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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka några förskollärares syn på och arbete med bilderböcker i 

förskolan, med ett särskilt fokus på barns språkutveckling. För att samla in önskad data var 

studien av kvalitativ karaktär där halvstrukturerade intervjuer utfördes med åtta verksamma 

förskollärare. I resultatet framgick det att bilderboken är en central del i förskolans 

verksamhet och att förskollärare försökte ha medvetna intentioner vid högläsning och val av 

bilderböcker. Vid högläsning framgick det att text, bild och samtal hade betydelse för barnens 

språkutveckling, men att samtalet var det som vägde tyngst. Vid val av bilderböcker belystes 

biblioteket som en viktig aspekt och att om pedagogerna väljer böcker utgår de från barnens 

intressen och aktuella temaarbeten. Slutsatsen är att arbetet med bilderböcker och 

språkutveckling ser väldigt olika ut och att det finns många aspekter och ramfaktorer som 

påverkar förskollärares arbete med ämnet. Exempel på sådana aspekter och ramfaktorer är tid, 

resurser, barngrupp, rutiner och aktuella teman. 

Nyckelbegrepp: Läsning. Språk. Samspel. Läroplanen för förskolan  
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1. Inledning 

Vi har alla någon gång tagit del av högläsning och bilderböcker i olika sammanhang och vet 

att detta är en central del i förskolan. Detta är även något som Simonsson (2006) belyser. 

Simonsson förklarar att barnböcker har en lång tradition i förskolan och att 

bilderboksanvändning har en given roll i dess vardagliga verksamhet. Men hur tänker 

förskollärare kring bilderböcker? Tidigare i vår utbildning hade vi en kurs om barns 

språkutveckling där vikten av bilderböcker och dess koppling till språkutveckling belystes. 

Kursen belyste även vikten av att ha en tanke bakom sitt val av bilderbok, att granska 

innehållet och vara väl förberedd på bokens innehåll när det senare presenteras för barnen. 

Efter denna kurs blev vi mer medvetna om vikten av förskollärares arbete med bilderboken, 

samt vilket viktigt verktyg bilderboken är för barns språkutveckling. 

Hur förskollärare väljer att arbeta med bilderböcker kan ta olika form. Simonsson (2006) 

förklarar att hur förskollärare väljer att arbeta med bilderböcker kan variera, då läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2011) innehåller strävansmål att uppnå, men inga tydliga hänvisningar 

till hur det ska genomföras. Detta gör innehållet tolkningsbart. Samtidigt som mycket av den 

litteratur vi har tagit del av betonar bilderbokens roll i förskolan, går det inte att hitta ett 

tydligt mål i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) som betonar dess roll i 

verksamheten. Däremot går det att finna mycket som kan tolkas som att det innefattar 

bilderboksanvändning. 

Granberg (2006) betonar att högläsningen alltför ofta används som ett tillfälle att samla och 

lugna barnen, istället för som ett pedagogiskt verktyg. Högläsningen blir därmed en passiv 

aktivitet för barnen, trots att den skulle kunna se mycket annorlunda ut om den gavs en större 

betydelse. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att förskollärare 

vid många tillfällen inte tycks ha någon medveten tanke bakom val av bilderböcker vid 

högläsning för barn. Vi har upplevt det som att högläsningen har tappat sitt pedagogiska syfte 

i de förskolor vi har varit på och istället blivit ett medel för att samla och lugna barnen, precis 

som Granberg nämner.  

Utifrån våra egna erfarenheter, vår utbildning och den litteratur vi läst har vi blivit mer 

intresserade av hur förskollärare resonerar kring bilderböcker, om de har något medvetet syfte 

med högläsning och val av bilderböcker och hur de arbetar med bilderböcker för att främja 

barns språkutveckling.  

Så hur kan det se ut i praktiken i förskolans verksamhet? Detta har vi i denna studie valt att 

undersöka.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka åtta förskollärares syn på och arbete med bilderböcker i förskolan, med 

ett särskilt fokus på barns språkutveckling. 

De forskningsfrågor vi kommer att utgå ifrån är: 

 Hur beskriver förskollärarna bilderböckers betydelse för barns språkutveckling?  

 Hur tolkar förskollärarna strävansmålen i läroplanen för förskolan i arbetet med 

bilderböcker? 

 Vad anser förskollärarna att bilderböcker har för betydelse i förskolan? 

 Vilka faktorer påverkar förskollärarnas val av bilderböcker för högläsning? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel inleder vi med en kort begreppsdefinition, därefter kommer vi att redogöra för 

bilderboken i relation till läroplanen för förskola (Skolverket, 2011), hur tolkas bilderböcker 

och dess koppling till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011). Avslutningsvis kommer vi 

redogöra för vad en bilderbok är och kort om dess historia.  

2.1 Begreppsdefinition  

När begreppet läroplan förkommer i studien åsyftas det till Läroplanen för förskolan (Lpfö 

98, reviderad 2010) som är utgiven av Skolverket. Detta dokument innefattar den värdegrund 

och strävansmål som ska genomsyra förskolans verksamhet. 

När språkutveckling nämns i studien åsyftas barns muntliga språkutveckling. Detta begrepp 

redovisas vidare i avsnitt 3.1 Språkutveckling.  

I denna studie förekommer begreppen bilderbok, böcker och barnlitteratur frekvent och då 

åsyftas böcker som till stor del består av bilder vilka är minst lika viktiga som texten och vars 

primära målgrupp är barn. 

2.2 Styrdokument  

Kåreland (2009) jämför skolan och förskolans styrdokument och förklarar att förskolan har 

mål att sträva mot, till skillnad mot skolans kursplaner, som har mål att uppnå. Detta gör att 

förskollärare har större frihet att själva utforma sin verksamhet utifrån sina tolkningar av 

strävansmålen, vilket även Simonsson (2006) nämner.  

Något både Kåreland (2009) och Simonsson (2006) lyfter är att bilderböcker och läsning har 

ett stort utrymme i förskolans verksamhet, men ändå går det inte att hitta något konkret om 

det i förskolans läroplan. Just bilderboken och läsningens del i styrdokumenten, har 

Simonsson (2006) studerat närmare genom att jämföra Läroplanen för förskolan med tidigare 

måldokumentstexter, Barnstugeutredningen (SOU, 1972:27) och det Pedagogiska programmet 

för förskolan (Socialstyrelsen 1987). I de tidigare dokumenten kunde Simonsson (2006) finna 

en konkret och detaljerad strävan om hur förskolan bör arbeta med bilderböcker och litteratur. 

Något som Simonsson menar inte går att finna i den nuvarande Läroplanen för förskolan.  

Däremot anser både Kåreland (2009) och Simonsson (2006) att det går att finna delar i 

Läroplanen som kan tolkas innehålla litteraturanvänding:  

Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och 

reflektera. Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö 

som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala 

och kommunikativa kompetens (Utbildningsdepartementet, 1998, 

s.9). 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer 

såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom 
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med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande   

  (Utbildningsdepartementet,1998, s.10). 

 

Kåreland (2009) diskuterar även strävansmålen i Läroplanen och påpekar att de är vaga i sina 

formuleringar. Förskollärare ska stimulera barns intresse för den skriftspråkliga världen och 

språkets betydelse betonas, men utan någon direkt koppling till litteratur och dess roll i 

verksamheten. Varför har inte böcker och läsning en tydligare roll i Läroplanen? Kåreland 

förklarar att detta kan bero på att barn i förskolan tar till sig litteratur främst genom muntlig 

och lyssnande karaktär, till skillnad från barn i högre åldrar där litteraturen behandlas med 

andra sinnen och medel. 

2.3 Vad är en bilderbok? 

Kåreland (2009) nämner att det tog tid innan det gavs ut böcker som specifikt var riktade till 

barn. Hon förklarar också att barn från början fann nöje i böcker som inte alls var riktade till 

dem som till exempel folkböcker av olika slag och annan litteratur för vuxna. 

Granberg (2006) ger en kortfattad historik kring bilderbokens framväxt. Under 1700-talet blev 

läsning vanlig i medelklassen och synen på barnet utvecklades från att de betraktades som 

små vuxna, till att man började se dem som egna individer som var värda både omtanke och 

fostran. Bilderböckerna som för första gången dök upp under denna tid var läroböcker som 

bland annat innehöll ramsor, moraliserande berättelser om dygd och gudsfruktan, lite historia 

och geografi och ibland en och annan fesaga eller fabel. Det var under denna tid viktigt att 

bilderböckerna var utformade för att anpassa barnen till vuxenvärlden. Under 1800-talet blev 

folksägner mer framträdande och bearbetningar av befintliga berättelser gjordes för att passa 

barn bättre. Under samma period framträdde fantasi- och nonsensberättelser, men fortfarande 

utan särskild eftertanke på barns intresse- och begreppsnivå. Det var först i slutet på 1800-

talet som bilderböckerna började bli betraktade som avsedda för barn. I början av 1900-talet 

ökade diskussionerna kring barnens villkor. Barnet och barnets vardag blev mer central och 

intresset för psykologi och pedagogik ökade. I och med detta skapades en ny barnpsykologi 

och i dess fotspår växte intresset för de allra minsta barnen fram både hos konstnärer och 

författare. År 1930 kom den första pekboken på svenska ut (Första bilderboken) som innehöll 

fotografier av barnets vardag (Granberg, 2006).  

Vad definierar då en bilderbok? Rhedins (1992) förenklade definition är att det är en bok som 

genom ett skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och bild. 

Bilderböcker kan i allmänhet ses som en skönlitterär berättelse, enligt Edwards (2008) som 

framställs genom en kombination av bild och text, men att faktaböcker och rim och ramsor 

inte faller in under samma kategori. En annan som belyser sambandet mellan text och bild i 

bilderböcker är Nikolajeva (2000). ”Bilderboken är en unik konstform som använder sig av en 

kombination av två kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella” (Nikolajeva, 2000, 

s.11). 

En bilderbok förmedlar information på ett helt annat sätt än en roman eller berättelse. Precis 

som med film och teater måste mottagaren även kunna sätta ihop den övergripande betydelsen 
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av två olika kommunikationsformer, menar Nikolajeva. Detta betonar även Lindö (2005) som 

menar att bilderboken är unik på så sätt att den både riktar sig till barn och vuxna samtidigt. 

Innehållet i boken kommer till olika uttryck och vänder sig omväxlande till barnet och den 

vuxne medläsaren, genom texten, bilden och bildtekniken. Författaren och illustratören vänder 

sig därmed både till den vuxne och barnet genom boken. 

Edwards (2008) lyfter bildens betydelse och nämner att i vissa avseenden kan bilden ses som 

ett av människans första språk. Så fort det lilla barnet utvecklat motriken som krävs för att 

hålla en krita tecknar barnet och gamla bilder och grottmålningar visar ett behov av att berätta 

för omgivingen. Bilder går att hitta överallt i form av väg- och informationsskyltar, annonser 

men även rörliga bilder ur vår omgivning, till exempel en bil som kör nerför gatan och så 

vidare. Med detta betonar Dominiković, Eriksson och Fellenius (2006) att vi lever i ett 

samhälle rikt på bilder där det krävs att vi lär oss att tolka de tecken som dessa innehåller. 

