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Abstract 

The aim of this study is to explore how the picture book is use of educators on four 

preschooldepartments, where 3 year old and 5 year old children are located. In order to achive 

my pupose, I started from three questions at issue that in various ways identify the purpose and 

these are: how do educators in preschool use the picture book when reading aloud, in what way 

do the educators in preschool invite the children to talk while reading aloud and how is the 

picture book visible in other contexts than besides reading aloud in school. To answer the 

questions, I used qualitative unstructured observations when I visited the preschooldepartments. 

The results show that the difference between the various departments is how the educators 

choose to implement the reading aloud. The differences turned out to be how the educators 

chose to position themselves in the enviroment they were in, what choices of the picture books 

the educators made when reading aloud, how the educators invited to conversation when 

reading aloud and if/how the educators linked the picture book to other activities in the school.  
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra 

förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgick 

jag från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet och dessa är: hur använder 

pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna i 

förskolan barnen att samtala under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i 

andra sammanhang i verksamheten än under högläsningsstunden. För att få svar på 

frågeställningarna använde jag mig av kvalitativa ostrukturerade observationer när jag besökte 

förskoleavdelningarna. I resultatet framgår att skillnad mellan de olika avdelningarna är hur de 

berörda pedagogerna väljer att genomföra högläsningen på. Skillnaderna visade sig vara hur 

pedagogerna valde att positionera sig i den omgivning de befann sig i, vilka val av bilderböcker 

pedagogerna gjorde i samband med högläsningen, hur pedagogerna bjöd in till samtal vid 

högläsningen och om/hur pedagogerna kopplade bilderboken till andra aktiviteter i 

verksamheten.  

Nyckelord 

Högläsning, boksamtal, temaarbete, förskolepedagoger, sociokulturellt perspektiv    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 

Jag skulle vilja börja med att rikta ett stort tack till de berörda förskolorna, utan er hade arbetet 

inte kunnat genomföras. Detta både på grund av förtroendet för att låta mig observera 

högläsningsstunderna, men även med den hjälp jag fick med att samla in samtyckesblanketterna 

från vårdnadshavarna.  

Ett stort tack även till min handledare Margaretha Ullström för värdefulla diskussioner och 

synpunkter under arbetets gång. Det har varit intressant och lärorikt att genomföra detta 

examensarbete och det kommer jag att bära med mig in i min framtida roll som förskollärare. 

Till sist vill jag tacka min familj för det stöd jag fått, utan er är ”livets pusselbitar” ibland svåra 

att få till. 

 

Karlstad universitet, Martina Ohlson   
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1. Inledning med syfte och frågeställ-

ningar  
 

Efter att ha gjort min verksamhetsförlagda utbildning under dessa år som student har det blivit 

synligt att förskolans pedagoger använder bilderboken på olika sätt med olika syften. Läsning 

är en aktivitet som ofta förekommer i förskolans verksamhet och det kan då vara ett bra tillfälle 

att utveckla barns språk. Litteraturpedagogen Agneta Edwards (2008, s. 21) betonar att, förutom 

att läsning kan utveckla barns språk, så har högläsningen betydelse för andra viktiga aspekter. 

En av dessa aspekter är att högläsning övar oss i att skapa inre bilder som stimulerar fantasin 

och som leken kan bygga vidare på. Som pedagog i förskolan arbetar man dagligen med rutiner 

och där läsningen inlemmas i rutinarbetet, vilket kan leda till att själva läsningen blir en 

oreflekterad handling utan tydligt pedagogiskt syfte. Av dessa skäl kan det vara intressant att 

närmare undersöka hur bilderboksläsning går till i förskolan. 

 

Enligt Skolverket (2013) var 83% av alla 1–5 åringar inskrivna i Sveriges förskoleverksamhet 

år 2012 och det är alltså där som de befinner sig under största delen av sin vakna tid. En insikt 

härvidlag är att förskolemiljön äger potential att genom bilderboksläsning erbjuda många barn 

en språkutveckling. Läroplanen menar att förskolan ska utveckla barns talspråk, ordförråd och 

förmåga att kommunicera med andra (Skolverket, 2016 s. 10) och bilderboken kan därvidlag 

vara ett centralt hjälpmedel i förskolans strävan att uppnå läroplanens mål.  

