
 
 
 
 
 

Vilken bok ska vi välja? 

En fokusgruppsstudie om pedagogers val av litteratur till förskolan  

 
Which Book Should We Choose? 
 
A Focus Group Study on Educators' Choice of Literature for Preschool 
 
  
Therese Lindell 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

Grundnivå/ 15hp 

Handledare: Margaretha Ullström 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

2017-06-27 

 



Abstract 

The starting point of this study is language and narration. The aim is to examine how 

educators reason by the choice of literature to work with in preschool. In my study I have 

examined how educators reason for the selection of books for preschool, which factors in the 

book affects the choice and the children’s influence. The empirical material is based on two 

focus groups. The participating educators in the examination discussed the subject together. 

By using three chosen books the educators in my study have reasoned around how the choice 

of books is done in preschool, what in the book is meaningful by the choice and the influence 

of the children. The result of the study shows that the educators reason towards a thematic aim 

by choice of books to work with in preschool. It also shows that the pictures are a central part 

for the children’s understanding of the book and also that the library is of great importance for 

the selection of litterateur for preschool.  
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Sammanfattning 

Utgångspunkten för denna studie är temat språk och berättande. Syftet är att undersöka hur 

pedagoger resonerar vid val av litteratur att jobba med i förskolan. I min studie har jag 

undersökt hur pedagoger resonerar vid urval av böcker till förskolan, vilka faktorer i boken 

som påverkar valet och vilken påverkan barnen har. Det empiriska materialet bygger på två 

fokusgrupper. Pedagogerna som deltog i undersökningen diskuterade ämnet med varandra. 

Med hjälp av tre utvalda böcker har pedagogerna i min studie resonerat kring hur urval av 

böcker sker i förskolan, vad i boken är betydelsefullt vid valet samt barnens påverkan. 

Resultatet av studien visar att pedagogerna resonerar mot ett tematiskt mål vid val av böcker 

att arbeta med i förskolan. Det visar också att bilderna är en central del för barnens förståelse 

av boken samt att biblioteket har en stor betydelse för förskolans urval av litteratur.   

 

Nyckelord 
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Inledning med syfte och frågeställningar 
Jag har i mitt examensarbete valt att skriva om hur pedagoger väljer litteratur att arbeta med i 

förskolan och hur resonemangen kring bokvalen går. Enligt Edwards påverkar urvalet av 

böcker till förskolan barnens upplevelser. När pedagoger väljer litteratur att jobba med i 

förskolan beror det på vad som är syftet med arbetet samt hur barngruppen ser ut (Edwards, 

2008, s. 48-49). Förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan (2016) innehåller olika 

strävansmål pedagoger arbetar efter. Ett av målen är: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara på barns nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2016, s. 7). Bilderboken kan användas 

som verktyg för att nå strävansmålet. Men hur går pedagoger tillväga vid val av litteratur att 

jobba med i förskolan och vad i boken påverkar deras val utifrån målen i läroplanen? Edwards 

nämner vikten i att välja rätt bok, till exempel utefter vad boken handlar om, hur texten ser ut, 

hur bilderna ser ut och samspelet mellan dessa (Edwards, 2008, s. 48-49).  

 

Utifrån egna erfarenheter inom förskolan har jag observerat att det ofta finns vetskap om 

vilken bok som behövs till förskolan. Men inte hur urvalet sker samt vad i böckerna som 

påverkar pedagogernas val. 

 

Min studie undersöker hur pedagoger resonerar vid val av böcker att jobba med i förskolan, 

vad det är som är betydelsefullt i boken, samt vilken påverkan barnen har. För att genomföra 

undersökningen har följande syfte konstruerats: 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger resonerar när de väljer böcker att jobba 

med i förskolan.  

För att få svar på syftet har följande frågeställningar valts: 

ñ Vilka faktorer i böckerna påverkar pedagogernas val av litteratur? 

ñ Hur kan pedagoger arbeta med boken som utgångspunkt? 

ñ Hur går de tillväga när urvalet sker? 

ñ Vilken påverkan har barnen?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång  
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som belyser pedagogers urval av böcker till 

förskolan, bokinnehållets betydelse för lärandet samt bokens funktion i verksamheten och hur 

den kan användas som utgångspunkt i ett arbete. Jag kommer även synliggöra vilken 

teoretiskt utgångspunkt som genomsyrar studien.  

 

Pedagogers val av litteratur 

I detta stycke behandlar jag tidigare forskning om hur pedagoger väljer litteratur. Jag utgår 

från forskning som genomförts i förskolan samt jämför Simonsson (2006) och Björklunds 

(2008) studier med Ewalds (2007) studie som genomfördes i skolans mellanår.  

 

Maria Simonsson genomförde sin studie i förskolan och menar att pedagogernas eget 

tyckande har påverkan vid litteratururvalet. Om pedagoger vet vad en bok innehåller vet de 

hur den ska användas i verksamheten. Simonsson förklarar även att mängden text är 

betydelsefull för val av litteratur eftersom den bör anpassas för barnen och vara begriplig för 

deras förståelse (Simonsson, 2006, s. 56). Annette Ewald beskriver i sin avhandling urvalets 

funktion i skolans mellanår. Studien resulterade i att lärare väljer litteratur utifrån egen 

igenkänning vilket kan innebära hur lärarna själva växt upp och vad de själva har för 

erfarenheter. Lärare som till exempel växt upp i en småstad drar sig till böcker som handlar 

om småstadsidyller. Störst betydelse av textvalet grundar sig i hur lärarna fångar elevernas 

intressen. Texter som tidigare fungerat används igen i nya klasser (Ewald, 2007, s. 236, 299). 

Även Elisabeth Björklund som genomfört sin studie i förskolan ser ett upprepat mönster i att 

samma bok lånas och läses om barnen visar intresse för en specifik bok (Björklund, 2008, s. 

212).  

 

Vid urval av litteratur nämner Simonsson hur pedagoger utgår från barnens ålder och vad i 

bilderboken som är betydelsefullt för barnen att skapa lärande kring (Simonsson, 2006, s. 57, 

72). Förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) innehåller 

strävansmål som pedagoger utgår ifrån som även de får en påverkan i pedagogernas urval av 

litteratur. Simonsson (2006, s. 57, 72) beskriver hur pedagoger ser bilderna i boken som ett 
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nyttoperspektiv. Med det menar hon att bilderna används i olika pedagogiska sammanhang 

genom utvecklingsmål för barnen. Vid urval av litteratur benämner Simonsson vikten av att 

bläddra i boken innan den hamnar på förskolan i syfte att undvika olämpliga böcker. Detta 

kan leda till att pedagoger hittar på egna berättelser kring boken som i sin tur kan resultera i 

att det som berättas inte sker i samspel med bokens bilder (Simonsson, 2006, s. 57, 72).  

 

Lena Kåreland & Agneta Lindh-Munther belyser i sin studie biblioteket betydelse. Det är 

förskolans vanligaste resurs för tillgång till böcker. Pedagogers urval av böcker till förskolan 

påverkas beroende på vilken tillgänglighet av böcker biblioteket tillämpat (Kåreland & Lindh 

Munther, 2005, s. 80). Simonsson nämner bibliotekets påverkan i sin studie och belyser hur 

pedagoger vid bokvalen på biblioteket tar hänsyn till barnens intressen. Alla barn kan inte 

alltid följa med på besöket vilket resulterar i att pedagoger lånar böcker de iakttagit att barnen 

tycker om. De lånar även böcker de anser sig behöva arbeta med i förskolan för att uppfylla 

olika mål i förskolans läroplan (Simonsson, 2004, s. 141-142).  

 

Bokinnehållets betydelse 

Bilderna är en central del i böckerna enligt Simonsson (2004) och Björklund (2008). 

Innehållet påverkar hur ingående barnen granskar boken samtidigt som de betraktar bokens 

bilder och text. Barnen väljer böcker genom att läsa bilderna som kan fungera som stöd och 

inspiration för deras egna berättelser kring boken (Björklund, 2008, s. 142, 212). Ibland sker 

det genom hela bilder men ibland används bara en del av bilden för granskning. Enligt 

Simonsson är en faktor vid pedagogers val av innehåll i boken svårighetsgraden. Är innehållet 

svårförståeligt blir boken ointressant för barnen. De yngsta barnen är mer beroende av 

bilderna medan de äldre kan tränas upp genom att lyssna på avancerade böcker som 

kapitelböcker. Vid högläsning av kapitelboken skapas utrymme för barnen att utveckla egna 

bilder (Simonsson, 2004, s. 100-104). Björklund menar i sin studie att böcker med mindre text 

kan gå för fort att läsa och kan generera att barnen inte hinner ta in det de hör och ser. Medan 

böcker med mer text berättar mer för barnen. I Björklund studie föredrog barnen texter med 

komplicerat innehåll vilket innebär att boken innehåller mer text och handling (Björklund, 

2008, s. 212). Simonsson (2004, s. 206) menar att barnens förståelse av innehållet i böckerna 

är av betydelse för deras lärande. Det räcker inte för barnen att endast förstå orden utan de 
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behöver även tolka bilderna. Enligt Simonsson behöver barnen få tid till tolkning för att skapa 

förståelse för bokens berättelse. Detta sker i samspel med andra människor (Simonsson, 2004, 

s. 206). 

 

Böcker finns i många olika genrer. Det finns bland annat faktaböcker, fabler, 

informationstexter och berättelser. Jill M Pentimonti, Tricia A Zucker och Laura M Justice 

menar att olika genrer ökar kunskap hos barnen inom olika områden, alfabetsböcker främjar 

till exempel kunskap om bokstäver. Syftet med studien var att i USA undersöka vilken genre 

som lästes mest för barnen under en 30 veckors period. Resultatet visade att berättelser 

dominerade i förskolorna men även att några genrer uteslöts, bland annat barnvisor som kan 

bidra till skapande av rim och språkmönster (Pentimonti, Zucker & Justice, 2011 s. 201-205, 

217- 218). Kåreland och Lindh Munther har i Sverige undersökt vilka genrer som används 

mest i förskolan. Undersökningen resulterade i att användandet av bilderböcker och sagor 

dominerar (Kåreland & Lindh Munther, 2005, s. 79). Det är inte endast olika genrer som bör 

finnas tillgängliga på förskolan utan även en blandning av bokens innehåll. Det bör finnas 

både skillnader på bilder och handlingar. Simonsson påpekar att varierande bilderböcker bör 

finnas tillgängliga på förskolan för barnens tolkningar och inspiration till lekskapande 

(Simonsson, 2004, s. 206).   

