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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om barnböcker och högläsning. Undersökningens syfte har varit att 

studera hur barn interagerar med boken samt att få en bild av pedagogens intention med 

högläsning. Syftet har även varit att belysa betydelsen av att arbeta med högläsning och dess 

betydelse för barns språkutveckling.  

 

Utgångspunkten för arbetet har varit ett sociokulturellt perspektiv där språk och 

kommunikation är viktiga beståndsdelar för att lärande ska ske. I ett sociokulturellt perspektiv 

är interaktionen med andra människor avgörande för barns språk och lärande. Tidigare 

forskning kring högläsningens betydelse har visat att pedagogen har en viktig roll i detta 

sammanhang när det gäller att läsa sagor och böcker för barn. Vidare säger forskningen att 

utbudet av barnlitteratur och att miljön spelar stor roll huruvida barn använder böcker. 

 

Metoden som användes för att genomföra undersökningen var observationer och intervjuer. 

Sammanlagt intervjuades fyra pedagoger där frågorna kunde ställas i den ordningen 

situationen inbjöd till. Samtliga är verksamma inom förskolan och arbetar med barn i åldrarna 

ett till fyra och ett halvt år. Observationer gjordes av barns användande av böcker. 

 

Utifrån undersökningens resultat vill jag påstå att sambandet mellan barnbokens position och 

dess användande på förskolan är svagt. Resultatet visade att i relation med pedagogernas 

bedömning av barnbokens betydelse var användandet av den mycket bristfällig. Pedagogerna 

värderade dock barnboken högt och visade på en stor medvetenhet av vad den för med sig. 

Samtliga informanter är eniga om att högläsningens viktigaste funktion är att utveckla barns 

språk och stimulera barns fantasi. Pedagogerna planerar sällan för högläsningsstunder. Denna 

sker istället spontant och oftast på barnens initiativ. Pedagogerna anser att det inte finns den 

tid till högläsning som de skulle vilja. De menar att det är på grund av för stora barngrupper 

och att det är svårt att gå ifrån och läsa för några enstaka barn.  
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Inledning 
 
Simonsson (2004) skriver i sin avhandling att människorna alltid haft behov av att föra 

kunskaper vidare till nästa generation och på samma gång kommunicera med varandra.  

Simonsson skriver vidare och refererar till Henriksson som menar att ” Nästan allt vad 

människor vet om sammanhangen i världen finns samlat i böcker, och nästan allt vad de med 

någon originalitet har drömt och fantiserat om finns bevarat på milslånga hyllor i boklådor 

och bibliotek”. Boken har länge varit ett pedagogiskt redskap för att förmedla kunskaper och 

information, men den har också använts för att samla en grupp barn. Boken är alltså en 

materiell artefakt som människorna sedan länge tilldelat olika värden och brukat i sin vardag 

(Simonsson, 2004). Simonsson menar vidare att det sker ett samspel mellan barn och bok och 

detta samspel tar sig uttryck i att barnen på förhand inte bestämt hur boken ska användas. 

Samspelet med boken beror på barnets individuella erfarenheter och intressen.  

 

I förskolans läroplan (Lpfö98) står att lära att pedagoger skall uppmuntra och stimulera 

barnens språk. Pedagogen skall även hjälpa barnen att bygga upp ett självförtroende. Lusten 

och lärandet är även starkt betonade i läroplanen. 

 

Utvecklingen av litteracitet börjar under barnets första år, exempelvis då de tittar på bilder i 

böcker tillsammans med vuxna. Björklund (2008) hävdar att litteracitet i förskolan i hög grad 

bör handla om barns bläddrande i böcker och högläsning. Att högläsning ger barn ledtrådar 

till hur text fungerar visar sig när barn i två–treårsåldern låtsasläser. Man hör då att barnet tar 

på sig en läsröst och försöker använda ett språk som ligger nära den ursprungliga texten och 

att de vänder blad först då de sagt det som de anser ska sägas. 

 

Lindö (2005) är bekymrad över att barn över tid har ett sinande intresse för att läsa och 

därmed anser hon att pedagogerna inom förskolan har ett ansvar i att förmedla en god litterär 

förebild till barnen. Lindö (2005) anser även att vikten av att behålla ett barns intresse för 

böcker ligger till stor del på de vuxna som barnet spenderar en stor del av sin vakna tid med. 

För mig är högläsning en självklar aktivitet i förskolan. Hur fängslande och lärorik en saga är 

för barnen beror på de vuxnas framförande och syfte med sagostunden. En saga kan berättas 

på många olika sätt. Min erfarenhet är att de flesta barn är intresserade av bilderböcker, att 

läsa själv eller att en vuxen läser för dem. Men hur är det med tillgängligheten av böcker för 

barnen på förskolan? Simonsson (2004) menar att det finns böcker på förskolan men det 

betyder dock inte att barnen har tillgång till dem när de vill. Böckernas tillgänglighet är 

beroende av personalens uppfattning om den egna barngruppen. På vissa 

småbarnsavdelningar förekommer att böckerna placeras på ett sådant sätt att inte de små 

barnen kommer åt dem. Många gånger är det pedagogernas bedömning att barnen inte kan ta 

hand om böckerna utan att förstöra dem. Jag menar att det är pedagogens uppgift att lära barn 

från början hur man använder böckerna.    

 

Jag anser att högläsning är en bra metod att använda sig av i förskolan då barnen får en 

möjlighet att komma i kontakt med texter och böcker som de kanske inte får hemifrån. Att 

läsa högt för barn främjar deras sociala, emotionella och kognitiva färdigheter. Det viktigaste 

vi kan ge våra barn är läslust och det gör vi genom att läsa högt för dem. 

 

Att väcka läslust är att få små barn att förstå det spännande i att vända blad i boken och 

upptäcka vad som döljer sig på andra sidan, som Ulla Rhedin (2001) skriver i sin 

doktorsavhandling om bilderboken. 
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Anledningen till att jag valt att fokusera på små barns bokläsning är att det ligger inom mitt 

eget intresseområde och för att jag ser detta arbete som en möjlighet att få en mer djupare 

kunskap och förståelse för vilken betydelse läsning har i små barns liv.  

 

Syfte och undersökningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur barnen interagerar med boken och med de andra 

barnen, samt att få en bild av pedagogens intentioner med högläsning.  Syftet är också att 

belysa betydelsen av att arbeta med bilderböcker ur ett sociokulturellt perspektiv där dialog 

och samspel är centrala begrepp. Avsikten är att synliggöra samt ge pedagoger en djupare 

förståelse för hur pedagoger arbetar med barnlitteratur i förskolan.  

 

De frågeställningar som arbetet syftar till att besvara är: 

 

– Hur ser samspelet ut mellan barnen när de handskas med böcker? 

– Hur använder barnen och pedagogerna böcker i förskolan? 

– Hur ser miljön ut där pedagogen och barnen läser? 

 

 

Begreppsdefinition 
Här ges en presentation över de centrala begrepp som används i undersökningen 

 

Barnlitteratur menar jag är bilderböcker, pekböcker, faktaböcker samt kapitelböcker. 

 

Planerade lässtunder är när pedagogen planerar och genomför lässtunden. Oftast har 

pedagogen ett mål med lässtunden. 

 

Spontana lässtunder är en aktivitet som sker när som helst under dagen utan att vara planerad.
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Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel redovisas urval av den litteratur och forskning som jag funnit relevant för mitt 

arbete. Litteraturen anknyter till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 
I ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation viktiga beståndsdelar för att 

lärande ska ske. Kunskap konstrueras framförallt genom samarbete med andra människor i 

olika fysiska och sociala kontexter. Dessa kontexter är en del av de aktiviteter vi deltar i och 

därför också en del av lärandet (Dysthe, 2003). Inom det sociokulturella perspektivet anser 

man att barns lärande och utveckling påverkas av olika erfarenheter som barnet varit med om 

tidigare. Genom att barnen samtalar, leker, skapar, utforskar m.m. utvecklas barnen och 

omvandlar sina kunskaper och erfarenheter. En grundtanke i det sociokulturella perspektivet, 

och kommunikationen i den, är att språk och tänkande hänger ihop. Språket är det som styr 

tänkandet (Säljö, 2001). 