 

Eftersom bilderböcker ofta finns tillgängliga på de flesta förskolor erbjuder de ett relativt enkelt 

arbetssätt för förskolepersonalen för att utveckla barns språk. Det är oundvikligt att barnen i 

dagens samhälle till stor del är involverade i den digitala världen, den tiden de inte befinner sig 

i förskolan. Edwards (2008, s. 18) kommenterar TV:n som digitalt redskap genom ett 

resonemang om barns språkutveckling genom dialog med andra. Vidare menar författaren 

(2008, s. 18) att om barn lämnas ensamma framför TV:n som det inte går att kommunicera med 

uteblir dialogen. Dialogen är däremot något som främjas genom högläsningsstunden. Enligt 

läroplanen ansvarar förskollärarna för att barnen får meningsfulla upplevelser och ställs inför 

utmaningar som uppmuntrar till ett kunskapssökande (Skolverket, 2016 s. 11). Min förhoppning 

är att denna studie ska visa på hur bilderboken kan användas i förskoleverksamheten för att 

uppnå läroplanens intentioner.  
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Att kunna använda den kunskap som framkommit i studien kan förhoppningsvis stärka 

pedagogernas profession. Det är inte bara högläsningen i sig som det är relevant att öka 

kunskapen om utan även vilken lärandepotential det finns genom ett ökat användande av 

bilderboken i förskoleverksamheten. Att t.ex. kunna prata om boken i andra sammanhang eller 

att skapa teman från det som lästs kan vara sätt som blir mer tydliga efter min studie. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur bilderboken används av pedagoger vid fyra 

förskoleavdelningar, där 3-åriga och 5-åriga barn befinner sig. För att uppnå mitt syfte utgår jag 

från tre frågeställningar som på olika sätt ringar in syftet: 

 Hur använder pedagogerna i förskolan bilderboken vid högläsning? 

 På vilket sätt inbjuder pedagogerna i förskolan barnen att samtala under högläsning av 

bilderboken? 

 Hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang i verksamheten än under 

högläsningsstunden? 

  



 

3 

 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vad tidigare forskning inom ämnet behandlat, men 

även andra relevanta utgångspunkter som har betydelse för min studie presenteras här. 

2.1 Begreppsdefinition 

Vissa begrepp som tas upp i detta avsnitt kan det finnas flera olika definitioner eller tolkningar 

av, så inledningsvis tydliggör jag min användning av några begrepp. 

Högläsning definieras härmed som den stund då pedagoger i förskolan läser högt för ett visst 

antal barn. Här används då barnlitteratur i form av bilderböcker och inte så kallade flanosagor 

eller sagopåsar. Flanosagor innebär ett berättande där händelser och karaktärer illustreras med 

stöd av bilder som sätts upp på en filttavla. Sagopåsar innebär ett berättande där händelser och 

karaktärer illustreras med stöd av materiella ting som lyfts ur och visas från en tygpåse. 

Bilderböcker definieras här som litteratur av skönlitterär typ där en berättelse av något slag 

framställs i text och bild. Här utesluts alltså faktaböcker och rim/ramsböcker. Jag använder 

benämningen boksamtal för det samtal förskolepedagogerna genomför tillsammans med barnen 

när de reflekterar kring boken och dess innehåll. Samtalen kan ske före, under tiden och/eller 

efter högläsningen. Detta samtal är ett sätt att väcka tankar och bör inte leda till något färdigt 

svar. 

Jag vill även betona att studien innefattar all pedagogisk personal i förskolan, så begreppet 

pedagog som används är alltså alla medverkande vuxna oavsett utbildningsbakgrund.  

2.2 Läsningens betydelse 

Att boken ger barnen något positivt lyfter litteraturpedagogen Agnetha Edwards (2008, s. 15) 

genom att upplysa om sjutton skäl för barnboken. Några av dessa skäl är att boken hjälper till 

att utveckla språk och ordförråd, hjälper till att utveckla fantasin, ger oss ny kunskap om olika 

fenomen, hjälper till att utveckla de empatiska känslorna, kan visa att olikheter finns, kan hjälpa 

barnen att förstå sina känslor och bilderbokens berättelser bidrar till att skapa broar mellan 

generationer, både genom sitt innehåll och dess närhet som skapas i lässtunden mellan 

människor. 



 

4 

 

Vidare lyfter Edwards (2008, s. 19) läsningens betydelse genom att referera till en 

språkundersökning i Kansas, där treåriga barn till högutbildade föräldrar hade fått höra ca 35 

miljoner ord i sitt liv, i jämförelse till det så hade barn med lågutbildade föräldrar endast fått 

höra ca 10 miljoner ord. Härvidlag bör förskolans pedagogiska verksamhet vara medveten om 

vikten av språkstimulerande aktiviteter som då läsning är. Läroplanen betonar förskolans 

uppdrag genom att: 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle 

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att 

barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver (Skolverket, 2016, s. 6). 

