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Sammanfattning: Syftet med arbetet är att se hur förskolorna idag använder sig av 

bilderboken i det pedagogiska arbetet för att främja barnens vidare utveckling. Forskning 

visar att användandet av bilderboken har minskat de senaste åren samtidigt som det 

produceras tusentals bilderböcker varje år. Genom dokumentation och enkäter till pedagoger 

som arbetar på förskolan så visar mitt resultat att bilderboksanvändandet inte är prioriterat i 

det pedagogiska arbetet i förskolan. Barngruppernas storlek, kvaliteten på bilderböckerna och 

lokalernas utformning kan vara bidragande orsaker till att förskolan idag inte tillgodoser varje 

enskilt barns dagliga dos av högläsning utifrån bilderboken. 
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1 INLEDNING 
Barn/bilderböcker är ett instrument som alla barn i de svenska förskolorna är bekanta 

med. Det finns ett stort utbud av böcker och det är inga större svårigheter att få tag på 

specifika böcker som är av intresse. Beroende på vilken ekonomi förskolan har att röra 

sig med kan de göra inköp av olika bilderböcker genom bokhandeln eller på internet. 

Utöver det så finns här i Sverige stadsbibliotek och i vissa delar av landet bokbussar 

som har ett stort utbud av bilderböcker som går att låna under en längre period. Flera av 

biblioteken i vårt avlånga land erbjuder även bokpåsar där de anställda på biblioteken 

skapar bokpaket utifrån vad som efterfrågas vilket kan anpassas efter till exempel ett 

tema. 

 

I Sverige produceras det cirka 1100 nya böcker varje år men tyvärr så sållas det bort en 

hel del barnböcker innan de hinner nå barnen. Genom att vi vuxna gör val i våra inköp 

eller lån av litteratur. Även biblioteken gör sina urval av vilka böcker de köper in och 

har att erbjuda. Enligt statens kulturråd (1996:1) så konstaterades det att barnen idag har 

en sämre tillgång till böcker än tidigare (Simonsson, 2004).  

 

Med tanke på den informationen är det intressant att undersöka hur bilderboksutbudet 

ser ut på förskolan i dag. Det är även viktigt att undersöka hur pedagogerna presenterar 

bilderböckerna för barnen och hur de arbetar med bilderboken i olika situationer för att 

ge barnen en bra grund till senare läsutveckling.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Allmänna riktlinjer angående miljön i förskolan 
Skolverket (2005) betonar vikten att förskolan skapar en miljö som är trygg, 

innehållsrik och inbjudande då det hjälper barnen att inspireras till lek och aktiviteter 

liksom utforskande av omvärlden. Skolverket belyser att i skollagen finns det även 

bestämmelser för hur förskolans lokaler ska vara utformade samt vilket material som 

ska finnas till hands på förskolan för att erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet. Det 

är även av betydelse att miljön är omväxlande och anpassningsbar för att ge 

pedagogerna möjlighet att arbeta efter läroplanens mål och riktlinjer samt att det finns 

plats för både lugna och livliga aktiviteter. (Skolverket, 2005) 

 

Skolverket (1998) belyser vikten av att pedagogen är medvetna om miljöns betydelse i 

den pedagogiska verksamheten. De menar även att om man gör förändringar i miljön så 

ändrar man även utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten. I en förändrad miljö 

agerar både barn och personal på ett annat sätt. Wiklund-Dahl (2011) diskuterar 

förutsättningarna för barnens lärande genom miljön och materialen. Genom miljö och 

materialtillgång sätter man förskolans gränser för möjligheter till barnens 

vidareutveckling. Hon belyser därmed vikten av att pedagogerna reflekterar över 

förskolans möjligheter innan de beslutar om hur de ska lägga upp verksamheten för att 

nå läroplanens mål. De mål som Wiklund-Dahl lyfter fram ur Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, Skolverket, 2010) är: 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner. 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att 

använda sig av, tolka och samtala om dessa. (Skolverket, 2010 s.10) 

Wiklund-Dahl (2011) menar utifrån ovanstående punkter ur läroplanen att pedagogerna 

på förskolan bör fundera över om det finns en miljö i förskolans lokaler där barnen kan 

leka med orden, berätta och argumentera med varandra, hon menar även att det är 

pedagogernas ansvar att se till att det finns material till hjälp för barnet där det kan 

utveckla sitt intresse för skriftspråket. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 
Boken har konkurrens i dagens mediesamhälle och det finns en oro för bokens framtid 

menar Kåreland (2010). Idag väljer många barn och vuxna bort boken. Läslusten har 

minskat då det idag finns TV, video, dator, tv-spel med mera som lockar och tar upp vår 

fritid. Många barn har idag en negativ inställning till böcker och det är inte alla barn 

som har en förälder som köper böcker till dem eller går till biblioteket. Även lästiden 

för barn har sjunkit från 30 minuter till 15 minuter per dag. Därför är det idag viktigt 

med pedagoger som har stor kunskap om barnlitteratur och att de kan förmedla sin 

vetskap om barnboken för att fånga ett intresse hos barnet. (Kåreland, 2001)  

 

Simonsson (2004) menar att det är en stor brist på svenska studier om barnböcker och 

förskolan. De studier som finns visar att läsningen på många förskolor inte räknas som 

en pedagogisk verksamhet utan används som utfyllnad i väntan på något annat. Det som 

har blivit en rutin på många förskolor är lunchläsningen det vill säga högläsning i 

samband med lunchen. Oftast är denna form av högläsning pedagogiskt styrd. Även 

Granberg (1996) är inne på samma spår då hon hävdar att boken används som ett 

bedövningsmedel för att samla barnen till en vila eller lugn aktivitet. Författaren menar 

vidare att bilderboken är en självklarhet i förskolan men det är få pedagoger som tänker 

på varför bilderboken är en självklarhet. Simonsson (2004) belyser även Asplund-

Carlssons studie från Max till Mio där hon gjort en undersökning kring bokvanorna på 

förskolorna. Hon frågade pedagoger på 50 olika förskolor vilka böcker de läste mest för 

barnen och fann att Astrid Lindgrens barnlitteratur dominerade. Vidare framkom det att 

flertalet av böckerna som fanns på förskolan var litteratur från kända författare som 

lyftes och kom fram under 70-talet och att litteratur utbudet inte har förändrats sen 70-

talet på förskolorna.  

1.2.1 Miljön i förskolan 

Den fysiska miljön har stor betydelse för ett barn. Björklid (2005) menar att barn inte 

utvecklas och lär i en miljö utan att de lär i samspel med miljön. Miljön i förskolorna 

kan ge både ett välkommet eller ett ovälkommet intryck och det känner barnet snabbt 

av. Likaså känner barn av om det är tillåtet att springa och leka eller om man ska vara 
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tyst och lugn i ett rum. De använder alla sina sinnen då de går in i ett rum för att tyda 

rummets regler. Författaren belyser även vikten med att miljön i förskolan är ren och 

inbjudande för att hjälpa barnet att inspireras och utforska för att söka ny kunskap. I en 

stökig, rörig samt ful miljö är det svårare att bedriva en lärande verksamhet.  

 

Pramling-Samuelsson och Sheridan (1999) menar att miljöns utformning är viktig i 

skapandet av en god lärmiljö för barn, där barnet inspireras och upptäcker ny kunskap. 

Miljön ska vara flexibel och det ska finnas både material och utrymme för att skapa ett 

bra lärandeklimat för barnen. Även Säljö (2000) ser ett samband mellan hur miljön och 

möbleringen på förskolan och pedagogernas syn på barnet, barnets kompetenser samt 

hur lärandet är tänkt att ske i lokalen.  

1.2.2 Läsmiljön i förskolan 

När pedagogen plockar fram en bilderbok och sätter sig i soffan, kommer ganska snabbt 

ett par barn och sätter sig i knäet eller tätt bredvid. Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och 

Olsson (2008) menar att barn inte enbart vill sitta nära för att se bilderna utan för att de 

söker fysisk kontakt, närhet och trygghet. Svensson (2005) och Dahlgren et al. (2008) 

belyser vikten att ha en mysig och stillsam stund när pedagogen läser för barn. Det är 

bra för att barnen ska komma till ro och fokusera på boken. Det är viktigt att förskolan 

har en miljö där det är lugnt.  

 

Rummen som många förskolor använder idag till sagoläsning består av mjuka material, 

men de belyser även vikten av att det i dessa rum finns material till barnen för att de ska 

kunna utveckla sagorna och berättelserna till olika äventyr och lekar. Därför är det bra 

om det finns tillgång till utklädningskläder som är anpassade för att både flickor och 

pojkar ska kunna använda dessa och låta fantasin flöda samt kliva in i olika roller. Att få 

låta fantasin flöda är en rättighet alla barn på förskolan har (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2006). 