 

I det sociokulturella perspektivet ligger fokus på samspelet mellan människor och det 

kulturella bagage som barnen har med sig sedan tidigare (Dysthe, 1995). Vygotskij (1995) 

menar att den viktigaste drivkraften i barns lärande och utveckling är det sociala samspelet, 

samtalet och upptäckandet med andra människor. Vygotskij menar vidare att människor lär 

sig under samspel med andra. Säljö (2001) skriver om termen verktyg/artefakter som har en 

betydelse för det sociokulturella perspektivet. Vygotskij anser att med dessa tillgångar, såväl 

fysiska som språkliga som vi använder för att förstå vår omgivning. Med dessa verktyg som 

t.ex. språket blir vi människor delaktiga i vår omvärld genom interaktion med andra 

människor. Det är nämligen genom kommunikation som vi skapar en sociokulturell miljö och 

det är i kommunikationen som vi sprider språket och våra resurser, som finns i vår tid vidare 

och även vårt historiska arv.  

Samspel och kommunikation 
Kommunikation är något som människan använder under hela livet och är ett viktigt redskap 

för att lära sig är att samspela med andra (www.ne.se). Kommunikation kan också ske icke-

verbalt via gester och mimik, och hur vi människor använder vår kropp baseras i sin tur på 

kulturella faktorer och är inlärt med tiden. 

 

Från födseln och i det allra första mötet med omvärlden är språket och dess användning i 

samspel viktigt. Tonfall, röstläge och kroppsspråk hos den som tilltalar barnet signalerar 

något som uppfattas av barnet. Språkförståelsen är livet igenom större än språkanvändningen 

anser Westerlund (2009). Hon menar vidare att samspelet motiverar barnet till att utveckla sin 

kommunikation och sitt språk. Språket till skillnad från kommunikationen bygger på 

bestämda regler och måste delas av sändare och mottagare och det lär sig barnet i samspel 

med sin miljö. Ordlekar, böcker, bilder, rollek, tecken, humor, och tokerier är exempel på vad 

som utvecklar samspel och språk. 

Kommunikation bygger på samspel där språket gör det möjligt för oss att möta andra 

människor, men på sätt och vis också att möta oss själva. Det är i andras reaktioner på oss 
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som vi så att säga får syn på oss själva. Att vi kan mötas och skapa något gemensamt innebär 

att vi har kompetens att hantera vårt språk både psykologiskt och socialt (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Simonsson (2004) menar till och med att det sker ett samspel mellan 

barn och bok och detta samspel tar sig uttryck i att barnen på förhand inte bestämt hur boken 

ska användas. Samspelet med boken beror på barnets individuella erfarenheter och intressen. 

Boken är en materiell artefakt som människorna sedan länge tilldelat olika värden och brukat i 

sin vardag. 

 

 

Högläsningens betydelse 
Fast (2008) menar att när det lilla barnet kommer och lämnar över en bok till någon vuxen 

och vill få den läst för sig, har barnet förstått något mycket väsentligt. Barnet har förstått att 

de små krumelurerna på pappret kan förmedla något som är roligt att höra. ”Där börjar 

läsprocessen” menar Margret Meek enligt Fast (2008, s.90) 

Fast menar vidare att det finns många olika sätt att läsa för barn och det varierar från situation 

till situation och barnets ålder. För det lilla barnet rör det sig till en början mest om att titta på 

bilderna och namnge dessa. Barnet upprepar ofta ord som den vuxna säger. I samband med 

högläsning får barnen vanor men också attityder till själva läsandet. Det bidrar till skapandet 

av barnens språkliga habitus (Bourdieu 1999). Habitus är ett viktigt begrepp i Bourdieus 

teorier som hjälper till att analysera relationerna mellan individers position i det sociala 

rummet och deras egna val. 

 

Dominokovic (2006) anser att sagoberättande och bokläsning är en bra metod för att utveckla 

och stimulera barns språk. Dominikovic menar att pedagogen har en viktig roll i detta 

sammanhang när det gäller att läsa sagor och böcker för barn. Anledningen är att den gynnar 

barns språk-, läs-och skrivutveckling på många olika sätt. Barns språk utvecklas när de under 

sagostunderna tar till sig meningsskapande ord, grammatik. Många barn vill höra samma saga 

flera gånger, vilket är bra då upprepning kan hjälpa till att befästa barnets kunskaper. Barnen 

lär sig även turtagning och att man ska lyssna när någon annan berättar något. Man kan också 

fråga barnen om innehållet i boken och de får då öva sig på att återberätta. Dominikovic 

betonar att ett aktivt samspel mellan barn och pedagog där man ställer frågor om innehållet 

och knyter an till barns egna erfarenheter stimulerar utvecklingen av språk och begrepp mer 

än vad enbart högläsning utan samtal gör. 

 

Mem Fox (2003) menar att högläsning har en positiv effekt på barnets förmåga att lära sig 

läsa. Därför bör högläsning starta tidigt. Hon skriver att ” den bästa tidpunkten att börja läsa 

för sina barn är den dagen de föds”. Under spädbarnstiden läggs grunden för barnets tal- och 

läsförmåga.  

 

Sammanfattningsvis kan vi här läsa om de olika författarnas resonemang kring när man ska 

börja läsa för barn. Någon anser att det ska ske redan vid födseln medan någon menar att när 

det lilla barnet kommer med en bok då har barnet förstått att de små krumelurerna på pappret 

kan förmedla något som är roligt att höra. Pedagogerna har en viktig roll när det gäller att 

utveckla och stimulera barns språk. 
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Läroplanen 
I förskolans läroplan (Lpfö98) uttrycks tankar som att vi pedagoger skall uppmuntra och 

stimulera barnens språk, och även hjälpa dem att bygga upp ett självförtroende. Lusten och 

lärandet är också starkt förknippade i läroplanen. Det som inte står beskrivet i läroplanen är 

arbete med litteratur, dock är läroplanen tolkningsbar och arbetet med litteratur skulle kunna 

gå in under begreppet kultur som nämns i Lpfö98. Utifrån detta har jag valt att undersöka hur 

arbetet med barnböcker ser ut och hur samspelet förhåller sig mellan barnen. I läroplanen för 

förskolan står det bland annat att: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

– utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar 

– utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 

uttrycka tankar 

– utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 

– som ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

 

I Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2009) är språk ett 

prioriterat område. Det framhålls att barnen måste få uppleva att skriftspråket har en central 

roll i förskoleverksamheten och att de får positiv respons på sina skrivförsök. En mängd 

metoder för att stimulera barns språkliga utveckling ska användas. Högläsning, bok- och 

bildsamtal i samband med högläsningen framhålls som ett av de viktigaste sätten att stimulera 

barns språk och kommunikation, oavsett barnens ålder. Förskolan och förskoleklassen ska ge 

barnen sådana språk och kommunikationserfarenheter att de blir bekanta med språkkoder som 

även finns utanför förskolan. Det kan vara hur man talar, tolkar och förhåller sig till olika 

texter. 

 

I förtydliganden i läroplanen betonas också att samspel mellan barn och även mellan barn och 

vuxna som viktigt, de vuxna skall vara goda förebilder och engagera sig i såväl det enskilda 

barnet som hela barngruppen. Pedagogen skall även vara ett stöd åt barnet i dess aktiviteter, 

och på så sätt ökar barnets kompetens samt att barnet får del av nya kunskaper och insikter. 

 

Barnbokens användning  
Simonsson (2004) menar att när det gäller barns användande av böcker är intresse och 

verksamhetens förutsättningar det avgörande. Utbud och miljö spelar stor roll huruvida barn 

använder böcker. När barn använder bilderböcker själva skapar de ett socialt sammanhang 

tillsammans med kompisar. Simonssons studie visar att barnen använder bilderboken på flera 

sätt som inspiration till lekar och andra aktiviteter. Detta skapar en förståelse för omvärlden 

och av olika kulturer. Simonssons studie visar även att böcker och barnlitteratur inbjuder till 

stor gemenskap samt skapar goda möjligheter för sociala aktiviteter i förskolan där barnen lär 

av varandra och får dela med sig av sina erfarenheter och tankar i ett socialt samspel. 

För att pedagogerna skall kunna se barns syfte med användningen av boken bör hon/han 

observera dem enligt Simonsson (2004). 
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Barnens individuella aktiviteter med bilderboken har en uppsjö av varierande innebörder, det 

är inte i förväg bestämt vem av barnen som har företräde att tolka situationerna i barnboken. 

Författaren menar att barnens dagliga användning av bilderboken är en mångskiftande och 

komplex händelse. Barnen använder bilderböckerna som idékällor i sina aktiviteter på 

förskolan. Barnen agerar inte endast som lyssnare då pedagogen har högläsning. De skapar 

också aktivt med bilderböckernas hjälp individuella aktiviteter där de åstadkommer 

innebörder och syften. Simonsson (2004) menar att det är en pågående kraftfull utveckling 

mellan barnen och bilderböckerna. När pedagogen i förskolan använder barnboken till 

högläsning är det ett socialt samspel som förekommer. Detta samspel fungerar som en 

förbindelse mellan boken, barnet och den vuxne. Bilderboken används inte enbart som bok, 

barnet kan även möta en och samma bilderbok som film, på TV eller på kassettband med 

tillhörande bilderbok. Barnet lyssnar på kassettbandet och följer med sagan i bilderboken, en 

liten signal ljuder när det är dags att vända blad (Rhedin 2001). 