Ovanstående citat kan kopplas samman med det Edwards (2008, ss. 19–20) menar, då det är 

under barnets första levnadsår som hjärnan utvecklas mycket och om detta inte beaktas kommer 

barnet efter, redan när det är dags att börja i skolan. Även att om barnet inte har ett tillräckligt 

språkförråd så kan hen ha svårt att lösa konflikter genom att ett eventuellt fysiskt handlande 

sker, i stället för ett verbalt uttryck. Som nämnt ovan att stimulera barnet genom läsning menar 

författaren (2008, s. 20) även att en stark självkänsla byggs upp som har betydelse i vuxenlivet, 

genom att individen känner sig kompetent till att kommunicera i det samhället som hen då lever 

i.  

2.3 Högläsning 

Högläsning är något som litteracitetforskaren Elisabeth Björklund (2008, s. 185) behandlar i 

sin avhandling. Hon menar att barn erövrar världen i de möten som sker med omgivningen och 

omgivningen beskrivs här som möten med b.la. pedagogerna i förskolan. Björklund (2008, ss. 

196–197) betonar högläsning som en betydelsefull aktivitet där barnen oftast runt tre årsåldern 

deltar i stället för att sova som de i tidigare ålder gjort efter maten. Hon menar vidare att vid 

dessa högläsningsstunder bjuder ofta pedagogerna in till samtal genom att ställa frågor eller 

själva berätta sina egna erfarenheter, vad som kan relateras till boken som har lästs.  

Även författaren Aidan Chambers (2014, s. 62) lyfter högläsningen i boken Böcker inom och 

omkring oss som en händelse där individen lär sig av de som redan kan, eller snarare att de som 

deltar är lärlingar till den som person som högläser. Författaren (2014, ss. 65–67) menar vidare 

att högläsning lär individen hur en text är uppbyggd, något som är till hjälp när hen själv ska 

läsa på egen hand. Individen lär sig även att förstå textens dramaturgi genom att hen förstår 
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läsandets rytm och pauser som görs vid t.ex. ett skiljetecken i texten. Att lära sig att tolka något 

är ännu en aspekt som poängteras, detta då individen gärna med hjälp av bilderböcker får inblick 

i att på olika sätt tolka en bild som visas under högläsningen. Författaren (2014, s. 71) belyser 

högläsningen som en intim aktivitet som leder till en gemenskap individer emellan där närhet 

och utbyte av erfarenheter kan bli synliga. 

När dessa högläsningsstunder sedan äger rum menar Edwards (2008, ss. 31–32) att olika 

aspekter kan vara väsentliga att ta hänsyn till. Detta genom att göra den dagliga läsningen 

tillsammans med barnen till en lustfylld stund. Författaren (2008, s. 32) menar vidare att ofta 

ses dessa lässtunder inte som ovan beskrivna lustfyllda stunder, utan mer som röriga på grund 

av stora barngrupper där barnen har svårt att sitta still. Att då i stället som pedagog bara fastna 

i att det var lättare förr med mindre antal barn kan möjligheter i stället skapas, genom att 

upprepa dessa lässtunder som en schemaplanerad aktivitet och då se att övning ger färdighet. 

Att planera läsningen i form av ett genomtänkt innehåll är ännu en aspekt som författaren (2008, 

s. 32) lyfter för att utveckla förskolans högläsningsstunder. Högläsning är något som 

litteracitetforskaren Carina Fast (2011, ss. 186–188) också tar upp i sin forskningsstudie där 

merparten av alla medverkande barn tyckte att det var roligt då någon högläste för dem. Dock 

menar författaren (2011, ss. 186–188) att barnen tar in bokens innehåll på ett individuellt sätt 

och att det då kan visa sig hur rofyllda dessa stunder blir.   

2.4 Bilderböcker 

Att ha en förståelse för vad en bilderbok förmedlar kan leda till passande bokval i förskolans 

verksamhet (Edwards, 2008, s. 66). Förtydligande kan detta då innebära att kunna tolka och 

uppskatta vad bilderboken kan förmedla genom dess variation av text och bilder. Här menar 

författaren (2008, s. 99) att bilden bör ses som mer än bara dekorativ då den kan ge en helt ny 

berättelse om bokens text bortses. Författaren (2008, s. 93) betonar att bilderboken ses som 

optimal för barn i åldern 2–7 år och att se på bilden som ett bra uttrycksmedel är positivt i 

förskolan. Ett sätt att få förståelse för vikten av bilden som uttrycksmedel är att se tillbaka på 

de grottmålningar som användes förr i tiden för att kommunicera i stället för en skriven text. 