 

Björklid (2005) anser att precis som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) samt 

Svensson (2005) och Dahlgren et al. (2008) att det finns kunskap om miljöns 

utformning av läshörnan/rummet. Även fast det finns en medvetenhet om att det ska 

finns lugna rum i förskolan, för att barnet ska ges en möjlighet att gå undan för att läsa, 

leka eller bara vila i lugn och ro är det inte sällan dessa rum eller den plats som är 

anpassade för det ändamålet avgränsas till rum eller en plats som är bullrig.  

 

Att både pedagog och barn har det bekvämt när de läser anser Chambers (1995) är 

viktigt. Att göra det mysigt genom att ha en mjuk soffa samt sköna kuddar ökar 

möjligheterna för barns fortsatta intresse för läsning och bilderböcker. I 

bilderboksläsandet är pedagogen helt fri att tolka och återskapa den berättande sagan 

utifrån sin egen fantasi. Genom att själv skapa stämningen genom ljud, ljus och ge 

karaktärerna röster kan pedagogen göra boken till sin (Edwards, 2008). 

 

På förskolorna idag är det pedagogerna som bestämmer placeringen och tillgängligheten 

av böckerna för barnen. Det är inte ovanligt att bilderböckerna på en avdelning för 
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yngre barn är placerade så att barnen inte kommer åt dem, denna placering har 

pedagogerna valt utifrån sin bedömning över att barnen inte kan behandla böckerna 

ordentligt utan att de förstörs i barnens lek (Simonsson, 2004). Chamblers (1995) menar 

att det är viktigt att barnen ändå får en kontakt med böckerna för att få lära sig hur de 

ska hantera en bilderbok. Granberg (1996) anser att barnet ska lära sig ta hand om 

böckerna likaväl som de lär sig att ta hand om sina kamrater. Likväl som barnet är en 

god kamrat kan det vara en god läsare. Vidare menar författaren att böckerna ska stå i 

en nivå så barnet når dem, samt är det till fördel om böckerna är placerade med 

framsidan utåt då barnet väljer bok efter utseendet på framsidan. Simonsson (2004) 

menar vidare att idag så tillverkas det böcker i flera olika material som till exempel tyg 

och plast. Det gör att boken kan användas på flera sätt än att bara läsas i. Samtidigt som 

boken blir mer hållbar så hjälper den även till att stimulera flera av våra sinnen.  

 

Även om det finns böcker i kartong som tål mer menar Edwards (2008) att de yngre 

barnen som dessa böcker är anpassade för ska lära sig ta hand om dem, det är inte kul 

när nya böcker blir förstörda av bitmärken. Samtidigt menar författaren att böckerna ska 

vara tillgängliga på en nivå där barnet når böckerna och att det även kan finnas böcker i 

lekhörnan för att de ska användas i leken men inte som en leksak som bara dras 

omkring på. För att behålla kvalitén på de böcker som finns på förskolan bör de inte 

ligga på golvet och skräpa.  Pedagogerna har ett ansvar att visa barnen att efter att de 

läst en bok så sätter man tillbaka den i tidningsstället menar Edwards som även anser att 

det är bästa sättet att förvara böckerna i för att barnen ska se bokens framsida. 

 

Pramling, Asplund – Carlsson och Klerfelt (1993) belyser i sin studie hur viktig 

sagostämningen är för barnen vid högläsning. I sin studie har de observerat en förskola 

som fick barnen att öka sitt intresse för läsningen på förskolan. Efter ett besök på 

museum med förskolan blev barnen inspirerade av Einar Norelius sagor om tomtar och 

troll. Förskolan köpte in en sagostubbe som hade fångat barnens uppmärksamhet på 

museet, barnen ritade en skog som de klädde väggarna med och i lera tillverkade de 

troll. Utöver det hade förskolan fördelen att ha en öppen spis som de eldade i under 

läsningen.   

 

Många förskolor har idag inte möjlighet att avsätta ett helt rum till högläsning men 

varför då inte utnyttja kontoret föreslår Edwards (2008). Vidare menar författaren att det 

är viktigt att skapa rätt stämning i rummet genom färgval på väggar och tak, tyg samt 

belysning för att det ska inbjuda till läsning.   

1.2.3 Vikten att komma i kontakt med böcker 

Säljö (2000) menar att med det mediesamhälle vi lever i idag är vi tvungna att lära oss 

läsa och skriva. Skriften finns överallt. Kåreland (2001) anser att barnboken är en viktig 

kunskapskälla för barnets språkutveckling. Hon menar att barn som får böcker lästa för 

sig får en språkträning och blir förtrogna med språket och böckerna. Dessa barn klarar 

sig oftast lättare i skolan än barn som inte kommer från en miljö där boken är ett inslag i 

vardagen. Kåreland belyser även att barn som missat språkträningen under sina 

småbarnsår får svårt att ta igen det i skolan. Edwards (2008) hänvisar till larmrapporter 
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om en sjunkande trend inom läsningen. Författaren menar vidare att det är stora 

skillnader på barns ordförråd då de börjar skolan, vissa barn har ett ordförråd med 

närmare tio tusen ord medan andra barn bara har en femtedel av dessa. De barn som är 

språkfattiga har ofta svårt att förstå en bok utan bilder och det borde upptäckas redan i 

förskolan för att redan där ge barnet den hjälp det behöver för att inte glappet till övriga 

barn i skolan ska bli för stort. 

 

Genom att barn får böcker tidigt lästa för sig så främjar det barnets intellektuella 

utveckling genom en ökad förståelse, empati, medkänsla samt hjälp till ökad fantasi. 

Det är även till fördel att läsa samma bok många gånger för barn så varje enskilt barn i 

en grupp ska kunna ta till sig boken och göra sin egen tolkning av handlingen i boken.  

 

Enligt pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) synsätt så var det pedagogens roll att 

stödja barnens utveckling av känsla och fantasi. Han såg fördelar med gemenskapen 

som bildades vid högläsning av en bilderbok (Simonsson, 2004). Svensson (2005) 

menar att varje barn har rätt att få böcker lästa för sig varje dag för att få kontakt med 

skriftspråket. Då alla barn inte får böcker lästa för sig hemma är det stor vikt att 

förskolan och fritidshemmet erbjuder högläsning för barnen.  

 

Genom boken får barnen möta olika verkligheter och förebilder, boken hjälper barnet att 

se en ny värld (Kåreland, 2001). Pramling et al. (1993) menar att barn förstår olika 

moraliska handlanden och utifrån det kan sätta fokus på känslor. Författaren menar även 

att barn bearbetar sina känslor och upplevelser genom boken och de använder även sina 

tidigare erfarenheter från verkligheten för att kunna förstå handlingen i boken. 

Författaren anser även att boken hjälper barn att utveckla sitt språk. Språket i sin tur 

bidrar till en ökad begreppsbildning. De får även nya erfarenheter som stimulerar 

fantasin och i samband med att de får en ökad språkutveckling så utvecklar de även sin 

egen läs- och skrivutveckling.  Svensson (2005) hävdar även hon att det är bra att barn 

kommer i kontakt med böcker och skriftspråket så tidigt som möjligt. Genom att barn 

får lyssna och samtala tidigt kring bilderböcker, utvecklas deras språk och fantasi samt 

deras nyfikenhet över skriftspråket ökar. Även Björklund (2009) anser att de barn som 

har mycket kontakt med böcker i tidig ålder och fått pröva på olika metoder att utforska 

text och tecken, har en större kompetens i sitt eget läsande och skrivande senare i livet. 

 

Dahlgren et al. (2008) menar att i samband med att barnen börjar uppmärksamma texter 

och hur skriftspråket är uppbyggt, så är det inte ovanligt att som pedagog bli 

tillrättavisad av barnen när man läser för dem. Barnen har ett utvecklat minne för att 

komma ihåg sina favoritböcker och även mindre lästa böcker. Även Björklund (2008) 

menar att man kan höra att yngre barn uttrycker fraser ur en text istället för tolkningar 

och berättande om bilderna, då de själva läser en bok. Barnen skapar även en bredare 

världsbild och ett kulturarv genom att få böcker som belyser olika ämnen och händelser 

lästa för sig (Pramling, Asplund - Carlsson, & Klerfelt, 1993). 
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1.2.4 Barn uppfattar läsandet olika 

Barns reflektioner på bilderböcker är sammankopplade med tidigare händelser. De 

tolkar budskapen i en bok olika beroende på vad de har med sig, men de flesta barn har 

med sig en förståelse över att man utifrån boken kan lära sig något, att det finns ett 

budskap. Den vanligaste tolkningen barn gör är att de genom boken ska kunna lära sig 

läsa (Pramling, Asplund - Carlsson, & Klerfelt, 1993). 

