillnaden i förskollärarnas 

individuella tankar om kunskapsutveckling i utvecklingsarbetet Levande läsning. Några 

förskollärare menar att de inte har fått mer kunskap av satsningen på Levande läsning men 

däremot har de uppmärksammat att barnen blivit mer intresserade av böcker nu jämfört med 

tidigare. Barnen vågar nu vara mer öppna i sin kommunikation och ställa mer frågor om det 

lästa i böckerna till förskollärarna. Utifrån resultatet anser vi att eftersom barnen har ändrat 

sitt beteende vid boksamtal måste förskollärarna också förändrat sitt arbetssätt genom 

utvecklingsarbetet utan att själva vara medvetna om det och värderar nu boksamtalet högre i 

verksamheten. Mellgren och Bengtsson (2015) beskriver att om förskollärare är medvetna om 

hur det ska stödja barns språkutveckling i boksamtalet blir det en bättre lärsituation runt 

boksamtalet. Förskollärarna förklarar att Levande läsning har förändrat deras förhållningssätt 

och att de nu reflekterar mer över sin egen roll i boksamtal. De har även fått en större insikt 

om hur boksamtal stödjer barnens språkutveckling och att läsningen kan varieras med 

röstläge, baklänges läsning och olika figurer för att göra den mer intressant för barn. 

Ljungström och Hansson (2006) tydliggör att läsningen kan varieras på många olika sätt. 

Förskollärare kan använda olika röstlägen, sjung-läsa och använder figurer och material till att 

förstärka bokens handling.  

 

En del av Levande läsnings aktiviteter riktar sig till vårdnadshavare som får möjlighet att låna 

hem böcker från kapprumsbibliotek som finns i förskolans hall. Förskollärarna har 

uppmärksammat positiva reaktioner från vårdnadshavarna som gärna lånar hem böcker. 

Vårdnadshavarna berättar att de läser mer för sina barn hemma nu än tidigare eftersom flera 

böcker finns mer lättillgängligt för dem. Mellgren och Bengtsson (2015) belyser att syftet 

med ena delen av Levande läsning är att med hjälp av förskollärare nå ut till vårdnadshavare. 

Tanken är att vårdnadshavare ska tillägna sig konceptet och fortsätta med boksamtal i 

hemmet. Ljungström (2006) redogör för att barn utvecklar sitt språk bättre om vuxna 

regelbundet läser för barn och samtalar, ställer öppna frågor och resonerar kring boken om 

dess handling. Barn får då en större erfarenhet och förståelse för språket. Resultatet visar att 

förskollärares aktiva arbete med kapprumsbibliotek har ökat kontakten med vårdnadshavarna 

angående deras barns språkutveckling. Ljungkvist (2017) beskriver att utvecklingsarbetet 

Levande läsning vill ge vårdnadshavare en ökad förståelse för vilken betydelse högläsning har 

på barns språk- och kunskapsutveckling och att läsningen ska prioriteras även i hemmiljön.  

Metoddiskussion 
I studien används kvalitativ metod och redskapet intervju eftersom förskollärares 

uppfattningar om boksamtalets betydelse för barns språkutveckling undersöks. Valet blev att 

utföra semistrukturerade intervjuer för att få många öppna och utförliga svar från samtliga 

respondenter. Fördelen med semistrukturerade intervjuer var att det gav oss möjlighet att 

ställa följdfrågor på respondenternas svar. Bryman (2011) beskriver att semistrukturerad 

intervju är en process som är flexibel i utförandet. I semistrukturerad intervju används ett 

frågeschema och följdfrågor kan med fördel ställas av forskarna. När vi utförde intervjuerna 

var båda delaktiga, en intog rollen som intervjuare och den andre sekreteraren. Detta var ett 

medvetet val eftersom båda ville vara delaktiga i hela processen med studien. En mobiltelefon 

spelade in samtalen för att ingen värdefull information skulle förloras. Fördelen med att spela 

in samtalen var att vi kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen eftersom det blev 

märkbart att vi uppfattat olika från respondenternas svar. Transkriberingen tog mycket tid 

men var givande för att få ut den viktigaste informationen från intervjuerna. I efterhand anser 

vi att vår position runt bordet kunde skapa ett övertag i rummet som kanske påverkade 
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respondenterna negativt. Om intervjuerna skulle genomförts igen hade våra platser runt bordet 

inte varit bredvid varandra. 

 

Bryman (2011) redogör för att pilotintervju är bra att genomföra innan intervjuerna ska 

genomföras, för att säkerhetsställa frågornas kvalité och synliggöra om de behöver omarbetas. 

Vi genomförde en pilotstudie på en förskollärare för att få veta om frågeschemat svarade på 

syftet. Resultat var positivt eftersom vi fick ett kvitto på att frågorna var relevanta till studien. 

Om mer tid funnits till studien hade intervjuerna följts upp med observationer för att även 

synliggöra förskollärares praktiska utförande. Det skulle bidragit till en högre trovärdighet till 

studien. 

Didaktiska konsekvenser 

Genom denna studie har vi fått erfarenhet om boksamtalets betydelse för barns 

språkutveckling och hur utvecklingsarbetet Levande läsning påverkat barn och förskollärare. 