När individen första gången möter en bilderbok signalerar bara omslaget något som kan leda 

till att hen direkt utesluter den som ett passande val att använda i barngruppen (Edwards, 2008, 

s. 70). Detta på grund av att vuxna kan tyckas tro att de vet vad barn tycker om eller att den 
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vuxna vill skildra en speciell barndom. Vidare skriver författaren (2008, s. 70) att i stället ha ett 

öppet sinne för bilderboken genom att se till hur den moderna barndomen ser ut, är mer givande. 

Att vara medveten om att barn i dag möts av andra bilder på barnprogram och filmer än vad 

vuxna gjorde i sin barndom bör tas hänsyn till och inte uteslutas. Barnen bör få uppleva dessa 

bilder också för att ett givande möte ska ske och för att den vuxna ska ha förståelse för ett barns 

perspektiv. 

Edwards (2008, ss. 72–73) uppmärksammar även bilderböcker som för vuxna kan tyckas fräcka 

i illustratörsstilen och kan därvidlag eventuellt ses som ett icke passande val i förskolan. Vidare 

menar författaren (2008, ss. 72–73) att den vuxna bör få en förståelse för att konstnärer 

eftersträvar ett barnperspektiv genom att de har använt sig av bilderna av en anledning som är 

att de ska efterlikna vad barn själva uttrycker i sina egna bilder, då de får möjlighet att göra det 

t.ex. vid olika målaraktiviteter. 

Bilderböcker som har en viss sorts berättarstruktur där en röd tråd är synlig med en tydlig början 

och ett tydligt slut är ännu en aspekt som Edwards (2008, s. 82) tar upp som en fördel när 

högläsning sker med barn. Det finns också andra varianter av böcker som kan leda till givande 

kommunikation mellan alla berörda parter. Dessa böcker låter läsaren bli medskapare genom 

att den vuxna ställer enkla konkreta frågor som finns i bilderboken och barnen sedan får komma 

med förslag. En annan typ av bilderbok som författaren (2008, s. 120) lyfter som användbara 

är sådana böcker som är skrivna så att läsarna vet mer än karaktärerna i boken. Detta kan stärka 

barnens självförtroende genom att de får tillåtelse att uttrycka sina kunskaper vid läsning. 

Avslutningsvis lyfter författaren (2008, s. 147) vikten av att våga använda lite galna böcker för 

att få en humoristisk stund vid läsningen. Här behöver det inte ses som en risk att barnen 

efterliknar dessa galna händelser, då barn har en stor förståelse om vad som är rimligt att göra 

eller inte göra och framförallt om den vuxna låter ett samtal om berättelsen äga rum i samband 

med läsningen. 

2.5 Boksamtal 

Samtal runt böcker är något som pedagogikforskarna Sonja Sheridan, Ingrid Pramling-

Samuelsson och Eva Johansson (2011, s. 93) belyser i sin delstudie genom att utvidgande samtal 

vid läsning förekom vid flertalet av de involverade förskolorna. Detta menar författarna (2011, 

s. 93) visar ett samband till en undersökning som gjorts med hjälp av ECERS-metoden där 
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förskolors kvalitet i kommunikation bedömdes och de förskolorna med hög kvalitet visade sig 

ha dessa utvidgande samtal i verksamheten. Författarna (2011, ss. 32–33) beskriver vidare 

ECERS-metoden som en förkortning av The Early Childhood Enviroment Rating Scale. Denna 

metod har omarbetats till svenska förhållanden och sammanfattningsvis kan den definieras som 

en observationsmetod för bedömning av både struktur- och processkvalitet i förskolan. Metoden 

används främst på barn i åldern 3–6 år och visar en helhetsbedömning av olika situationer i den 

dagliga verksamheten.  

Att samtala om texter som har berörts tillsammans med barn är något även litteracitetforskarna 

Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlsson (2013, ss. 20–21) behandlar. De menar att 

effektiv högläsning bygger på att ha en dialog med barnen i samband med läsningen, eftersom 

det är då barnen kan utöka sitt ordförråd. Dessa dialoger kan leda till temaarbeten och annan 

spontan lek från barnen som då använder sig av de nyinlärda orden från litteraturen som har 

lästs. Studien belyser att en viss grad av samtal förekom vid läsning i de berörda förskolorna 

men att det skedde förhållandevis sällan. De få samtal som gjordes var sällan planerade eller 

kopplade till barns erfarenheter utan i stället mer som en frågestund om vad exempelvis ett ord 

betydde i texten. Det visade sig även att det i vissa fall då barnen tilläts få uttrycka sig i samband 

med läsning ledde till att pedagogerna efter en stund ändå avbröt barnen, detta eftersom syftet 

främst verkade vara att läsa klart boken i stället för att få utvidgande dialoger (Damber, Nilsson 