 

Bilderboken som redskap 

Eftersom jag vill ta reda på hur pedagoger kan jobba med boken som utgångspunkt kommer 

jag i detta stycke behandla hur bilderboken används som redskap att arbeta kring i förskolans 

verksamhet samt vilken funktion den kan ha.  

 

Boken som redskap bidrar till barns språkutveckling. Genom boken får barnen ett bredare 

ordförråd samt förståelse för språket. Boken kan även ses som ett redskap för samspel och 

kommunikation. I förskolan läser inte barnen bara för sig själva utan kan även läsa för en 

kamrat eller utforska innehållet tillsammans. När ett barn läser för ett annat skapas roller, där 

en har rollen som läsare och de andra som lyssnare (Simonsson, 2004, s. 99, 201-203). Ulla 

Rhedin (2013, s. 11) menar att bilderboken bjuder in till koncentration och fördjupning via 
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bokens text och bilder. Bilden och texten kompletterar varandra vilket bidrar till att det hela 

tiden finns nya spännande saker att upptäcka i boken (Rhedin, 2013, s. 11).  

 

Björklund nämner i sin studie hur barnen läser på olika sätt. Barnens användande kan ske 

genom en kort bläddring eller att bilderna granskas ingående. Boken kan även användas som 

redskap utan att vara en bok utan som ett material som föreställer någonting annat (Björklund, 

2008, s. 142). I Kåreland och Lindh Munthers studie menade dock pedagogerna att boken 

endast fick användas som material genom att bläddra och läsa (Kåreland & Lindh Munther, 

2005, s. 81). 

 

Bilderbokens användning kan ske under olika syften som genom högläsning eller ett tillfälle 

för vila. Den kan även användas med syfte att skapa diskussion samt till flanosaga som är en 

tavla där bilder sätts upp i berättande syfte (Kåreland & Lindh Munther, 2005, s. 83). Ett 

annat sätt för användning av boken som redskap är ur ett tematiskt syfte. Björklund (2008), 

Simonsson (2004), Kåreland och Lindh Munther (2005) lyfter i sina studier fram olika 

tematiska arbetssätt utifrån boken. Björklund nämner i sin studie hur pedagoger kan arbeta 

tematiskt runt en berättelse utifrån en bok. Pedagogerna i studien hade ett tema om 

sagoberättande (Björklund, 2008, s. 119-120). Simonsson lyfter tematiskt arbete där syftet är 

att barnen ska få kunskap om djur där boken blir ett redskap för kunskapssökande 

(Simonsson, 2004, s. 178-179). Medan Kåreland & Lindh Munther beskriver hur tematiskt 

arbete kan genomföras utifrån en saga med syfte som exempelvis att barnen ska utveckla 

förmåga att lyssna, berätta och känna empati. De visar även hur ett tematiskt arbete kan ske 

via olika sagor utifrån olika bokstäver genom arbete med alfabetet (Kåreland & Lindh 

Munther, 2005, s. 87, 90-91). Gunilla Lindqvist benämner detta som ett dramapedagogsikt 

arbetssätt och beskriver varför tematiskt arbete är betydelsefullt i förskolan. Hon menar att 

genom ett tematiskt arbetssätt skapas lekvärldar där temat utvecklar sig i dialog mellan 

pedagoger och barn. Inför ett tematiskt arbete inspireras pedagoger oftast från böcker. Detta 

innebär inte att boken följs från början till slut, utan olika delar används som inspiration för att 

tolka och gestalta innehållet där världar får mötas. När en pedagog i förskolan gestaltar 

bokens innehåll blir barnen delaktiga i dessa världar. Det är i leken barnen utvecklar 

medvetenhet för sin omvärld och tolkar sina erfarenheter (Lindqvist, 1996, s. 19, 30, 81).  

Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger väljer böcker att jobba med i förskolan. 
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Utifrån ett dramapedagogiskt arbetssätt som Lindqvist (1996) benämner kan pedagoger i 

förskolan använda boken som utgångspunkt för ett tematiskt arbete där leken är i fokus, som 

är en central del i det sociokulturella perspektiv jag kommer förklara i teoretiska 

utgångspunkter.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Den 

ryske språkforskaren Lev Vygotskij 1896-1934 som ägnade sig åt psykologisk forskning har i 

Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) utvecklat sin teori om hur barn bildar sin fantasi 

och kreativitet. Där framkommer att barns fantasi och kreativitet utvecklas ju mer barn får 

uppleva, upptäcka och erfara. Vygotskij (1995, s. 18-19, 81-83) menar att fantasi är hämtad ur 

verkligheten. En saga och dess bilder till exempel skapas ur fantasin men fantasin i sig är 

tagen ur något som inspirerats av verkligheten. Han betonar betydelsen av leken för 

människans utveckling. Barnens fantasi förverkligas genom gestaltningar och lek. Detta är en 

grundläggande ståndpunkt i den kulturhistoriska teorin, som även kan benämnas ett 

sociokulturellt perspektiv. Denna ståndpunkt är ett skäl till varför jag i denna studie valt ett 

sociokulturellt perspektiv då barnboken genererar till fantasi och verklighet. Ett annat skäl är 

att den sociokulturella teorin betonar samspelet mellan människor där barnlitteraturen ger 

barnen en gemensam upplevelse.  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om samspel mellan människor. Men även mellan 

människor och verktyg. Det finns många som tolkat Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

genom olika böcker. I denna studie använder jag mig av Tomas Kroksmark (2011) och Olga 

Dysthes (2003) tolkningar av det sociokulturella perspektivet. 

 

Lärandet sker via samspel mellan människor där språket och kommunikationen är ett 

grundande element (Dysthe, 2003, s. 31).  I det sociokulturella perspektivet är det 

pedagogernas uppgift att skapa sociala sammanhang samt ett medvetet förhållningssätt till de 

kulturella verktygen (Kroksmark, 2011, s. 451-454). Människan måste erövra kunskap och 

pedagogernas roll är att utmana, stötta och vägleda barnen. Pedagogerna bör besitta kunskap 
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om barnen och det material som används (Dysthe, 2003, s. 88). En av Vygotskijs 

utgångspunkter är medierat lärande som innebär ett lärande i samspel mellan den vuxna och 

barnet samt människa och verktyg. Lärandet överförs från den vuxna till barnet eller genom 

stöd av artefakter (Kroksmark, 2011, s. 451; Dysthe, 2003, s. 46-46).  En artefakt är ett 

föremål, till exempel en bok, som i en sociokulturell mening inte blir en artefakt förrän boken 

används (Kroksmark, 2011, s. 451; Dysthe, 2003, s. 46-46).  Även den proximala 

utvecklingszonen är en av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet. Den innebär 

samarbete mellan människor för att uppnå lärande. Det kan ske mellan barn-barn eller mellan 

vuxen-barn. Den proximala utvecklingszonen innebär vad ett barn klarar av med hjälp av till 

exempel en lärare kan samma barn senare göra själv (Dysthe, 2003, s. 81). Det du kan göra 

med någon annan idag kan du kanske göra själv imorgon.  
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Metodologisk ansats  
I detta kapitel behandlar jag vilken metod som använts för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Jag kommer även belysa hur urval och genomförande har skett, min roll som 

moderator, hur arbetets material bearbetats samt analys av materialet. I följande kapitel 

kommer även bilderböcker som använts i studien presenteras. Jag väljer i detta kapitel att 

benämna pedagogerna som deltog i studien som gruppmedlemmar.   

 

Val av metod 

Metoden jag använt mig av för att få svar på syftet och frågeställningarna är fokusgrupper. 

Anledningen till valet av fokusgrupper är för att det skapar tillfälle för flera pedagoger att 

resonera litteraturvalen tillsammans. Enligt Alan Bryman är fokusgrupper en intervjumetod 

där specifika frågeställningar diskuteras i en grupp (Bryman, 2011, s. 206). I Victoria 

Wibecks handbok om fokusgrupper nämner hon att metoden kan användas för att studera 

människors värderingar och frågeställningar. Det är forskaren som avgör vilket ämne som ska 

diskuteras som hjälp för att samla in data (Wibeck, 2010, s. 25). 

 

Vid nyttjande av fokusgrupper som metod kan konsekvenser på resultatet uppstå eftersom 

samtalet sker i grupp. När fler deltar i ett samtal kan konsekvensen bli att gruppmedlemmarna 

inte vill berätta vad som helst (Wibeck, 2010, s. 29). Steinar Kvale & Svendt Brinkman 

nämner att målet med fokusgrupper inte är att gruppmedlemmarna ska hitta lösningar utan få 

fram olika uppfattningar om diskussionen (Kvale & Brinkman, 2014, s. 191).  Det finns två 

olika typer av fokusgrupper, strukturerad och ostrukturerad (Wibeck, 2010, s. 56). Jag har i 

min studie valt att använda mig av en ostrukturerad fokusgrupp vilket innebär att det är 

gruppmedlemmarna som till största del ska diskutera med varandra där moderatorns roll är att 

vara passiv (Wibeck, 2010, s. 56). För min studie är det av relevans att gruppmedlemmarna 

får diskutera med varandra utan att jag flikar in med nya frågor. Under diskussionen får 

samtalet kontinuitet samt att bilden av pedagogernas egen verksamhet blir påtaglig.    
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Etiska principer 

Enligt vetenskapsrådets God forskningsed (2011) har forskaren ett ansvar gentemot 

personerna som deltar i studien samt de som indirekt kan påverkas av den. En förutsättning 

för framtidens forskning grundar sig i samhällets förtroende gentemot forskaren 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). 

Forskaren ska inför studien ta hänsyn till fyra huvudkrav som presenteras nedan. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de medlemmar som ska delta i studien 

om vad undersökningens syfte är. Vid informeringen ska det framgå vilken uppgift 

medlemmarna har och att de när de vill kan välja att ta tillbaka sin medverkan i 

undersökningen. Forskaren bör belysa att det som de berättar endast kommer användas för det 

aktuella arbetet. Informationen ska skickas ut till medlemmarna innan genomförandet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Jag skickade ut information till gruppmedlemmarna innan 

genomförandet som behandlade syftet av studien, vilken roll de har samt att det som berättas 

endast kommer användas för studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska hämta samtycke från deltagarna. Medlemmarna 

påverkar villkor som styr undersökningen, de ska närsomhelst få avbryta sin medverkan utan 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Inför genomförandet skickade jag ut 

samtyckesavtalen (se bifogad fil 1) där de vid fokusgruppstillfället fick skriva på att de gav 

samtycke om att delta i studien samt att samtalet spelades in.   