Bilden i sig innehåller ingen information utan det krävs att någon tolkar den för att ge den 

betydelse och därmed även ge information. Här spelar minnet och sinnesintryck en central 

roll. Dominiković et al. förklarar att studier har visat att skolbarn med läs- och 

skrivsvårigheter inte kan tillägna sig bildinnehållet i böckerna på samma sätt som de barn som 

är medel- eller högpresterande. Att kontinuerligt ge barnen möjligheter att i tidig ålder få 

närma sig bilder betonar därmed Dominiković et al. som väldigt viktigt. Här lyfter de även 

bilderbokens roll.  

Ibland kan bilderna spela en större roll för bokens handling än texten. Edwards (2008) menar 

att det då är viktigt att bild och text ligger nära varandra för att bilderna ska kunna stödja 

förståelsen av texten. Barn kan många gånger upptäcka fler detaljer i bilderna än vuxna, men 

Edwards menar att om det finns en nyfiken och bildbildad vuxen, kan barnen upptäcka ännu 

mer. ”Precis som med textförståelse måste man öva på att inte bara titta utan att verkligen se, 

och ju fler bilder man betraktar med medveten blick desto mer har de att berätta” (Edwards, 

2008, s.104). Om man i förskolan samtalar tillsammans med barnen om bokens innehåll och 

även bilderna, menar Edwards att man på ett naturligt sätt kan lägga en grund för bildtolkning 

och det vidgade textbegreppet, ett begrepp som barnen senare kommer möta i skolans värld. 

Bilder kan fungera som utgångspunkt i samtalen, enligt Edwards. Man kan diskutera de olika 

karaktärerna, hur de ser ut, om känslor, fundera över bokens handling och så vidare. Edwards 

förklarar att inte minst för språksvaga barn är det ytterst viktigt att verkligen gå in i bilderna 

och arbeta mycket med dessa. För att barnen ska skapa en förståelse kring böckers innehåll 

blir diskussionen kring bilderna en viktig del.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel inleder vi med att förklara barns språkutveckling generellt för att ge en 

förståelse för hur barn lär sig språk. Avslutningsvis visar vi på vad forskning visar angående 

barns språkutveckling i relation till bilderböcker.  

3.1 Språkutveckling  

Med kommunikation avses att dela något med någon. Det latinska ordet communicare 

betyder ’att göra något gemensamt’, att en person delger andra något och det sker ett 

ömsesidigt utbyte. Det kan gälla behov, tankar, önskningar, information, upplevelser 

eller känslor. För att kommunikationen ska fungera tillfredställande krävs ett samspel 

mellan parterna (Lindö, 2009, s. 11-12).  

Samspelet är en väsentlig del i barns språkutveckling, anser Granberg (2006) och förklarar 

vidare att i samspelet stimuleras bland annat barnens ordförråd, uttrycksförmåga och 

grammatik. Detta genom att de vuxna lyssnar på dem, berättar för dem och samtalar 

tillsammans. I samspelet med andra påpekar Benckert, Håland och Wallin (2008) att det är 

viktigt för barnen att de får omges av ett rikt och nyanserat språk, att de får höra många olika 

begrepp och samtal i olika situationer och får möjlighet att själva formulera sina tankar, 

önskningar och behov. Även om barnet inte har ett verbalt språk ännu förstår de oftast mer än 

vi tror, enligt Granberg (2006). Upp till treårsåldern utgör gester och tonfall en stor del av 

barnens talspråk och när man arbetar med småbarn är det därmed viktigt att hjälpa dem att 

knyta an ord och meningar till föremål och händelser i barnens vardag. Genom att använda sig 

av gester, tonfall och peka på det man talar om, kan man hjälpa barnen med detta. Granberg 

menar att detta är något att tänka på både i vuxnas tal gentemot barnen men även för att hjälpa 

barnen att sätta ord på det de vill uttrycka. Att det finns stöttande vuxna där som lyssnar och 

försöker förstå barnen, menar Granberg är viktigt då barn behöver få en positiv upplevelse av 

kommunikation.   

När man strävar efter en samspelande miljö förklarar Johannsson (2005) att det finns tre delar 

som är viktiga. Man behöver visa en lyhördhet och närvaro för barnen, samt en tillåtande 

inställning gentemot barnen. Det förutsätter att förskollärare har en strävan att förstå barnens 

upplevelser och tankar, att de har ett nyfiket och undrande förhållningssätt. Men Johansson 

betonar även att hur man väljer att se på samspelet, avgörs av vilken barnsyn förskolläraren 

besitter. Enligt Johansson finns det tre huvudsakliga sätt att se på barn: barn som 

medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella. Barn som medmänniskor innebär att 

förskollärare ser barnet som en egen individ med egna intentioner och behov som det är 

viktigt att respektera och ta hänsyn till. Det innebär även att man utgår ifrån barnens 

erfarenheter och strävar efter att ge barnen en känsla av kontroll över sin egen vardag. Vuxna 

vet bättre innebär att förskollärare, precis som ovan, anser att barnet är en egen individ med 

intentioner och behov. Skillnaden ligger dock i att förskolläraren utgår från sitt eget synsätt på 

vad de anser bäst för barnet och därmed går det före barnens egna upplevelser av en situation. 

Med barn är irrationella menar Johansson att barnens ambitioner ses som planlösa och utan 

mål, samt att deras agerande kan ses som utmanande mot förskollärare eller mot de 
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gemensamma reglerna. Detta leder till att de vuxna arbetar mer med vad barnen inte får göra, 

än motsatsen. 

Genom åren har många olika teorier om barns språkutveckling avlöst varandra och debatten 

om vilken teori som bäst förklarar hur ett barn kan lära sig ett språk, har stundvis varit livlig. 

Håkansson (1998) menar att detta beror på att språkinlärningsprocessen är mycket komplex, 

och därmed har det varit svårt att bedöma om någon teori varit mer rätt än någon annan. En av 

de ledande teoretikerna om barns språkutveckling är Lev Vygotskij (1896-1934). Smidt 

(2010) som tar utgångspunkt i hans teorier, menar att lärandet är socialt och sker i samspel 

med andra, både vuxna och barn. Smidt tar även upp Vygotskijs närmaste utvecklingzon som 

innebär att ett barn, med stöd och stimulans, kan ta sig från sin nuvarande prestationsnivå till 

sin potentiella nivå. För att uppnå detta krävs det att det finns en vuxen närvarande som stöttar 

och lyssnar på barnet, samt tar deras frågor på allvar och uppmuntrar dessa. Svensson (2009) 

betonar med utgångspunkt i Vygotskijs teorier att språket även utvecklar vårt tänkande, den 

kognitiva förmågan. I samspel och kommunikation får barnen möjligheter att lära sig att tyda 

föremål och händelser, vilket senare blir ett stöd för dem att minnas och uppmärksamma 

omgivningen. 

Vanligtvis menar man det talade ordet när man pratar om språk, men enligt Granberg (2006) 

innefattar språket mycket mer än så. Kreutz Wirfelt (2010) förklarar att språk handlar om 

samspel med andra, att kunna berätta och uttrycka känslor och erfarenheter, samt hur 

människor möts och förstår varandra. Granberg (2006) lyfter även kroppsspråket som en del i 

språket och menar att skratt, gester, minspel, rytm, berättande, blickar och leenden med mera 

även är delar som ingår i språket. Länge ansåg man att språkutvecklingen började i och med 

att barnet sa sitt första ord, men idag vet man att småbarn inte enbart kommunicerar genom 

rösten (Westerlund, 2009). Redan från födseln kommunicerar vi med omgivningen genom 

ögonkontakt och kroppsrörelser. Svensson (2009) förklarar att i våra första försök att 

kommunicera använder det lilla barnet hela kroppen genom att det gråter, skrattar, sprattlar, 

jollrar, imiterar, leker med ljud och rörelser, samt använder sig av olika minspel. Barnet 

imiterar gärna det den vuxne säger och gör, vilket gör hörseln och synen till viktiga aspekter 

för barnets fortsatta språkutveckling, enligt Kretuz Wirfelt (2010). Genom att barnet hör 

ljuden omkring sig och kan se hur munnen på den som talar rör sig, får barnet ytterligare en 

byggsten i sin förståelse i hur man skapar egna ord. Kretuz Wirfelt menar att barnet redan vid 

födelsen är inställd på att kommunicera med de i sin närhet, men att det krävs stimulans och 

samspel i omgivingen för att språkförmågan ska utvecklas. Det är här i samspelet under 

barnets första levnadsår som grunden läggs för den språkliga utvecklingen, enligt Kreutz 

Wirfelt. Så småningom utvecklas barnets joller i och med att barnet utvecklar kontroll över 

talorganen och ljuden börjar ändra karaktär. Svensson (2009) förklarar att barnet nu börjar 

bilda ljudkedjor som innehåller alltmer konsonanter och långa och korta vokaler, där samma 

ljudkombinationer repeteras (exempel: mamama eller bäbäbä). Detta kan ibland kallas för 

repetitionsjoller, enligt Kreutz Wirfelt (2010). När barnet är ungefär tio månader har det börjat 

bemästra sina vokal- och konsonantljud ytterligare och omkring ettårsåldern kommer barnet 

att ha utvecklat en struktur som påminner om vuxenspråkets ord och yttranden (Söderberg, 

1988).   
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Granberg (2006) förklarar att när barnet är omkring ett år kommer det att börja prata alltmer i 

ett-ordssatser. Detta innebär att barnet med hjälp av endast ett ord kan försöka uttrycka en hel 

mening, till exempel med ordet boll. Med hjälp av tonfallet anser Granberg att man behöver 

tolka vad barnet menar, det kan vara allt från att barnet undrar vart bollen tagit vägen till att 

det vill att någon ska hämta bollen åt sig. Att kunna koppla samman ord med föremål och 

händelser, kräver mycket förståelse och tankearbete hos barnet. Allteftersom kommer barnets 

ordförråd att öka och de första orden brukar representera viktiga personer, kläder, mat och så 

vidare i barnens omgivning, enligt Kreutz Wirfelt (2010). I och med att ordförrådet ökar 

ukommer barnen även börja övergå till att prata i två-ordssatser, vanligtvis kring tvåårsåldern. 

Granberg (2006) menar att under denna period börjar barnets språk likna det riktiga språket 

alltmer och i barnens lek blir låtsasmonologer allt vanligare, där barnet pratar om vad de gör i 

leken. Barnet förstår även mer än vad det kan uttrycka, då det tar längre tid för barnet att lära 

sig att skapa ljuden än att förstå dem. Språkets grammatikaliska grunder läggs även här. Kring 

treårsåldern övergår barnet till att tala i treordssatser genom att kombinera två två-ordssatser 

och talutvecklingen ökar nu succesivt. Barnet blir alltmer kreativt och det utforskar språket 

mer och mer och skapar sitt eget språk. Det kan till exempel ta sig uttryck i barnets 

grammatiska ändringar, så som sjunga- sjungde eller gå- gådde (Granberg, 2006). Svensson 

(2009) förklarar att dessa böjningar inte är helt påhittade, utan barnet kopierar från andra ord 

och böjningar, till exempel hoppa- hoppade. 