& Ohlsson, 2013, ss. 33–34) 

Vidare menar Chambers (2014, s. 128) att kunna samtala oavsett om det är om en bok eller om 

andra ting i livet är bland det mest väsentliga att ha förmåga till. Han menar att så kallade 

boksamtal är en bra övning för barn inför livets skilda samtal. Boksamtal hjälper även individen 

att hantera förmågan att kunna reflektera, eftersom många individer inte vet vad hens tankar 

betyder förrän orden uttalas verbalt och är därigenom viktiga argument varför boksamtal bör 

göras. Författaren (2014, s. 130) betonar att barn som dagligen har böcker omkring sig, barn 

som dagligen får vara med i en högläsningsstund och barn som interagerar med böcker, som 

har valts ut av kunniga pedagoger, som vet vad som är passande för den enskilda individen, är 

väl förberedda på de boksamtal som sker i verksamheterna. 

Här ger då Chambers (2014, s. 162) förslag på tillvägagångssätt i boksamtal som kan ske i 

verksamheter. Ett sätt kan vara att använda en så kallad ”Jag undrar-inriktning” i frågor och de 

samtal som sker. Genom detta sätt att föra dialog får även den vuxna i sammanhanget själv 
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reflektera över det som kommer fram och som då kan ge nya insikter. Författaren (2014, ss. 

178–181) menar vidare att dessa samtal där dialoger inleds med ”jag undrar” eller ” jag skulle 

vilja veta” och då gärna inledningsvis om vad barnen tyckte var bra eller mindre bra i boken, är 

en bra start för vidare boksamtal. Detta är då ett sätt att stärka barns självförtroende eftersom 

”jag undrar” inger en synvinkel på att den vuxna inte vet och vill veta mer om något, men även 

att det kan vara lätt för barn att ta ställning och samtala om sådant man tycker är bra eller sämre 

om. Att ha en uppsättning förberedda frågor, att inge en trygg atmosfär och att förklara för 

barnen att det som uttrycks inte är fel oavsett vad som sägs eftersom alla tänker olika är några 

råd författaren (2014, ss. 178–181) betonar i texten. Men även att frågor ofta i vanliga fall 

innehåller följdfrågan varför, och att det inte är det bästa begreppet att använda vid boksamtal. 

Det på grund av att det då kan vara för stor fråga och att det kan bli mer som ett förhör än den 

samspelande dialog som eftersträvas i ett lyckat boksamtal. Författaren (2014, ss. 174–175) 

menar att det är viktigt att alla barn tillåts uttrycka sina tankar om boken, då det kan leda till en 

djupare insikt för alla än om ett barn får möjlighet att berätta hur hen tänker. Här är det också 

viktigt att som vuxen inte tillrättavisa eftersom då är risken stor att barnet vid nästa boksamtal 

behåller sina tankar för sig själv eller att hen svarar vad hen tror den vuxna vill höra. 

Avslutningsvis belyser författaren (2014, s. 243) att ju fler gånger den vuxna har ett boksamtal 

desto mer kan de egna planerade frågorna bortses, eftersom det blir lättare att uppmärksamma 

det barnen uttrycker och då använda det till vidare ”jag undrar-frågor”. 

       2.6 Pedagogers förhållningssätt  

Någon som lyfter fram pedagogers förhållningssätt vid läsning av bilderböcker är 

pedagogikforskaren Maria Simonsson (2006, s. 72) i studien Pedagogers möte med 

bilderböcker i förskolan. Studien visar att pedagogerna tyckte att böcker var betydelsefulla för 

både barn och förskolans verksamhet eftersom de ansåg att böcker kunde vara till nytta för att 

hjälpa barnen utvecklas, vid olika situationer i verksamheten. Här menar författaren (2006, s. 

72) att detta resonemang utgår från pedagogernas utvecklingspsykologiska och 

barnpedagogiska kunskaper, genom att bilderboken ses som ett användbart redskap i strävan att 

nå vissa mål. Vidare visade studien att pedagogerna oftast inte planerade lässtunder även om de 

förekom upprepande gånger under veckans aktiviteter. I stället blev det en aktivitet som 

kännetecknade en situation där t.ex. bokvalen som gjordes där och då var barnens val, detta 

ledde då till att pedagogerna stötte på opassande innehåll och att de i stunden tvingades byta ut 



 

9 

 

ord till mer passande. Sammanfattningsvis belyser dock författaren (2006, s. 72) att 

pedagogernas önskan var att få mer tid att förbereda lässtunder, för som ovan nämnt öka den 

medvetenhet som finns angående bilderbokens positiva egenskaper.  