 

Konfidentialitetskravet innebär att medlemmarna ska ha förtroende för att deras uppgifter 

behandlas med sekretess och att ingen obehörig ska kunna ta del av informationen. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). Jag meddelade innan att gruppmedlemmarna är anonyma samt 

att ingen annan än jag och eventuellt min handledare tar del av informationen.   

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från medlemmarna endast får användas 

vid forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Jag meddelade gruppmedlemmarna detta samt 

att allt material ska förstöras när studien är godkänd.   
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Urval 

Wibeck menar att val av deltagare till en fokusgrupp sker utifrån att de kan diskutera ämnet 

och förhålla sig till frågorna moderatorn vill ha svar på. Gruppmedlemmarna bör ha likvärdig 

kunskap om ämnet som ska diskuteras (Wibeck, 2010, s. 30, 66-67). Eftersom min studie 

behandlar förskolan med medverkan av förskollärare hade alla deltagare liknande kunskap om 

ämnet.  

 

Antalet fokusgrupper som behövs menar Wibeck beror på hur mycket tid som föreligger för 

studien. Nyttjande av många fokusgrupper kan resultera i ohanterliga transkriptioner med 

många sidor, medan för få fokusgrupper kan resultera i svårigheter att urskilja syftet samt att 

ett lämpligt deltagarantal är fyra-sex personer (Wibeck, 2010, s. 60-61). Mitt val inför antalet 

fokusgrupper baserades på den avsatta tiden för arbetet, vilket resulterade i två fokusgrupper 

för att få svar på syftet och frågeställningarna. Valet av gruppmedlemmar per fokusgrupp blev 

tre personer vilket är färre än vad Wibeck rekommenderar. Eftersom min studie genomfördes 

på förskolor där pedagogerna kan ha svårt att få ihop en grupp på fyra personer, då flertalet 

pedagoger inte kan gå ifrån verksamheten, resulterade antalet i tre personer.  

 

Vid rekrytering av gruppmedlemmarna kontaktade jag olika förskolechefer. Jag fick svar från 

en förskolechef att genomförandet kunde ske på dennes två förskolor. Förskolorna ligger i 

samma stad och samma område. Efter godkännande från förskolechefen kontaktade jag 

pedagogerna. Jag hade tidigare haft kontakt med den ena förskolan där jag även tidigare 

träffat pedagogerna. Förskolan har få avdelningar och har åldersindelningen 1-2, 3-4 och 5-6 

där de tre pedagogerna arbetar på varsin avdelning.  På den andra förskolan hade jag endast 

varit fåtal gånger och hade inte träffat pedagogerna. Denna förskola har ett flertal avdelningar 

med åldersindelningen 1-3 och 3-5. Pedagogerna arbetar på olika avdelningar varav två på en 

1-3 avdelning. För studien skapar det möjlighet för att undersöka hur pedagoger som inte 

arbetar på samma avdelning kan resonera vid val av litteratur och utbyta tankar. Samtliga 

pedagoger är utbildade förskollärare där den som arbetat kortast tid är nyexaminerad och har 

endast arbetat i fyra månader medan den som har längst erfarenhet arbetat i 35 år.  
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Genomförande 

Min studie genomfördes med hjälp av tre bilderböcker. Pedagogerna skulle resonera kring 

vilken bok de kunde tänka sig att arbeta med i förskolan. Innan genomförandet besökte jag 

biblioteket för att få tips från bibliotekarie på vilka böcker jag kunde använda mig av i 

studien. Jag fick bläddra igenom olika böcker som kunde passa genomförandet. Sedan 

bestämde jag mig för att använda tre av böckerna till studien. Jag ansåg att tre böcker blev 

tillräckligt i förhållande till tiden för fokusgrupperna vilket var 60 minuter. Anledningen till 

tiden beror på att mer än en timme skulle vara svårt för pedagogerna att gå ifrån barngruppen 

och verksamheten. Böckerna jag lånade fick förskollärarna först se när fokusgrupperna 

startade.  

 

Inför fokusgruppssamtalen är min uppgift som moderator att förbereda en intervjuguide som 

gruppmedlemmarna utgår ifrån under samtalet. Hur intervjuguiden ser ut beror på om 

fokusgruppssamtalen är strukturerade eller ostrukturerade. Vid ostrukturerade 

fokusgruppssamtal innebär det att intervjuguiden innehåller breda områden som diskuteras 

under samtalen (Wibeck, 2010, s. 72, 75). Inför genomförandet förberedde jag en 

intervjuguide (se bifogad fil 2) som togs med till grupptillfällena. Vid båda grupptillfällena 

använde vi oss av förskolornas samtalsrum. Wibeck nämner omgivningens betydelse för 

fokusgruppssamtalen. I ett mindre rum blir samverkan mellan gruppmedlemmarna mer 

intensiv. Hon menar även att om fokusgruppssamtalen inte sker på gruppmedlemmarnas 

hemmaplan kan samtalet ske på moderatorns villkor istället för deltagarnas (Wibeck, 2010, s. 

32-33).  

 

Båda samtalen ägde rum på förmiddagen eftersom det passade verksamheten bäst. Inför 

genomförandet anlände jag till förskolorna tidigare för att förbereda ljudinspelaren jag 

använde mig av. Bryman nämner vikten i att ha en bra ljudinspelarutrustning med bra 

mikrofon. Användning av ljudinspelning vid genomförandet är bra för att få med allt som 

sägs. Endast dokumentation på papper resulterar i att allting inte kommer med ordagrant 

(Bryman, 2011, s. 420-421). Ljudinspelaren jag använde har två mikrofoner och är gjord 

endast för inspelning av ljud. Eftersom jag skulle intervjua i grupp ansåg jag att en tydlig 

ljudinspelning var nödvändigt. Ljudinspelaren gjorde att jag vid transkribering kunde höra 
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tydligt via hörlurar vart de olika pedagogerna var placerade. Även Wibeck nämner 

dokumentation av fokusgrupper och menar att det räcker med endast ljudinspelning. Det som 

kan vara negativt med dokumentation enbart via ljudinspelning är att moderatorn vid 

transkribering inte kan se vem som säger vad (Wibeck, 2010, s. 91). Efter att ljudinspelningen 

var på plats placerade jag ut stolarna i relation till ljudinspelaren för att alla röster skulle bli 

tydliga samt att de deltagande kunde se varandra bra när de diskuterade och bläddra i 

böckerna tillsammans. Wibeck menar att ett passande avstånd mellan gruppmedlemmarna är 

av betydelse för samtalen vilket jag tog hänsyn till (Wibeck, 2010, s. 33).  

 

Moderatorns roll 

Innan fokusgruppsdiskussionerna började förklarade jag syftet med studien, hur 

genomförandet skulle gå till utifrån de tre böckerna samt presenterade intervjuguiden och 

vilken funktion den hade under samtalet. Det innebar att istället för att jag som moderator 

ställde frågorna lades intervjuguiden på bordet då gruppmedlemmarna lättare kunde diskutera 

med varandra och inte behöva fokusera på att moderatorn ska ställa nya frågor.  

 

Wibeck menar att beroende på om strukturerad eller ostrukturerad fokusgrupp används skiljer 

sig moderatorns roll. I en ostrukturerad fokusgrupp innebär moderatorns roll att presentera 

ämnet som gruppmedlemmarna ska diskutera (Wibeck, 2010, s. 83). Vilket även Kvale & 

Brinkman menar. Det är främst gruppmedlemmarna som ska skapa meningsutbyte men 

moderatorn kan flika in om behovet finns (Kvale & Brinkman, 2014, s. 191). Det kan till 

exempel ske om gruppmedlemmarna börjar diskutera något som är irrelevant för ämnet. Det 

är främst gruppmedlemmarna som diskuterar med varandra medan moderatorns roll är att 

vara passiv och lyhörd (Wibeck, 2010, s. 83). Det är upp till moderatorn att skapa ett 

tillåtande klimat för gruppmedlemmarna att uttrycka sina åsikter i (Kvale & Brinkman, 2014, 

s. 191).   

 

Moderatorn bör vara neutral medan gruppmedlemmarna diskuterar så att inte till exempel en 

nickning eller ett leende påverkar deras åsikter (Wibeck, 2010, s. 84). Vid genomförandet av 

mina fokusgrupper ansåg jag detta svårt att förhålla sig till. Av vana nickar jag när någon 

pratar men jag hade under genomförandet med mig detta. Wibeck menar att det kan påverka 
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de andra gruppmedlemmarna om moderatorn nickar till bara en av dem. Det kan bidra till att 

de andra inte vågar säga vad de tycker (Wibeck, 2010, s. 84).  

 

Som moderator vid en ostrukturerad fokusgrupp menar Wibeck att man bör vara beredd på att 

invänta pauserna i samtalet. Ibland kan gruppmedlemmarna börja diskutera annat som är 

intressant för studien (Wibeck, 2010, s. 84). I mina fokusgrupper väntade jag ut pauserna men 

vid fåtal tillfällen hände det att en diskussion tog slut och jag flikade in med frågor som 

berörde ämnet. Jag fick aldrig i någon av fokusgrupperna flika in på grund av att de pratade 

om något som var irrelevant för ämnet. I ena fokusgruppen flikade jag in några gånger med 

ytterligare frågor och i den andra en gång för att komma in på en av punkterna i 

intervjuguiden igen. Detta tyder på att gruppmedlemmarna ansåg ämnet intressant eftersom de 

kunde diskutera med varandra utan att jag behövde flika in så ofta.  

 

Bearbetning av fokusgruppsmaterialet 

Vid bearbetning av materialet från ljudinspelningen använde jag mig av transkribering. Enligt 

Wibeck är detta tidskrävande men det bästa sättet för en noggrann analys. Hon nämner att 

transkribering kan genomföras i olika nivåer (Wibeck, 2010, s. 93). Jag använde mig av att 

ordagrant skriva ner vad gruppmedlemmarna sa. Det krävdes mycket tid och resulterade i 

många timmar och sidors transkription. Bente Halkier beskriver i sin handbok om 

fokusgrupper att transkription kan ske genom att skriva ut när gruppmedlemmarna pratar 

samtidigt och vem som säger vad. Även att skratt, pauser och hur de talar kan finnas med 

(Halkier, 2010, s. 69). Syftet med min studie var inte att observera hur gruppmedlemmarna 

uppträde men jag tog ändå beslutet att transkriptionen skulle ske genom att skriva ut vem som 

säger vad, när de pratar samtidigt, skratt, pauser och hur de talar för att få ett konkret material. 

I resultatet har jag valt att inte ta med vad gruppmedlemmarna säger ordagrant utan har ändrat 

från talspråk till skriftspråk.    