När barnet kommer upp i fyraårsåldern kan det nu i stort sett tala rent, men vissa ljud kan 

fortfarande vara svåra. Detta gäller framförallt tje- och sje-ljuden, samt några 

konsonantkombinationer. Nu börjar barn även kunna sätta sig in i andras situationer, samtalar 

mer med andra under leken och börjar anpassa sitt språk till den person som barnet samtalar 

med (Svensson, 2009). Här menar Svensson, att barnens ordböjningar börjar bli mer korrekta 

och uttalet liknar alltmer de vuxnas. I denna period börjar även de första räkneorden dyka upp 

och verb och pronomen får en tydligare roll i barnets ordförråd. Svensson förklarar att barnen 

i denna ålder tycks finna njutning av att leka och uttrycka sig med hjälp av språket. Därmed 

blir rim och ramsor ett populärt inslag, samt nya komplicerade ord även om de inte alltid 

används korrekt. I femårsåldern har barnets förmåga att anpassa språket till den det pratar med 

förbättrats markant och barnets språk är nu alltmer korrekt och mer likt vuxenspråket. Barnet 

kan nu även lättare följa med i längre berättelser, återberätta och beskriva vad det har hört 

eller sett (Svensson, 2009). Men språkutveckling är en ständig process som fortsätter genom 

hela livet i samspel med andra, betonar Granberg (2006).  

3.2 Barns språkutveckling i relation till bilderböcker 

Edwards (2008) belyser att det starkaste nyttoargumentet för bilderboken är vad den gör för 

språkutvecklingen. Genom att få omges av böcker och umgås med samtalande och läsande 

vuxna berikas barnen med ett rikt språk, bokvana och läslust. För de barn som inte har 

tillgång till detta hemma är förskolan den vardagsmiljö som kan erbjuda detta genom sitt 

språk- och litteraturarbete. Edwards anser också att det alltid är försvarbart att prioritera språk 

och läsning av allt det som förskolan förväntas ge barnen under åren på förskolan.  

I förskolans verksamhet får barn flitigt ta del av läsning, men Simonsson (2006) betonar även 

att det finns en annan bild, nämligen att barn idag samtidigt läser allt mindre. I studier som 



9 
 

Simonsson har tagit del av visar det att tre- till åttaåringar idag läser allt mindre både när det 

gäller tid och omfattning, samt att biblioteksbesöken för dessa barn har minskat. Simonsson 

förklarar att dessa signaler kring barnens läsande bidrog till åtgärder och under perioden 

1997-2004 startades olika satsningar, bland annat genom stöd och bidrag från Kulturrådet. 

Genom stöd och bidrag från Kulturrådet fick bibliotek i olika kommuner nya barn- och 

ungdomsböcker och i vissa bibliotek producerades det även bokpåsar för att underlätta 

boklåningen för förskolepersonalen. 

Dominiković et al. (2006) anser att bilderböcker är ett av många medium som stimulerar 

barns språkutveckling. Högläsning går vanligtvis till på det sättet att den vuxne läser medan 

barnen tittar på bilderna. Dominiković et al. belyser att det är väsentligt att under högläsning 

stimulera barnens intresse för bilderna. Barnens förståelse av texten styrs många gånger av 

illustrationerna och de kan därmed upptäcka detaljer i boken som den vuxne inte lägger märke 

till. De lägger vikt vid att det i en högläsningssituation finns tre viktiga beståndsdelar 

nämligen: relationen mellan bild, text och samtal. De menar därmed att det är viktigt att 

samtala kring de bilddetaljer som saknas i texten och tvärtom. I högläsningssituationer 

påpekar även Svensson (2009) att samtalet kring texten har en större effekt på 

språkutvecklingen än om man bara läser och inte diskuterar innehållet. Om barnens egna 

upplevelser sätts i relation till berättelsen i samtal och diskussioner ges barnen en personlig 

upplevelse. ”Det hjälper barnet att upptäcka språkets makt att skapa och utforska olika 

världar” (Svensson, 2009. s.151). Chambers (2011) anser att det är en värdefull aktivitet att 

föra bra samtal kring böcker. Det är också en av de bästa övningarna för att i framtiden kunna 

föra berikande samtal om annat. Chambers menar alltså att vi hjälper barnen att kunna 

uttrycka sig om annat i livet, genom att samtala kring böcker.  

Att bilderböcker är ett oumbärligt stöd i barnens språkutveckling och att bilderböcker hjälper 

dem att utveckla sina tankar och känslor är något som Lindö (2005) belyser. Detta nämner 

även Granberg (2006) genom att uppmärksamma vikten av berättelser som innehåller bilder 

för barn som ännu inte har ett välutvecklat verbalt tankespråk och av den orsaken inte heller 

kan skapa inre bilder utifrån att höra en text läsas för dem. Edwards (2008) och Granberg 

(2006) belyser att högläsning främjar just detta, då de menar att högläsning ger barnen 

möjlighet att öva på att skapa inre bilder som man sedan använder sig av när man läser, 

fantiserar och minns. En bra pekbok för de allra minsta (ett- två år) bör innehålla en enkel bild 

på varje sida, enkel text eller ingen text alls. När barnen blir äldre (tre- fem år) kommer 

önskan om att få veta mer om bildens innehåll och då blir texten mer framträdande. De klarar 

nu av mer text kopplat till bilderna och dessa kan nu bli mer komplexa med bakgrunder och 

detaljer (Granberg, 2006). Edwards (2008) betonar hur viktigt det är med högläsning och 

vilka effekter den har på språket. Några fördelar med högläsning som Edwards nämner är: 

 Högläsningen lägger grunden till en ord- och språkbank. 

 Under högläsningen lyssnar barnet till skriftspråket och kan uppfatta struktur, 

meningsbyggnad, satsmelodi och uttal. 

 Barn upptäcker sambandet mellan bokstäver och ljud om de tittar i boken när den vuxne 

läser, särskilt om man följer texten med pekfingret.  
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 Boken vidgar ramarna: text och bild ger inspiration till samtal både om saker utanför 

vardagsmiljön och om de dagliga händelserna, vilket sätter ord på barnens vardag och 

omgivning (Edwards, 2008, s.20). 

Vikten av att ha en medveten tanke bakom varför vi gör och inte gör saker med barnen 

belyser Granberg (2006) som extra viktigt. Barn kan från fyraårsåldern lyssna på enklare 

texter utan att följa händelseförloppet i bild. Edwards (2008) menar att barnet kan ha tillägnat 

sig tillräckligt mycket språk och inre bilder för att klara av detta och menar då att 

kapitelböckerna börjar få en större betydelse för barnen och deras språkutveckling. 

Kapitelböcker har förr varit väldigt betydelsefulla i högläsningssituationer både i hemmen och 

på förskolor, men försvinner alltmer, med argument som ”texterna är för långa” och ”barnen 

hinner glömma vad som hänt eftersom vi inte kan läsa varje dag” (Edwards, 2008, s.48). 

Edwards belyser även att det ser olika ut på varje förskola, några använder sig av 

kapitelböcker vid ett antal tillfällen och andra inte alls av olika anledningar. Med detta menar 

hon alltså att bilderböckerna har tagit en allt större plats i högläsningssituationerna och att det 

finns mycket positivt med det. Dock lyfter Edwards även att det finns problem med detta ur 

två olika perspektiv. Det första är läsutvecklingsperspektivet, där man frågar sig när barnen 

ska lära sig hantera text utan bilder. Det andra är förståelse- och upplevelseperspektivet, som 

även kallas intim läsning, detta perspektiv handlar om att man behöver komma nära för att 

kunna läsa av texten och bildernas budskap samtidigt.  

Både Edwards (2008) och Lindö (2005) belyser hur viktigt det är att arrangera 

högläsningssituationen, alltså val av böcker, tid, plats och ritualer. Att man har en medveten 

tanke, alltså en pedagogisk strategi i hur man planerar högläsningsituationerna anser Edwards 

(2008) som viktigt. Vad som sedan läses under sagostunderna utgår oftast ifrån barnens 

litterära och språkliga nivå. Valet av bok kan även grunda sig i verksamhetens litteraturarbete, 

temaarbeten eller att man anknyter till andra skapandeverksamheter på avdelningen. När en 

pedagog ska läsa för sin barngrupp menar Granberg (2006) att det är viktigt att tänka på 

sittplaceringen. Ett alternativ kan med fördel vara att placera barnen i en halvcirkel för att de 

lätt ska kunna få se bilderna. Att göra högläsningsituationerna till ett efterlängtat moment 

under dagen är något man kan skapa genom att använda sig av speciella ritualer. Med ritualer 

menar Granberg (2006) till exempel ljus och ljud, doft och handlingar som kan skapa en viss 

stämning som man vill att barnen ska känna.  

Både Edwards (2008) och Granberg (2006) berör hur tidpunkten för läsning påverkar barnen. 

Edwards (2008) nämner att traditionen är att läsa för barnen innan lunchen eller till läsvilan, 

men hon påpekar att klockslaget är oväsentligt. Det viktiga är istället att hitta ett tillfälle där 

det är möjligt att utföra läsningen. Oavsett vilken avsikten är med lässituationerna anser 

Granberg (2006) att dessa stunder ska vara regelbundet återkommande i förskolans dagliga 

verksamhet och att pedagoger bör anpassa tidpunkten för dessa stunder för att barnen ska 

kunna koncentrera sig och inte påverkas av hunger eller trötthet. Edwards (2008) påpekar att 

det är vanligt med personalbrist, stora barngrupper och att kravet på dokumentation och 

uppföljning i dagens förskolor har ökat. Det är vanligt att dessa faktorer påverkar 

verksamhetens arbete med högläsning till det negativa. Dock anser Edwards att vad man än 

fokuserar på i verksamheten är det viktigt att ge barnen så många tillfällen som möjligt att få 
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umgås med böcker i leken, ensamma, tillsammans med vuxen enskilt eller i grupp. Att man 

försöker göra högläsningen till ett lustfyllt och rogivande tillfälle både för barnen och 

pedagogen.
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4. Metod  

I detta kapitel presenteras den metod vi valde att använda oss av i studien. Vidare i kapitlet 

kommer det ges en beskrivning av hur urvalet utformats, hur intervjuerna har genomförts, hur 

empirin har bearbetats och avslutningsvis kommer viktiga etiska aspekter beröras.  

4.1 Val av metod 

Under en kvalitativ forskningsintervju mellan två personer byggs kunskap upp, detta för att 

det sker ett samspel och utbyte av synpunkter kring ett gemensamt ämne. Detta anser Kvale 

(1997) och förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun är en metod som har för avsikt att 

försöka förstå de intervjuades syn på ett ämne, deras erfarenheter samt synliggöra deras 

livsvärld. Det är alltså inte de vetenskapliga förklaringarna som står i fokus i kvalitativa 

forskningsintervjuer.  

Kvale (1997) förklarar att en forskningsintervju fortfarande är professionell även om den 

bygger på vardagliga samtal. Det är forskarens ansvar att strukturera intervjun, skapa ett syfte, 

introducera ämnet, ställa frågor och kritiskt följa upp den intervjuades svar. Kvale påstår även 

att kvalitativa forskningsintervjuer är halvstrukturerade och förklarar att en sådan intervju 

varken har ett öppet samtal eller ett strikt strukturerat frågeformulär. Dessa intervjuer utförs 

utifrån en intervjuguide med utvalda teman som kan ses som förslag till frågor. Vi valde 

därmed att utföra halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer då vår studie undersöker 

förskollärares syn på och arbete med bilderböcker och dess koppling till språkutveckling. Det 

var alltså förskollärarnas erfarenheter och syn på detta som stod i fokus under intervjuerna.  