 

Enligt Dahlgren et al. (2008) uppfattar yngre barn vårt läsande som berättande utifrån 

bilderna som finns i boken och det är på så sätt de läser en bok. Björklund (2008) anser 

att barn redan i mycket tidig ålder kan uppfatta att det inte bara är bilder i en bok som 

har betydelse, utan även texten. Edward (2008) ser det som en fördel att det finns 

möjligheter att läsa utifrån bilder i bilderboken, för barn som inte knäckt läskoden och 

även för vuxna som inte har språket. Granberg (1996) menar att bilderna i boken hjälper 

till att tolka svårbegripliga ord och ger barnet ökad förståelse. En bild säger i regel mer 

än vad en text gör. Med bilder kan även barnet skapa sin egen historia i boken utifrån 

sin fantasi. 

 

Bilderna i en bok är ett redskap som gör att barn skaffar sig en egen uppfattning av vad 

bilderboken handlar om. Då barn skaffar sig olika uppfattningar om vad boken de läser 

handlar om övar sig barnen på att diskutera och argumentera redan i tidig ålder 

(Björklund, 2008).  

Precis som barnen tolkar läsandet i bilderböcker menar Dahlgren et al.(2008) att det 

även är genom bilden som barn uttrycker sitt första skrivande. De berättar med 

teckningar och bilder. Björklund (2008) menar även att barnen ibland skriver. Även om 

det för oss ser likadant ut som en ritad bild, beror barnets skapande på hur det för 

stunden vill uttrycka sig. Om pedagogen frågar ett barn vad det har ritat, kan de ofta få 

en hel berättelse berättad för sig där det händer en massa saker i bilden eller texten.  

 

Att barn tolkar att vi berättar utifrån bilden kan ibland bli fel för dem, då texten och 

bilden inte stämmer överrens enligt Dahlgren et al. (2008). Svensson (2005) menar att 

det ibland kan vara bättre att prata om bilderna med de yngre barnen om det inte är en 

allt för stor grupp. Även om pedagogen har en grupp med blandade åldrar kan det vara 

att föredra att berätta om bilderna istället för att läsa. Detta beroende på att många yngre 

barn oftast ställer många frågor och intresserar sig för bilderna i större utsträckning än 

äldre barn och det kan störa de äldre barnens intresse av att lyssna på texten då det blir 

avbrott i läsandet. Björklund (2008) anser att det enskilda barnet gärna stannar till på 

sidor i boken om de ser något igenkännande eller meningsskapande för dem. Hon menar 

vidare att yngre barn även intresserar sig för texten genom att peka på den eller 

klappa/slå med handen mot texten i boken. Granberg (1996) hävdar att högläsning i 

grupp inte passar yngre barn då de har ett behov av att se bilden samtidigt som de hör 

texten. Det beroende på att yngre barn inte har ett färdigutvecklat verbalt tankespråk och 

inte kan skapa sig egna bilder utifrån ord. Författaren menar att det max bör vara två till 

tre barn med åt gången då pedagogen läser en bilderbok.  
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Pramling et al. (1993) menar att det även kan vara till fördel för pedagogerna att barn 

uppfattar en bok olika för att där kunna utnyttja det för att få variationer av tankar och 

funderingar kring bokens handling. Det kan även få barnet att tänka vidare och skapa 

fler reflektioner utifrån boken. Om pedagogen inte vill få mångfald utan ha fokus på ett 

budskap i boken så är bästa sättet att ställa frågor, dramatisera och visa bilder utifrån det 

budskap de vill framföra.   

 

Piaget talar om den preoperationella fasen i sin kognitiva psykologi. Det är den fasen 

som handlar mycket om barnets tankeutveckling vilket sker då barnen är två till sju år. 

Barnet saknar den logiska uppfattningen och har svårt att uppfatta saker som längd, vikt, 

tid och volym i bilder. Ett glas som är högt och smalt fyllt med vätska uppfattar barn 

innehåller mer än ett lågt och brett glas. Det gäller även bilder, barn har svårt att 

uppfatta djupet i en bild. Om något ska se ut att finnas på avstånd uppfattar barnet det 

som litet. Samma sak gäller med bilder som gömmer en del av kroppen, ett barn 

uppfattar inte att den delen är skymd utan istället saknas den kroppsdelen på personen 

(Rhedin, 2004). 

1.2.5 Barns minne tränas 

För att barnet ska få ut så mycket som möjligt av en bilderbok menar Pramling et al. 

(1993) att bearbetningen av en bok kan delas in i tre steg. Första steget är erfara, där 

läses boken för barnet med inlevelse. Andra steget är reflektion, barnet får reflektera 

boken till händelser samt tolka budskapen genom bild, drama samt leka. I sista steget så 

diskuterar pedagogen och barnet boken tillsammans. Vad har man hört? Vad har 

berättats i boken? Det är en fördel att läsa bilderböcker vid samma tidpunkt varje dag 

för att få en kontinuitet på läsandet. I ett lugnt och ostört rum för att få bästa 

koncentrationen, men det är även bra att välja en tidpunkt då barnen är som piggast och 

mest alert för att få ut det mesta av lässtunden (Granberg, 1996).  

1.2.6 Vilka böcker bör finnas på förskolan 

I formandet av barns värderingar och världsbild har barnboken en stor betydelse och 

därför är det viktigt att det ses över vilka böcker som barnen erbjuds.(DN hämtad 2012-

01-26) Barnboken ger oss ett kulturarv, ökar vår kunskap utvecklar vårt tänkande, ökar 

förmågan till empati, hjälp till att förstå oss själva, se våra olikheter samt skapar en 

gemenskap mellan olika människor i blandade åldrar (Barnboksakademin, 2012). 

 

Studier visar att Astrid Lindgrens litteratur är bland de vanligaste böckerna som finns på 

förskolorna (Pramling, Asplund - Carlsson, & Klerfelt, 1993). Astrid Lindgren är en 

känd författare som kunde ta barnperspektivet, hon skildrar barnet som kompetent och i 

sina berättelser fångar hon barnen genom direkta tilltal (Asplund-Carlsson, 2003). Som 

till exempel i Lindgrens bok ”Ida och Emil i Lönneberga” börjar boken ”I Katthult i 

Lönneberga i Småland, där bodde Emil och hans lilla syster Ida. Har du hört talas om 

dem någon gång? Om du har det, ….” (Lindgren, 1982, s. 9). Genom att skriva på det 

sättet så leder hon barnet med fast hand genom boken och barnet är snabbt att ta till sig 

bokens form av berättandet. (Asplund-Carlsson, 2003) Astrid Lindgren var tillsammans 
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med bland annat Tove Jansson bland de första med att ge ut barnböcker i samband med 

barnbokens genomslag i Sverige 1945. Böckerna och författarna gav då en ny bild av 

barnet, språket, vuxnas attityd och uppfostran. I deras böcker fanns det även starka 

barnboksfigurer som Pippi Långstrump och Lilla My som blev stora förebilder och 

stärkte barns självkänsla (Kåreland, 2001). 

 

Edwards (2008) anser att förskolan ska ha ett brett urval med bilderböcker, det ska 

finnas kapitelböcker, sagor, poesi, rim och ramsor, fantasi, äventyr, klassiker liksom nya 

moderna böcker. Böckerna på förskolan ska även beröra vardagsrealistiska händelser 

som pedagoger och barn kan behandla och samtala kring. Författaren belyser även 

vikten med att arbeta länge vid en och samma bok med barn som har det lite svårare 

med språket. Det ligger även ett stort ansvar på pedagogen då denne vet vad som läses 

för barnen på förskolan att använda sig av litteratur som passar hela barngruppen. Att 

tänka på är att barn i samma ålder kan ha olika vana att lyssna på bilderböcker och det 

kan skilja upp till två år på barnens mognad för berättande av sagor.  

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att förskolan ska sträva efter att barnen ska 

utveckla ett eget ansvar och kunna leva sig in i andras situationer men även att de ska 

utveckla en öppenhet och solidaritet samt en förmåga att upptäcka och ta ställning till 

olika händelser i vardagen. Genom att fundera kring vilka böcker som känns aktuella 

utifrån vilka barn som finns på förskolan så menar Edwards (2008) att förskolan kan 

samla in material och idéer för att jobba och bearbeta just de böckerna. Författaren 

menar vidare att det även är bra att förskolan äger de böcker som är viktigast för 

förskolans pedagogik. Men det utesluter inte att förskolan kan låna och komplettera det 

basutbud som finns med låneböcker för att få variation. Simonsson (2004) belyser 

pedagogers missbelåtenhet med att grundutbudet på många förskolor idag är föråldrat 

och slitet, samt att ekonomin inte finns till att köpa in nya böcker. Hon lyfter även att 

pedagoger ser en svårighet med att få tag i de böcker det vill från biblioteket.  

 

Det är bättre med kvalitet än kvantitet i sitt bilderboksutbud på förskolorna, dock ser 

Edwards (2008) liksom Simonsson (2004) att förskolor idag har bokhyllor fyllda med 

böcker av dålig kvalitet från olika vindsröjningar och loppisar. Författarna menar att det 

är på tiden att förskolorna ser över sitt bilderboksutbud och rensar bort eller lagar 

gammalt och trasigt. Trasiga böcker ger inget trevligt intryck och lockar inte till läsning. 