 

Wibeck menar att vid transkribering av fokusgrupper är en svårighet att höra vem som säger 

vad när gruppmedlemmarna pratar samtidigt (Wibeck, 2010, s. 96). Vid min egen 

transkribering lade jag märke till detta. Det var svårt att få en flytande text när 

gruppmedlemmarna pratade samtidigt. Jag transkriberade direkt efter genomförandet och 
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anser att det var en fördel för att komma ihåg hur gruppmedlemmarnas röster lät. Wibeck 

menar att även fast forskaren sätter sig direkt efter genomförandet kan det vara svårt att 

urskilja rösterna och man bör därför anteckna under tiden (Wibeck, 2010, s. 96). Jag tog inför 

mitt genomförande med mig detta och använde mig av antecknande vilket i efterhand 

underlättad vid transkribering.  

 

När ljudinspelning används i ett fokusgruppssamtal finns risk att forskaren vid 

transkriberingen hör fel. Därför krävs noggrann analys och tolkning av transkriptionen. Det är 

behövligt att forskaren går tillbaka och lyssnar flera gånger för att inte missa något väsentligt 

inför analysen (Wibeck, 2010, s. 97). Lyssnar forskaren på ljudinspelningen flera gånger kan 

tonfall och stämningar höras som inte observerats under fokusgruppsamtalen (Halkier, 2010, 

s. 68). Vid min transkribering fick jag flertal gånger gå tillbaka till inspelningen och lyssna. 

Om jag inte hade gått tillbaka och lyssnat på diskussionen skulle det kunna resultera i att 

väsentliga delar kunde missats. Jag fick även gå tillbaka och lyssna för att höra vad de menade 

vid enstaka tillfällen. Detta för att få en konkret bearbetning av datan för en konkret analys.  

 

Analys av material 

Att genomföra en analys av materialet kan ske på olika sätt beroende på hur diskussionen ser 

ut. Det finns ingen specificerad analysmetod forskaren behöver utgå ifrån (Wibeck, 2010, s. 

99). Enligt Halkier är det grundläggande att anpassa analysen till de teoretiska begreppen. 

Analysen kan genomföras utifrån rubriker med olika teman för att den ska bli 

sammanhängande och för att veta vad gruppmedlemmarna i stora drag diskuterat. Sedan 

kategoriseras det som hör ihop och det som kan motsägas eller skapa konsekvenser hos 

varandra. När detta genomförts letas mönster, teman och upprepningar upp. Halkier menar att 

variationer, kontraster, brytningar och motsägelser inte får glömmas bort vid analys (Halkier, 

2010, s. 70-75). Vid analysering av mina två fokusgrupper sammanställde jag först grupperna 

utifrån transkriptionsmaterialet. För att synliggöra de centrala delarna i analysen valde jag 

först att ta ut de sammanhang gruppmedlemmarna diskuterat under fokusgruppssamtalen. De 

olika grupperna färgkodades för att urskilja vilken grupp som diskuterat vad. Sedan plockades 

de centrala delarna från de båda grupperna ut utifrån frågeställningarna. Jag hittade mönster i 

båda grupperna men även det som skiljer dem åt. Utifrån de centrala delarna konstruerades en 
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mindmap för att lättare urskilja de olika frågorna och hitta mönster för att nå analys och 

resultat.  

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt både Halkier och Wibeck innebär validitet att forskaren konkret studerar det som den 

sagt att den ska undersöka (Halkier, 2010, s. 105; Wibeck, 2010, s. 144) Wibeck menar även 

att det handlar om trovärdighet. För metoden fokusgrupper kan trovärdigheten hotas av att 

gruppmedlemmarna inte vågar dela med sig av allt i en grupp samt om genomförandet inte 

sker på gruppmedlemmarnas hemmaplan (Wibeck, 2010, s. 144). I min studie kände 

gruppmedlemmarna varandra och vågade dela med sig av vad de tyckte samt att jag innan tog 

hänsyn till att fokusgruppssamtalen skulle ske på deras arbetsplats. Wibeck beskriver 

reliabilitet genom att samma resultat studeras fram oberoende vilken forskare som genomför 

studien. Även att samma resultat framkommer oavsett tidpunkt av samma forskare (Wibeck, 

2010, s. 143). Halkier motsäger detta och menar att detta inte är vad reliabilitet handlar om 

idag utan att det idag handlar om hur metoden genomförs för skapande och bearbetning av 

data som av andra bedöms som ett ordentligt hantverk (Halkier, 2010, s. 107). Om någon 

annan skulle genomföra denna studie vid en annan tidpunkt anser jag att resultatet 

förmodligen skulle bli annorlunda eftersom förskolan ständigt är i utveckling.  

 

 

Presentation och motivering kring val av bilderböckerna 

Innan genomförandet besökte jag biblioteket för att finna böcker att använda i studien som 

hjälp för att resonera fram vilken bok pedagogerna kan tänka sig att arbeta med i förskolan. 

Jag fick flera olika förslag och beslutade mig till sist för böckerna Det var det fräckaste 

(2007), Ivar träffar en Stegosaurus (2016) samt Kan man? (2014) I detta kapitel presenteras 

böckerna samt en motivering kring varför just dessa böcker blev utvalda. Gruppmedlemmarna 

fick inte ta del av informationen inför genomförandet.  
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Anledningen till valet av de tre böckerna grundar sig i att de passar barn på förskolan oavsett 

ålder samt böckernas olika innehåll. Några tips från biblioteket sållades bort på grund av att 

jag tror att de äldre barnen på förskolan kan tycka de är för lätta och blir då ointressanta.  

 

Holzwarth & Erlbruch bok Det var det fräckaste (2007) handlar om en mullvad som får 

någons bajs på huvudet. Mullvaden tycker att ”det var det fräckaste” och vill ta reda på vem 

det är som har gjort det. I boken stöter mullvaden på olika djur. Den har lite text men själva 

texten är stor. Bilderna är enkla och har en röd tråd. Hela bilderna är inte färglagda vilket 

leder till att boken inte är färgglad. Det var det fräckaste är narrativt skriven vilket innebär att 

boken har en början och ett slut. Det gör att som läsare och lyssnare är det lätt att hänga med i 

vad den handlar om. Det är en bok barnen kan tycka är rolig och jag kan tänka mig att den 

uppskattas att lyssnas på. Motiveringen till valet av boken Det var det fräckaste var bland 

annat att den vunnit ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) priset som är ett pris för barn 

och ungdomslitteratur, vilket jag ansåg intressant då boken tidigare fått denna 

uppmärksamhet. Valet föll på att boken innehåller djur och jag tror barnen kan tycka att den 

är rolig. Den valdes även då det är en bok pedagogerna kan använda för att jobba vidare med 

de olika djuren och skapa tillfällen för barnen att lära sig om dessa.  

 

Bjärbos bok Ivar träffar en Stegosaurus (2016) handlar om Ivar som har ett stort intresse för 

dinosaurier. Han kan namnet på många och har ett Dinoland hemma i sitt rum i form av ett 

egengjort dinosaurieland där det bor små dinosaurier. En kväll när Ivar ska sova hör han hur 

det låter i Dinolandet och får syn på dinosaurierna som nu lever och helt plötsligt befinner sig 

Ivar själv i djungeln bland dinosaurier. Han stöter där på en stegosaurus vars barn fastnat 

bland träden som Ivar får hjälpa. Boken har många sidor. Den börjar med färre textrader men 

ju längre in i boken man läser desto mer blir det. Boken är spännande och har bilder med 

många olika färger med mycket detaljer. Även denna bok är narrativt skriven. Boken 

innehåller fakta och framförallt fakta om stegosurusar. Motiveringen för valet av denna bok 

grundar sig i att Ivar träffar en Stegosaurus är en bok som enligt biblioteket lånas ofta. 

Eftersom barn tidigare visat intresse för boken och den innehåller dinosaurier som utifrån 

egna erfarenheter är populära bland barn blev denna bok ett av mina val. En annan anledning 

till valet var även bilderna i boken, den är ganska lång och innehåller mycket text och jag tror 

barnen skulle tycka om den.  
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Lidbecks Kan man? (2014) är en bok med olika påståenden om saker man inte kan göra. Till 

exempel om man kan simma med pirayor. Den innehåller lite text men texten är stor. Det är 

en bok där ena sidan börjar med ett påstående och på sidan efter finns ett svar. Boken skapar 

diskussion. Det finns mycket att titta på runt bilderna och även dessa går att diskutera. Kan 

man är en bok som inte är skriven narrativt. Det finns ingen berättelse runt den utan olika 

påståenden som besvaras i hela boken. Enligt författaren är detta en humoristisk bok. 

Motivering kring valet av boken Kan man? grundar sig i att det är en bok som kan skapa 

diskussion. Jag ansåg även att boken kunde skapa diskussion hos pedagoger om hur de kan 

arbeta med denna i förskolan. En annan anledning kring valet är att den innehåller mycket 

färg och bilder som skapar mycket att titta på.  

 

Pedagogiska möjligheter utifrån bilderböckerna 

I de presenterade böckerna finns olika pedagogiska möjligheter att arbeta med. Här beskriver 

jag några av de pedagogiska möjligheter jag anser dessa böcker kan tillföra till förskolans 

verksamhet. Gruppmedlemmarna fick inte se min syn på de pedagogiska möjligheterna inför 

genomförandet. 

 

I boken Det var det fräckaste (2007) finns både djur som barnen kan känna igen men också 

djur de kanske aldrig stött på tidigare. Detta skapar möjlighet för barnen att tillämpa ny 

kunskap. Det kan ske via sökning och fakta om djuren i boken. Boken har en stor text vilket 

kan bidra till att barnen som sitter bredvid kan känna igen bokstäverna. Den innehåller ord 

som kan vara nya för barnen vilket kan bidra med nytt lärande för nya ord. Från denna bok 

kan barnen få kunskap om de olika djuren, hur de ser ut och hur deras bajs ser ut. När barnen 

fått höra boken finns det möjlighet att gå ut i skogen och titta på hur olika typer av djurbajs 

kan se ut.  

 

I boken Ivar träffar en Stegosaurus (2016) kan barnen få kunskap om dinosaurier. Jag anser 

att denna bok kan vara igenkännande för barnen i några delar av boken. Till exempel när den 

relaterar till förskolan. Detta är en bok som kan skapa samtal då det finns mycket att prata om 

kring bilderna. Det finns även möjligheter att skapa olika världar på förskolan utifrån boken. 
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I boken Kan man? (2014) börjar varje sida med ett påstående som sedan får ett svar. När 

pedagoger i förskolan läser boken för barnen kan den skapa diskussion kring både de olika 

påstående och om bilderna.  
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Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultatet utifrån transkriberingen av det empiriska materialet. I detta 

kapitel kommer jag dela upp de olika fokusgrupperna i fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 för att 

skilja på det som diskuteras i grupp. Jag kommer även benämna pedagogerna som pedagog 1- 

6 för att urskilja vem som sagt vad. Pedagogerna som deltar i fokusgrupp 1 är pedagog 1, 

pedagog 2 och pedagog 3. Deltagarna i fokusgrupp 2 är pedagog 4, pedagog 5 och pedagog 6.  