Johansson och Svedner (2010) anser att när man utför kvalitativa intervjuer bör man helst 

avända sig av ljudinspelning. Därmed valde vi att spela in våra intervjuer med hjälp av våra 

lärplattor, där de sedan sparas under en tid och för att sedan makuleras. Johansson och 

Svedner menar även att det är viktigt att få deltagarens tillstånd och försäkra denne om att 

inga andra än forskarna har tillgång till det inspelade. Detta försäkrades både i följebrevet och 

inleddes även med innan intervjun.  

4.2 Urval   

Studiens syfte var att undersöka förskollärares syn på och arbete med bilderböcker och dess 

koppling till språkutveckling. Därmed var det främsta kriteriet i urvalet av deltagare att 

samtliga skulle vara utbildade förskollärare. Vi valde att innan kursstart kontakta 

förskolechefer på olika förskolor runt om i kommunen, detta för att de känner sin verksamhet 

bäst och kan ställa förfrågan om intervju direkt till avdelningarna eller personal som de vet 

kan ställa upp. För att öka våra chanser att få det antal intervjuer vi tänkt oss, valde vi ut 

förskolechefer som ansvarade för fler än en förskola. Det visade sig dock vara svårt att få den 

respons vi behövde och vi valde därmed att själva kontakta förskolor direkt, i hopp om att få 

ihop de antal deltagare vi behövde för studien.Om ett medgivande gavs vid samtalet stämdes 

träff direkt vid en tidpunkt som passade för deltagaren, vid mailkontakt stämdes träff i senare 

mail. 
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Johansson och Svedner (2010) anser att det är passande att välja deltagare med olika 

erfarenhetsbakgrunder just för att få skilda uppfattningar och få en variation på intervjuerna. I 

studien medverkade åtta deltagare. De var alla utbildade förskollärare i åldrarna 20-50 år, från 

en medelstor stad i norra Sverige. Deltagarna arbetade på olika förskolor, detta för att få en 

sådan bred bild av vårt ämne som möjligt. Förskolorna var både kommunala och privata. Vi 

kommenterar dock inga eventuella skillnader mellan kommunala och privata förskolor, 

eftersom det ligger utanför vårt syfte.  

4.3 Genomförande av intervjun 

I denna studie användes halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer som genomfördes  

med en intervjuguide som stöd (se bilaga 2). Intervjuguiden är utformad utifrån studiens syfte 

och forskningsfrågor och i utformningen har vi utgått ifrån Johansson och Svedner (2010) 

som menar att öppet formulerade frågor kan varieras på många olika sätt. Intervjuguiden (se 

bilaga 2) skickades med följebrevet (se bilaga 1) i förväg för att deltagarna skulle få en chans 

att förbereda sig.  

Vi delade upp intervjuerna och tog fyra var, detta för att kunna vara så effektiva som möjligt 

och kunna vara flexibla i tidsbokningarna med deltagarna. Intervjuerna genomfördes på 

respektive arbetsplats, detta för att kunna anpassa intervjun efter deras rutiner och 

ramfaktorer. Kvale (1997) menar att det är viktigt att välja plats för intervjun där deltagaren 

känner sig trygg nog för att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Intervjuerna inleddes 

med en presentation och en genomgång av informationen i följebrevet. Några hade läst 

igenom det noggrant och förberett sig och andra inte. Vi tydliggjorde att det var fullt möjligt 

att avbryta intervjun när helst de ville och att ljudupptagning skulle används under 

intervjuerna via våra lärplattor. Det var även viktigt att betona att det inspelade materialet 

sparas, enbart för oss, för att sedan makuleras. Därefter utgick vi från intervjufrågorna, men 

var öppna för att ställa följdfrågor om oklarheter uppstod och där vi upplevde att deltagaren 

behövde förtydliga sitt svar. 

4.4 Bearbetning av data 

Att man själv utför transkriberingen av sitt insamlade material anser Dalen (2007) är viktigt 

just för att forskaren ska få möjlighet att verkligen bekanta sig med datan. Vi valde därmed att 

transkribera våra egna intervjuer så nära intervjutillfället som möjligt. Detta för att ha 

intervjun färskt i minnet och för att kunna tyda eventuellt svårhörda ord under inspelningarna. 

För att kunna kategorisera den insamlade datan behövde vi bearbeta transkriberingarna för att 

lättare kunna urskilja likheter, olikheter och dylikt, detta utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

Därefter sammanställdes det bearbetade material till en löpande text under rubriker med 

koppling till våra forskningsfrågor, med de delar från transkriberingarna som vi ansåg var 

betydelsefulla för vår studie. Fingerade namn användes och dessa valdes av oss själva. För att 

lägga tyngdpunkt vid vissa uttalanden valde vi även att ibland citera deltagarens uttalande. 

Genom att visa citat från intervjuerna menar Johansson och Svedner (2010) att resultatets 

innehåll blir mer konkret och tydligt. 
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4.5 Förförståelse och tillförlitlighet 

Patel och Davidsson (2011) menar att ingen föds som ett tomt blad  och vi tolkar detta som att 

alla bär med sig olika kunskaper och erfarenheter vilket kan påverka ens förförståelse kring 

ett ämne. Vi  var väl medvetna om att vår förförståelse som vi tillägnat oss genom praktiska 

erfarenheter, teoretiska kunskaper och vår snart genomförda utbildning kunde påverka 

studiens resultat. Inom hermeneutiken (kan beskrivas som tolkningslära) ses förförståelsen 

som en viktig aspekt att ta hänsyn till i strävan efter förståelse enligt Patel och Davidsson.  

Under genomförandet av denna studie strävade vi efter att vara medvetna om vår förförståelse 

kring ämnet, men att inte låta det prägla våra tolkningar och slutsatser kring resultatet. Enligt 

Patel och Davidsson (2011) är en forskares bedömningar och värderingar betydelsefulla för 

studiens tillförlitlighet, vilket är något vi tagit i beaktning i bearbetningen av resultat och 

analys. Genom transkriberingarna kunde vi gå tillbaka och analysera svaren tillsammans, 

vilket var till en fördel då vi många gånger kunde upptäcka samband som den andra missat. 

Vi har även varit väl medvetna om att denna studie enbart visar en bild utifrån åtta 

förskollärares svar och kan därmed inte generaliseras. För att kunna generalisera i ett större 

sammanhang krävs en mer omfattande studie, något som vi i detta fall inte hade möjlighet till. 

4.6 Forskningsetiska överväganden   

Något som Johansson och Svedner (2010) belyser är att examensarbeten måste bygga på 

respekt för de människor som deltar och en medvetenhet kring forskningsetik ses som högst 

betydelsefull för resultatet av intervjuer. Vi valde därmed att förhålla oss till Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer. I alla forskningsetiska överväganden är det viktigt att 

förhålla sig till den enskilda individen. Vetenskapsrådet menar att utifrån individen finns det 

fyra huvudkrav. Informationskravet innebär att deltagarna ska få ta del av studiens syfte. 

Samtyckeskravet riktar sig till att deltagarna själva har rätten att bestämma över sin 

medverkan, och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan negativa följder. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter kring de medverkande förblir anonyma, samt att 

allt insamlat material makuleras efter avslutad studie. Det sista kravet är nyttjandekravet, 

vilket innebär att uppgifter kring deltagarna endast får användas till den aktuella studien. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14) 

Genom att visa respekt för de människor som deltar, menar Johansson och Svedner (2010) att 

förtroendet kommer öka och på så vis blir de involverade mer motiverade. Under hela studien 

förhöll vi oss till dessa etiska krav, då det var viktigt för oss att deltagarna kände sig trygga, 

respekterade och väl medvetna om hur deras medverkan innebar. I vårt följebrev (se bilaga 1) 

informerades deltagarna om att deltagandet i studien var frivillig och konfidentiell, vilket 

innebar att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan och att inga namn eller 

förskolor skulle offentliggöras. Detta för att skydda deras rättigheter och integritet.
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av intervjuerna och avslutar med en 

analys. Vi vill poängtera att alla deltagare är utbildade förskollärare. Deras namn är fingerade 

och vi har valt att inte lämna ut exakta siffror angående ålder och årtal som verksamma 

förskollärare, detta för att vi vill bevara deltagarnas identitet.  

Tabell 1: Presentation av deltagarna: 

 

Namn: 

 

Ålder: 

Verksam som 

förskollärare: 

 

Barngrupp: 

Calle 20-25 år 0-5 år 1-2 år 

Annica 35-40 år 10-15 år 1-5 år 

Emma 40-45 år 20-25 år 4-5 år 

Eva 35-40 år 15-20 år 1-5 år 

Sandra 25-30 år 5-10 år 3-4 år 

Angelica 35-40 år 10-15 år 1-2 år 

Ulrika 45-50 år 0-5 år 1-3 år 

Catarina 45-50 år 20-25 år 3-5 år 

 

5.1 Förskollärares tolkning av kopplingen mellan läroplanen och bilderböcker 

Av de åtta deltagande förskollärarna anser alla att läroplanen är en självklar del i deras 

verksamhet, men hur den används i relation till bilderböcker skiljer sig åt. Fem av de åtta 

deltagarna nämner temaarbeten som ett arbetssätt för att uppnå strävansmålen i läroplanen. 

Ulrika förklarar att om de till exempel arbetar med ’brandvecka’ sätter de upp mål utifrån 

läroplanen som ska beröra temat. Utifrån det väljer de sedan ut böcker som är relevanta och 

kan ge barnen en ökad förståelse om det som de vill uppmärksamma, och på så sätt kopplar de 

bilderböcker till läroplanen. Ulrika förklarar även att det inte finns något direkt kopplat till 

bilderböcker och litteratur i läroplanen, något som även framgick i intervjun med Emma.  

Däremot förklarar Emma vidare att det finns så mycket mer i läroplanen som man ska arbeta 

utifrån och att de försöker få in det genom böckernas hjälp. Hon förklarar att vi inte har i 

uppdrag att lära barnen, utan visa, förklara och berätta för att ge dem möjligheten att lära. 

”Och vad är då bättre då, än att en bok kan hjälpa oss i berättandet?” Att det finns mer i 

läroplanen att utgå ifrån framgick även i intervjun tillsammans med Eva. Hon förklarar att i 

läroplanen står det att barnen ska få en väl avvägd dagsrytm och att det även är en viktig 

aspekt i deras läsvila. Något som alla åtta deltagare lyfter är att läsningen ska vara lustfylld 

och främja fantasin, något som går att finna i läroplanen. I intervjun med Catarina framgick 

det att läroplanen ligger till grund för deras arbete med bilderböcker, men att glädjen är den 

stora delen av deras läsning och varför de läser. Under intervjuerna framgick det att två 

deltagare ansåg att läroplanen inte låg till någon grund i deras arbete med bilderböcker och 

högläsningen i den vardagliga verksamheten. En av dessa var Sandra som förklarade att det i 

så fall skulle vara under deras temaarbeten som de arbetar med bilderböcker utifrån 
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läroplanen, men att de under till exempel läsvilan inte hade någon medveten tanke utifrån 

läroplanen i deras upplägg.  