1.2.7 Arbeta pedagogiskt med bilderboken 

Edwards (2008) anser att det är praktiskt att låta den skapande verksamheten på 

förskolan hänga ihop med bilderboksberättande. Då kan barnen skapa utifrån böckerna 

och dekorera läshörnan med dessa material. Barnen får då en mer allsidig inlärning då 

de får använda sig av flera sinnen på samma gång. Edwards (2008) menar att om 

pedagoger förstärker stämningen och har en viss rutin i samband med lässtunden så 

signalerar det till barnen att nu är det läsning som gäller och då kommer barnen lättare 

till ro.  
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Efter lässtunden kan pedagogerna inleda ett boksamtal, under samtalet kan en magisk 

sak som har med sagan att göra vandra runt hos barnen. Dessa magiska prylar kan till 

exempel vara en flaska som är fylld med något. (Edwards, 2008) 

 

Edwards (2008) menar även att det är bra om det är samma person som håller i 

lässtunden under en längre tid, det för att barnen ska få samma rutin varje dag. Även om 

det finns en bestämd rutin på förskolan som följs så kan inte pedagogerna göra rutinen 

identisk då till exempel varje person har sin egen lässtil. 

 

Barnen vet ofta titlarna på bilderböcker och känner igen rollfigurerna i böckerna, men 

det är sällan de känner till författarnas namn. Edwards (2008) föreslår att förskolan kan 

arbeta med litteratur utifrån en och samma författare under en vecka. Barnet får då en 

uppfattning om att det är någon som skriver bilderboken.  

  

1.2.8 Dokumentera läsningen 

Att dokumentera barnets läsning samt förståelse utifrån en bilderbok görs på ett bra sätt 

genom att låta barnet rita. Börja med att be barnet rita en bild utifrån vad de tror den 

tänkta boken som ska läsas handlar om, låt barnet beskriva vad bilden föreställer. Läs 

sedan boken och låt barnet sedan rita igen vad boken handlade om. Utifrån en studie där 

detta gjordes så skilde det sig inte mycket på teckningarna. Huvudpersonen eller bilden 

som barnet ritade vid första tillfället är i stort sett den samma men i bild nummer två så 

kunde pedagogerna urskilja att det fanns mer inlevelse i bilden, den gav mer intryck av 

känslor och dramatik (Doverborg & Anstett, 2003). 

 
1.3 Frågeställningar 
I mitt arbete har jag utgått ifrån hur böckerna är placerade, tillgängligheten för barnen 

och miljön runt omkring kommer jag ha som utgångspunkt i mitt arbete tillsammans 

med en inblick i hur pedagogerna arbetar med bilderbokslitteraturen. Denna 

undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Hur presenteras böckerna och hur har urvalet av bilderböcker gjorts? 

2) Hur använder sig pedagogerna av bilderböckerna i ett pedagogiskt syfte? 

 

2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetoder 
För att dokumentera bilderböckernas placering och miljö runt omkring dem har jag valt 

att datainsamlingen består av fotodokumentation där jag har tagit bilder som för mig 

visar bilderböckernas placering och miljön runt omkring, jag har även då jag vart på 

plats gjort en beskrivande text kring miljön och placeringen av bilderböckerna för att 

förstärka fotodokumentationen. Fanns det några direkta frågor kring placeringen och 

miljön samtalade jag direkt med pedagogerna på avdelningen. Vid detta samtal använde 

jag mig av skriftlig dokumentation det vill säga papper och penna.  
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Som komplement till dokumentationerna har jag valt att göra en enkät som jag ställt till 

pedagoger som arbetar på de förskolor som jag besökt. Jag har valt att göra 

enkätundersökning för att få en större spridning på mina svar (Johansson & Svedner, 

2010). Jag lämnade personligen ut en enkäten till den pedagog som jag hade kontakt 

med i samband med mitt besök på förskolan då jag gjorde min egen dokumentation över 

miljön runt bilderböckerna. Det har varit valfritt för pedagogen om denne svarat själv 

eller ihop med sitt arbetslag. Då jag redan innan har samtalat med pedagogerna och fått 

deras tillstånd och medgivande att göra min studie på deras förskola och de är 

informerade om vad mitt arbete handlar om och deras medverkan i denna genom 

enkäten.  

 

2.2 Urval 
För att få en bra spridning och varierat underlag så har jag valt att välja förskolor med 

olika grundförutsättningar och olika pedagogiska inriktningar. Jag har gjort min 

undersökning i både kommunala och privata förskolor. Förskolorna har olika 

åldersindelade avdelningar och indelningarna skiljer sig från förskola till förskola. 

Därför valde jag att besöka alla avdelningar på respektive förskola för att få en helhet. 

Sammanlagt så besökte jag tio avdelningar men vid tillfället för besöket var en av 

avdelningarna under uppbyggnad. 

 

2.3 Procedur 
Jag började mitt arbete med att söka efter förskolor som har något olika inriktningar 

samt olika storlekar på förskolan. Jag valde ut fem olika förskolor som verkade 

intressanta och som har lite olika grundförutsättningar. Jag tog kontakt med 

förskolecheferna till respektive förskola, berättade om mitt arbete och frågade om 

tillåtelse att använda mig av dennes förskola i mitt projekt. Fyra förskolor var positiva 

till att deltaga medan en förskola valde att tacka nej. Därefter ringde jag respektive 

förskola och pratade med pedagogerna där, meddelade vad min tanke att undersöka var 

och deras roll i mitt projekt. Vi bestämde en tid som skulle passa för mitt besök på 

förskolan. För att vårdnadshavarna skulle vara informerade om varför jag besökte deras 

barns förskola och att mitt arbete inte berör barnen mailade jag ett brev (bilaga 1) med 

information som pedagogerna sedan vidarebefodrade till vårdnadshavarna.  

 

Vid mitt besök på förskolan fotograferade jag miljön runt läshörnan och samtalade i 

enkelhet med pedagogerna kring mitt arbete. Jag lämnade personligen över enkäten och 

pedagogen fick se över frågorna och kunde omgående fråga mig om någon fråga var 

oklar. 

2.3.1 Enkäterna  

Frågorna i enkäten (bilaga2) rör hur pedagogerna tänker kring sin placering och 

presentation av bilderböckerna? Hur de har gjort sitt urval av bilderböckerna? Hur 

använder och arbetar de med bilderboken i den vardagliga pedagogiska verksamheten? 

Samt hur ofta de har bilderboken som utgångspunkt i sitt pedagogiskaarbete? En 
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frågeställning belyser hur ofta pedagogerna anser att de har möjlighet att läsa för vart 

och ett av barnen i en barngrupp? I frågorna väger jag samman alla svaren och inte ta 

med vilken ålder det är på barnen som pedagogerna arbetar med. De första frågorna som 

rör urvalet, placering, presentation och det pedagogiska arbetet kring bilderboken vill 

jag ha en spridning av svaren på för att skapa en tydlig bild över pedagogers olika arbete 

med bilderboken i förskolan.  

 

2.4 Analysmetoder 
Jag har gjory en jämförelse och sammanställning av min bilddokumentation av miljön 

kring läshörnan samt svaren på enkäterna den har sedan sammanfattas och tolkas. 

Hur ofta pedagogerna använder bilderboken redovisas i form av ett diagram för att få en 

tydlig bild över hur ofta boken används i verksamheten utöver läsvilan och även i 

frågan om de anser att de har möjlighet att läsa för varje enskilt barn. 

 

3 RESULTAT 

3.1Miljön och presentationen kring bilderboken 
Under besöken på de olika förskolorna för dokumentationen av miljön och 

bilderböckernas placering så påpekade flertalet av pedagogerna att de inte var nöjda 

med sin placering utan att de jobbar med att strukturera om miljön kring läshörnan. Jag 

har inte tagit den informationen i beaktande för mitt resultat utan utgår ifrån hur miljön 

och presentationen såg ut då jag var på besök. Jag redovisar även mitt resultat 

avdelningsvis och inte förskolevis då jag har sett att varje enskild avdelning på varje 

förskola har olika förutsättningar med lokaler samt olika tänkande kring bilderböckerna. 

3.1.1 Placeringen av läsmiljön i förskolan 

Sju av tio avdelningar har placerat sin läshörna i ett av de större rummen de har till 

förfogande.  Av de sju avdelningarna så har två av dem en stor hörnsoffa placerad i ett 

hörn av rummet varav en av avdelningarna har skärmat av platsen med vikbara väggar 

medan den andra har hörnan helt öppen. En avdelning har madrasser på golvet i ett hörn 

som sedan är avskärmat med hyllor samt en hylla som är skapad för att vara ett krypin 

till barnen där de även kan läsa sina böcker. Två avdelningar har sin soffa placerad 

längs en vägg mitt i rummet där det är utsikt över hela rummet. En avdelning har soffan 

som en avdelare i rummet för att skapa sin läshörna. Den sista avdelningen som 

utnyttjar det största rummet till bilderböcker har dem placerade i en bokhylla 

tillsammans med spel, pussel, lego och andra skapande material. I rummet finns för 

övrigt flertalet bord och stolar.  