 

Empirisk bakgrund  

Vid genomförande av fokusgruppsamtalen varade båda samtalen nästan lika länge. 

Fokusgrupp 1 diskuterade i 52 minuter medan fokusgrupp 2 diskuterade i 49 minuter. 

Innehållet i samtalen var liknande men skiljde sig i hur deltagarna diskuterade. Alla 

pedagogerna var medvetna om hur de använder böckerna i förskolan. Vissa använder dock 

boken mer än andra. Skillnaden var inte de olika fokusgrupperna emellan, utan snarare att 

pedagog 2 och 5 arbetar med boken mer frekvent. Detta kan bero på att pedagog 2 och 5 är de 

som arbetar på en avdelning med äldre barn. En anledning kan vara att de äldre barnen sällan 

har sovande vila och att pedagogerna istället har högläsning. Bland pedagogerna finns vissa 

olikheter i arbetet med böcker. Några pedagoger har högläsning som en del i vardagen på 

förskolan medan de andra har högläsning när tillfället ges, till exempel när barnen går och 

hämtar en bok och vill att pedagogerna ska läsa.  

 

I diskussionerna om vilken av de tre presenterade bilderböckerna pedagogerna skulle kunna 

tänka sig arbeta med i förskolan och hur de annars går tillväga vid val av litteratur såg 

resonemangen liknande ut.   

 

I fokusgrupperna skiljde sig arbetserfarenheten för pedagogerna markant. Detta var ingenting 

jag ansåg märktes av i de olika grupperna. Varken på sättet de diskuterar på eller hur de 

uttrycker sig. Alla var lika medvetna om hur de kunde arbeta med bilderboken i förskolan och 

hur urvalet sker. Alla var även medvetna om mångfalden av böcker som behövs i förskolan. 

Det behövs böcker med genrebredd som skönlitteratur och faktaböcker samt böcker med olika 

handlingar som innehåller till exempel genus och värdegrund. Min tolkning är att 
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pedagogerna i båda fokusgrupperna med längre arbetslivserfarenhet är nyfikna och vill vara 

en del av utvecklingen som sker på förskolan. Det kan bero på att de arbetat under en så pass 

lång tid att de fått rutin på vardagen i förskolan och har möjlighet att kritiskt granska 

verksamheten för att hitta böcker som är givande och utvecklande för barnen. Fokusgrupp 2 

diskuterar hur arbetet i förskolan såg ut för cirka 20 år sedan och hur de arbetar nu. I samtalet 

framkommer att de föredrar dagens arbetssätt. Förr arbetade de mer strikt efter olika teman. 

Det som var bestämt att de skulle arbeta med under en period skulle följas. Nuförtiden följer 

pedagogerna barnen utifrån deras intressen och läroplanens strävansmål.   

 

Pedagogernas val av bilderbok   

Jag vill i studien ta reda på hur pedagogerna resonerar när de väljer böcker att jobba med i 

förskolan. Som hjälpmedel till att föra resonemang finns de tre presenterade böckerna att utgå 

ifrån. I genomförandet av fokusgruppssamtalen får pedagogerna bläddra i böckerna och 

resonera kring vilken av de tre som de kan tänka sig att arbeta med i verksamheten. I 

fokusgruppsdiskussionerna framkommer det att alla pedagoger tidigare arbetat och haft ett 

längre projekt kring en utvald bok. Vid val av en av de tre böckerna resulterar i att de andra 

böckerna väljs bort. Det blev Kan man? (2014) och Det var det fräckaste (2007) genom 

resonemang att dessa två är svåra att arbeta vidare med.  

 

Fokusgrupp 1 resonerar kring Det var det fräckaste (2007) och menar att boken skulle passa 

alla barn på deras förskola. Den är rolig för barnen men jämförelse med Ivar träffar en 

Stegosaurus (2016) finns det inte lika mycket detaljer att arbeta med runt boken. Utifrån Det 

var det fräckaste (2007) resonerar pedagogerna om hur de kan gå ut i skogen och leta efter 

olika sorters djursbajs men inte så mycket mer än så. Boken är rolig för stunden men 

pedagogerna i fokusgrupp 1 menar att när det är slut så är den slut. De anser att framsidan på 

boken inte berättar vad den handlar om och menar att det kan resultera i att boken inte är 

tillräckligt lockande för barnen.  

Den här är ju rätt intetsägande hur många vet vad en mullvad är idag och har en 
brun hatt på huvudet, den säger ju inte så mycket på framsidan om inte du vet 
vad det är för bok (Pedagog 1). 
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Fokusgrupp 2 resonerar nästintill identiskt med fokusgrupp 1. Det som skiljer grupperna åt är 

diskussionen kring framsidan av Det var det fräckaste (2007) som inte kommer på tal i 

fokusgrupp 2.  

 

När fokusgrupp 2 diskuterar boken Kan man? (2014) menar de att boken skapar diskussion 

hos barnen. De anser att några sidor i boken kan vara riskabla att läsa genom att barnen kan 

vilja prova det boken berättar i verkligheten. Ett exempel pedagogerna läser från boken är 

”Undrar om man kan peta i näsan med en vass kniv? nej det kan man inte”. I slutet av boken 

berättas att ”man kan ju nästan ingenting”. Pedagogerna resonerar att barnen kan känna igen 

sig i detta men att pedagogerna vill att barnen ska känna att de kan. När det i boken står ”nej 

det kan man inte”, menar fokusgrupp 2 att en diskussion kan skapas genom att barnen får 

berätta vad de kan göra istället. Alltså boken går att arbeta vidare med på ett annat sätt än den 

är uppbyggd. Även runt boken Kan man? sker liknande diskussioner i båda fokusgrupperna. 

Pedagog 2 menar att man behöver se humorn i boken precis som författaren uttrycker. 

Fokusgrupp 1 anser att boken passar in bättre hos skolbarn än förskolebarn eftersom det krävs 

en viss förståelse för det som diskuteras. Precis som fokusgrupp 2 nämner menar pedagogerna 

att barnen kan bli nyfikna och prova det som står i boken men även hur de kan ha testat något 

av de utan att följden blivit densamma. Pedagog 1 läser en mening ur boken: ”Undrar om man 

kan klättra i träd utan att hålla i sig. Det är säkert någon som har klättrat i träd och ramlat ner 

” (Pedagog 1). ”Utan att ha slagit sig” (Pedagog 3). 

 

Alla pedagoger från båda fokusgrupperna väljer boken Ivar träffar en Stegosaurus (2016) 

trots att de arbetar på olika avdelningar med barn i olika åldrar. Pedagogerna är överens om 

att de tror att barnen skulle tycka om boken då de iakttagit i respektive barngrupper att det 

finns barn som visar intresse för dinosaurier. Pedagog 1 nämner att bokens bilder är levande. 

Jag tolkar det som att hon menar att boken bjuder in till fantasi och fångar uppmärksamheten 

hos betraktaren. Pedagog 1 berättar ”Om boken är levande kan det bidra till att barn som inte 

är intresserade av just dinosaurier tidigare kan bli” (Pedagog 1). Hon får medhåll från de 

andra pedagogerna i fokusgrupp 1.   
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Faktorer som påverkar pedagogernas bokval   

Vilka faktorer i böckerna som påverkar pedagogernas val är det centrala vid valet av Ivar 

träffar en Stegosaurus (2016) bilderna. Samtliga pedagoger är överens om att bilderna är mer 

tilltalande i denna bok än i de andra bortvalda böckerna. Båda fokusgrupperna menar att en 

bok som innehåller detaljerade bilder som de upplever i Ivar träffar en Stegosaurus skapar 

samtal. Detta är en central del i det sociokulturella perspektivet där lärande sker genom 

samspel mellan människor samt människor och verktyg (Kroksmark, 2011, s. 451-452). En 

bok som skapar samtal genererar samspel både mellan människor och mellan människor och 

verktyg.  

 

Eftersom pedagogerna arbetar med barn i olika åldrar diskuterar de hur boken kan passa alla 

barn på förskolan. Pedagog 5 som arbetar på en avdelning med äldre barn berättar hur barnen 

på avdelningen tycker om böcker med mycket text och bilder vilket Ivar träffar en 

Stegosaurus (2016) innehåller. Medan pedagogerna i samma fokusgrupp som arbetar med 

yngre barn konstaterar att bilderna i boken är betydelsefulla för de yngre barnen genom att de 

kan titta ingående på bilderna och läsa boken genom dem. För fokusgrupp 1 har bilderna en 

stor betydelse och de nämner specifikt att barn som har svårt för språket oavsett ålder kan ta 

del av och läsa bokens bilder. Jag tolkar det som att vad som är betydelsefullt i boken kan 

bero på vilken barngrupp pedagogerna har. Alla barn behöver olika utmaningar i böckerna 

oavsett ålder.  

 

Språk och kommunikation är ett betydande element i det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 

2003, s. 31). När pedagogerna resonerar kring valet av Ivar träffar en Stegosaurus (2016) 

nämner de att boken innehåller ord som kan stärka språket och att boken generellt ses som ett 

redskap för barns språkutveckling. Detta kan styrkas i Simonssons studie där hon menar att 

boken är ett redskap för språkutveckling eftersom barnen genom boken får ett bredare 

ordförråd samt förståelse för språket (Simonsson, 2004, s. 99). Pedagogerna i min studie 

menar också att boken bidrar till att bygga ordförråd, koppla förståelse till meningar och 

texten. Högläsningen bidrar till barns lärande för ordföljd och meningsbyggnad. Fokusgrupp 1 

diskuterar om hur högläsning för en grupp med färre barn bidrar mer till barns 

språkutveckling utifrån boken. De menar att barnen kan känna sig mer trygga i att berätta om 
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det är något de inte förstår och att pedagogerna då kan förklara för alla barn. Vid högläsning 

med en mindre barngrupp får även barnen mer tillfälle att prata kring boken då inte alla barn 

vill prata samtidigt och boken pausas under en lång tid och den röda tråden kan tappas. 

Fokusgrupp 2 diskuterar hur barn med annat modersmål kan lyssna på talbok på annat språk. 