5.2 Hur ser förskollärare på bilderböckers betydelse för barns språkutveckling? 

Alla åtta förskollärare belyser samtalet under läsningen som en viktig del i barnens 

språkutveckling.  De anser alla att bilderna blir en central del av samtalet då det är i bilderna 

barnens eget intresse kommer fram. Catarina förklarar att i samtalet får man möjlighet att se 

vad barnen har förstått av boken. Hon betonar även spänningen i dialogen då barn många 

gånger upptäcker detaljer och samband som hon kanske har missat, och att på så vis blir även 

den vuxne utmanad i samtalet. Två av deltagarna förklarar att bilderna även blir ett medel för 

barnen att upptäcka nya begrepp och samband. I intervjun med Calle framgick det att 

bilderböcker kan användas som ett redskap för att få in exempelvis matematik, samtidigt som 

man tränar på språket. Han förklarar att utifrån bilderna kan de till exempel uppmärksamma 

olika matematiska begrepp, så som bakom, framför och under. Under intervjun med Annica 

framgick det att det ingår mycket mer i användningen av bilderböcker än bara språk. Utifrån 

deras verksamhet förklarar Annica att de arbetar mycket med värdegrunden och att 

bilderböcker blir ett bra hjälp i det, till exempel kring hur man är en bra kompis.  

Under två av de åtta intervjuerna framgick det att det är viktigt att pedagoger tänker på vilket 

språk de använder i samtalen kring böckerna. Angelica förklarar att man måste vara medveten 

om vilka frågor man ställer till barnen, så det inte enbart blir ja- och nej-frågor. Detta för att 

hon anser att i samtalet ska barnen få möjlighet att tänka och använda sitt språk, därmed 

behöver pedagogen vara medveten om hur denne ställer frågor till barnen. I intervjun med 

Eva framgick det att i deras verksamhet strävar de efter att använda ett korrekt språk med 

barnen, att man inte förkortar ord eller meningar och om man upprepar något ett barn sagt, så 

härmar man inte barnet utan man säger det rätta ordet. Eva ger exempel på Max-böcker där 

språket består av få ord. Eva menar att det däri ligger en utmaning för pedagogerna, då de 

måste utveckla språket vidare i högläsningen för barnen, då barnens meningsbyggnad annars 

kan bli fel. 

Även om alla åtta förskollärare ansåg att bilderna spelade en stor del i samtalet, betonade de 

även textens roll. Under intervjun med Emma betonade hon att det är viktigt med en balans 

mellan text och bild, men att balansen avgörs beroende på barnens ålder. Relationen mellan 

text och bild i förhållande till barnens ålder var något som framgick i alla åtta intervjuerna. 

För de yngre barnen förklarade deltagarna att bilderna blir det som de utgår mer ifrån medan 

texten blir ett stöd för att berätta handlingen. Fem av deltagarna förklarade att då de arbetar 

tillsammans med yngre barn får bilderna större betydelse än texten, men att när barnen blir 

äldre får texten en ännu mer framträdande roll. I intervjun med Sandra förklarar hon att de 

små barnen inte alltid har samma koncentration att lyssna på en text, som de äldre barnen. 

Detta framkom även i intervjun med Calle som menar att med de äldre barnen kan texten få 

en annan betydelse och man kan arbeta vidare med boken på ett annat sätt. Han förklarade att 

med de äldre barnen kan de låta barnen få rita eller berätta hur de tror ”Anna kände sig när det 

här hände” och så vidare. I intervjun med Emma förklarade hon att i texten är det den som 

läser, förskolläraren, som kommer fram. Denne kan ställa frågor till barnen som lyssnar, 

frågor om vad som sägs i texten eller om ett ords betydelse och sedan dra paralleller. Men 
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gällande bilderna är det den som lyssnar, barnen, som kommer fram. Emma förklarade vidare 

att det är i bilderna barnens intressen och frågor kommer fram, något som framkom även i de 

övriga intervjuerna.  

Fyra av deltagarna poängterade att de i deras arbete med bilderböcker strävar efter att väcka 

ett intresse för böcker och läsning hos barnen, i hopp om att främja deras språkutveckling. En 

av dessa var Catarina. I hennes intervju framgick det att läsningen är något hon känner starkt 

för och hon betonade vikten av att läsa varje dag för att främja barnens språkutveckling. 

Catarina förklarade även att i takt med all media och teknik barnen kommer i kontakt med 

idag, tror hon att bokens ställning har tagit mycket stryk. Catarina menar här att förskollärare 

har en jätteviktig roll. Förskolan måste bli ett bättre komplement till hemmet än idag och låta 

barnen få mer möjligheter att ta del av böcker och läsning, anser hon.  

5.3 Vilka faktorer påverkar förskollärares val av bilderböcker? 

I samtliga intervjuer framgick det att de alla strävar efter att låta barnen vara delaktiga i val av 

böcker, men hur det ser ut skiljer sig åt bland deltagarna. Två av förskollärarna, Calle och 

Angelica, förklarade att då de arbetar med de minsta barnen blir det de vuxna som väljer 

böckerna. De försöker dock vara uppmärksamma på vad barnen är intresserade av och väljer 

böcker utifrån det. Calle förklarar vidare att de i hans verksamhet har en ansvarspedagog som 

ansvarar för att se till att det finns böcker som möter aktuella behov och barnens intressen. I 

Angelicas verksamhet är biblioteket till en stor hjälp i deras val av böcker då de har färdiga 

boklådor med olika teman och att de även brukar ringa dit och förklara vad de arbetar med så 

tar bibliotekarien fram en sådan låda. Hon förklarar även att biblioteket har bokombudsträffar 

där de bjuder in pedagoger från olika förskolor. Under dessa träffar informerar de om nya 

titlar, deras boklådor och annat viktigt i bokväg.  

Även i Sandras intervju framgick det att i hennes verksamhet är det pedagogerna som väljer 

böcker. Då de inte har tillgång till ett bibliotek använder de sig istället av bokbussen som 

kommer en gång i månaden. Eftersom bokbussen kommer till förskolan kring klockan 14.00, 

förklarar Sandra att barnen tyvärr inte har möjlighet att följa med och låna böcker eftersom 

barnen äter mellanmål vid denna tid. De har ett nära samarbete med bokbussen och har i 

förväg beställt böcker utifrån aktuella temaarbeten. Hon nämner även att de har en stående 

beställning av böcker som berör mångfald och kulturella skillnader. Detta är ett gemensamt 

beslut inom arbetslaget, då förskolan ligger i ett homogent och priviligierat område. Sandra 

förklarar att genom böckerna vill de visa att alla inte ser likadana ut eller har det lika gott 

ställt. Hon reflekterade även över hur de skulle kunna göra barnen mer delaktiga. Hon menar 

att de skulle kunna fråga och låta barnen önska mer, samt observera vilka typer av böcker 

barnen gillar.  

Utöver Sandra var det två andra deltagare som nämnde bokbussen. Emma förklarar att de 

tidigare använt sig av bokbussen men då de låg 1km för nära gränsen fick de inte längre 

använda sig av tjänsten ”… till den stora sorgen måste jag få säga”. Angelica nämner även 

gränsen för vilka förskolor som får använda sig av bokbussen. Hon förklarar att gränsen ligger 

precis bakom deras förskola vilket hon tycker är väldigt tråkigt då de har så långt till 

biblioteket. Vidare förklarar hon att det går att gå med de äldsta och kanske de mellersta 
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barnen på förskolan till biblioteket och att man sedan tar bussen tillbaka. Men Angelica menar 

att det ändå är en bit dit och att det samtidigt blir en kostnadsfråga.  

I fem av intervjuerna visade det sig att de tar med sig barnen till biblioteket, detta för att göra 

dem delaktiga i valet av böcker. De förklarade även att de ibland tar med sig hela barngruppen 

och ibland ett färre antal barn, beroende på situationen. En av förskollärarna lyfter svårigheten 

att gå med hela barngruppen till biblioteket, då det ändå är en bit att gå och att det kan vara 

jobbigt för barnen. På deras avdelning använder de sig av något som kallas ”Veckans 

kompisar” då två barn bland annat får ta med en valfri bok hemifrån som de tillsammans kan 

läsa under samlingen eller läsvilan. Dessa två barn kan även istället för hela barngruppen, få 

följa med och låna böcker när tillfälle ges. Två deltagare, Eva och Annica, förklarar att alla 

deras barn får följa med till biblioteket och att alla åldrar, både vuxna och barn, är delaktiga i 

val av böcker. På Evas avdelning är pedagogerna tydliga med att förklara för barnen att de ska 

kolla igenom böckerna innan för att se om de tycker att de verkar spännande eller inte.  

Något gemensamt för alla deltagare är att de försöker låna böcker utifrån barnens intressen 

men även utifrån ett aktuellt tema eller något som de särskilt vill uppmärksamma. Tre av 

dessa förklarar dock att även om barnen får välja böcker så väljs majoriteten av böckerna av 

pedagogerna. Flera av deltagarna nämner även att de alltid försöker låna böcker som ska 

motverka den könsstereotypa bilden av flickor och pojkar. Under samtliga intervjuer framgick 

det att förskollärarna ibland väljer bort olika typer av böcker. Vilka böcker som väljs bort 

skiljer sig åt bland deltagarna. Två deltagare nämner böcker som innehåller döden. Emma 

förklarar att många böcker, framförallt 70-talets liberala böcker, kan beröra ämnet för 

omfattande. Hon menar att barnen vet vad döden är men att vissa böcker kan bli för stora och 

frågor kan komma upp som hennes barn inte är i närheten av: 

Precis som hur ett barn blir till, man behöver inte berätta ingående för en 

femåring utan det räcker med att man pussas och kramas, likväl som 

döden- jo man dör och så hamnar man i jorden. Så sånt väljer vi bort 

(Emma).  

Angelica menar att i böcker om döden måste man vara beredd på att möta frågor som dyker 

upp, om man har råkat låna en sådan bok. Ett flertal av deltagarna nämner även att de försöker 

välja bort böcker som bland annat kan innehålla kränkande behandlingar, våld och vapen, 

grovt språk eller böcker med pratbubblor. Calle nämner även att i hans verksamhet försöker 

de att inte enbart välja böcker som innehåller kärnfamiljen, utan böcker som även visar på 

andra familjekonstellationer. Böcker på annat språk förklarar Eva att de väljer bort om de inte 

har det språket i barngruppen. Detta för att det kan finnas andra förskolor eller familjer som 

kan behöva det bättre.  

5.4 Vilken syn har förskollärare på bilderböcker? 

Samtliga deltagare ansåg att bilderböcker är en central del i deras verksamhet. De förklarade 

även att de strävar efter en öppen miljö där barnen själva har tillgång till böcker, så att de 

närhelst de vill kan sätta sig ned och bläddra i en bok. Detta var något som bland annat 

Annica belyste genom att säga: ”böcker är det viktigaste man kan ge sitt barn”.  
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Samtliga deltagare hade liknande åsikter om vad som gör en bilderbok bra. En bilderboks 

innehåll ska framförallt bestå av mycket bilder. Dessa ska vara stora, detaljrika, fina färger, 

gärna innehålla någon form av sensmoral, samt locka och ge barnen möjlighet att använda sin 

fantasi. Två av deltagarna belyste dock att bilderböckerna ska vara lustfyllda både för 

pedagogerna och barnen. En av dessa är Catarina som nämner att hon tycker att det är svårt att 

läsa en bok som hon inte själv tycker om. Fortsättningsvis kan även bilderna vara en 

utgångspunkt för samtal då många av deltagarna menar att bilderna kan innehålla dolda 

budskap och detaljer i förhållande till texten. ”Det är inte bara texten som avgör, utan det kan 

hända något på sidan om. Det tycker jag är en bra bilderbok” – Emma.  