När pedagogerna i Simonssons (2006, s. 71) studie valde bilderböcker till högläsningen var det 

i första hand utifrån kriterierna att de inte fick ha för svårförståelig text, detta för att barnen 

lättare skulle förstå innehållet berättelsen som skulle läsas. Här reflekterades det inte någonting 

angående bilderna i boken och när själva högläsningen skedde som oftast var efter lunch, var 

syftet att få en lugn stund utan att låta barnen vara delaktiga genom samtal. Vidare skriver 

författaren (2006, s. 74) att böcker som tilläts vid verksamhetens olika lässtunder var de som 

pedagogerna tyckte var passande, alltså de böcker som enligt pedagogerna själva visade en bra 

barndom.  

När lässtunderna sedan sker så menar Fast (2011, s. 189) att om högläsning äger rum för en 

större grupp barn i förskolan är det inte lika lätt att få samma närhet till bilderna. Då är det i 

stället introduktionen av boken som är en viktig aspekt vid högläsningen. Om då den vuxna 

inledningsvis beskriver boken för barnen som en bok som är omtyckt av hen själv, kan det leda 

till att intresset väcks för många barn. Författaren (2011, s. 191) beskriver vidare från den studie 

som gjordes att ibland tappade barnen koncentrationen under högläsningen i den berörda 

förskolan. De observerade pedagogerna i denna situation tog ett barnperspektiv genom att i 

första läget uppmärksamma det barnen diskuterade, som då inte handlade om boken och sedan 

i nästa läge förklara varför det är viktigt att visa hänsyn mot de andra barnen som ville lyssna 

på boken. Författaren (2011, s. 191) menar vidare att det inte finns något specifikt sätt att 

hantera dessa situationer, men att vara tydlig och att det är viktigt att visa respekt mot sina 

kamrater som vill lyssna på boken, är några råd som kan efterföljas. Här kan även ett sätt vara 

att förmedla vikten av en lugn stund när någon läser, t.ex. genom att använda en symbolisk skylt 

som förmedlar att läsning pågår och var god stör ej. Litteraturvetaren Ulla Rhedin (2013, s. 

180) lyfter ett annat resonemang angående hur ett barns respons kan misstolkas i 

högläsningssituationer. Hon menar att barn som inte kan sitta still eller vara tysta tar möjligtvis 

sig an boken genom att agera den med kroppen och att det är genom det uttrycket som barnet 

får förståelse för bokens innehåll.  

Andra reflektioner som handlar om vuxnas förhållningssätt vid högläsning är det Chambers 

(2014, ss. 115–120) uppmärksammar genom att djupare analyserar hur vuxnas förhållningssätt 
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kan påverka barnets framtida läskunskaper. Han menar att den vuxnas sätt att uppträda runt 

böcker visar hur betydelsefulla böcker är i hens eget liv och därmed påverkas barnen av detta. 

Att vara en god förebild som vuxen kan det behövas en tillbakablick i den egna barndomen, 

enligt författaren (2014, ss. 115–120), detta eftersom det kan väcka tankar om hur hen själv 

blev en kapabel läsare och hur det då kan påverka andra barns utveckling beroende på tillgång 

till böcker och läsning. Här behöver det även avsättas tid för den egna läsningen av barnlitteratur 

för att kunna tillhandahålla böcker av god kvalitet som passar för de barn som ska läsas för. Ett 

annat sätt är att få be om en vidareutbildning på arbetsplatsen som berör ämnet och slutligen 

även se på kompetensen som finns i närheten, detta genom att t.ex. vid arbetsslagsträffar eller 

liknande diskutera bok- och läsmiljön i den verksamhet som de berörda befinner sig i.                   

2.7 Högläsningens påverkan på lek och temaarbete 

Att högläsningen kan påverka vidare lek och temaarbete i förskolan är något Chambers (2014, 

s. 102) betonar vikten av. Han menar att barnen ska på något sätt få ge respons på det som har 

lästs, men att alla barn inte känner sig bekväma med att uttrycka sig verbalt. I stället låta barn 

få måla, teckna, bygga och konstruera från innehållet i den lästa boken är en variant som 

antingen bara leder till givande samtal om det som skapats eller så kan det ses som en start på 

ett temaarbete.   

Andra som lyfter fram högläsningens påverkan på vidare lek och temaarbete är Damber, 

Nilsson och Ohlsson (2013, ss. 34–35) i den studie som pågick, då det endast var 40% av 

lästillfällena som följdes upp och att detta skedde i form av t.ex. bildarbete eller dramatisering. 