 

Enligt Simonsson (2004) anser pedagogerna i hennes studie att bilderboken är ett självklart 

verktyg i den pedagogiska verksamheten. De kan använda boken för barnens sociala och 

kulturella utveckling. Enligt författaren anordnar pedagogerna också varierande pedagogiska 

tillämpningar omkring användningen av boken som till exempel samtal kring handlingen efter 

högläsningen. Hon menar att pedagogerna i studien medvetet styr över vilka böcker som 

kommer till förskolan och på vilket sätt de används. Simonsson anser att detta kan bottna i 

pedagogernas föreställning om att bra böcker skapar goda barndomar och för framtiden bra 

samhällsmedborgare. Hon anser att pedagogerna vill undvika böcker som skrämmer och gör 

barnen oroliga. 

 

Boken som artefakt 
Artefakt betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok: tillverkat föremål, konstprodukt.  

Denna term används som beteckning för redskap, verktyg, vapen, smycken m.m.  

(www.ne.se). Artefakter är enligt Vygotskij (1995) ett annat ord för redskap som vi 

människor använder för att tänka, uttrycka oss, och kommunicera med. Det kan vara allt från  

leksaker, papper, penna, till språk. Artefakter kan med andra ord vara materiella  

(föremål) eller icke materiella (språk). Simonsson (2004) skriver att boken är en materiell 

artefakt som människorna sedan länge tilldelat olika värden och brukat i sin vardag. 

 

Berättande 
Betydelsen av berättelser har ofta framhållits av literacyforskare. Enligt Fast (2008) menar 

Margaret Meek att barn ”move into literacy” då de lyssnar till en berättelse, berättad eller läst. 

De lär sig mycket omedvetet. De lär sig hur språket låter och är uppbyggt. De lär sig nya ord. 

De lär sig också retoriska grepp. Genom att ta del av en rik flora av berättelser, via bland 

annat traditionella sagor erhåller barnen en kunskap om språket som kommer till stor 

användning när de själva berättar eller lär sig läsa och skriva (Fast, 2001b). Att höra 

berättelser, att läsa berättelser och att själv skapa berättelser är lustfyllda och effektiva vägar 

in i det talade men också i det skrivna språket. Ju sämre utgångsläge man har i ett språk, desto 

större blir den positiva effekten av att höra berättelser. Fast (2008) menar att ett barn som får 

många berättelser berättade eller lästa för sig lär sig ofta hur en berättelse är uppbyggd. Om 

barnen kan skapa en förståelse mellan händelser i en berättelse hjälper detta dem också att 

minnas berättelsen bättre. Böcker ger uppslag och idéer för lek, även i form av att man 

”berättelseleker” runt böckernas bilder. Det sker ett avancerat socialt samspel kring böcker 
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som barn själva kan välja när och hur de vill använda dem. Böcker är därför lika viktiga som 

andra lekmaterial på förskolorna, böcker som barnen kan återvända till gång på gång. 
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Metod 
 
I det här kapitlet redovisas val av metod, urval av undersökningsgrupp, genomförande, 

bearbetning av material samt studiens tillförlitlighet. Kapitlet behandlar även hur hänsyn 

tagits till de forskningsetiska principerna. 

 

Val av metod 
Syftet med undersökningen är att belysa barns samspel med barnböcker och att undersöka 

pedagogernas intention med barnböcker. För att kunna uppnå studiens syfte fordras 

observationer av miljö och individer samt samspelet mellan dessa. För att uppnå 

pedagogernas intention med böcker kommer jag även att intervjua dem. 

 

Det jag är intresserad av att ta reda på är en uppfattning om helheten av hur barn samspelar 

med böckerna. En central del i mitt syfte är att få en bild av människors beteende i det 

sammanhang de befinner sig i vilket omöjliggör en studie enbart baserad på enkäter och 

intervjuer. För att kunna besvara mina frågeställningar behöver jag komma deltagarna nära. 

 

Stukat (2005) menar att intervju som metod handlar om att tolka och förstå de resultat man 

får. Enligt Stukat (2005) innebär det att frågorna inte behöver ställas i någon speciell 

ordningsföljd utan det anpassas efter situationen och utifrån de svar man får. Fördelen med 

den här metoden är att den ger möjlighet att ställa följdfrågor samt att informanterna får chans 

till att utveckla sitt resonemang. 

 

 

Observation 
Att använda någon form av observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på vad 

människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör (Stukat 2005). Stukat menar att det 

kan vara stor skillnad. Man kan inte vara säker på att informanterna svarar uppriktigt i en 

intervju. De kanske av något skäl mer eller mindre undviker att berätta alla delar för dig. 

Stukat menar vidare att resultatet av en observationsundersökning är också ofta konkret och 

lätt att begripa vilket gör det till ett stabilt underlag för ett fortsatt resonemang och tolkning. 

Nackdelar är att observationsmetoder ofta är tidskrävande och kräver en noga uttänkt 

metodik. Stukat menar att det är många frågor att ta ställning till för att få fram den relevanta 

metodiken. Vad, vem, när och framförallt hur ska jag observera? 

 

Bjørndal (2007) menar att om man vill ha kvar så mycket information som möjligt om de 

pedagogiska skeenden som annars skulle försvinna i och med att de passerar, kan 

videoinspelningar fungera som ett bra redskap.  Jag valde därför att dokumentera med hjälp 

av videokamera för att fånga så mycket som möjligt. Att använda videokameran som redskap 

gör det möjligt för mig som observatör att spola bandet bakåt för att upprepade gånger höra 

eller se situationen. Varje gång man tittar eller lyssnar på inspelningen kan man få syn på 

något nytt och intressant (Bjørndal 2007).  
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Intervju 
Eftersom syftet med undersökningen är att ta reda på hur barnen använder böcker på 

förskolan har jag även använt intervjuer för att ta reda på pedagogernas (intention) syn och 

attityd i relation till barnlitteratur. Enligt Bjørndal(2007) har intervjun generellt gett den 

fördelen att den jämfört med en ensidig yttre observation ger både en möjlighet att upptäcka 

detaljer som man annars kunde ha förbisett och en förståelse för den intervjuades perspektiv. 

Samtalet är kanske det bästa sättet för att ta del av en annan persons tankar och upplevelser – 

att ta den andres perspektiv. Vidare menar Bjørndal att intervjun ger i större och mindre 

utsträckning möjlighet till flexibilitet, att kontrollera att personen förstått något på rätt sätt och 

att klara ut missförstånd. Nackdelarna är å andra sidan att intervjuer kräver mycket tid till 

förberedelser, genomförande och bearbetning.  

 

Jag har använt mig av den kvalitativa intervjun där jag är medveten om ämnesområdet och 

frågorna kan ställas i den ordningen situationen inbjuder till. Detta sker ofta med hjälp av en 

frågeguide med en uppsättning teman eller ämnen. Utifrån ett antal huvudfrågor som ställs 

likadant till alla, följs svaren upp på ett individualiserat sätt. Intervjuaren kan formulera 

frågorna på ett sätt som hon anser vara lättast att förstå för den intervjuade. Man ställer 

följdfrågor av typen: Vad menar du med det? Kan du berätta mer? Har jag förstått dig rätt om 

jag tror att din uppfattning är…. (Stukat 2005). 

 

 

Urval 
Till min undersökning valde jag att samla in mitt empiriska material på två olika avdelningar 

på en förskola. Anledningen att jag valde denna förskola är för att den har två avdelningar 

med yngre barn. En av dessa är min egen avdelning och skälet till att jag forskat på min egen 

är att jag lättare kan få tillgång till att observera det dagliga spontana användandet av böcker.  

Förskolan som observationer och intervjuer genomfördes på har fem avdelningar. Förskolan 

har tre avdelningar med barn i tre – fem års ålder och en avdelning med barn i ett – tre års 

ålder, och en med barn i ett och ett halvt - fyra och ett halvt årsåldern. 

 

Jag valde att enbart använda mig av två avdelningar, en med barn i åldern 1-3 år och en med 

barn i ålder 1 ½ - 4 ½   i min undersökning, detta för att jag vill försöka få ett djup snarare än 

bredd. Det vill säga att jag vill få en förståelse för hur de pedagoger som jag intervjuat 

uttrycker sig kring och använder barnböcker och högläsning.  