Samtliga deltagare förklarade att sambandet mellan text och bild är viktigt och att det i viss 

mån bör finnas en koppling mellan dessa. I intervjun med Eva framgick det att hon anser att 

en bra balans mellan text och bild vore det allra bästa. Detta var även något som Calle 

nämnde, men han förklarade även att det är viktigt att pedagogerna har ett bra förhållningssätt 

för att kunna finna denna balans. Något som samtliga deltagare betonade var att balansen 

mellan text och bild skiljer sig åt beroende på barns ålder. För de yngre barnen blir bilderna 

mer betydelsefulla, medan för de äldre barnen blir texten mer framträdande. Utifrån 

sambandet mellan text och bild förklarade Sandra att bilderna blir ett stöd för barnen i att 

förstå texten och innehållet. Samtidigt blir det ett ytterligare stöd i att kunna vidareutveckla 

boken genom att ställa frågor kring sådant som kanske inte finns med i texten, då barnen ofta 

finner svar i bilderna. Att texten kan visa en sak medan bilderna visar något annat var det 

många deltagare som belyste. I intervjun med Emma gav hon exempel på ”Pettson och 

Findus” och förklarade att där säger texten mycket medan bilderna säger hundra gånger mer.  

Under intervjuerna framgick det att alla deltagare anser att bilderböcker går att använda till 

alla åldrar. Angelica menar att det handlar om att anpassa läsandet utifrån sin barngrupp, 

något som även framgick i de övriga intervjuerna. Ulrika ger exempel på detta genom att 

förklara att de flesta böcker för de yngre barnen kan man även använda för de äldre. Hon 

menar att de äldre barnen tycker att det är jätteroligt att titta i de böcker som finns på 

småbarnsavdelningarna och att ”Halvan-böckerna” är ett exempel på böcker som fungerar i 

alla åldrar. Fortsättningsvis förklarar Ulrika att det är svårare åt det andra hållet, det vill säga 

att få in böcker från storbarnsavdelningen till de yngre då de kan bli för svåra för dem att 

förstå. Emma menar dock att även om böcker med exempelvis mycket text inte kan tyckas 

passa för en småbarnsavdelning så kan man alltid titta på bilderna och att man berättar utifrån 

dem. Om man utgår mer ifrån bilden än texten eller om man läser en bok med lite text, menar 

däremot Eva att det krävs mer av pedagogerna för att barnen ska få ut något av boken.  

Under samtliga intervjuer poängterade deltagarna vikten av att läsa. Fem av dessa menade att 

genom att barnen får komma i kontakt med böcker och läsning, hoppas de skapa ett intresse 

och nyfikenhet hos barnen som de senare kan ta med sig vidare. I Catarinas verksamhet läser 

de väldigt mycket eftersom att de verkligen tror på att läsning lägger grunden för barnens 

senare språk- och skrivförståelse. Tre av deltagarna relaterade till nyheter och forskning och 

menade att man läser allt mindre idag samt att man kan se sjunkande skolresultat i läsning. De 

menar därmed att det är viktigt att i förskolan försöka ge barnen ett intresse tidigt.  
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5.5 Vad anser förskollärare att bilderböcker har för betydelse i förskolan? 

Bilderböcker är ett vardagligt inslag i samtliga deltagares verksamheter, men vilken funktion 

bilderboken fyller skiljer sig åt. Bilderboken används både vid spontana lässtunder, vid 

läsvilor, till temaarbeten eller andra projekt så som läsverkstad. Samtliga deltagare förklarar 

att de läser för barnen dagligen. Sju av dessa förklarar att de läser vid läsvilan efter lunchen, 

men även vid spontana tillfällen på både barnens och pedagogernas initiativ. En av deltagarna, 

Ulrika, förklarar att i hennes verksamhet har de inga förbestämda lässtunder, men att de ändå 

försöker läsa för barnen någon gång under dagen. Detta på grund av att de är ett nytt arbetslag 

som ännu inte har hunnit diskutera hur de vill lägga upp verksamheten. Fortsättningsvis 

förklarar Ulrika att läsningen oftast förekommer på barnens initiativ eller att pedagogerna 

ibland tar initiativet.  

Huruvida deltagarna planerar inför högläsningen skiljer sig åt. Två av deltagarna förklarar att 

de inte planerar inför högläsningen, mer än att de utgår ifrån vilka böcker barnen har valt. Sex 

deltagare förklarar däremot att de planerar inför läsningen, men att planeringarna är väldigt 

kortfattade. Det gemensamma som framgick under alla deltagarnas intervjuer var att läsvilans 

innehåll och upplägg utgår ifrån barngruppen, exempelvis vad barnen är intresserad av och 

utifrån barnens dagsform. Emma förklarar att deras läsvila kan se olika ut beroende på hur de 

känner att barnen orkar. Hon nämner att böckerna alltid är det centrala under högläsningen, 

men vad de gör runt omkring boken skiljer sig åt. Barnen kan förutom en läsvila, även få en 

rit- eller pysselvila där man utgår från bokens innehåll. Angelica berättar att det viktigaste 

inför deras lässtunder är att veta vilket syfte man har och därför är planeringarna inte så 

utförliga.  

Angående syftet med högläsningen så visade det sig att förskollärarens egen syn i förhållande 

till avdelningens gemensamma syfte kunde skilja sig åt. Många menade att avdelningens syfte 

var att tillsammans få en lugn stund eller att de helt enkelt inte hade ett gemensamt syfte. Två 

av deltagarna betonade även glädje som en viktig del i deras syfte. Catarina är en av dem som 

belyser glädje och nämner att högläsningen ska vara glädjefylld, ”har du valt en bok som du 

känner att det här går hem, då längtar man ju själv också.”. Calle nämner att en aspekt i deras 

gemensamma syfte är att de inte vill att läsning ska bli som en övergångsfas till andra 

aktiviteter. Gällande förskollärarens eget syfte, förklarar Sandra att genom högläsningen vill 

hon ge barnen ett intresse för böcker och läsning samt få träna sin fantasi. ”Jag är ju själv en 

läsare som läser mycket, så att jag vill ju såklart förmedla det intresset till barnen”. Men 

gällande deras gemensamma syfte i verksamheten blir läsvilan ett tillfälle där barnen kan få 

vila och komma ned i varv. En annan som nämner vilan i deras syfte är Eva. Hon förklarar att 

syftet med högläsningen i första hand är att utveckla barnens språkutveckling, men också för 

att barnen ska få en lugn stund. Hon menar att ”barn idag är väldigt stressade” och att det är 

viktigt att visa att det är okej att kunna varva ner och ta det lugnt emellanåt. Däremot anser 

hon att de inte har något gemensamt syfte med läsvilan i arbetslaget.  

5.6 Analys 

Läroplanen 

I resultatet framgick det att bilderboken är en central del i förskolan och att högläsning är en 

aktivitet som sker dagligen i deltagarnas verksamheter. Man kan även se att bilderböcker 
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används till temaarbeten, vid spontana och planerade läsvilor eller andra 

högläsningssituationer. Detta går att koppla till Simonsson (2006) som menar att bilderböcker 

har en lång tradition och en given plats i förskolans dagliga verksamhet. Det framgick även i 

resultatet att läroplanen beskrivs som en självklar del i arbetet med bilderböcker när det gäller 

temaarbeten, men inte lika självklar i arbetet med högläsning. Flera av förskollärarna menade 

att de utgår från strävansmål som berör andra delar av uppdraget i sina temaarbeten, 

exempelvis mål kring matematik eller värdegrunden och att bilderböcker blir ett sätt att arbeta 

med dessa. Bilderböcker kan på så vis ses som ett medel för att nå andra strävansmål ur 

läroplanen. Två av deltagarna förklarade att de inte ser någon direkt koppling mellan 

bilderböcker och läroplanen, något som Simonsson (2006) och Kåreland (2009) även nämner. 

De förklarar att det inte finns någon konkret skrivning gällande bilderböcker eller läsning i 

läroplanens strävansmål, men att det går att finna mycket som kan tänkas innefatta 

bilderboksanvändning beroende på hur man tolkar innehållet. Hur läroplanen ligger till grund 

för förskollärarnas arbete med högläsning skiljde sig åt. Två deltagare ansåg att läroplanen 

inte låg till någon grund i deras arbete med högläsning. Däremot kan vi se utifrån svaren från 

de övriga att det finns ett medvetet tänk utifrån läroplanen till högläsningen, men att varje 

tillfälle kanske inte är planerad i förväg. 

Planering, arbetssätt och syfte  

Edwards (2008) betonar vikten av att ha en medveten tanke, det vill säga en pedagogisk 

strategi i hur pedagoger planerar högläsningssituationer. Det som framkom i resultatet 

angående deltagarnas planeringar inför högläsningen var att planeringarna oftast är kortfattade 

eller obefintliga och utgår från barnens intressen och dagsform. En av deltagarna nämnde att 

det viktigaste inför deras lässtunder var att veta vilket syfte de har med läsningen och därmed 

är deras planeringar inte så utförliga. Även om deltagarna arbetar med högläsning på olika sätt 

kan vi se att glädje är en stor del av deras läsningen och att det ska vara roligt och lustfyllt för 

de som deltar. Gällande syftet med högläsning kunde man se en skillnad mellan 

förskollärarens egen syn i förhållande till avdelningens. Det är vanligt i förskolan att 

högläsningen används som ett tillfälle att samla och lugna barnen, enligt Granberg (2006). 

Detta går att koppla till avdelningarnas syfte som präglades av att högläsning ska vara ett 

tillfälle för barnen att få en lugn stund och komma ner i varv. En deltagare lyfte även att det 

inte bör bli en övergångsfas mellan olika aktiviteter, medan en annan deltagare betonade 

högläsning som en språkutvecklande aktivitet. Utifrån deltagarnas svar på sina egna syften för 

högläsning kan man se att glädjen och att väcka ett intresse hos barnen för böcker och läsning 

var något som betonades. Även om vi utifrån resultatet kan se att deltagarna oftast har en 

tanke med sin högläsning, framgick det även att det inte alltid fanns ett gemensamt syfte i 

arbetslaget kring högläsning eller planerade lässtunder. Edwards (2008) förklarar att faktorer 

så som stora barngrupper och personalbrist kan påverka förskolans arbete med högläsning till 

det negativa. En av deltagarna nämnde just detta och menade att de inte har några planerade 

lästunder eller ett gemensamt syfte, samt att läsningen oftast sker på barnens initiativ. 

Deltagaren förklarade vidare att då de är ett nytt arbetslag har de inte haft möjlighet att sitta 

ner och diskutera tillsammans kring dessa frågor ännu.  
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Synen på bilderboken och pedagogernas roll 

I resultatet framgick det att deltagarna ser bilderböcker som ett naturligt inslag i förskolan, 

samt att de alla delar en liknande definition av vad en bilderbok är. Rhedin (1992) och 

Nikolajeva (2000) menar att en bilderbok förmedlar en historia genom att kombinera två olika 

kommunikationsformer, text och bild. Detta var något som framgick även hos deltagarna som 

menade att bilderböcker ska innehålla mycket bilder, samt där bild och text ska samspela i 

viss mån. Något som även framgick i resultatet var att det är viktigt att bilderna är detaljrika, 

väcker nyfikenhet och ger barnen möjlighet att använda sin fantasi.  