 

En avdelning jag besökte har placerat läshörnan i ett av de mindre rummen som de har 

till förfogande, i rummet finns även hemvrån. Soffan är placerad innanför dörren och 

mitt i rummet är en låg bokhylla placerad som en rumsavdelare mellan läshörnan och 

hemvrån. De två sista avdelningarna som jag studerade hade enskilda rum till 

bilderboken och läsning. Den ena avdelningen hade ett relativt avskalat rum där det 

fanns lite kuddar i rummet och olika material till barnens förfogande där de förutom 



  

 

14 
 
 

bilderboksläsning själva kunde skapa sagor och berättelser genom sagopåsar, bildlådor, 

fingerdockor och flanosagor, allt på nivå för barnen. Till detta rum finns även en dörr att 

stänga. Den andra avdelningen har ingen dörr som barnen kan stänga till men rummet är 

betydligt mer inrett med soffa, madrasser och två krypinkojor.   

3.1.2 Presentationen av bilderböckerna 

Det vanligaste sättet att placera böckerna för att ge en inbjudande presentation av dessa 

för barnen är att placera dessa med bokpärmens framsida utåt. Det har sju av tio 

avdelningar jag besökt gjort. Den formen av presentation sker i flera olika former av 

hyllor och lådor. Tavellister där böckerna står en och en som tavlor längst väggen, är det 

vanligaste sättet. Ett annat sätt är placering i en hylla som liknar ett tidningsställ på hjul 

och en avdelning har ett tidningsställ på väggen. Sedan har vi en förskola som har 

bibliotekslådor. Flera av avdelningarna använder sig även av plastbackar och trådkorgar 

till bilderböckerna. De övriga tre avdelningarna har sina böcker placerade i en form av 

bokhylla med bokryggarna placerade utåt.  

 

Det är bara en avdelning utav tio som har böckerna på en nivå där barnen inte själva når 

dessa utan ber personalen om hjälp för att få ner en bok som är av intresse. Men det är 

flera av förskolorna som har böcker på både nivå för barnen och på en nivå där barnen 

inte når åt dem själva.  

 

3.2 Enkätsvar 

3.2.1 Tankar kring placering och presentation av bilderböcker 
Den främsta tanken som pedagogerna har kring placeringen och sin presentation av 

böckerna är att de ska vara lättillgängliga för barnen och finnas i närheten där barnen 

befinner sig och att det finns en soffa i rummet. En pedagog har uppgivit att de har 

böckerna synliga för barnen så de kan peka på den bok de vill ha men att det även finns 

några böcker som barnen själva kan komma åt. En annan pedagog menar att varken 

pedagogerna eller barnen fick vara med så mycket då det valdes ut möbler till 

läshörnan, men att pedagogerna sedan själva valde att placera ut skärmar runt läshörnan 

för att ge barnen en möjlighet att läsa böcker själva eller ihop med en vuxen i lugn och 

ro.  

3.2.2 Urvalet av bilderböckerna på förskolan 

Fem av nio pedagoger har uppgivit att de använder sig av bokbussen för att tillgodose 

utbudet av böcker på förskolan, hur de väljer böcker därifrån är olika. En pedagog 

uppger att bilderböckerna väljs utifrån barnens mognad och intresse och att det ska 

finnas bra bilder att samtala om samt en lämplig text som kan användas för att fånga 

barns intresse. Böckerna ska även se spännande ut. En annan pedagog har uppgivit att 

det är olika från gång till gång, arbetar de med ett tema eller om barnen har fångats av 

något speciellt lånar de böcker utifrån det. Ibland får barnen låna helt fritt. En tredje 

pedagog har nämnt att utbudet som bokbussen erbjuder inte är så stort.  
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Förskolornas egna utbud av bilderböcker ser olika ut. En pedagog menar att de på 

förskolan har ett grundutbud som tillgodoser barnen på avdelningen men hon belyser 

även att det inte har köpts in någon ny litteratur det senaste året. Hon tillägger att hon tar 

med egen litteratur hemifrån då hon har ett speciellt mål eller syfte med läsningen.  En 

annan pedagog har nämnt att utbudet på förskolan inte är så bra då bilderböckerna inte 

är fullständiga, trasiga och så vidare och att det är en bidragande orsak till att läsningen 

inte alltid är prioriterad.  

 

En tredje pedagog menar att de på förskolan har en stor samling med böcker men att de 

som pedagoger där måste se över utbudet men det finns böcker för alla smaker. En 

fjärde pedagog uttrycker att de på förskolan har köpt in böcker under flera år för att 

skapa ett grundutbud och att de får böcker från föräldrar. På förskolan byter de även ut 

böckerna som finns framme med jämna mellanrum. Två pedagoger som arbetar med 

yngre barn nämner att deras tanke är att ha böcker som är tåliga och gärna har hårda 

blad så att barnen kan bläddra i dessa själva. 

 

Gemensamt för alla pedagoger är att böcker väljs utifrån ett tema de arbetar kring eller 

utifrån barns aktuella intresse. I övrigt benämns även: 

 Genusperspektiv, neutrala böcker utan särartsbetonad skillnad 

 Böckerna ska handla om olikheter och vikten att acceptera våra olikheter. 

 Böckerna ska handla om flick och pojkpersoner. 

3.2.3 Hur används bilderboken i det pedagogiska arbetet 

Fem pedagoger nämner att de använder bilderboken i samband med läsvilan, en av dem 

betonar även att de läser på barnens begäran. En annan av pedagogerna belyser att de 

även efter läsningen reflekterar över böckerna de läst. Utav dessa pedagoger så är det en 

av dem som tydliggör att de har sin lässtund före lunchen. 

 

Att använda sig av bilderboken för att tydliggöra eller synliggöra ett aktuellt tema eller 

barns aktuella intresse är även det ett vanligt sätt att använda sig av bilderboken på i det 

pedagogiska arbetet. En pedagog som arbetar på en avdelning med yngre barn 

dramatiserar och låter barnen återberätta böckerna, för att barnen då lär sig tala, lära sig 

nya ord och våga tala inför de andra barnen. Pedagogen belyser även att det stärker 

barns ordförståelse. 

  

3.2.4 Bilderboken som utgångspunkt i arbetet 

Frågeställningen i enkäten lyder: Hur ofta har ni bilderboken som utgångspunkt i ert 

arbete? (förutom läsvilan)  
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Figur 1. Fördelning av hur ofta förskolorna använder bilderboken i det pedagogiska arbetet 

 

Femtiosex procent av pedagogerna svarade övrigt på frågan och motiveringar till det var 

att de inte riktigt hade kommit igång med arbetet kring bilderböckerna ännu. Planer 

finns på förskolorna att arbeta mera kring böcker men tillfälle har inte kommit än. Det 

finns en ojämnhet i hur ofta böckerna i det pedagogiska arbetet används samt att de inte 

alls arbetar kring bilderboken. En pedagog hade ändrat på mina svars alternativ och 

skrivit några gånger i månaden och det svaret valde jag att då sätta under övrigt. 
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3.2.5 Möjligheten att läsa för vart och ett av barnen 

 
Figur 2 Barnens möjlighet att få en egen stund att läsa ihop med en pedagog på förskolan 

 

I samband med mina besök på förskolorna har enskilda pedagoger kommenterat att de 

skulle vilja läsa oftare för enskilda barn men att tiden inte finns på grund av att det är för 

lite personal och många barn. En pedagog uttryckte att tiden fanns men oftast då på 

morgonen eller kvällen då det var ett mindre antal barn på förskolan. 

 

3.3 Analys av resultat 
Antal barn per pedagog är mycket varierade på de olika avdelningarna som deltagit i 

min studie. Skillnaden på personaltätheten är fem barn per pedagog. Det vill säga att på 

den avdelning där personaltätheten är som högst så går det nästan tre barn per pedagog 

och där personaltätheten är som lägst går det åtta barn per pedagog.  