Flera av förskollärarna i studien anser att de inte fått ny kunskap genom utvecklingsarbetet 

men de har förändrat sitt arbetssätt och prioriterat mer högläsning och boksamtal i 

verksamheten. Denna prioritering av högläsning och boksamtal har enligt förskollärarna 

gynnat barns språkutveckling. De har uppmärksammat att barn har fått ett större ordförråd och 

bättre uttal. Barnen visar även ett större intresse för olika sorters böcker på förskolan och 

hämtar gärna själva böckerna och bläddrar i dem med en kompis. Vi anser att 

språkutvecklande projekt är positivt för barn och förskollärare. Förskollärarna tar sig mer tid 

och planerar in språkutvecklande arbete i verksamheten för barnen. Under fortbildning får 

förskollärarna chans till att reflektera över sitt egna förhållningssätt både enskilt och 

tillsammans med sina kolleger, vilket leder till bättre kvalité i boksamtalen med barnen. Barn 

som kontinuerligt blir lästa för och är i en språkstimulerande miljö där språk prioriteras får 

lättare att utveckla sitt språk och ta till sig nya ord och begrepp. När förskolebarn sedan ska 

börja skolan är inte bokstäver, texter och högläsning något främmande för dem. Därför är det 

givande för både förskola och skola när kommuner väljer att fokusera på utvecklingsarbeten 

som till exempel Levande läsning. För att även få vårdnadshavare involverade i högläsning 

och boksamtal tillsammans med sina barn kan en informationskväll anordnas av 

förskollärarna på förskolan. På informationskvällen kan förskollärarna förmedla vikten av 

högläsningens betydelse för barns språkutveckling och ge verktyg till hur ett samtal om det 

lästa kan genomföras.  

 

Vi anser att en förutsättning för boksamtal är att det finns en given läsplats på förskolan och 

där bokläsning prioriteras samtidigt som böckerna finns synliga och tillgängliga i barns nivå. 

För att skapa en lugn miljö ska läsplatsen helst vara avskild och inbjuda till samspel. I 

resultatet uppmärksammades att olika verktyg har använts i boksamtalen som Ipad, projektor 

och figurer, detta för att ge barnen en förståelse för texten och utrymme till att skapa egna 

berättelser kring det lästa. Vi vill lyfta fram olika sätt att arbeta med boken och lyfta 

verktygens betydelse för att barn ska få en ökad förståelse för boksamtalet. Barn blir mer 

involverade i boksamtalet när olika verktyg används och de blir lättare för förskolläraren att 

skapa en nyfikenhet kring boken. Slutligen vill vi uppmärksamma att bokläsning också måste 

få vara en mysig och rogivande upplevelse där närhet och trygghet prioriteras. Barn får koppla 

av och lyssna på boken i sin helhet utan att det ska vara en lärande situation. 

Vidare forskning 

Vidare forskning kring barns språkutveckling i utvecklingsarbetet Levande läsning kan vara 

att undersöka hur vårdnadshavarna har anammat kapprumsbibliotek. Läser vårdnadshavarna 

mer för barnen nu jämfört med tidigare och känner de någon stress över att låna böcker på 
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förskolan. Vi anser även att det kan vara intressant för framtida forskning att undersöka om 

vårdnadshavare har fått en ökad förståelse för högläsningen och boksamtalets betydelse för 

barns språkutveckling i samband med Levande läsning.  
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Bilaga1. 

 
 

Informationsbrev till förskolechef och förskollärare 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Therese Borgh och Jenny Follrud som studerar till förskollärare 

vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 

terminen ska vi genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. Syftet med 

vår studie är att undersöka ett antal förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling 

genom boksamtal under deltagandet i Levande läsning. Vi kommer att intervjua sammanlagt 

sex förskollärare på tre olika enheter i kommunen. 

 

Det är viktigt att ni som förskollärare vet att i vår undersökning utgår vi ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilket innebär att:  

 

•Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  

•De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte. 

•Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer 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 behöver vi ert samtycke. Vi ber er därför fylla i 

blanketten som följer med denna information och därefter lämna den till oss. 

 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå Therese Borgh på   

 070-XXX XX XX eller Jenny Follrud på 070- XXX XX XX 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Therese Borgh och Jenny Follrud 

  



 

 

 

Bilaga 2. 

 
 

Samtyckesblankett för förskollärare 
  

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som helst 

kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

 

 

JA, jag samtycker till att delta i undersökningen.  

 

 

NEJ, jag samtycker till att inte delta i undersökningen.  

 

 

Underskrift    Namnförtydligande  

 

 

Datum: 

  



 

 

 

Bilaga 3. 

Frågeformulär 
 

1. Vad innebär ett boksamtal? 

2. Hur ser barns språkutveckling ut genom boksamtal?  

3. Finns det någon framgångsfaktor i utvecklingsarbetet som ni stödjer ert arbete med 

under boksamtal och i så fall vad? 

4. Vad läser ni för barnen? 

5. När läser ni för barnen? 

6. Var läser ni för barnen? 

7. Hur ser din syn ut på boksamtal nu i jämförelse när utvecklingsarbetet startade 2016? 

8. Har ni något som ni vill tillägga? 
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