 

De båda avdelningarna består av arton barn och tre pedagoger som arbetar på vardera 

avdelning. Jag intervjuade tre pedagoger på en avdelning och en på den andra med 

motiveringen att det räckte för min undersökning. Av de fyra pedagogerna som intervjuades 

var tre barnskötare och en förskollärare. Alla fyra hade en lång erfarenhet av att arbeta i 

förskolan. 
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Tillvägagångssätt, procedur 
Jag påbörjade mitt arbete med att fråga de berörda avdelningarnas pedagoger om de ville vara 

med i min undersökning. Jag delade ut ett informationsbrev till informanterna där de kunde 

läsa om studiens syfte (se bilaga A). Därefter lämnade jag ut en förfrågan till alla berörda 

föräldrar på respektive avdelning där jag önskade ha deras godkännande att observera deras 

barn. Jag berättade mitt syfte med arbetet och förklarade även att deras namn och förskola 

skulle vara fingerade i arbetet (se bilaga B). 

 

När jag fått in allas godkännande kunde jag börja observera, jag anser inte att jag behövde 

göra ett förberedande besök eftersom jag kände både barnen och pedagogerna. 

Observationerna genomfördes med videokamera där fokus var på samspelet mellan barn och 

bok. Observationstillfällena började så fort något barn tog en bok och avslutades när barnet 

lämnade boken.  

 

Att använda videokamera har medfört att jag kunnat titta och lyssna på observationerna flera 

gånger och skriva ut dem, det vill säga transkribera dem för att få med allt som sagts och 

därmed möjligheter till att citera. 

 

Innan genomförandet tog jag hänsyn till de etiska regler som Vetenskapsrådet presenterar, jag 

accepterar de föräldrar som inte lämnat in eller inte ville att deras barn skulle observeras. 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 1990). 
 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om att deltagandet 

är frivilligt och att det insamlade materialet endast kommer att användas i undersökningens 

syfte. Deltagarna har även rätt att få en förhandsinformation där syfte och beskrivning av 

undersökningens tillvägagångssätt ska anges. Informanterna i studien har delgivits 

information dels muntligt men även fått ett skriftligt informationsbrev med gällande syfte och 

undersökningsmetod.  

 

Samtyckeskravet innebär att den som medverkar i en undersökning ska ha rätt att själv 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Detta betyder att en deltagare när 

som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. Informanterna delgavs information 

om att deras medverkan kan avbrytas när de vill. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn måste tas till de medverkandes anonymitet. Alla 

uppgifter ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de inte går att 

identifiera. I informationsbrevet till informanterna informerades att alla uppgifter om de 

medverkande i studien är fingerade namn. 

 

Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast får användas för forskningsändamål. 

Informationen får inte utnyttjas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke 

vetenskapliga syften. Informanterna har delgivits i informationsbrevet att det insamlade 

materialet enbart skall användas i forskningssyfte och kommer inte att utnyttjas eller utlånas 

av någon. 
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Resultat 
 
I detta kapitel presenteras min analys och tolkning av det empiriska material som inhämtats 

genom observationer och intervjuer. Jag har i analysen utgått från mitt syfte vilket var att 

undersöka hur barnen interagerar med boken samt pedagogernas intention med högläsning. 

 

Fysiska miljön 
Eftersom miljön kan påverka användandet av böcker fann jag att det var viktigt att observera 

hur och var böckerna var placerade på de olika avdelningarna. På avdelning 1 finns en stor 

soffa med ett bokställ på väggen (tomt vid observationstillfället). Bredvid soffan står en 

bokhylla med böcker placerade högt upp. Här fanns inte böckerna tillgängliga för barnen utan 

pedagogerna ställde spontant dit böcker i bokstället och ibland ställdes det fram en låda med 

böcker i. De gånger som jag var där och observerade gjordes sådana ”spontantillgångar” av 

böcker. Så snart detta hände började barnen använda dem. De bläddrade och talade med 

varandra om vad som fanns på bilderna. Uppfattningen av mina observationer är att barnen 

har stor aptit på böcker, men barnen kan inte ta ner en bok när de själva vill eftersom 

böckerna inte är tillgängliga hela tiden för barnen. Men om barnet kommer och pekar på en 

bok i hyllan så försöker pedagogerna möta barnet genom att läsa för det om situationen tillåter 

eller om barnet själv vill titta i boken. 

 

På avdelning 2 finns ett litet bokställ som barnen når själva och som det alltid finns några fåtal 

böcker tillgängliga för barnen. Barnen går ofta fram och väljer en bok och går till pedagogen 

och ber henne läsa. Ibland hämtar de en bok och sätter sig i soffan och tittar själva i boken. 

Böckerna de läser är bilderböcker och pekböcker. De andra böckerna står i en hylla lite längre 

upp som barnen får be om att titta i medan en del böcker finns i ett stängt skåp. 

Biblioteksböckerna används mest till läsvilan efter lunchen för de större barnen på 

avdelningen. 

 

 

Samspel mellan barnen 
På avdelningen 1 sitter en pojke 2,11 år och en flicka 2,11 år tillsammans och tittar i en bok 

om olika djur. Boken är en känselbok där de kan känna på djurens pälsar. De sitter nära 

varandra i soffan och verkar mycket intresserade av boken och båda vill ha den i knät. 

 
Siri – en kanin 

Petter – en kanin Siri försöker känna på kaninens mjuka päls men … 

Petter – nej, nu får jag, sen får du, känn på den 

Siri – nu är det jag säger Siri och tar boken. Hon öppnar boken och tar Petters hand och visar att han ska känna 

på kycklingen. Siri bläddrar vidare och tittar på bilderna och känner på djurens pälsar. Petter sitter bredvid och 

tittar på. När Siri är färdig slår hon igen boken. 

Petter – nu är det jag och tar boken 

Petter – klappa då, här säger han och visar på boken, men Siri har lagt händerna bakom ryggen. 

Siri – jag har inga händer 

  

I den här situationen kunde jag se att det först är Petter som äger boken i interaktionen mellan 

barnen, det är han som bestämmer över boken. Men när Siri har boken är det hon som äger 

och talar om när Petter ska känna. Den som håller boken i handen äger också boken och har 
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därför kontroll över bokens situation och bokens bilder. Det märks tydligt på deras 

kroppsspråk vem som bestämmer när de äger boken. Båda två förstår vem det är som 

kontrollerar boksituationen efter att Petter tillrättavisat Siri att vänta på sin tur. 

 

På samma avdelning hittar jag en sekvens där Kalle 2.3 år och Petter 2.11 år verkar vilja ha 

samma bok. Petter vill gärna ha den men Kalle tog den först. Medan de sitter där kommer 

Valter 3.2 år och vill ha Kalles uppmärksamhet. Här ser vi hur barnet använder det verbala 

språket som strategi att inkludera andra i bokaktiviteten. 

 
Petter – sen får jag den? 

Kalle – ja (killarna sätter sig bredvid varandra i soffan). 

Petter - efter dig 

Tina 2,1 år kommer och sätter sig bredvid Petter, men Petter tittar bara på henne med arg blick 

Petter – här sitter jag, sen får du 

Kalle - känn, känn, säger han till Petter.  Petter tittar på Kalle utan att känna på boken. 

Petter vänder sig till Tina och säger – sen, sen får du. Kalle känner själv på boken men då dyker Valter 3.2  upp 

vid sidan om med en bok som han visar Kalle. 

Kalle – nej! Valter, Valter viftar med sin bok framför Kalles ögon.  

Kalle – jag se, en bil, läsa för mig. Valter pekar på boken och tittar på Kalle undrande, 

Kalle suckar och säger – vad står det här då? Kalle ”läser” något som jag inte uppfattar, sedan återgår han till 

sin egen bok och Valter tar sin bok och går iväg. 

Kalle öppnar sin egen bok och säger – känn, den är mjuk. – känn vovven, känn vovven säger han och räcker 

boken till mig. 

 

I den här situationen kan vi se att Kalle är den som äger boken och bestämmer hur och när den 

ska användas. Petter sitter snällt och väntar på sin tur medan Kalle vänder sig om till Valter 

som verkar vilja visa vad han har för bok. Kalle tittar på boken och drar med sitt finger på 

texten för att läsa vad det står. Kalle suckar lite men visar att han verkar vilja hjälpa Valter 

ändå. 
 

På avdelning 2 ligger Karin 3.4 år i soffan och tittar i en bok, Ludde 2.11 år står bredvid och lägger ett pussel. 