 

De fyra pedagoger som har uppgivit att de på deras avdelning hinner läsa för varje barn 

varje dag är två av de mest personaltäta, tre barn per pedagog. Den ena avdelningen är 

en liten förskola som har ett stort grundutbud av litteratur på förskolan, de lånar böcker 

av bokbussen och får även böcker från föräldrar. Så de varierar det utbud som finns 

framme ibland. De arbetar även med flanosagor och har även Ipad med böcker i som 

barnen läser.  Den andra avdelningen med hög personaltäthet är en relativt nystartad 

förskola. Den avdelning som finns har ett sagorum där olika material finns tillgängligt 

för barnen hela tiden. Det är sagopåsar, sagolådor, flanosagor samt böcker. Rummet har 

en dörr som stängs för att få avskildhet. Till de yngre barnen har de även en liten vrå i 

det stora rummet med en madrass på golvet samt skåp utan dörrar runt omkring för att 

ge en avskildhet. Här har pedagogerna placerat kartongböcker på tavellister ovanför 

madrassen. 
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De andra två avdelningarna har lite fler barn per pedagog sex respektive fyra barn men 

är småbarnsavdelningar där en stor del av barnen sover. Avdelningen med sex barn per 

pedagog uppger att de läser för varje enskilt barn vid uppvaknandet. Den här 

avdelningen satsar även på läsningen och ger verkligen barnen en möjlighet till att 

utforska böcker på egen hand och tillsammans med en vuxen. Pedagogerna har avsatt ett 

helt rum till läsning med flera små krypin som kojor av olika slag, madrasser och 

kuddar att sitta på samt en soffa. Bilderböckerna presenteras i både korgar, bokhyllor 

samt tavellister. Pedagogerna arbetar även med bilderboken för att stödja barnen i sin 

språkutveckling, det gör de genom att dramatisera barnens favoritböcker. De låter 

barnen även återberätta bilderböckerna. De arbetar ofta med bilderböcker i sina olika 

temaarbeten för att förstärka temat.  

 

Den avdelning med högst antal barn per pedagog, det vill säga åtta barn, menar att de 

hinner läsa för varje enskilt barn en gång i veckan samtidigt som den avdelning som har 

sju barn per pedagog anser att de hinner med att ge en stund med varje enskilt barn och 

en bok en gång i månaden. På båda avdelningarna är det äldre barn. Läsmiljön på dessa 

två avdelningar skiljer sig åt. På avdelningen med åtta barn per pedagog har de 

läshörnan placerad i ett av de mindre rummen som även inrymmer en hemvrå. 

Möjligheten här finns att komma ifrån den större gruppen av barn och få en ensam 

stund, även om soffan är placerad närmast utgången från rummet som inte heller har en 

dörr att stänga så ger det en avskildhet. Avdelningen med sju barn per pedagog har 

läshörnan i ett av de större rummen som även har en hel del musikverksamhet. Rummet 

är stort och består av en soffa och tavellister med böcker på väggarna över soffans rygg. 

Rummet har en dörr som går att stänga för att få avskildhet om så önskar, men rummet 

känns stort och ödsligt. Det finns för övrigt inga direkta ljusinsläpp i rummet då det är 

placerat en våning ner och därmed är det endast ett litet fönster relativt högt upp på 

väggen som ger ljusinsläpp. 

 

Den avdelning som har en personaltäthet på fem barn per pedagog är även det en 

avdelning med äldre barn. Deras läsmiljö är ett mellanting av de två ovanståendes då de 

i ett av hörnen i det stora rummet avgränsat ett område anpassat för läsning. Men 

området kan även användas till fri lek och ytan är relativt stor. Platsen är ljus och 

placerad intill stora fönster. Området avgränsas med en vikvägg som pedagogerna 

placerade där för att skärma av hörnan för att ge barnen en möjlighet till att få gå undan 

och läsa en bok i lugn och ro eller tillsammans med en pedagog. De har en hylla på hjul 

där böckerna är placerade på ett välkomnande sätt så att barnen kan se bokens framsida 

istället för bokryggarna. Längst med väggarna i hörnan finns en stor hörnsoffa där alla 

barnen på avdelningen kan få plats. Här anser pedagogerna att de hinner med att läsa för 

varje enskilt barn på avdelningen flera gånger i veckan. De arbetar i övrigt med 

bilderboken i olika teman och utgår ofta från barnens intressen då de lånar böcker från 

bokbussen. Men pedagogerna menar att det är väldigt olika i perioder hur ofta 

bilderboken används i det pedagogiska arbetet. Under vissa perioder blir det bara under 

läsvilan. 
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En av avdelningarna som jag besökte hade en miljö kring läshörnan som skilde sig från 

övriga avdelningar. Bilderböckerna har pedagogerna placerade i en hög bokhylla med 

olika fack i bokhyllan där det även finns skapande material, pussel, spel mm. Böckerna 

är placerade i två fack ett fack längst ner mot golvet och ett fack högst upp mot taket. 

Böckerna presenteras med bokryggarna utåt. I rummet där böckerna är placerade så 

finns det bord och stolar i barnens höjd. Rummet kan användas till många olika 

skapande aktiviteter. Då det är många bord och stolar i rummet så är ytor för fri lek 

minimala. Pedagogen på avdelningen menar att miljön och presentationen av 

bilderboken inte har varit prioritet ett på avdelningen men de arbetar ändå med 

bilderboken i olika teman och för att förstärka barnens intresse.  De läser varje dag 

tillsammans med alla barnen i grupp och någon gång i månaden läser de i mindre 

grupper. Att läsa för varje enskilt barn på avdelningen händer nästan aldrig då den 

möjligheten oftast ges till de barn som kommer tidigt eller går hem sent. De 

bilderböcker som finns till barnens förfogande på förskolan är utvalda utifrån barnens 

mognad och intresse, de ska ha bra bilder att samtala kring och en lämplig text som 

fångar barnens intresse. Här påtalas även att bokbussens utbud inte är så stort och inköp 

av litteratur till avdelningen inte har skett de senaste åren.  

 

En annan avdelning med yngre barn skiljer också ut sig från de andra genom att de har 

böckerna placerade på en vägg längs med en korridor. Böckerna står som i en stor 

tavellist som sträcker sig från golvet och två meter upp. Böckerna är placerade i den 

övre halvan med framsidan av böckerna utåt. Personalen på avdelningen berättar att 

barnen är duktiga på att säga till då de vill ha en bok och då tar personalen ner boken till 

barnet. Intill bokväggen finns en tresittssoffa placerad där barnen sitter och läser 

böckerna. Soffan är placerad relativt centralt på avdelningen och kan tänkas vara en bra 

samlingspunkt. Bilderböckerna i hyllan har ett blandat utbud både ”vanliga sagoböcker 

och hårda böcker som barnen själva kan bläddra i”. Pedagogerna arbetar inte alls med 

bilderboken i sitt pedagogiska arbete utan det är barnens egna val att läsa en bok. 

 

En slutsats jag kan dra utifrån min undersökning är att användandet av bilderböcker i 

dessa undersökta förskolor är idag väldigt olika. Jag tolkar detta som att en av de 

bidragande orsakerna till detta är pedagogernas varierande intresse och kunskap kring 

bilderböcker. Men även hur de kan använda bilderboken i det pedagogiska arbetet. 

Utifrån mina besök på förskolorna så ser jag ett tydligt mönster över hur en pedagog 

som har ett eget intresse över bilderboksläsandet använder bilderboken i större 

omfattning än en pedagog som inte har ett intresse kring högläsning.  

 

En annan slutsats är att förskolans miljö och tillgång till lokaler, där pedagogerna har 

möjlighet att avsätta ett utrymme som ligger något avgränsat från lokaler där livligare 

lek pågår, saknas. Det skulle ge både barnen och pedagogerna möjlighet att komma 

undan, sitta i lugn och ro när de tillsammans eller ensamma tittar/läser en bok. 

Förskolorna som har lyckats skapa denna möjlighet har jag sett i min undersökning 

arbetar mera kring bilderboken i den pedagogiska arbetet.  
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Mitt resultat utifrån enkäterna jag sänt ut till de olika avdelningarna på förskolorna, 

påvisar att personaltätheten på varje enskild avdelning också har inverkan på hur stora 

möjligheterna är för pedagogerna att skapa en god relation till bilderböcker åt barnen. 

Enligt min undersökning har det framkommit att de förskolor som har en god 

personaltäthet har en större möjlighet att skapa tillfällen att kliva åt sidan och sätta sig 

avskilt tillsammans med ett eller två barn. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Läsmiljön på förskolan 
Finns det möjlighet för barnen att själva hämta en bilderbok samt få sitta i lugn och ro 

när de läser? Dahlgen et al. (2008) och Svensson (2005) belyser vikten att förskolan har 

en miljö där det är lugnt för att barnen ska ges möjlighet att komma till ro och fokusera 

på boken. I min undersökning kring läsmiljön i förskolorna så ser jag att det inte finns 

möjlighet för barnen att få en lugn stund att sitta och läsa en bilderbok på sju av de tio 

avdelningar som jag har besökt. På dessa avdelningar är bilderböckerna placerade i det 

största rummet som finns till förfogande. Sex av de sju avdelningarna har ändå placerat 

läshörnan i ett hörn i rummet vilket kan vara till en fördel då pedagoger och övriga barn 

inte behöver passera den yta som är avsedd till att kunna läsa i lugn och ro. Men ljud 

från övriga lokalen kan ändå störa. En av avdelningarna hade soffan i centrum av 

lokalen och är den plats som är i blickfång då man kliver in i lokalen. Det finns en 

översikt ifrån den här platsen över alla ytor som finns för lek. Det vill säga det är här 

omöjligt för barnen att krypa undan i lugn och ro för att få en stunds bilderboksläsning 

för sig själva. 