Något som även går att se bland deltagarna är att böcker och läsning är något de anser är 

betydelsefullt. De poängterar vikten av att läsa och menar att det är viktigt att de ger barnen 

möjligheter att komma i kontakt med böcker, både själva och tillsammans med vuxna. Även 

Simonsson (2006) nämner detta och menar att vuxna har en viktig roll i att försöka skapa ett 

intresse för läsning hos barnen genom högläsning. Detta fortsatta intresse för böcker och 

läsning är även något som betonas i resultatet som ett av deltagarnas argument för vikten av 

läsning och böcker. En annan aspekt av läsningens betydelse som lyftes fram i resultatet var 

att barn läser allt mindre idag, samt sjunkande skolresultat i läsning.  Detta går att koppla till 

Simonsson som tagit del av studier som visar att barn i åldrarna tre till åtta år idag läser allt 

mindre. I och med denna förändring av barns läsande framgick det i resultatet att förskolan 

har en viktigt roll i att stötta barnens läsande, erbjuda dem böcker och läsning för att på så viss 

försöka väcka ett intresse.  

Samtalets betydelse kring böcker 

I resultatet framkom det att samtliga deltagare belyser samtalet under läsningen som en viktig 

del i barnens språkutveckling. Deltagarna menar att man i samtalet kan diskutera bokens 

innehåll, få in nya begrepp och att barnens egna funderingar och tankar kan få komma fram. 

Detta anser även Svensson (2009) som nämner att samtalet kring texten har en större effekt på 

språkutvecklingen än om man inte diskuterar innehållet alls. Däremot anser deltagarna att det 

är bilderna som blir en central utgångspunkt för samtalen. En av deltagarna förklarar att det är 

i samtalet som de ser om barnen har förstått innehållet i boken och att barn ofta upptäcker nya 

detaljer i boken som pedagoger lätt missar. Detta kan kopplas till Dominiković et al. (2006) 

som anser att barns förståelse av texten ofta styrs av illustrationerna och att det därför är 

viktigt att stimulera barns intresse för bilderna. Även om samtliga deltagare belyser bilderna 

som en viktig del i samtalet vid läsning så betonar även alla textens roll. En av deltagarna 

förklarar att det är viktigt med en bra balans mellan text och bild. Detta är en åsikt som kan 

kopplas till Dominiković et al.som förklarar att det finns tre viktiga beståndsdelar vid 

högläsning, vilka är relationerna mellan bild, text och samtal. Det framgår även att barns ålder 

har betydelse för bokens innehåll. Flera av deltagarna som arbetar med yngre barn anser att 

bilderna blir viktigare, medan en av deltagarna förklarar att texten får en annan betydelse för 

de äldre barnen och att de kan arbeta mer utifrån böckerna. Detta är även något som Granberg 

(2006) också anser då hon förklarar skillnaden mellan vad en bra pekbok för barn mellan ett 

och två år bör innehålla och när barnen blir äldre (tre till fem år) ökar intresset för att få veta 

mer om bokens innehåll och då blir texten mer framträdande.  
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Deltagarna beskriver vikten av att ha samtal med barnen om böckerna och dessas innehåll, där 

samspelet mellan vuxen och barn blir betydelsefullt. Smidt (2009) som tar utgångspunkt i 

Vygotskijs teorier betonar samspelets betydelse för lärandet. Smidt menar att lärandet är 

socialt och sker i samspel med andra och där en vuxen som lyssnar, stöttar och uppmuntrar 

barnens frågor blir viktig för barnens utveckling. Även Benckert, Håland och Wallin (2008) 

lyfter samspelet och menar att det är betydelsefullt för barn att få omges av ett rikt språk, där 

de får ta del av många olika begrepp och samtal, samt där de själva får möjlighet att formulera 

sina tankar och behov. Så även om deltagarna själva inte nämner samspel direkt går det ändå 

att återfinna i deras svar kring samtalen med barnen.  

Val av bilderböcker 

Hur deltagarna väljer böcker för högläsning skiljer sig åt, däremot syns det i resultatet att alla 

strävar efter att låta barnen vara delaktiga. Det framgår även tydligt att alla deltagare lånar 

böcker utifrån barnens intressen, utifrån aktuellt temaarbete eller något annat som de vill 

uppmärksamma. Detta är även något som Edwards (2008) och Lindö (2005) nämner som 

vanliga anledningar till att välja böcker. Det syns även i resultatet att det finns ramfaktorer i 

deltagarnas verksamheter som påverkar hur de lånar böcker, exempelvis tid, kostnadsfråga 

eller barnens ålder. Biblioteket var även något som betonades av deltagarna och som alla 

använde sig utav. Ibland var det enbart pedagogerna som lånade böcker men ibland fick även 

några, eller alla barn följa med. Detta berodde dock på barnens ålder och avståndet till 

biblioteket. En av deltagarna förklarar att biblioteket har varit till stor hjälp på det sättet att de 

har bokombudsträffar, boklådor med olika teman och att man även kan be om specifika 

temaböcker som de gäller pedagogerna att ta fram. Även om alla deltagare pratar gott om 

biblioteket och belyser den hjälp de får därifrån så menar Simonsson (2006) att 

biblioteksbesöken har minskat för barn mellan tre till åtta år. Det framgick även i resultatet att 

det finns böcker som väljs bort som bland annat böcker med svåra teman, böcker som 

pedagogerna inte gillar, böcker på andra språk som inte finns i barngruppen, 

könsstereotypiska böcker, böcker som innehåller kränkande behandlingar, våld eller grovt 

språk.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår metod och våra resultat, innan vi avslutar med ett 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Kvale (1997) förklarar att den kvalitativa intervjun har som syfte att utforska människors syn, 

erfarenheter och livsvärld och därmed ansåg vi att det var en passande metod för vår studie. 

Även om Johansson och Svedner (2010) anser att kvalitativa intervjuer bör stärkas med öppna 

frågor som därmed ger mer fördjupade svar från den intervjuade, kände vi inför utformningen 

av intervjuguiden att vår största farhåga var att frågorna skulle bli både för ledande eller 

slutna. I efterhand anser vi att denna rädsla gjorde att våra frågor ibland blev för öppna, på så 

vis att deltagarna ibland kunde sväva iväg och prata för fritt. Det faktum att deltagarna fick ta 

del av intervjufrågorna inför intervjun anser vi hade både för- och nackdelar. En fördel var att 

vi fick mer utförliga och konkreta svar av deltagarna som läst och reflekterat kring frågorna 

innan. Deltagarna som inte hade hunnit göra detta av olika anledningar, fick vi mer fria och 

svävande svar ifrån. Vi fick dock ut den data vi behövde för besvara våra forskningsfrågor, 

dock gjorde dessa mer fria svar det lite krångligare att transkribera och sammanställa datan.  

Vi märkte även att många frågor besvarade varandra, vilket vi kanske skulle ha tänkt på under 

utformningen av intervjuguiden. Genom att ha testintervjuer menar Dalen (2007) att man kan 

få nyttig respons på frågornas utformning. Kanske hade en eller flera testintervjuer hjälpt oss 

att upptäcka detta tidigare, men på grund av tidsramen för denna studie upplevde vi att detta 

inte var möjligt att utföra. Under intervjuerna har vi strävat efter att ha ett professionellt 

förhållningssätt. Det vill säga att vi försökte vara lyhörda under intervjuerna, samt att vi inte 

ville spegla våra egna värderingar och ställningstaganden och på så sätt påverka deltagarens 

tankar och åsikter.  

Redan i planeringsskedet funderade vi över om vi ville utföra intervjuerna tillsammans eller 

individuellt ansvara för hälften av intervjuerna. Vi valde att intervjua var för sig, detta för att 

vara så effektiva och flexibla som möjligt i tidsbokningarna med deltagarna. Tidsramen var 

även en viktig aspekt i detta beslut. Att intervjua tillsammans eller individuellt anser Trost 

(2010) att det finns både för- och nackdelar med. Han menar att den intervjuade kan känna att 

det finns ett maktövertag om det är två intervjuare i rummet och att resultaten då kan bli 

missvisande. Trost menar samtidigt att det kan vara en fördel att vara två intervjuare då man 

kan ta stöd av varandra och att det på så sätt kan främja intervjun.  

En av de vanligaste metoderna för registrering av intervjuer är bandinspelning enligt Kvale 

(1997). Som ovan nämnt använde vi oss av våra lärplattor som inspelningsverktyg. Fördelarna 

med att spela in intervjuerna var att vi kunde fokusera mer på samtalet och deltagarens svar än 

vad vi hade kunnat om vi till exempel antecknade allt som sades. En annan fördel var att vi i 

och med inspelningen kunde återgå till samtalet och lyssna igenom det så många gånger vi 

behövde. Hade vi däremot antecknat är det inte säkert att vi hade hunnit få med allt under 

intervjun och därmed inte fått ett fullständigt resultat till vår studie. I och med att vi spelade in 
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våra intervjuer, kunde vi därefter transkribera ordagrant vad som sades och därmed få ett mer 

utförligt resultat. Självklart finns det både för- och nackdelar med transkribering också. En 

nackdel är att transkribering tar väldigt lång tid även om det är en kort intervju, fördelen väger 

dock mer då en transkribering är ett dokument som skrivits ordagrant utifrån intervjun och 

därför är väldigt lätt att gå tillbaka till när resultatdelen ska skrivas.  

6.2 Resultatdiskussion 

Bilderböcker och språkutveckling är något vi båda finner intressant och efter en diskussion 

kring ämnet fann vi att vi hade liknande erfarenheter kring hur bilderböcker används i 

förskolan. Vi hade båda uppmärksammat att pedagoger ofta inte tycktes ha någon medveten 

tanke bakom val av böcker vid högläsning. Under vår utbildning har vi efter en kurs kring 

barns språkutveckling där vikten av bilderböcker betonades, fått mer insikt i hur viktigt det är 

med ett medvetet tänk i arbetet med dessa. Vi anser att det är viktigt att förskollärare 

reflekterar över hur och varför de vill arbeta med bilderböcker. Därmed blev studiens syfte att 

titta närmare på hur åtta olika förskollärare ser på och arbetar med bilderböcker, med fokus på 

barns språkutveckling.  

Lindö (2005) anser att bilderböcker är ett otroligt stöd för barns språkutveckling och hjälper 

barnen att utveckla sina tankar och känslor. Det var tydligt bland deltagarna att bilderböcker 

var ett naturligt inslag i deras verksamhet och ett stöd i arbetet med läroplanens strävansmål, 

inte minst gällande språkutvecklingen. Detta är något vi kan relatera till då vi utifrån våra 

erfarenheter har sett att bilderboken är ett vardagligt inslag i förskolan. I resultatet kunde vi 

även se att samtalet kring böckerna var det starkaste argumentet för vad deltagarna ansåg 

bilderböcker gav till barnens språkutveckling. Detta var även ett tydligt inslag i den litteratur 

vi tagit del av. Edwards (2008) förklarar att det starkaste nyttoargumentet för bilderboken är 

just vad den gör för språkutvecklingen. Genom att barnen får ta del av böcker och samtalande 

vuxna berikas de med ett rikt språk, bokvana och läslust. Även Granberg (2006) förklarar att 

barnens ordförråd, uttrycksförmåga och grammatik stimuleras genom att de vuxna lyssnar, 

berättar och samtalar tillsammans med barnen. Att bilderboken är ett otroligt stöd i barnens 

språkutveckling är även något vi känner starkt för. Genom att samtala med barnen kring 

bokens innehåll kan pedagoger få syn på barnens intressen, funderingar och tankar samtidigt 

som barnen får möjlighet att tillägna sig nya begrepp och utveckla sitt språk. 