Karin tittar på Ludde och frågar.  – ska vi ta den här? Ludde – nej, jag ska ha ingen bok Karin stoppar ner boken 

i boxen och frågar Ludde - vad ska du ha för bok då? Hon tar upp alla böckerna i boxen och tittar bedjande på 

Ludde – vad ska du ha då frågar hon igen vill du ha den här varpå hon ännu en gång frågar – vad ska du ha då? 

Ludde tar inte blicken ifrån sitt pussel under hela situationen. Karin lägger tillbaka böckerna i sin box och slår 

lite på boxen sen tittar hon på Ludde och säger till honom – nu är det bara en kvar (en pusselbit). 

 

Här försöker Karin få Luddes uppmärksamhet genom att fråga vilken bok han vill ha, men 

Ludde har inte tid för han är fullt koncentrerad med sitt pussel. Karin ger sig inte och 

fortsätter fråga vilken bok han vill ha. Efter ett tag ger hon upp och poängterar att Ludde bara 

har en pusselbit kvar. Kanske hon hoppas då att han ska vara intresserad av hennes böcker. 

Här kan man se att Karin med hela sitt kroppsspråk visar att hon verkligen verkar vilja att 

Ludde ska läsa med henne. 

 

Hur barnen använder boken 
På avdelning 1 sitter Petter och Lisa (båda 2.11 år) bredvid varandra i soffan och tittar i varsin bok, de tittar på 

varandra och skrattar, Lisa säger – snigel blä, (Lisa ser en snigel i hennes bok) och så tittar de på varandra och 

skrattar igen. 

 
Här kan vi se en gemensam imitation som är ett vanligt inslag i små barns samspel.  

 

På avdelning 2 står Klara 4,4 vid ett bord och bläddra i en pekbok, Kajsa 4,1 år ställer sig 

bredvid och tittar i en annan bok. 



 13 

 
Klara – sen ska jag ta den då – men man ska inte göra så och tar boken från Kajsa. Kajsa säger ingenting. 

Klara- jag är jättebra på det här och sätter sig ner på bänken.  

Klara – Den där kan du läsa, för den här är svår. Kajsa finner sig i att Klara tar boken av henne. 

 

Här är ett samspel av ensidig kommunikation av två lite äldre barn på avdelning 2. Här 

utspelar sig en situation där Klara anser sig vara mycket duktigare på att läsa boken eftersom 

hon läst den ofta. Varpå hon visar med hela kroppsspråket och bara tar och byter bok utan att  

Kajsa ens reagerar.  

 

De flesta bokaktiviteter som jag observerat sker oftast vid soffan eller vid ett bord. 

Oftast sitter barnen två och två och bläddrar och tittar i varsin bok och ibland kommenterar de 

varandras bok. 
 

På avdelning 1 sitter två pojkar Kalle 2,4 och Petter 3 år tillsammans och tittar i en bok. De 

tittar på bilderna och pratar om stora monstret i boken, Kalle slår på boken och slickar på den. 

 

 – Får man inte göra! säger Petter. Petter säger – den är kladdig, du har slickat på den. Kalle tar boken och 

öppnar den och slickar på den en gång till – ja slickar den, joho du säger Kalle. Varsågod den får du säger Kalle 

och ger Petter boken. 

 

I det här citatet kan man se ett samspel mellan pojkarna om att Petter tillrättavisar Kalle när 

han slickar på boken. Petter tycker inte att man ska slicka på boken. 

 

 

Ensam med boken 
På avdelning 1 står Lisa 3.1 år vid ett bord och bläddrar i en bok. Hon sjunger samtidigt som 

hon bläddrar och tittar på bilderna. Lisa – sjunger, ”tre elefanterna balanserade, de skulle sova 

i en säng”. Kalle kommer och är lite intresserad men Lisa vänder ryggen åt Kalle och flyttar 

boken från honom. Lisa fortsätter sjunga om elefanterna och tar sin hand på näsan som om 

hon hade en snabel. Hon fortsätter bläddra och sjunga ”hon skulle komma till en annan 

elefant”. 

 

Här kan man se att Lisa tydligt visar med kroppsspråket att hon verkar vilja vara själv med 

boken. Hon visar det genom att vända ryggen till Kalle och dra boken ifrån honom. 

 

Elsa 2.6 år sitter ensam vid ett bord och tittar i en bok, hon öppnar boken och säger ”jag läsa 

bok”, hon bläddrar och får se ett flygplan i boken, hon pekar på den och säger ”oj,oj,oj, högt” 

och visar med armarna hur stort flygplanet är, ”mamma åka taland” (Thailand) säger Elsa. 

Hon bläddrar lite till och börjar skruva på sig i stolen, hon säger ”lälp” (hjälp). Hon går ner 

från stolen och tar med boken till ett annat bord där hon fortsätter bläddra och prata till 

bilderna, vilket jag inte uppfattar vad hon säger. När hon bläddrat färdigt säger hon ”slut” och 

sätter tillbaka boken i bokstället där hon sitter. 

 

En sådan situation när barn själva sitter och bläddrar och pratar för sig själv till boken är 

vanligt på avdelning 2 där böcker finns tillgängliga. 
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Dialog mellan barn och pedagog 
Här är ett exempel på samspel med en pedagog på avdelning 2. Knut 2,2 år kommer med en 

bok och verkar vilja att pedagogen ska läsa. Knut står bredvid pedagogen som sitter på en låg 

stol. Pedagogen öppnar boken och börjar läsa. Vem är det? frågar pedagogen. Knut pekar på 

boken och säger ingenting, han bara gapar och räcker ut tungan. (Boken handlar om Laban 

och Labolina som ska bada). 

 
Knut – fart fäck (svart fläck), där kommer hunden 

Pedagog – det är godmorgonsols stora fina vakthund Rufus 

Knut – botta (Borta) 

Pedagogen – Nu är hunden borta, var är hunden? 

Knut – Gått hem! Knut bläddrar vidare 

Knut - klättjaj (klättrar) trädet 

Pedagogen – Var är bollen? 

Knut – Där är fotboll, en bjun (brun) Knut vänder blad 

Knut – en bjun (brun), en bjun (brun) fotboll, Knut vänder blad och upprepar brun fotboll ett par gånger 

Pedagogen – (läser) Kom nu ska vi gå och bada! säger mamma 

Knut – jabolina (Labolina) går in nu 

Pedagogen – Titta vad smutsiga de är – vad ska de göra då? 

Knut – hitta tålen (tvålen) Slut. 

 

Här kan man se en aktivitet där barnet får dela med sig av sina erfarenheter och tankar i ett 

socialt samspel. Bokens bilder inbjuder till kommunikativ interaktion där barnet och 

pedagogen är aktiva och pratar om bilderna. Bilderna förmedlar om vad som händer. Barnet 

får själv berätta vad som händer. 

 

 

Pedagogernas intention med högläsning 
I detta kapitel kommer jag att presentera pedagogernas tankar om högläsningens betydelse, 

men även miljöns betydelse för barns bokläsning. 

 

Miljön 
De intervjuade pedagogerna ansåg att den fysiska miljön påverkar användandet av böcker 

samt hur mycket de läser för barnen. Samtliga pedagoger anser att miljön ska vara inbjudande 

och lockande så att barnen vill titta i böckerna. Pedagogerna uttrycker i intervjun att det är 

svårt att läsa högt för några barn när det är så många barn på avdelningen. ”Enligt 

pedagogerna skulle det optimala vara om man kunde gå ifrån med ett par barn och sitta i lugn 

och ro och läsa”. Det framkom att det fanns ett önskemål om att kunna ha ett avskilt rum för 

läsning där läsmiljön var mysig. 

 
skulle vilja ha mer att man kunde går undan för att få lugn och ro när man ska läsa, men som det är nu, 

försvinner man med två barn så står två kvar med sexton, det är ju också ett dilemma när det gäller det 

här 

( Sara, avd.1) 

 

Gruppstorleken ses av pedagogerna som ett hinder på mer än ett sätt. Pedagogerna ger även 

uttryck av att det inte är optimalt att sitta och läsa när andra barn leker vid sidan om. De 

menar att det under dagen inte finns tillfällen att gå ifrån med några få barn för att läsa för 

dem. Den största möjligheten att läsa för en mindre grupp barn är vid öppning och stängning 

då antalet barn är färre.  På en av avdelningarna hade de läsvila för de stora barnen efter lunch 
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och där kan det som mest vara 10 barn. Pedagogerna anser att det är för många och att det är 

svårt för barnen att koncentrera sig och menar att om högläsningstillfället ska främja 

språkutvecklingen och vara en tid för avslappning och vila bör det vara mindre grupper. Det 

är svårt att ge utrymme för alla tankar som uppstår hos barnen som lyssnar och det kan vara 

svårt för pedagogen att skapa ett samtal som är givande för alla barnen. 