Resterande 60% av lästillfällena blev det alltså ingen uppföljning, inte ens någon form av samtal 

kring boken skedde. När en uppföljning av läsningen skedde var det endast en femtedel av 

gångerna utifrån pedagogernas initiativ. Förklaringen till att det var så få gånger då pedagogerna 

tog initiativ var för att läsningen oftast var kopplad till en så kallad läsvila, där syftet var att det 

skulle vara en lugn stund. Författarna (2013, ss. 45–46) belyser vidare från studien som gjordes 

att när litteraturläsning gjordes i temaarbeten var det pedagogerna som valde vilka böcker som 

skulle användas. Syftet med innehållet i dessa valda böcker var då från det tematiska innehållet 

och inte utifrån rådande kunskapsbehov. När denna temainriktade litteraturläsning gjordes var 

det vanligt med samtal kring boken och i vissa fall bildaktiviteter eller dramatiseringar. Vissa 

förskolor som hade dessa temainriktade litteraturläsningar hade bara uppföljande samtal kring 
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en bok när det behandlade det berörda temat, inte vid läsning som gjordes den övriga tiden i 

verksamheten. 

Andra aspekter som Damber et al. (2013, ss. 72–73) beskriver angående högläsning och dess 

påverkan på vidare lek och temaarbete, är att om barnen får möjlighet att leka i bokens värld 

kan de lättare ta bokens karaktärers perspektiv. De menar att det inte krävs mycket att skapa en 

lekvärld utifrån boken och ett sätt kan vara att dramatisera tillsammans med barnen från 

innehållet i boken. Det direkta innehållet i boken behöver inte översättas till en scen utan här 

kan samtal kring boken leda till en dramatisering som förmedlar ett helt annat budskap än det 

boken gör. Vidare skriver författarna (2013. ss. 72–73) att om barnen ska få möjlighet att lättare 

leka spontant utifrån en bok som har lästs så kan personalen inspirera barnen på olika sätt. Ett 

sätt kan vara att låta bilder från boken visas på väggen och genom det då efter en tid se vad som 

mest fångar barnens intresse. Vidare kan då rekvisita i form av t.ex. kläder eller annat material 

införskaffas som barnen spontant kan leka med under dagen i verksamheten. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt belyser jag det sociokulturella perspektivet som jag utgår ifrån i min studie och 

för de begrepp som därigenom blir centrala för studien. 

3.1 Grunden i det sociokulturella perspektivet  

Pedagogen Roger Säljö (2014, s. 48) skriver att grundidéerna i det sociokulturella perspektivet 

hämtas från den ryske psykologen Lev. S Vygotskij. Han framhåller det sociokulturella 

perspektivets synsätt på människans livslånga lärande (Säljö, 2014, s. 71). Detta beror på att 

människan oupphörligt förändrar och förfinar både de språkliga och fysiska redskap som utgör 

grunden i en individs agerande.  Säljö (2014, s. 119) menar att människan ständigt utvecklas 

med hjälp av de redskap som finns och det hänger samman med att individen har i varje situation 

möjlighet att även ta till sig kunskaper från medmänniskor. Genom att iaktta och imitera i olika 

samspelssituationer tar individen till sig kunskaper, detta genom att appropriera nya former av 

redskap med stöd i tidigare erfarenheter. Författaren (2014, s. 120) menar här att det blir 

intressant att se hur individen använder sina tidigare erfarenheter för att agera och att de då kan 

kopplas samman med begreppet potentiell utvecklingszon (zone of proximal development). 

Begreppet definieras som avståndet mellan vad en individ kan klara av på egen hand, och vad 

individen kan prestera med hjälp av en vuxens vägledning. Vidare belyser författaren (2014, ss. 

122–123) att vid användandet av den potentiella utvecklingszonen bör vägledningen ifrån den 

vuxna inte vara för abstrakt eller komplicerad, för att barnet ska ha nytta av den. Genom detta 

sätt att undervisa behöver aldrig lärarna tycka att barnet har fastnat i sin kunskapsutveckling.    

3.2 Sociokulturella perspektivet  

Säljö (2014, s. 130) tar upp att det sociokulturella perspektivet på lärande sker i ett 

sammanhang, en så kallad kontext. Författaren (2014, s. 130) menar att analyser som görs har 

en utgångspunkt i kontexten av det som sägs och skrivs och fokus ligger här på det som sker i 

sammanhanget och inte det som finns utanför kontexten. Människans handlingar och det som 

kommuniceras omskapar och återskapar ständigt kontexten. Människors handlingar är alltså 

situerade i den kontext de befinner sig i (Säljö, 2014, s. 128). Detta innebär att barnet påverkas 

av den kontext hen dagligen befinner sig i och kan då bli begränsad i sitt sätt att handla, om inte 