Men de betonar vikten i att vara kritisk till talböckerna och ta hjälp av någon som kan det 

aktuella språket för att veta vad det är barnen lyssnar på. Pedagogerna ser boken som en 

artefakt av betydelse för att stärka barnens språk.  

 

 

Att jobba med bilderboken som utgångspunkt  

I frågan om hur pedagogerna kan jobba med boken som utgångspunkt resonerar de om hur de 

kan genomföra ett tematiskt arbete utifrån boken Ivar träffar en Stegosaurus (2016). Samtliga 

pedagoger i fokusgrupperna har erfarenheter av tematiskt arbete kring en bok där de utgår 

från strävansmålen i förskolans läroplan.  

 

Pedagogerna nämner hur de i sina barngrupper kan arbeta med värdegrunden eftersom Ivar i 

boken hjälper en Stegosaurus genom att rädda dennes barn. Värdegrunden är en del i 

förskolans styrdokument då det i läroplanen står att:  

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa om jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verkligheten. Barn 

tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser 

(Skolverket, 2016, s. 4). 

Genom boken kan pedagogerna arbeta med värdegrunden genom att barnen tillägnar sig 

konkreta upplevelser utifrån det tematiska arbetet. Barnen får ta del av bokens innehåll och 

uppleva det i verksamheten och i verkligheten.  

 

Båda grupperna diskuterar hur en pedagog kan klä ut sig till en gestalt vilket Lindqvist 

benämner som ett drampedagogsikt arbetssätt där lekvärldar möts (Lindqvist, 1996, s. 19). 

Fokusgrupp 2 menar att de kan bygga hinderbanor och göra vulkaner efter att de tittat på 
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bokens bilder. Fokusgrupp 1 menar att de på gården kan skapa olika aktiviteter kring boken 

genom att alla avdelningar samarbetar och har boken som grund för ett tema. Det blir ett 

tillfälle för barnen att ta del av varandras kunskaper. Här sker ett samarbete mellan människor 

för att uppnå lärande, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv kallas en proximal 

utvecklingszon. Vid samarbete och utbyte av kunskap kan resultatet bli att det barnen kan 

göra med hjälp av någon annan ena dagen kan den senare klara av själv (Dysthe, 2003, s. 81).  

Ivar har ett Dinoland vilket pedagogerna i fokusgrupp 1 diskuterar att de kan skapa med hjälp 

av olika material. Pedagogerna vill utifrån boken ta in leken och skapandet i verksamheten för 

att uppnå läroplanens strävansmål. Båda fokusgrupperna diskuterar hur de kan gå tillväga 

under ett tematiskt arbete som de menar sker via lekar och konkreta upplevelser. De inspireras 

av boken, tar in det i verksamheten och skapar för barnen fantasi och verklighet. Leken är en 

central del i det sociokulturella perspektivet och så även fantasi och kreativitet. Via leken och 

ju mer barnen får uppleva och upptäcka utvecklar de sin fantasi och kreativitet (Vygotskij, 

1995, s. 18-19).  

 

Pedagogerna berättar att de ingår i ett mångsidigt projekt där samarbete sker mellan bibliotek 

och förskoleverksamheter. De blir tilldelade en bok som de ska arbeta med i verksamheten 

under ett visst antal veckor. Pedagogerna är överens om att sitta runt ett bord med tre böcker 

att bläddra i där de ska välja en bok att arbeta med i förskolan är en bra metod som de vill ta 

in i verksamheten. De resonerar om att det blir både roligare och enklare att arbeta utifrån en 

bok där pedagogerna får vara med och påverka valet. I bokprojektet blir de tilldelade en bok 

och det kan resultera i att boken inte bassar den befintliga barngruppen. De menar att i 

fokusgrupper kan de välja en bok som passar för pedagogernas barngrupper. ”Man kan ta med 

alla böcker och prova att läsa dem för barnen och se vilken bok som fångar dem mest.”  

(Pedagog 4). Pedagog 4 har ett förslag om hur pedagogerna kan inkludera barnen i bokvalet. 

De andra pedagogerna i fokusgrupp 2 berättar hur de har arbetat på det sättet tidigare. Barnen 

påverkade vilken bok de skulle arbeta med genom omröstning. De berättar hur uppskattat 

detta var från barnen samt att det resulterade i ett lyckat tematiskt arbete.  
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Urval av böcker till förskolan  

På frågan hur pedagogerna går tillväga när de väljer litteratur är samarbetet med biblioteket 

det centrala. Pedagogerna berättar att de går till biblioteket för att låna böcker samt få 

inspiration av nya böcker till verksamheten. De menar att biblioteket är till stor hjälp och 

villiga att finna böcker till pedagogerna i sökandet. Förskolorna är placerade med gångavstånd 

till närmsta bibliotek. En av pedagogerna berättar att deras grupp väljer att åka buss med 

barnen till ett större bibliotek då de anser sig få mer hjälp där. Ännu ett alternativ till bibliotek 

är bokbuss som besöker de förskolor som saknar gångavstånd till närmsta bibliotek. Eftersom 

pedagogernas förskolor ligger med gångavstånd till ett bibliotek anländer inte bokbussen dit. 

Några pedagoger har dock erfarenhet av den från tidigare arbetsplatser. Bokbussen har ett 

mindre urval böcker och innehåller endast en avdelning. Pedagogerna med erfarenhet från 

bokbussen anser det vara en fördel med mindre urval eftersom det blir lättare att välja med 

färre valmöjligheter samt att böckerna är uppdelade i olika ämnen.  

Hur ofta de besöker biblioteket skiljer sig pedagogerna emellan. Några pedagoger besöker 

bibliotek oftare än andra men alla pedagoger menar ändå att besöken sker regelbundet. 

Fokusgrupp 1 diskuterar om hur de går tillväga vid val av litteratur på biblioteket.  

Jag utgår bland annat från en specifik författare vid val av bok. Är det en 
författare som tidigare skrivit bra böcker vill man låna mer av dennes böcker 
(Pedagog 5). Man lånar ju efter tips men mycket lånar man ju efter framsida 
(Pedagog 3). Mest kollar man på framsidan, men ibland hittar man ju också 
guldkorn som man kan låna flera gånger om för att de ger någonting (pedagog 1). 

Pedagogerna i fokusgrupp 1 resonerar kring betydelsen av bokens framsida. Ser framsidan 

spännande och rolig ut kan det vara avgörande för vilken bok som hamnar på förskolan. Även 

att en specifik författare kan bidra till flera lånade böcker från denne.  

 

Utifrån intervjuguiden diskuterar pedagogerna vilken betydelse internet har för deras 

påverkan av valet. Fokusgrupp 2 använder inte internet för att finna böcker medan fokusgrupp 

1 ser det som en stor tillgång i valet. De får tips om olika böcker via facebookgrupper samt 

via hemsidan Förskolan som också har en tidning som inriktar sig specifikt till förskolor. Där 

hittar pedagogerna ibland inspiration till sina bokval.  
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Båda fokusgrupperna diskuterar hur de kan få tips från kollegor. Fokusgrupp 1 menar att tips 

från kollegor kan de få om någon har barn i förskoleålder eller om det finns någon bok de 

ansåg var bra när de var yngre som de tror fortfarande passar verksamheten. Medan 

fokusgrupp 2 menar att tips från kollegor handlar mer om hur pedagogerna kan arbeta med 

böckerna. 

 

Urvalskriterier 

Pedagogerna diskuterade hur barnen bör ha olika valmöjligheter vid högläsning eller deras 

egen användning av boken. Det behövs olika genrer vid urval av böcker till förskolan för att 

varierat lärande ska överföras från boken till barnen. Det är pedagogernas ansvar att böcker 

med olika genrer finns tillgängliga på förskolan. Det bör finnas tillgång till olika genrer men 

också böcker med olika handlingar som innehåller till exempel genus och värdegrund, vilket 

kan styrkas utifrån Simonssons studie som menar att olikheter i boken bör finnas för barnens 

tolkningar och inspiration till lekskapande (Simonsson, 2004, s. 206). Genom högläsning av 

olika genrer och innehåll sker ett medierat lärande mellan pedagogerna och barnen genom att 

pedagogerna läser boken för barnen samt hur barnen med stöd av boken som artefakt skapar 

lärande (Kroksmark, 2011, s. 454; Dysthe, 2003, s. 45-45).  

 

Pedagogerna menar att vid biblioteksbesök är det upp till dem att låna böcker med olika 

genrer och innehåll för att få genrebredd på böckerna i förskolans verksamhet. Jag tolkar det 

som att det även skapar möjligheter för barnen att ta del av olika lärandemål.  

 

Barnens påverkan 

På frågan om vilken påverkan barnen har är det centrala att samtliga pedagoger nämner att 

barnen får följa med och låna böcker. Pedagogerna har samma rutin när de besöker biblioteket 

och det innebär att barnen som följer med får låna en bok var samt att pedagogerna lånar 

böcker de anser bör finnas på förskolan. Pedagogerna är överens om att barnen får låna en bok 

var vid biblioteksbesöket men märker de att barnen bara plockar böcker för plockandets skull 

eller vill låna en bok pedagogerna anser vara olämplig finns de där för att stötta barnen. En 
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olämplig bok kan innebära en stor textmängd som kan resultera i att barnen inte orkar lyssna 

på boken. Det kan även vara en bok där innehållet liknar boken Kan man? där pedagogerna 

behöver lägga ner tid för att kunna förklara bokens alla delar. Stöttningen vid barnens bokval 

sker genom att pedagogerna diskuterar med barnen vilken bok de tänker låna och om det finns 

fler böcker barnen är intresserade av. En av pedagogerna i fokusgrupp 2 nämner ett annat sätt 

att stötta barnen på i deras bokval: 

Lär barnen öppna boken och börja bli lite nyfiken på vad den handlar om, fronten 
eller framsidan kan ju vara väldigt tilltalande men när man börjar läsa texten, att 
titta vad den egentligen handlar om (Pedagog 6). 

Utifrån Vygotskijs teori är pedagogens uppgift att finnas där och stötta barnen i deras lärande 

(Dysthe, 2003, s. 88). 

 

Båda fokusgrupperna är överens om att barnen påverkar pedagogernas val av böcker till 

förskolan. Pedagogerna lär sig vad barnen är intresserade av. Fokusgrupp 1 resonerar kring 

om barnen inte tycker om en bok resulterar det i att den blir tråkig att lyssna på samt att de 

tappar intresse. Barnen slutar lyssna vilket bidrar till att boken inte förmedlar något lärande 

till dem. Vid val av boken Ivar träffar en Stegosaurus (2016) diskuterar pedagogerna hur 

betydelsefullt det är att följa barnens intressen i temat. Pedagog 6 nämner hur de kan arbeta 

kring boken: ”Vad är det som fångar barnen? Vad är barnen intresserade av just nu? Och hur 

kan vi spinna vidare på det? ” (Pedagog 6). Utifrån det sociokulturella perspektivet bör 

pedagogerna besitta kunskap om barnen och därefter utveckla, utmana och vägleda dem 

(Dysthe, 2003, s. 80).   