Utifrån resultatet kunde vi se att i samtalet kring böcker var bilderna många gånger mer 

betydelsefulla än texten. Deltagarna menade att barnens intressen utgick från bilderna och de 

kan upptäcka nya detaljer i dessa. Dominiković et al. (2006) betonar att det är väsentligt under 

högläsning att stimulera barnens intresse för bilderna, då barnens förståelse av texten många 

gånger styrs av illustrationerna. En annan som betonar bildernas betydelse är Edwards (2008) 

som menar att bilderna blir ett stöd, inte minst för språksvaga barn i att förstå bokens innehåll. 

För barn överlag tror vi att bilderna kan vara ett väl fungerande medel för att uppmärksamma 

till exempel vardagliga begrepp eller ord. Dock tror vi att man måste anpassa bilderna efter 

barnets nivå så det inte blir för lätta eller svåra bilder. Det krävs nog, precis som flera av 

deltagarna har belyst, att pedagogerna hittar en balans så att de kan erbjuda bilder som är  

språkligt utmanande för just det barnet eller barnen. Även om bilderna många gånger ansågs 

vara mer betydelsefulla, kunde vi även se i resultatet att texten i vissa fall fick en mer 
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framträdande roll. Deltagarna menade att balansen mellan text och bild såg olika ut beroende 

på barnens ålder. I högläsning med de yngre barnen utgick deltagarna från bilderna och 

pratade om eller berättade handlingen utifrån dessa. Men i takt med att barnen blir äldre, 

menar deltagarna att texten får en alltmer framträdande roll.  

Något både Kåreland (2009) och Simonsson (2006) lyfter är att det inte finns något konkret 

kring bilderböcker eller läsning i läroplanen, men Simonsson menar även att det går att finna 

delar som kan tolkas innehålla litteraturanvändning. I tidigare måldokumentstexter som 

Simonsson tittat närmare på, fanns det en tydlig strävan om hur förskolan bör arbeta med 

bilderböcker och litteratur. Frågan man kan ställa sig då är, varför går detta inte att finna i 

dagens läroplan? Detta var inte något som vi innan denna studie hade reflekterat över men nu 

i efterhand kan vi tycka att det är märkligt att det inte finns något konkret i dagens läroplan. 

Bilderböcker och läsning är ändå en central del i förskolans verksamhet men, precis som 

Simonsson nämner, även en viktig del i att ge barnen ett intresse och nyfikenhet för fortsatt 

läsning.  

Kåreland (2009) förklarar även att då strävansmålen i läroplanen är tolkningsbara ger det 

förskollärare en stor frihet över hur de själva vill utforma sin verksamhet. I resultatet framgick 

det att deltagarna arbetar mycket med bilderböcker i deras temaarbeten och där de blir ett 

medel för att uppnå olika strävansmål ur läroplanen, exempelvis matematik eller 

naturkunskap. Bilderboken blir ett stöd i deras arbete, inte bara gällande språkutveckling utan 

i många olika delar av verksamheten. Det faktum att strävansmålen är tolkningsbara tror vi 

både har för- och nackdelar. Fördelarna är, precis som Kåreland nämner, att man får stort 

utrymme att själva bestämma hur man vill arbeta och att det går att kombinera många olika 

delar samtidigt. Samtidigt kan det vara en nackdel att strävansmålen är tolkningsbara. Hur 

man tolkar dessa beror på den enskilda individen, vilket gör att innehållet och arbetssättet på 

förskolor kan skilja sig mycket åt. Ens egna värderingar och intressen kan prägla de beslut 

man tar.  

Något Kåreland (2009) förklarar är att bilderböcker och läsning har ett stort utrymme i 

förskolans verksamhet. Detta är även något vi kan se bland deltagarna som menar att 

bilderböcker och läsning är vardagliga inslag på deras förskolor. Bilderböcker används både 

vid temaarbeten, spontana och planerade lässtunder. Det vi kan se ur deltagarnas svar är att 

vid många tillfällen finns det en tanke bakom val av bok och med läsningen, men detta 

framför allt i temaarbeten. Innan denna studie hade vi uppmärksammat att det vid många 

tillfällen verkade som att pedagoger inte hade någon medveten tanke bakom deras läsning, 

utan att läsning används som ett medel att samla och lugna barnen. Detta är även något 

Granberg (1996) lyfter och förklarar att högläsning alltmer används som en passiv aktivitet 

istället för en pedagogisk aktivitet. Även om syftet med den vardagliga läsning (så som 

läsvilan) bland många deltagare var ett tillfälle att samla och lugna barnen, betonade de även 

glädjen och det faktum att man är tillsammans. Däremot framgick det i intervjun med en 

deltagare att de använder läsning som en övergångsfas mellan aktiviteter. En annan deltagare 

poängterar dock att hos dem är det viktigt att läsningen inte blir till en övergångsfas. Utifrån 

våra erfarenheter har vi även uppmärksammat att läsning vanligtvis används som en 

övergångsfas mellan aktiviteter. Kanske används läsning och böcker som en övergångsfas för 
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att det blir lugnt och det är lätt att veta vart barnen håller hus. En fråga man kan ställa sig är 

för vem gör pedagogerna detta för i dessa situationer? Är tanken att barnen ska få en lustfylld 

och lärorik stund eller är det för att underlätta för dem själva? Vi tror att detta kan ge barnen 

en missvisande bild av det roliga med böcker och läsning. 

I val av böcker kunde vi se att biblioteket var en betydelsefull hjälp bland de åtta deltagarna. 

De förklarade att med bibliotekets hjälp kan de hitta böcker som passar eventuella 

temaarbeten och deras barngrupp. Det framgick även barnens delaktighet i val av böcker var 

viktig. Däremot visades det sig att vissa faktorer, så som tid, resurser och tillgänglighet 

påverkade vilka som hade möjlighet att vara med och låna böcker. En av deltagarna nämnde 

bokbussen och förklarade att barnen inte kunde vara med och låna böcker, då den kom 

samtidigt som de åt mellanmål. Då barnens delaktighet poängterades kan man fråga sig om 

barnen inte kan äta mellanmål en kvart senare för att kunna få delta i val av böcker. Vi har 

själv sett att förskolan har väldigt fasta rutiner när det kommer till vardagsrutiner, som till 

exempel frukost, lunch, sovvila och mellanmål. Självklart är rutiner välbehövligt i en 

verksamhet med små barn, men ibland kan man vara tvungen att väga en sak mot en annan. 

Det finns även böcker som deltagarna väljer bort, som till exempel böcker på annat språk, 

böcker som innehåller kränkande behandling, våld, grovt språk och temaböcker med jobbiga 

ämnen. Två av deltagarna nämner att de väljer bort böcker som innehåller döden just för att 

det kan vara ett ämne som är jobbigt att prata om. Detta är något som säkert alla verksamma 

pedagoger någon gång kan komma i kontakt med i sitt arbete, men enligt vår uppfattning kan 

man inte alltid välja bort ett ämne för att man själv tycker att det är jobbigt. Döden är en del 

av livet och är ett ämne som man någon gång under sitt liv kommer få bearbeta. En av 

deltagarna belyser något om vi anser är viktigt, vilket är att man istället för att välja bort ett 

ämne, gör sig beredd på vilka frågor som kan komma att ställas av barnen. Detta kan man 

göra genom att läsa igenom boken innan, kanske diskutera den i arbetslaget och samtala kring 

ämnet och boken. Chambers (2011) förklarar att samtal kring böckers innehåll är den bästa 

övningen för barnen för att i framtiden kunna föra berikande samtal om annat. Han menar 

alltså att vi hjälper barnen att kunna uttrycka sig om annat i livet genom att samtala kring 

böcker.  

6.3 Vidare forskning 

Något som vi anser skulle vara intressant att forska vidare om är varför böcker och läsning 

inte har en tydligare roll i läroplanen. Som Simonsson (2006) nämner fanns det tydliga mål i 

gamla styrdokumentstexter för förskolan, men som har försvunnit med åren. Böcker och 

läsning är en central del av förskolans verksamhet och i relation till den sjunkande statistiken 

om barns läsning, funderar vi om det inte borde vara en prioritering att ge barnen en positiv 

syn på läsning i tidig ålder? 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1  

 

Information om deltagande i intervju 

Vi heter Malin Backström och Sara Bolin och läser just nu vår sista termin på 

Förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Detta innebär att vi nu har påbörjat vårt 

examensarbete som handlar om förskollärares syn och arbete med bilderböcker i förskolan, 

med koppling till barns språkutveckling. Deltagandet i studien är frivillig och kommer ske via 

en intervju, på ca 30-40 minuter.   

Du kommer få träffa mig, X, vid intervjun. Detta på grund av att vi delar upp intervjuerna 

sinsemellan för att kunna vara så tillmötesgående med era önskemål om tider och datum. 

Utifrån tidsramen för arbetet är det betydande att intervjun sker mellan vecka 42-43, dvs. 

mellan den 13:e-24:e oktober.  

Under intervjun kommer vi att använda oss av ljudinspelning, detta för att underlätta 

materialhanteringen. All insamlat material kommer att arkiveras för att sedan förstöras. All 

deltagande kommer att ske konfidentiellt vilket innebär att inga namn eller förskolor kommer 

att offentliggöras. Fingerade namn kan istället förekomma. Kom ihåg att deltagandet i studien 

är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan.  

Vid eventuella frågor och funderingar är det bara att kontakta oss.  

Det är även möjligt att kontakta vår handledare vid eventuella frågor. 

Kontaktuppgifter:   

Xxx Xxxx 

Mail:  

Tel:  

Xxx Xxxx 

Mail:  

Tel:  

Handledare:  

Xxx Xxxx 

Mail:  

Tel:  
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Vem är du? (Ålder) 

Vad har du för utbildning?  

- Hur såg din utbildning ut? 

- Har du någon ytterligare utbildning/fortbildning som kan kopplas till språkutveckling 

alternativt litteratur i förskolan? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

- På denna förskola?  

Bilderboken: 

Vad bör en bra bilderbok innehålla? 

Vad är en bra bilderbok? Ge exempel! 

Hur ser du på sambandet mellan text och bild? 

Vilka delar i bilderböcker anser du är mest främjande för barns språkutveckling?  

Bokmiljö 

Hur ser bokmiljön ut på er förskola? 

Har barnen själva tillgång till böcker? 

Hur ofta läser ni för barnen? 

- Hur går läsningen till? 

- Hur planerar ni inför högläsningsstunderna?  

- Samtalar ni med barnen om det ni läser? Under/efter? 

 

Vad anser du är syftet med högläsning? 

Har ni något gemensamt syfte på avdelningen i ert arbete med bilderböcker?  

Hur arbetar ni med bilderböcker? 

- Ändrar ni användandet av bilderböcker beroende på barns ålder? I så fall, hur? 

- Finns det böcker som går att använda till alla åldrar? Ge exempel. 

 Hur tänker ni kring ert arbete med bilderböcker i relation till barnens språkutveckling?  

Vem väljer böcker?  

- På vilka grunder väljer ni ut böcker? 

- Får barnen vara delaktiga? I så fall hur? 

 Om inte- på vilka grunder baserar ni detta? 

Finns det böcker ni väljer bort? I så fall, varför? 

Läser ni igenom böckerna innan ni presenterar dem för barnen?  

 

Ligger Läroplanen (98 rev:2010) till någon grund för erat eventuella arbete med bilderböcker? 

I så fall, hur?  

 