 

Pedagogerna på båda avdelningarna uttrycker att de skulle önska att barnen kunde få större 

frihet att använda böcker. Böckernas tillgänglighet skilde sig åt på de båda avdelningarna. På 

avdelning 1 fanns inga böcker tillgängliga för barnen med motivationen att barnen är 

oförsiktiga, de river sönder, tuggar och biter men att det finns ett intresse att läsa böcker av 

både barnen och pedagogerna var de överens om. Böckerna stod dock synliga för barnen men 

högst upp på en hylla vilket försvårar att de små barnen ens ska kunna se dem. 

 
Jag skulle tycka det är jättetrevligt med böcker uppsatta i hyllan, i den lilla hyllan som barnen själva kan 

ta ner och sitta och bläddra i. De läser väl kanske inte men bara sitta och bläddra i. 

( Ylva avd.1) 

 

På avdelning 2 fanns ett fåtal böcker tillgängliga för barnen på en liten hylla. Där var också 

pedagogernas vilja att de skulle önska att det fanns fler böcker framme som barnen kunde 

välja av. Men de ansåg också att barnen inte är rädda om böckerna. De menar på att det är 

många gånger som man får laga böckerna eftersom de tuggas sönder eller rivs sönder. 
 

Visst kan vi laga böckerna, men till en viss gräns (Selma, avd.2) 

Högläsningens betydelse 
Pedagogerna anser att högläsning är ett bra tillfälle att skapa en lugn stund för barnen. Oftast 

förekommer dessa stunder på morgonen eller sent på eftermiddagen då det är mindre antal 

barn på avdelningen. Pedagogerna ansåg också att det är ett bra tillfälle för barnen att lära sig 

att sitta still och koncentrera sig. 

 

De möjligheter som pedagogerna såg med att arbeta med högläsning var att det stimulerar 

barnens språkutveckling och då främst att lära barnen nya ord som därmed ökar deras 

ordförråd. De ansåg även att det var bra för läsinlärningen och att det ger barnen kunskap och 

även att de lär sig att lyssna. 

 
Det ger ju alltså, de riktigt små lär sig ju att vända blad när man sitter och läser, man pratar om 

bilderna, pekar vem som är vem. ( Sara avd. 1) 

 

På båda avdelningarna används flanosagor och sagopåsar en regelbunden vana i den 

pedagogiska verksamheten. 

 
Sagan om den lilla, lilla gumman för att tydliggöra huset, katten, kossan, gumman. 

                                              (Maj avd.1) 

 

Detta språkmaterial förekommer på samlingen eller innan lunch. Innan lunchen kan det ses 

som ett lugnande moment där barnen får möjlighet att varva ner. Pedagogerna menar att 

genom att komplettera med konkreta saker stärker och tydliggörs sagan, vilket innebär att 

barnen förstår på ett annat sätt.  
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Planerade eller spontana lässtunder 
På avdelningen 1 visar det sig att planerade lässtunder inte var en vanligt förekommande 

aktivitet för tillfället. Där ligger alla barn på madrass och vilar/sover efter maten och lyssnar 

på sagoband.  

 
Skulle vilja ha mer avsatt tid för att man ska kunna sätta sig och läsa.  

   (Sara avd.1)       

 

På avdelning 2 förekom planerad lässtund efter lunch med de barn som inte får sova. Som 

mest kan det vara tio barn på den vilan och det blir lätt oroligt. Det blir också svårt att skapa 

en lugn skön stund samt att både barnen och pedagogerna tappar sammanhanget i boken 

eftersom det blir en del avbrott på grund av för mycket tillsägelser. Vid de planerade 

lässtunderna är det oftast pedagogen som väljer bok och var barnen ska sitta. Barnens 

delaktighet beror på pedagogens initiativ. Pedagogen kan göra barnen delaktiga genom att 

ställa frågor om bokens innehåll. Ibland har barnen även ritat vad sagan handlade om. 

 

Vid de spontana lässtunderna är det barnen själva som tar initiativ till lässtunder genom att 

använda sitt kroppsspråk och peka på en bok. Böcker som de läser är bilderböcker och 

pekböcker. Pedagogerna har en vilja att kunna läsa mer spontant än vad de gör nu, de menar 

på att det är tiden som inte finns, det är så mycket annat som ska göras och då är det tyvärr 

lässtunderna med barnen som blir drabbade. 
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Diskussion 
 

I det här avsnittet kommer jag först att presentera en redovisning av det empiriska materialet i 

förhållande till den litteratur jag funnit. Sedan redovisar jag hur jag gick tillväga med min 

metod. 

 

 

Resultatdiskussion 
När jag började den här undersökningen var min uppfattning att barnböcker och högläsning 

inte får så stor uppmärksamhet i förskolan som den förtjänar. Syftet med undersökningen var 

att undersöka hur barn och pedagoger använder barnlitteratur. I undersökningen redovisas hur 

pedagogerna på två olika avdelningar arbetar med barnböcker och högläsning.  

 

Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språk och kommunikation är 

viktiga beståndsdelar för att lärande ska ske. Vygotskij (1995) menar att sociokulturellt 

lärande sker i samspel med andra vilket jag tydligt kunnat se i min undersökning. Detta 

samspel sker genom verbalt språk och kroppsspråk. Situationen med Petter och Kalle på s.12 

anser jag vara ett exempel på samspel och kommunikation där ett lärande samtidigt sker. 

I det här exemplet kan jag se att barnen förhandlar om boken och lär sig turtagning. Genom 

att Kalle använder sitt verbala språk lär barnen av varandra. Kalle bekräftar Valter som 

kommer med en bok och vill att han ska läsa. Valter får också Kalles uppmärksamhet. Kalle 

visar empati för Valter. Barnen lär i samspel med andra och med hjälp av olika sätt att 

kommunicera. Samspelet mellan barnen är betydelsefullt. Barn lär av varandra och även de 

barnen med mer erfarenhet. 

 

I litteraturgenomgången beskrivs vad barnböcker och högläsning kan ge barnen i förskolan. 

Utifrån denna undersöknings resultat kan jag påstå att sambandet mellan barnbokens position 

och dess användande på förskolan är svagt. Lindö (2005) skriver att hon är bekymrad över att 

barn över tid har ett sinande intresse för att läsa och därmed anser hon att pedagogerna har ett 

ansvar att förmedla en god litterär förebild för barnen. Hon menar vidare att om barnen ska 

behålla ett intresse för böcker ligger en stor del av ansvaret på förskolan där barnen spenderar 

en stor del av sin vakna tid. Pedagogerna i undersökningen värderar dock boken högt och den 

medvetenhet som den för med sig. Pedagogerna menar att barnböcker ger barn erfarenheter 

att utveckla fantasin. Pedagogerna har mycket tankar och kunskaper om barnböcker och 

högläsning men undersökningen visar samtidigt att det kan vara svårt att omsätta dessa i 

praktiken. Barnen visade däremot en stor medvetenhet och ett stort intresse av att läsa böcker.  

 

En förutsättning att barnen ska få ett intresse av böcker är att de är tillgängliga när barnen 

själva önskar. Hur pedagogerna arrangerar bokmiljön och införskaffar böcker har en stor 

betydelse för hur tillgängligheten av böcker är för barnen. På avdelning 1 finns böckerna i en 

bokhylla, dock inte tillgängliga för barnen vilket tyvärr resulterar i att barnen inte kan välja 

själva när de vill läsa en bok. Alla informanterna var eniga om att barnen är oförsiktiga med 

böckerna. En pedagog sa i intervjun, ”egentligen bör de ju finnas tillgängliga när de vill, det är inte 

alltid de gör det, ja, här på småbarnsavdelning tycker jag att de äter böcker, tuggar och biter, river sönder, de 

kan ju sitta och bläddra ibland men inte så mycket”. Men pedagogerna är samtidigt överens om att det 

ska finnas böcker både som barnen kan titta i själva och som de kan läsa tillsammans med 

pedagogen. - ”det är viktigt att läsa för dem, det är det ju”. Dessa citat visar enligt min tolkning att 
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denna pedagog uttrycker frustration/oro över att inte kunna ha kontroll över det som sker när 

barnen får ha böckerna. 

 

Mina observationer som gjordes på avdelningen var arrangerade bokaktiviteter. Jag hade 

förbestämt med pedagogerna att när jag kommer måste det finnas böcker tillgängliga för 

barnen. Vid ett av dessa tillfällen var det som att ställa fram en påse med godis, barnen visste 

inte hur många böcker de skulle titta i på en gång. 