 

Chamblers (1995) menar att en soffa i läshörnan är till fördel då det är viktigt att sitta 

bekvämt under bilderboksläsandet och det har sju av tio avdelningar till sitt förfogande. 

Två av avdelningarna har istället för en soffa madrasser och kuddar på golvet för att få 

en mysig hörna och plats avsedd för läsning av bilderböckerna.  Endast en av 

avdelningarna jag besökte har pinnstolar till barnen att sitta på i det rum där 

bilderböckerna är placerade. 

 

Det som förvånar mig mest med placeringen av läshörnan är att flera av pedagogerna 

som jag samtalade med var missnöjda med sin läshörna. Jag ser ett tydligt mönster i att 

pedagogerna jag har mött under min forskning är medvetna om bilderboken och den 

kunskap som bilderboken kan bidra med till barnen, men ändå ser jag en trend i att 

bilderboksanvändandet i det pedagogiska arbetet inte är ett prioriterat område. 

Missnöjet och pedagogernas tankar på att skapa en ny hörna för läsning stärker min 

uppfattning om att bilderboken på något sätt har fallit i glömska. Detta kan bland annat 

bero på att det på förskolan i dag finns andra mål att uppnå till exempel i lärpoplanen 

för förskolan Lpfö98 (skolverket, 2010) och att det idag även finns flertalet andra 

metoder att använda sig av för att uppnå målet. En annan tanke kring bilderbokens 

glömska är att lokalerna idag har använts i flera år och även om det kommit in nya 
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pedagoger så har det inte prioriterats att arbeta kring miljön och tiden till att rensa och 

se över material finns inte när det är få pedagoger per barn. 

 

4.2 Läroplanen 
Det som förvånar mig är att det i läroplanen för förskolan 98 (skolverket, 2010) inte står 

någonting om litteraturanvändning, så som läsning av bilderböcker för att utveckla 

barnens intresse till vidare kunskap. I målen finns det angivet att som pedagog ska man 

sträva efter att väcka barnens intresse för skriftspråket, bilder, texter skapa en förståelse 

för symboler och genom det tolka och samtala kring dessa. Damber, Nilsson och 

Ohlsson (2012) förstärker min saknad av användande av bilderboken i förskolan. 

Författarna har studerat Lpfö98 och gjort sökningar i den för att hitta något som nämner 

sagans, bokens eller berättelsens betydelse för barnens utveckling i förskolan utan att 

finna något.  Målen i läroplanen kan tolkas på flera olika sätt och förskolorna kan arbeta 

på olika sätt för att nå målen i läroplanen. Jag anser att bilderbokens betydelse i barnens 

lärande har försvunnit då förskolorna förhoppningsvis använder sig av andra metoder 

för att nå målen inom läs- och skrivutveckling i det pedagogiska arbetet. Bilderboken 

finns fortfarande med i förskolans verksamhet men i första hand för att ge en lugn stund 

eller under läsvilan.  

 

4.3 Placering av bilderboken med framsidan synlig 
Böckerna på en förskola kan med fördel vara placerade med pärmens framsida synlig 

för barnen då de väljer bilderbok utifrån utseendet på framsidan av pärmen (Granberg, 

1996). Sju av de tio förskolorna jag utförde min studie på har böckerna placerade med 

framsidan utåt. Som jag även har observerat under mitt arbete kring placeringen och 

presentationen av bilderboken är att det finns väldigt många olika förvaringsmöbler 

samt hyllor som är anpassade just till att kunna presentera bilderboken med framsidan 

utåt. Men det absolut vanligaste sättet är att sätta upp tavellister på väggarna i olika 

höjder för att barnen ska nå bilderboken de vill läsa.  

 

Då bilderboken placeras på en tavellist så anser jag att boken likväl kan likna en tavla 

där pedagogen tillsammans med barnen i olika lägen kan tolka och tyda bilderbokens 

framsida utan att röra vid boken eller tyda innehållet i boken. Att bara se och tyda 

detaljerna på bokens framsida övar barnens språk då de får öva på att beskriva. Barnen 

får även öva på sin förmåga att fantisera och skapa egna berättelser. En av de sju 

förskolorna som hade bilderböckerna placerade med framsidan utåt presenterar även 

bilderböckerna som används i ett pedagogiskt syfte på tavellister fast på en nivå som 

barnen inte når. Här ser jag en möjlighet att få en bra diskussion med barnen kring en 

bilderboks framsida som barnen kanske ännu inte blivit bekanta med bokens text och 

tolkningar. Pedagogerna ger även barnen på det här sättet möjlighet när som helst på 

dagen att reflektera/påminnas över innehållet och tankar kring aktuellt tema då de ser 

och kan koppla ihop bilderbokens framsida med aktuella händelser. 
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En enda av de tio förskolorna som jag besökte har böckerna placerade på en nivå där 

barnen själva inte når böckerna men de är placerade med framsidan synlig. Granberg 

(1996) menar att bilderböckerna ska finnas på en nivå där barnen själva kan hämta den 

bilderbok de vill läsa i. Simonsson (2004) och Edwards (2008) förespråkar båda att det 

finns bilderböcker i olika material idag så att pedagogerna kan anpassa materialet på 

bilderboken efter barnens ålder och kunskap om att vara försiktig med böckerna. Därför 

kan kartongböcker vara till en fördel att ha på en småbarnsavdelning.   

 

4.4 Barnens intresse är utgångspunkt till förskolans utbud av 

bilderböcker 
Pedagogerna uppger att utbudet av bilderbokslitteratur är anpassat efter barnen, 

mognad, tema och intressen. Ingen av pedagogerna belyser variationen på 

bilderböckerna något som Edwards (2008) anser att ska finnas på förskolorna. Jag kan 

se för- och nackdelar med att anpassa bilderböckerna efter barnen som flera pedagoger 

uppgav att de gjorde. Barn har lätt att fastna för en typ av bok och då erbjuder eventuellt 

inte förskolan barnet bredden och variationen av olika böcker. Barnet blir inte heller 

presenterad för olika typer av miljöer och språk som är varierande i bilderböckerna. 

Genom att ha ett stort utbud med allt från fantasi till klassiker får barnen möta olika 

världar, där de även möts av olika dilemman där barnen ges möjlighet att öva sin 

empati, känslor för olika situationer samt att de även får en intellektuell träning som 

stärker deras vidare utveckling. Samtidigt som Björklund (2008) och Dahlgren et al. 

(2008) menar att barnen har lätt att memorera en text i sin favoritbok ser jag även 

bokläsandet som en hjälp i att lära sig läsa. Genom att barnet noterat ord och meningar i 

bilderboken ser barnet även orden då de själva läser bilderboken och på så sätt 

upptäcker de ett samband mellan ord och skriftspråket vilket kan vara till fördel då 

barnet senare börjar i skolan. Möjligheten till att låta barnen memorera en bok ges 

lättast genom att inte variera böckerna så mycket i förskolan.  

 

För att ge barnen en möjlighet att få variation och ett möte med olika bilderboksvärldar 

så anser jag att det är bra med ett stort utbud som pedagogerna presenterar vid 

högläsning och att pedagogerna där väljer vilka böcker som ska läsas. Medan det ska 

finnas ett utbud som alltid är tillgängligt för barnen så att de kan välja när och om de 

vill få en speciell bok läst för sig. Att barnen i det ”fria” läsandet väljer samma bok flera 

gånger måste pedagogerna acceptera och läsa med inlevelse för att barnen ska ges 

möjlighet att utforska texten och koppla samman denna med bilderna för att utveckla sin 

egen läs-, skriv- och ordförståelse. 

 

Förskolorna som jag besökte hade ett utbud av bilderböcker, jag anser att utbudet var 

blandat men samtidigt såg många böcker slitna och föråldrade ut, det vill säga att de har 

varit med ett tag, blivit lagade och tejpade. Jag kan inte bedöma om dessa böcker tillhör 

förskolornas egna bibliotek eller om det är böckerna från bokbussen som är i dåligt 

skick. Två pedagoger belyste i enkäterna att utbudet på förskolan var något föråldrat och 

att det inte har köpt in nya böcker på senare tid. En annan pedagog uppger även att de 

får böcker från bland annat föräldrar. Jag kan inte heller ta ställning till kvaliteten på 
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dessa böcker men Edwards (2008) belyser faran med att bilderboksutbudet på en 

förskola kan likna en förrådsröjning om pedagogerna inte uppmärksammar vilka böcker 

som tas emot eller används. 

 

4.5 Alla barn erbjuds inte daglig högläsning 
Simonsson (2008) menar i sin avhandling att alla barn får sin dagliga dos av högläsning 

genom läsvilan, vilket jag frågasätter samtidigt som bland annat Svensson (2005) menar 

att det är bra att läsa i mindre grupper. I min undersökning är det fyra av nio förskolor 

som anser sig hinna läsa för vart och ett av barnen varje dag i förskolan. Det anser jag är 

något som bör ses över om varför inte alla förskolor hinner med högläsning varje dag. 