 

 

 

 
 



 

28 
 

Diskussion 

Bildernas betydelse för barnens upplevelser   

Resultatet i studien visar att bilderna har en central roll för barnens upplevelse av boken vilket 

även Björklund (2008) och Simonsson (2004) bekräftar i tidigare forskning. Bilderna 

kompletterar texten och skapar möjlighet för barnen att läsa boken via bilderna. Detta kan 

leda till samspel mellan barnen där ett barn tar rollen som läsare och de andra som åhörare. 

Bildernas betydelse i boken kan bidra till att olika utvecklingsmål uppstår som pedagogerna 

ser som ett så kallat nyttoperspektiv (Simonsson, 2006, s. 72).  

 

Tidigare forskning visar hur de yngre barnen är mer beroende av bokens bilder medan de 

äldre barnen behöver utmanas genom kapitelböcker för möjlighet att öva fantasin och skapa 

egna bilder i huvudet (Simonsson, 2004, s. 100). Min studie instämmer till viss del med vad 

Simonssons studie säger. Av pedagogerna som arbetar på en äldrebarnsavdelning är det en av 

pedagogernas arbetslag som utmanar barnen med böcker innehållande mer text. Medan den 

andra pedagogen som arbetar på en äldrebarnsavdelning menar att de äldsta barnen på 

förskolan är beroende av bilderna i boken på grund av svårigheter för språket och utmanar 

därför inte barnen med mer text. Bilderna anses som en bra komplettering för barnens 

förståelse av bokens innehåll. Mer text i boken resulterar i att barnen tappar intresse och slutar 

lyssna vilket i sin tur inte skapar någon lärandesituation. 

 

Varför väljer pedagogerna tema som utgångspunkt?   

Björklund (2008), Simonsson (2004), Kåreland och Lindh Munther (2005) nämner i sina 

studier olika arbetssätt för bilderboken i förskolan. Den kan användas som verktyg för att 

skapa samtal och diskussion men den kan även användas som en grund för ett tematiskt 

arbete. I genomförandet av min studie handlar en stor del om vilken av de tre presenterade 

böckerna pedagogerna kan tänka sig arbeta med i deras verksamhet. Samtliga pedagoger 

valde boken Ivar träffar en Stegosaurus (2016) och resonerade kring hur ett tematiskt mål 

skulle kunna nås utifrån boken. Att båda fokusgrupperna valde ett tematiskt arbete utifrån 

boken kan grunda sig i frågan om vilken bok de kan tänka sig arbeta med på förskolan. 
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Pedagogerna resonerar kring boken Ivar träffar en Stegosaurus och menar att boken skapar 

flera möjligheter att arbeta vidare utifrån och där de kan inkludera läroplanens strävansmål. 

Hade frågan ställts vilken av de tre böckerna skulle ni vilja läsa i er verksamhet och ta reda på 

hur de läser böcker i förskolan kunde svaret blivit annorlunda. Båda fokusgrupperna menar att 

Det var det fräckaste (2007) är en rolig bok men att den inte går att arbeta vidare med på 

samma sätt som Ivar träffar en Stegosaurus där bokens innehåll skapar mer möjligheter för 

barnens lärande.  

 

En anledning till varför pedagogerna diskuterar tematiskt kan vara det mångsidiga projekt de 

ingår i där det sker ett samarbete mellan biblioteket och förskoleverksamheter. Samtliga 

pedagoger berättar hur de arbetar kring projektet genom tematiskt arbete utifrån boken. De 

skapar olika aktiviteter för barnen vilket kan innebära att gestalter besöker förskolan, de 

anordnar skattjakter och planterar blommor. Aktiviteterna skapas utifrån bokens innehåll från 

bokprojektet. Eftersom pedagogerna redan arbetar utifrån en bok genom tematiskt syfte kan 

frågan påverkas av detta. I Kåreland och Lindh Munthers studie är det tematiska arbetet det 

som nämns mest kring arbete med en bilderbok. De nämner hur pedagoger i studien arbetar 

utifrån boken och skapar ett tematiskt arbete där de utgår från läroplanens strävansmål 

(Kåreland & Lindh Munther, 2005). Det kan även vara en anledning till att pedagogerna i min 

studie direkt resonerar tematiskt runt boken eftersom det är ett arbetssätt många pedagoger 

arbetar kring.  

 

I studien framkommer pedagogernas idéer om hur de kan arbeta tematiskt kring innehållet i 

boken Ivar träffar en Stegosaurus (2016). Bland annat via hinderbanor utifrån att Ivar tar sig 

igenom hinder för att rädda Stegosaurusungen. De kan skapa ett Dinoland med hjälp av olika 

material utifrån Ivars egna Dinoland samt hitta på olika lekar kring dinosaurier. Barnen ska få 

använda sin fantasi för att utvecklas. Pedagogerna menar även att de kan ha idéer kring hur de 

ska arbeta runt boken men att barnens intresse har en stor påverkan. I Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) finns specifika strävansmål där bilderboken är ett bra redskap för 

att uppnå målen. Men när pedagogerna väljer att arbeta tematiskt kring Ivar träffar en 

Stegosaurus blir bilderboken ett redskap för att uppfylla fler strävansmål från förskolans 

styrdokument.   
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Biblioteket har betydelse för förskolan  

Kåreland och Lindh Munther betonar bibliotekets betydelse för urvalet av böcker till 

förskolan. Deras studie visar även att biblioteket är den vanligaste resursen för böcker till 

förskolan (Kåreland & Lindh Munther, 2005, s. 80). Resultatet från min studie visar också att 

biblioteksbesök är det vanligaste tillvägagångssättet att få böcker till verksamheten. 

Pedagogerna diskuterar vart de går och lånar böcker på biblioteken. De besöker två olika 

bibliotek och har tidigare erfarenhet av lån på bokbussen. Alla tre typer av bibliotek har olika 

utbud. Det ena är stort och har mycket böcker att tillgå. Biblioteket som är närliggande till 

förskolan är mindre men har ändå olika valmöjligheter samt olika avdelningar. Bokbussen 

däremot har endast en avdelning där det är bibliotekarien som valt ut vilka böcker som finns 

att tillgå. Alla typer av bibliotek kan ha för och nackdelar. Det större biblioteket har ett brett 

utbud av böcker vilket genererar olika valmöjligheter samtidigt som det kan resultera i 

missade böcker av pedagoger eller barn som de skulle kunna tycka om. Det närliggande 

biblioteket bidrar inte med lika brett utbud vilket kan bli enklare för barn och pedagoger att 

finna böcker. Det kan dock resultera i motsatsen av det stora biblioteket det vill säga att 

böcker pedagogerna och barnen vill låna inte finns på grund av mindre utbud. Bokbussen har 

sorterat böcker efter olika genrer och innehåll vilket bidrar till att pedagogerna enklare kan 

leta efter specifika böcker. Utbudet på bokbussen är mindre än det på det närliggande 

biblioteket vilket även här kan resultera i missade böcker. Pedagogerna problematiserar hur 

barnen plockar böcker för plockandets skull. Om ett bibliotek har mindre utbud kan det bidra 

till mindre opassande böcker till verksamheten. Vid boklån på bokbussen är chansen ännu 

mindre eftersom bussens utbud är anpassat för förskolebarn.  

 

Pedagogerna har ett ansvar  

Att det finns en genrebredd med böcker i förskolan är en fördel för barns lärande. Pentimonti, 

Zucker och Justice menar att tillgång och högläsning av olika genrer i förskolan är av 

betydande för barn att tillämpa olika lärande. Enligt deras forskning är därför pedagogernas 

val av litteratur betydelsefullt (Pentimonti et al, 2011). Resultatet av min studie visar att båda 

fokusgrupperna är överens om att det bör finnas böcker med olika genrer och blandat innehåll 



 

31 
 

på förskolan. Samtliga pedagoger lyfter att de bör tänka mer på olikheten av innehåll i 

böckerna. Även Simonsson nämner i sin studie att det bör finnas en blandning av innehållet i 

böckerna med skillnader i både bilder och handlingar. Detta för att barnen tolkar och får 

inspiration till sitt lekskapande (Simonsson, 2004, s. 206).  

 

När fokusgrupp 2 diskuterar valet av de tre bilderböckerna ifrågasätter pedagog 6 om Ivar 

träffar en Stegosaurus (2016) var rätt bok om de ska tänka ur ett genusperspektiv. Det bör 

finnas en tjej med i boken också. Det skapar en diskussion hos pedagogerna där pedagog 5 

menar att det är pappan som nattar Ivar. Medan pedagog 6 nämner att det är en äventyrsbok, 

varför är inte en mamma med i äventyrsboken? Pedagogerna tar del av varandras åsikter 

vilket resulterar i att de är överens om att Ivar träffar en Stegosaurus är boken de vill arbeta 

med men att de önskar att det var en tjej med i boken. Vid mitt val av de tre bilderböckerna 

var genusperspektivet inget jag utgick ifrån. Pedagogerna i fokusgrupp 2 skapar tankar kring 

hur betydelsefullt det är att undersöka bokens innehåll utifrån olika perspektiv och vad dem 

kan skapa för tankar och värderingar hos barnen.  

 

Pedagogerna i fokusgrupp 2 berättar att de har tillgång till olika genrer och innehåll av böcker 

i förskolan. Medan fokusgrupp 1 diskuterar att de bör låna mer böcker med genrebredd och 

olika innehåll. Det är pedagogernas ansvar att böcker med olika genrer och innehåll hamnar 

på förskolan. Men vad händer om pedagogerna inte tar ansvaret för att olika böcker finns 

tillgängliga för barnen? I Pentimonti, Zucker och Justice studie framkommer det att om 

pedagogerna inte läser olika genrer för barnen kan dem påverkas negativt. Det visade sig i 

deras resultat av undersökningen att böcker som innehåller barnvisor hade uteslutits. Dessa 

böcker menar de är bra för framförallt de yngre barnens mönster i språket samt att de blir 

bekanta med rim (Pentimonti et al, 2011, s. 217-218). Tar pedagogerna sitt ansvar och väljer 

olika böcker till förskolan får det betydelse för barns lärande.  