 

På grund av att mina observationstillfällen var arrangerade är det svårt för mig att dra en 

fullständig slutsats av att pedagogerna aldrig läser för barnen. Jag ställer mig frågan varför de 

talar emot sig själva, eftersom jag märker att de har en stor medvetenhet och kunskap om att 

högläsning är så viktig för barnen, men varför finns då inte böckerna framme? Jag anser att 

barnen går miste om olika lässituationer på grund av att böckerna inte är tillgängliga. Var 

finns spontaniteten med att läsa? Hur ska barnen få läslust?  

 

Jag anser att böcker på småbarnsavdelningar skulle kunna vara ett förbrukningsmaterial som 

vilket material som helst som att när det är trasigt och inte längre går att laga så köper man 

nytt. ”visst kan man laga men till en viss gräns” menar en pedagog. Min uppfattning är att 

pedagogernas inställning är att barnen ska vara mer rädda om böckerna än om annat 

lekmaterial eftersom böckerna oftast står högt upp på en hylla. Självklart vill vi inte att barnen 

ska ta sönder men samtidigt måste vi erbjuda barnen alternativ. 

 

Boken förekommer ofta som en artefakt i samspel med andra. Barnen använder olika sätt att 

samspela och visar att boken kan fungera som en länk till kommunikation och interaktion.   

I studien framgår att det oftast förekommer bokaktiviteter som implicerar ett eller flera barn, 

men även en mängd bokaktiviteter där endast ett barn ingår.  

Ett exempel där ett barn läser är Elsa 2.6 år på s.13. 

 
jag läsa bok 

 oj,oj,oj 

mamma åka taland 

lälp 

slut 

 

Björklund (2008) menar i sin avhandling att barns bläddrande av böcker utgör en stor del av 

barnens interaktion med boken och med varandra och tycks ge dem meningsfull erfarenhet 

och kunskap om dess egenskaper och funktion. 

 

I undersökningen kunde jag se samspel där dialogen kring bilderna hade en central roll. Ofta 

var det ett av barnen som hade makten att bestämma över bokaktiviteten och därmed en 

position att avgöra var lässituationen ska äga rum, vem som får vara med, och hur fort man 

skulle bläddra. Ett exempel på detta är situationen med Kalle 2,3 år som är den som äger och 

bestämmer över boken, när och hur den ska användas. Petter som också ville ha den boken 

sitter snällt och väntar på sin tur. Jag tycker mig ha sett flera exempel på där barnen väntar på 

sin tur eller att de turas om att använda och ha makten att bestämma över boken. Jag tolkar 

detta som att barnen accepterar och väntar på sin tur eftersom de har en förhoppning att få 

boken till sin ägo så snart den är ledig igen. Simonsson (2004) menar att på det här sättet 

produceras subjektspositioner vilka kan tolkas som kraftfulla i det att de ger kontroll över 

såväl boken, medläsarna, som aktiviteten. Att få ha boken i handen är alltså utifrån barnens 

perspektiv eftersträvansvärt i dessa situationer. Detta kan man även se i de slutsatser som 

Simonsson drar i sin avhandling om vem som äger boken i olika situationer: ” den som 
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initierar bokaktiviteten har ett företräde eller rättigheter att temporärt äga boken och ha 

kontroll över hur bokaktiviteten skall fortskrida”. Av de bokaktiviteter som förekommer i mitt 

material är det genomgående det barn som initierar bokaktiviteten som också kontrollerar den 

och dess deltagare.  

 

Dominikovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar att barn utvecklas olika och fungerar olika 

i förhållande till sin omgivning. Några barn kanske visar stort intresse för böcker medan andra 

är nöjda med att tugga på dem. Hur ett barn interagerar med en specifik bok vid en specifik 

ålder beror på många olika faktorer. Det beror på vilka detta barns senaste bokleks- och 

bokläsarerfarenheter är och vilken typ av böcker som har funnits att tillgå i barnets 

omgivning. 

 

Min undersökning visar att på en av de studerade avdelningarna inte alls förekom några 

planerade högläsningsstunder.  

 
För tillfället bara spontana, men jag skulle ju vilja ha avsatt tid till att kunna sätta sig och läsa, kunna 

läsa för en mindre grupp barn vore det optimala. (Sara, avd.1) 

 

Pedagogerna betonar dock betydelsen av högläsning för barnens språkutveckling och att det 

stimulerar barnens fantasi. Detta anser jag visar att pedagogerna ändå reflekterar en del kring 

högläsningsstunderna.  Dominikovic (2006) anser att sagoberättande och bokläsning är en bra 

metod att utveckla och stimulera barns språk. Dominikovic menar att pedagogen har en viktig 

roll i detta sammanhang när det gäller att läsa sagor och böcker för barn. 

 

Simonsson (2004) berättar i sin avhandling om lunchläsning, hon menar att lunchläsningen 

kopplas ihop med vila och blir en gemensam aktivitet. På en av de studerade avdelningarna 

förekom planerad lunchläsning, så kallad uppe-vila för de barn som inte får sova. Pedagogen 

anser att syftet med högläsningen kan vara olika beroende på situationen och i vilket 

sammanhang boken ska läsas. Lunchvilan har nog mer syftet att lugna barnen, kanske också 

på grund av att det ofta är så många barn menar pedagogen. Sedan finns andra tillfällen under 

dagen då man kan använda boken i pedagogiskt syfte. Vid den planerade lässtunden är det 

pedagogen som väljer bok och placering av barnen. Vid högläsning utvidgas ibland innehållet 

genom att pedagogen ställer frågor om det som lästs.  

 

Jag ifrågasätter varför bokläsning oftast är för att lugna barnen, en bok ska kunna läsas när 

som helst under dagen och varje gång är det ett lärande på något sätt och att det samtidigt 

väcker en lust hos barnet att vilja läsa en bok. Vi har ett uppdrag att följa och i det står klart 

och tydligt ”att förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98, s.10). Enligt 

Simonsson gör Szebehely (1996) jämförelser mellan olika begrepp såsom omsorg, vård och 

hjälp för att komma åt vad som egentligen ligger i omsorgsbegreppet. Hon menar att 

omsorgsarbete mycket handlar om vad som görs mellan omsorgsgivare och omsorgstagare, 

och lyfter därmed fram relationsaspekten. I fenomenet lunchläsningen i förskolan 

sammanflätas alltså behovet av att tillgodose barnens välbefinnande med pedagogiskt 

moment. Hon menar vidare att barnen lyssnar på en berättelse men det är inte alltid innehållet 

som är fokus för barnen. Läsandet blir en samlingsstund där vilan är huvudmålet för 

pedagogen. Denna aktivitet ingår i de dagliga rutinerna som en vilostund för barnen. Lindö 

(2005) menar att det är viktigt att boken som läses intresserar barnen och fängslar sina 

lyssnare. Detta för att barnens intresse för läsning ska bibehållas. Det är därför bra att 

pedagogerna väljer olika slags böcker.  
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Enligt Fast (2008) framhåller Margret Meek att barns deltagande då någon läser för dem är en 

aktiv handling. Barnet har möjlighet att ställa frågor om bilderna och innehållet i texten. Då 

lär de sig saker om livet, om vuxna, om familjen och samhället.  Fast menar vidare att ett barn 

som får många berättelser berättade eller lästa för sig, lär sig hur en berättelse är uppbyggd. 

Om barnen kan skapa en förståelse mellan händelser i en berättelse hjälper detta dem också att 

minnas berättelsen bättre. Till att skapa en sådan förståelse behöver barnet en vuxens hjälp.  

Det finns många paralleller mellan vad som händer då någon lyssnar till en berättelse, tittar på 

bilder i en bok och läser en skriven text. Säljö (2000) pekar på den interaktion eller 

kommunikation som finns mellan läsare och text. Säljö anser att interaktion och 

kommunikation således är centrala för att förstå lärande och utveckling på såväl kollektiv som 

individuell nivå. Det är genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden och 

blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning. 

Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att vara, den 

vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom detta vi formas som 

sociokulturella varelser och det är genom samtal i situerade sociala praktiker vi lär oss de 

flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för framtiden (Säljö 2000). Säljö beskriver 

texter inte enbart som isolerade texter utan som ingående i kommunikativa sammanhang av 

interaktion och är situationsanknutna. ”Att läsa, producera och använda skrift är således 

sociokulturella aktiviteter som innebär att man använder sig av praktiska och intellektuella 

tekniker (Säljö s.186). Björklund lyfter fram i sin avhandling hur de yngre barnen utvecklar 

sin litteracitet genom interaktion i vardagliga situationer, i de aktiviteter de är involverade i 

och inte i formella sammanhang. Fast menar att erövrandet av skriftspråket inte är begränsat 

till något speciellt område utan barn lär i olika sammanhang (Fast 2008). 