Mina resultat visar ett mönster över personaltätheten på respektive avdelning vilket kan 

påverka hur mycket tid varje enskilt barn får med en pedagog. Jag kan även se en fördel 

för de barn på småbarnsavdelningar som inte sover middag eftersom de då har möjlighet 

då övriga barn sover att få en bilderbok läst för sig själv i lugn och ro med pedagog. En 

pedagog i min undersökning nämner att det är de barn som kommer först på morgonen 

och de barn som är kvar till sist på eftermiddagen som ges möjlighet till att få en bok 

läst för sig i lugn och ro. Av erfarenhet så är jag medveten om att det oftast är samma 

barn som kommer tidigt och samma barn som går länge, den skara barn som går mitt på 

dagen missar då dessa möjligheter och det är inte alla barn som ges möjligheten att få 

bilderböcker lästa för sig hemma. Jag lutar mitt resultat mot Kåreland (2001) som 

menar att lästiden idag har sjunkit med 15 minuter per dag och att det finns barn som 

har föräldrar som inte köper böcker till sina barn eller går till biblioteket. Författaren 

menar att barn får en negativ inställning till bilderböcker och föredrar tv och dator 

framför en egen lässtund. Det finns forskning som visar på att bilderboksanvändandet 

sjunker och att barnen har negativ syn på bilderboken så anser jag att förskolorna idag 

borde arbeta hårdare med bilderboken för att ge barnen en förberedande start till skolan. 

 

4.6 Sammanfattning 
Som tidigare forskning även har visat så visar även min forskning att det finns en 

förståelse hos pedagogerna på förskolorna över bilderbokens betydelse för barnen, men 

ändå finns det brister i arbetet med bilderboken och miljön runt läshörnan. Bilderboken 

blir bortglömd i det pedagogiska arbetet på många förskolor och precis som Simonsson 

(2004) och Granberg (1996) belyser används bilderboken som en utfyllnad i väntan på 

en annan aktivitet eller som ett sätt att samla barnen efter till exempel lunchen för att få 

en lugn stund. Flera av pedagogerna tydliggör även ett missnöje över utbudet av 

bilderböckerna på respektive förskola, de menar att inköp av nya bilderböcker inte har 

prioriterats.  

 

Läshörnan på de flesta av förskolorna var placerad i en av de mest centrala delarna i 

lokalerna som finns till avdelningens förfogande. Detta är motsatsen till vad tidigare 

forskning visar att är bra för barnens utveckling då det stör koncentrationen och 

fokuseringen på bilderboken. Det var även få förskolor som hade material i samband 
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med läshörnan så barnen direkt efter läsning kunde skapa eller illustrera till den lästa 

boken. 

 

4.7 Diskussion över metod 
Att göra en fotodokumentation över miljön kring läshörnan har varit en bra metod 

eftersom inga detaljer då har missats. Jag har hela tiden under mitt arbete kunnat 

återkomma till miljön för att studera och kolla detaljer på bilderna, jag har noterat att 

min uppfattning av lokalen har förändrats under arbetets gång. Fotodokumentation har 

förstärkt min tillförlitlighet av arbetet kring miljön.  

 

Jag är medveten att mitt val av att göra en enkät i mitt syfte är svårt och enligt Svedner 

och Johansson (2010) vore det att föredra intervjuer men i en intervju får jag ett smalare 

resultat och det är inte det jag är ute efter. Att göra intervjuer tar även en längre tid och 

den tiden är svår att finna under den tid jag har till mitt förfogande att skriva 

examensarbetet. 

 

4.8 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i arbetet anser jag är relaterat till mitt val av dokumentation. Då 

besöken på förskolan är tidsinbokade är det möjligt att pedagogerna på en del förskolor 

kan ha städat upp och gjort i ordning läshörnan inför mitt besök för att ge ett annat 

intryck än verkligheten. I enkäten har pedagogerna haft möjlighet att tänka efter och 

sedan ge svar som överrensstämmer så mycket som möjligt med verkligheten. Efter att 

ha studerat enkätsvaren är min mening att pedagogerna kortart ner sina svar och gett en 

enkel beskrivning av verksamheten, jag hade innan utskicken av enkäterna en 

förhoppning på mer djupgående svar. Men jag har ändå kunnat få en tydlig bild av 

arbetet i förskolorna och kunnat urskilja ett mönster över bilderboksanvändandet i 

förskolorna. Jag har även med mig information som jag fått muntligt i samband med 

mitt besök på respektive avdelning som förstärker mina enskilda tolkningar av den 

enskilda avdelningens svar på enkäten. 

 

4.9 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning:  
Det är dåligt med tidigare forskning kring bilderböcker och bilderboksanvändande i 

förskolorna idag. Det belyser även Simonsson (2008) i sin doktorsavhandling. Jag anser 

att bilderboken är ett bra hjälpmedel i förskolan för barnens vidare utveckling. Vidare 

forskning inom ämnet skulle därför kunna vara. Hur läser man för att inspirera barnen, 

vad får barnen ut av böcker och högläsning och varför bör högläsning användas i 

förskolan? Något som förvånade mig är att det inte står något om 

bilderboksanvändandet i Läroplanen för förskolan 98 (skolverket, 2010). En 

forskningsfråga kring det skulle kunna vara: Skulle bilderboksanvändandet i förskolorna 

öka om det fanns skrivet i Läroplanen för förskolan 98 (skolverket, 2010) att det 

främjade barnens utveckling? 
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(Bilaga 1) 
 

Information till föräldrar med barn på xxxxxxx förskola 
Hej! 

Jag heter Ulrika Wiklund och är student vid Högskolan i Gävle på lärarprogrammet med 

inriktning förskolepedagogik. Jag är nu inne på min sista termin och skriver därmed ett 

examensarbete. Arbetet ska handla om bilderboken i förskolan där mitt huvudsyfte är att 

studera miljön runt läshörnan och samla information om och kring hur pedagogerna 

arbetar med bilderboken i ett pedagogiskt syfte.  

Jag har varit i kontakt med personalen och förskolechefen på ditt barns förskola och fått 

tillstånd av dem att använda mig av förskolan i mitt forskningsprojekt.  

Jag kommer att samla information om miljön runt läshörnan samt information om hur 

personalen på ditt barns förskola arbetar kring bilderboken. Således kommer jag inte att 

dokumentera barnen på något sätt. 

Allt mitt insamlade material kommer att arkiveras enligt bestämmelser på Högskolan i 

Gävle och i mitt arbete som kommer att publiceras kommer inga bilder eller namn att 

belysas eller finnas med. För att garantera full anonymitet för deltagande förskola så har 

förskolans och avdelningarnas namn bytts ut till fiktiva namn under hela arbetets 

process.  

Om du har några frågor kring mitt arbete så är du välkommen att höra av dig till mig på 

mail xxxxxx@xxxxxx eller till min handledare på Högskolan i Gävle xxxxxx@xxxxxx  

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Wiklund 

 
 

  

mailto:xxxxxx@xxxxxx
mailto:annie.hammarberg@hig.se
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(bilaga 2) 
 

Enkät till pedagoger angående användandet av bilderböcker i förskolan.  

Enkäten kommer att vara grunden till min forskning i mitt examensarbete kring 
användandet av bilderboken i förskolan. Jag vill inte att ni benämner något enskilt barn i 

svaren utan tänker barngruppen i helhet. På grund av att jag ska kunna garantera full 

anonymitet i arbetet har jag döpt om alla förskolor och avdelningar som jag använder i 

mitt arbete för att jag själv ska kunna para ihop enkätsvaren med min dokumentation 

kring miljön. Därför är det av stor vikt för mig att just den här enkäten svaras av er på 

avdelningen och att enkäten sedan läggs i svarskuvertet och återsänds till mig senast 

den 13/2 -2012.  

 

Vilken åldersgrupp är det på barnen samt hur många barn har ni på avdelningen? 

 
Hur är personaltätheten på avdelningen? 

 
Hur tänkte ni i planeringen kring placeringen och presentationen av 

bilderböckerna? 

 

 

 

 

 

 
Hur har ni gjort urvalet av bilderböcker som finns till barnens förfogande på din 

avdelning? 

 

 

 

 

 

 
 

Hur använder och arbetar ni med bilderboken i den vardagliga pedagogiska 

verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hur ofta har ni bilderboken som utgångspunkt i ert arbete? (förutom läsvilan) 

      En gång i veckan 

      Flera gånger i veckan 



  

 

28 
 
 

      Någon gång i månaden 

      Någon gång per termin 

      Övrigt 

 
Hur ofta anser ni att det finns möjlighet att lyssna på saga eller få en bilderbok 

berättad för var och ett av barnen i barngruppen? 

      Varje dag 

      En gång i veckan 

      Flera gånger i veckan 

      Någon gång i månaden 

      Någon gång per termin 

      Övrigt 

 
Tack på förhand! 

/ Ulrika Wiklund 
 