 

Fokusgrupp 1 menar att de bör läsa mer för barnen och betonar betydelsen att de läser för 

dem. De diskuterar hur böckerna bör användas mer men att det samtidigt finns annat i 

verksamheten de bör ägna mer tid åt. Pedagogerna i fokusgrupp 1 ser det som ett problem att 

barngrupperna är stora och menar att fler pedagoger behövs eller att barngrupperna behöver 

bli mindre. De diskuterar även att högläsning med en grupp färre barn underlättar för att 
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stimulera barnens språkutveckling men att de ser en svårighet att hinna med det på grund av 

stora barngrupper och lite personal.  

 

Barnen påverkar pedagogernas val 

Pedagogerna är överens om att barnen påverkar deras val av litteratur till förskolan, både som 

hamnar på förskolan samt vilken bok de vill jobba utifrån. Barnen själva får vara med och 

välja böcker när de besöker biblioteket. Kåreland och Lindh Munther (2005) menar att 

barnens och pedagogernas val av böcker att låna har betydelse beroende på vilka böcker 

bibliotekarierna införskaffar och de betonar bibliotekets betydelse för förskolebarnen 

(Kåreland & Lindh Munther, 2005, s. 80). Pedagogerna låter barnen välja en bok var under 

biblioteksbesöket. När barnen ska låna en bok kan pedagogerna se ett problem i att barnen 

ibland plockar böcker för plockandets skull. De problematiserar även hur barnen kan välja 

bok utefter framsidans utseende utan att bläddra i boken. Resultatet kan bli att ett flertal 

böcker hamnar på förskolan som varken barn eller pedagoger anser att de vill läsa eller lyssna 

på. Pedagogerna menar att det leder till att de hittar på egna berättelser kring böckerna om de 

anser bokens innehåll som olämpligt eller svårförståeligt. Utifrån Simonssons tidigare 

forskning påpekar hon att pedagogerna bör bläddra i böckerna innan dem lånas med till 

förskolan för att undvika att påhittade berättelser sker. Detta på grund av att pedagogernas 

påhittade berättelser kring boken kan bidra till att berättelsen och bilderna inte samspelar 

(Simonsson, 2004, s. 72). Samtliga pedagoger i fokusgrupperna är medvetna om betydelsen 

av att bläddra igenom böckerna innan de lånas till förskolan men att tiden inte alltid finns.  

 

Metoddiskussion  

Syftet var att undersöka hur pedagoger resonerar kring böcker att jobba med i förskolan. 

Fokusgrupper är den metod jag anser lämpligast för studien utifrån syftet och 

frågeställningarna. Vid användande av fokusgrupper som metod får pedagogerna resonera 

med varandra samt ta del av varandras erfarenheter. En fördel med metoden är att jag får med 

många pedagoger vid ett och samma tillfälle. Vid transkriberingen av fokusgruppssamtalen 

var det dock svårt att vid diskussioner höra allt de sa då flera av pedagogerna pratade 

samtidigt. För mig var metoden helt ny och en känsla var att pedagogerna inte heller var så 



 

33 
 

bekanta med den. Alla uppskattade dock metoden och såg det som ett tillfälle för diskussion 

och kunskapsutbyte. Jag anser att min metod bidrog till svar på syftet och frågeställningarna.  

 

Om jag skulle genomföra studien igen skulle jag även använda mig av observation för att få 

svar på hur urvalet av litteratur sker i praktiken både hur pedagogerna väljer böcker samt hur 

de går tillväga vid biblioteksbesök och barnens val. Hade jag genomfört samma 

fokusgruppmetod hade dokumentationen av fokusgruppssamtalen skett med hjälp av både 

ljudinspelning och videokamera. Att kombinera ljudinspelare och videokamera ska enligt 

Wibeck vara till fördel genom att kombinera det verbala med det ickeverbala (Wibeck, 2010, 

s. 91). Mitt syfte var inte att studera pedagogernas beteende, dock anser jag i efterhand och i 

samband med transkriberingen, trots bra ljudinspelarutrustning, svårighet i att höra vilken av 

de tre utvalda bilderböckerna de bläddrade samt pratade om. Det hade underlättat att kunna 

observera detta via videoinspelning.  

 

Jag hade kunnat genomföra studien på andra sätt där resultatet förmodligen blivit annorlunda. 

Dels hade jag kunnat lämna ut de tre bilderböckerna till pedagogerna innan genomförandet 

och att de tillsammans med kollegor från samma arbetslag kunna diskutera böckernas 

innehåll. Min hypotes är då att resultatet skulle bli bredare om hur arbetet kring boken kan 

ske. Före genomförandet av min studie motiverade jag varför just de tre böckerna valts ut. En 

anledning var böckernas olikheter, vilket även uppmärksammades av pedagogerna under 

fokusgruppsamtalet. Det kan vara en anledning till att samtliga pedagoger valde Ivar träffar 

en Stegosaurus. Det kan ha varit för uppenbart att just den boken ansågs vara populär i 

förskolan idag. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om jag valt tre mer liknande böcker. 

Då hade avgörandet och resonemanget eventuellt blivit något helt annat. Jag hade kunnat 

använda fokusgrupper av ett redan befintligt arbetslag som dagligen diskuterar verksamheten. 

Hypotesen är då att resultatet utgått från endast en barngrupp. En fokusgrupp med pedagoger 

från olika avdelningar bidrar till delade erfarenheter istället för gemensamma. Hade 

genomförandet av studien skett via intervjuer hade jag inte fått svar på hur de resonerar vid 

val av litteratur tillsammans. Däremot hade jag haft möjligheten att ställa fler frågor om hur 

pedagogerna tänker vid val av litteratur eftersom moderatorns roll i en fokusgrupp är att vara 

passiv och att det inte finns lika stort utrymme att ställa fler frågor.  
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Sammanfattning av resultat och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger resonerar vid val av litteratur att jobba 

med i förskolan. Utifrån studiens resultat kan jag dra slutsatser om bildernas centrala roll i 

boken samt hur bilderna skapar samtal och gemenskap. Pedagogernas resonemang vid val av 

böcker att arbeta med i förskolan resulterar i tematiskt arbete med boken som utgångspunkt. 

Barnens påverkan vid val av litteratur är central för pedagogerna. Det barnen tycker är 

intressant har en stor betydelse för vilka böcker som hamnar på förskolan och framförallt att 

följa barnens intresse via det tematiska arbetet. Slutsatsen är även att boken är ett redskap att 

utgå ifrån för att uppnå läroplanens strävansmål. Bakom valet av litteratur finns en 

medvetenhet om vad för innehåll som är betydelsefullt för pedagogernas befintliga 

barngrupper. Valet av litteratur till förskolan ser olika ut beroende på barngruppens behov.  

 

Jag hoppas med denna studie kunna bidra till hur pedagoger tillsammans kan välja böcker att 

jobba med på förskolan. Jag vill belysa betydelsen av innehållet i böckerna och hoppas bidra 

till att pedagoger diskuterar med varandra vad de anser är en lämplig bok för barngruppen och 

vikten i att bläddra igenom böckerna. Det är av betydelse att pedagoger är medvetna om hur 

det som läses bidrar till barns lärande samt vad i böckerna de väljer som är betydelsefullt. 

Bilderboken är ett redskap som har en betydande roll i förskolans verksamhet.  

 

Förslag på vidare forskning 

Under genomförandet av studien lade jag märke till svårigheten att finna tidigare forskning 

om pedagogers tankar vid val av litteratur. Det finns forskning om hur pedagogerna går 

tillväga när de väljer litteratur men inte hur tankarna kring valet går. Det vore intressant med 

en studie som undersöker psykologin bakom pedagogers val av litteratur till förskolan. I min 

studie diskuterades storleken på biblioteken. Ett förslag på vidare forskning är hur utbudet på 

biblioteket påverkan kvalitén på bokutbudet i förskolan.     
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Bilaga 1 

Hej! 

Tack och vad roligt att du vill ställa upp och delta i fokusgruppen. Jag heter Therese Lindell 
och läser min sjätte termin till förskollärare på Karlstads Universitet. Jag ska nu genomföra 
mitt examensarbete inom språk och berättande. Syftet med studien är att undersöka hur 
pedagoger i förskolan resonerar vid val av litteratur att jobba med i förskolan, vilka faktorer i 
böckerna det är som påverkar valet och vilken påverkan barnen har. Intervjumetoden som 
kommer att användas är fokusgrupper som innebär att ni är tre pedagoger som i grupp 
diskuterar mina frågeställningar, där min uppgift är att vara moderator som innebär att det är 
min uppgift att leda samtalet. 
I fokusgruppen kommer du ha rätt att dra dig ur när du vill utan negativa konsekvenser. Det 
kommer inte synas i mitt arbete vem du är eller vilken förskola du arbetar på. Ditt namn 
kommer vara fiktivt och förskolans namn kommer inte nämnas. Uppgifterna du lämnar ut 
kommer endast behandlas av mig och handledare. Det du nämner kommer endast användas i 
forskande syfte och kommer när arbetet är klart att förstöras. Samtalet i fokusgruppen kommer 
ta cirka 60 minuter. Jag kommer använda mig av inspelning för att kunna gå tillbaka till det ni 
diskuterat. Till fokusgruppen kommer jag att ha med tre barnböcker som valts ut i samverkan 
med stadsbiblioteket. Ni ska gemensamt välja ut en av böckerna som ni kan tänkas arbeta med 
i förskolan och diskutera vilka faktorer i boken det var som påverkade era val.  
 
 
Handledares namn och mail: Margaretha Ullström- Margarethaxxxxxxxx 
 
 
Här med ger jag mitt samtycke att delta i fokusgruppen samt att samtalet spelas in 
 
 
Underskrift___________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande_____________________________________ 
 
Datum_______________________________________________ 
 
 
 
Studentens namn________________________________________ 
 
Datum_________________________________________________ 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Ett tips: För att ljudinspelningen ska bli så konkret som möjligt så är det lättast att inte alla 
pratar samtidigt. 
Nämn gärna boken ni pratar om så det hörs på inspelningen, gör ni inte detta kanske jag flikar 
in och nämner boken.  
 
Vilken av dessa böcker skulle ni vilja arbeta med i förskolan?  
 
Varför väljer ni just den boken ni väljer? 
 
Vad är det i boken som påverkar valet?  
Vilka faktorer? 
Vad i boken är intressant? 
 
Vilken påverkan har barnen när ni väljer böcker?  
 
Hur väljer ni annars böcker till förskolan? 
Tillexempel: 
Får ni hjälp från bibliotek? 
Har internet någon betydelse? 
Får ni tips från kollegor?  
 
 

 