 

Resultaten visar att pedagogerna anser att den fysiska miljön har stor inverkan på hur mycket 

de läser för barnen. Pedagogerna uttrycker i intervjun att det är svårt att sitta i lugn och ro och 

läsa för några barn när de andra leker runt omkring. Önskemål fanns om ett avskilt rum där 

högläsningsstunder kunde förekomma. Barngruppens storlek har också betydelse för hur 

högläsningsstunden utvecklas. Pedagogerna menar att i de stora grupperna finns inte 

möjlighet att tillmötesgå alla barns behov. Därför är det nödvändigt att dela in gruppen i 

mindre grupper. Jag tolkar det som att vid mindre grupper är det lättare att tillfredställa 

barnens behov av att ständigt bli sedda och bekräftade.  

 

Jag kan i den här avgränsande studien finna att bilderboken eller högläsning är ett självklart 

verktyg i den pedagogiska verksamheten på de här avdelningarna. Däremot kan jag påstå att 

barnen får sagoläsning på andra sätt som t.ex. genom sagopåsar och flanosagor mer än genom 

boken. Dock endast vid samlingar. Att använda sagopåsar och flanosagor vid vilan anser jag 

kan vara ett komplement till den lästa sagan. Jag menar att för att fånga barnens 

uppmärksamhet vid lunchläsningen och att det ska gynna både barn och pedagogerna att 

stunden bli givande så anser jag att man kan variera.  

 

I boken Läsa högt- en bok om högläsningens förtrollande verkan (2003) hävdar den 

amerikanska barnboksförfattaren Mem Fox att ett barn behöver höra 1000 sagor innan de 

börjar skolan för att själv lära sig läsa 

 
Första dagen i skolan är det nästan försent att börja lära sig läsa. Så skrämmande är det faktiskt.(s.23)  
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Metoddiskussion 
Mitt val av undersökningsmetod föll på en kvalitativ studie med observationer och intervjuer. 

Jag ansåg att observationer och intervjuer var mest relevant för min undersökning eftersom 

jag ville studera barns interagerande med boken och pedagogens intention med högläsning. 

Jag gjorde min undersökning på två olika avdelningar på en och samma förskola.  

 

Jag valde att forska på min egen avdelning för att jag lättare skulle ha tillgång till att 

observera barnens dagliga spontana användande av böcker. Eftersom jag kände dem som var 

med i min undersökning har jag försökt att vara opartisk i mitt tolkande av observationerna 

men jag är ändå medveten om att mina egna värderingar kan avspeglas i tolkningarna. En 

personlig relation kan försvåra arbetet genom att det kan vara svårare att ifrågasätta men jag 

anser att mina informanter var avslappnade med under intervjuerna. 

 

Det som mina informanter kanske var lite obekväma med skulle i så fall vara videokameran. 

Tyvärr fick jag inte tag i någon diktafon så jag använde videokameran fast jag riktade den åt 

ett annat håll. 

  

Mina observationer som gjordes på avdelningen var arrangerade bokaktiviteter. Jag hade 

förbestämt med pedagogerna att när jag kommer måste det finnas böcker tillgängliga för 

barnen.  

 

Inför intervjuerna hade jag några frågeställningar som jag utgick ifrån. På grund av att jag inte 

gjort intervjuer på det här sättet förut så kände jag mig lite osäker på hur det skulle gå, men 

jag tycker att informanterna hjälpte mig genom frågorna och att de svarade så sanningsenligt 

som möjligt.  

 

Att observera är inget nytt, det är som bekant en metod som ofta används i förskolan. Stukat 

(2005) menar att observationer brukar vara en lämplig metod när man vill ta reda på vad 

människor faktiskt gör. Det har varit både intressant och svårt. Intressant för att jag fått 

möjligheten att studera ett ämne som jag inte tycker får så stor uppmärksamhet i förskolan 

som det förtjänar men samtidigt var det också svårt att ha fokus på det som skulle observeras. 

Jag har fångat ett axplock av händelser och valt ut sådana som jag ansett vara representativa. 

 

Vidare forskning 
Att fortsätta forska kring barnlitteraturens funktion i förskolan anser jag nödvändigt. Min 

uppfattning är att det även bidrar till att pedagogerna i verksamheten får ta del av ny forskning 

och kunskap genom föreläsningar och utbildningsdagar 

 

Jag tycker att det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning på en annan 

förskola. Detta för att se om resultatet skiljer sig åt. Det skulle även vara intressant att ta med 

föräldrarnas perspektiv i undersökningen för att få syn på deras uppfattningar om barnböcker 

och högläsning i förskoleverksamheten. 
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Bilaga A 
 

Hej! 

 

Skulle du vilja delta i min undersökning om barns interagerande/samspel med böcker?  

 

Jag heter Pia Janson och jag läser till förskollärare vid högskolan i Gävle. Jag är nu inne på 

min sista termin och ska skriva mitt examensarbete. Min undersökning handlar om barns möte 

med böcker. Syftet med undersökningen är att se hur barn interagerar/samspelar med böcker 

och även få en bild av pedagogens intentioner med högläsning.  

För att kunna genomföra min undersökning har jag valt att observera barn i deras möte med 

böcker och även intervjua förskolläraren på förskolan. Observationerna kommer att 

videofilmas och det är endast jag som kommer att titta på dem. Intervjun kommer att spelas in 

på band och endast jag kommer att lyssna på inspelningen. Intervjusvaren och 

observationerna kommer att behandlas och redovisas anonymt. Jag kommer inte att skriva ut 

namn eller personuppgifter på varken pedagog eller förskola. De uppgifter jag får in kommer 

endast att användas till examensarbetet och inget annat. När arbetet är avslutat lämnas bandet 

till högskolan för arkivering. 

 

Deltagandet är frivilligt och jag respekterar om ni inte vill vara med i undersökningen. 

 

Har du frågor om undersökningen eller arbetet i sin helhet, kontakta mig gärna. 

 

Jag tackar på förhand för din medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Janson 

 

 

Pia Janson 

e-mail: XXXX 

mobilnr. XXXX 

 

Handledare: Elisabeth Björklund 

Fil.dr. universitetslektor i didaktik 

Akademin för Utbildning och Ekonomi 

(Institutionen för pedagogik, didaktik, psykologi Högskolan i Gävle) 

Telefon: XXXX 

E-mail: XXXX 
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Bilaga B 
 

Hej! 

 

Jag heter Pia Janson och jag läser till förskollärare vid högskolan i Gävle.  Jag är nu inne på 

min sista termin och ska skriva mitt examensarbete. Min undersökning handlar om högläsning 

och små barns möte med böcker. Syftet med undersökningen är att se hur barn 

interagerar/samspelar med barnböcker, jag vill även få en bild av pedagogernas intentioner 

med högläsning.  

Jag är intresserad av hur pedagogerna använder sig av högläsning och hur de små barnen 

använder böcker på förskolan och vad de gör i mötet och användningen av böcker. 

 

Min önskan är att få komma till er förskola och studera barnens möte med böcker genom att 

observera dem i olika situationer för att sedan intervjua pedagogerna om deras inställning till 

högläsning. 

 

Insamlandet av material kommer att ske genom observationer och jag önskar göra 

videoinspelningar av barnen. För att kunna genomföra denna datainsamling behöver jag ett 

medgivande från Er att jag får videofilma Ert barn. Medverkan i studien är frivillig och kan 

när som helst avslutas. Datamaterialet behandlas konfidentiellt och fingerade namn kommer 

att användas. 

 

Om ni ger ert barn tillåtelse att delta i min studie var vänlig fyll i lappen och lämna den 

tillbaka till er avdelningspersonal. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pia Janson 

 

 

Pia Janson 

e-mail: XXXX 

mobilnr. XXXX 

 

 

Handledare: Elisabeth Björklund 

Fil.dr. universitetslektor i didaktik 

Akademin för Utbildning och Ekonomi 

(Institutionen för pedagogik, didaktik, psykologi Högskolan i Gävle) 

Telefon: XXXX 

E-mail: XXXX 
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Medgivande 

 

 

 

JA      Jag/ Vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien 

 

 

………………………………………………………………deltar i studien 

                      (barnets namn 

 

 

 

 

 

 

 

NEJ     Jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien 

 

 

………………………………………………………………..deltar EJ i studien 

                       (barnets namn) 

 

 

 

 

 

 

Datum: ……………………….. 

 

 

……………………………………………….Tel:……………………………. 

                        (målsmans underskrift 

 

 

 

 

………………………………………………..Tel:……………………………. 

                       (målsmans underskrift) 
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