läraren har en förståelse för de olika handlingar som sker i den aktuella sociala kontexten. 
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Säljö (2014, ss. 40–41) lyfter vikten av att vara medveten om att även om lärandet sker i 

verksamheter som förskola och skola, den sekundära socialisationen, så sker många 

grundläggande kunskaper i andra sammanhang som t.ex. med familj, vänner och föreningsliv, 

den primära socialisationen. Här bör det finnas en medvetenhet om på vilket sätt barnet 

kommer i kontakt med kunskaper i den primära socialisationen eftersom det påverkar hur barnet 

agerar i den sekundära socialisationen. Lärandet inom det sociokulturella perspektivet belyser 

att det sker både på individuell och kollektiv nivå (Säljö, 2014, s. 17). Beroende på vilka 

resurser som omgivningen då erbjuder i lärandet och vilka krav som ställs blir lärandets 

förutsättningar olika. I det sociokulturella perspektivet kan ett lärande inte undvikas, utan ett 

lärande sker alltid men att det ofta glöms bort hur ett lärande går till och hur kunskaper tas in 

av individer (Säljö, 2014, s. 47). Här kan den som undervisar ha fastnat i en förställning om vad 

hen tror är det bästa och ser därmed inga alternativa sätt att förmedla kunskap.  

3.3 Redskap och mediering i ett sociokulturellt 

perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet betonas betydelsen av hur samverkande företeelser 

fungerar och samspelar för att ett lärande ska ske (Säljö, 2014, ss. 22–23). En sådan företeelse 

är då hur intellektuella redskap utvecklas och används. Med det menas att beroende på hur 

språkliga bilder uppfattas i individens hjärna kan hen hantera och förstå det på olika sätt. Vidare 

skriver författaren (2014, ss. 29–30) att en annan företeelse är hur lärandet går till då fysiska 

redskap används. Dessa redskap ingår i en kultur där idéer, värderingar, kunskaper och andra 

resurser förvärvas genom interaktion med omvärlden. Individers gemensamma kunskaper finns 

ofta i de fysiska redskapen, som t.ex. för barn kan vara leksaker eller böcker. Att ha den 

förståelsen som lärare genom att se till att dessa finns tillgängliga i olika lärandesituationer kan 

ge individer en meningsfullhet i utvecklingen. Författaren (2014, s. 22) menar vidare att både 

fysiska och intellektuella redskap samspelar med varandra i kulturen och genom att ha den 

förståelsen kan vi övervinna de biologiska begränsningarna som vi föds med. Om läraren t.ex. 

använder språket på ett medvetet sätt tillsammans med en fysisk artefakt kan det hjälpa 

individen att utvecklas på ett mer effektivt sätt i den naturliga biologiska mognaden. De fysiska 

redskapen, även kallade artefakter kan i djupare förståelse ses som materialiserade former av 

tänkande och språk (Säljö, 2014, s. 234). Detta eftersom människan har vid skapandet av dessa, 

som t.ex. kan vara en bok, använt de tankar idéer som då är det intellektuella redskapet. Vidare 
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skriver författaren (2014, s. 234) att artefakterna tar ibland över de kognitiva och fysiska 

funktionerna på grund av att de är skapta på det sättet som underlättar för människan i den 

världen som hen lever i. Ett exempel på det är artefakten miniräknaren som gör att människan 

slipper tänka eller utföra större fysiska ansträngningar. 

Som tidigare nämnts så använder människan intellektuella redskap, som språket och fysiska 

redskap för att utvecklas och förstå omvärlden (Säljö, 2014, s. 74). Vidare skriver författaren 

(2014, s. 74) att de fysiska redskapen även utvecklas av människan själv och tillsammans med 

de intellektuella redskapen blir de betydelsefulla som kulturella resurser i den omgivningen 

som människan befinner sig i. Dessa redskap medierar verkligheten för människor i olika 

verksamheter (Säljö, 2014, s. 81). Vidare skriver författaren (2014, s. 81) att ordet mediera står 

för att förmedla och förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskapen. Ett 

förtydligande här är att om en förståelse för lärandet ska ske bör läraren se hur tänkandet blir 

synligt tillsammans med de fysiska redskapen. Mediering innebär närmare att människans 

tänkande kommer ifrån kulturen med dess intellektuella och fysiska redskap som hen har 

omgivits av. Säljö (2014, s. 82) belyser att den viktigaste aspekten i mediering är att den 

kommer från resurser som finns i språket.      

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

4. Metodologisk ansats och val av metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur mitt val av metod har sett ut, men även vilka 

etiska ställningstaganden som gjorts och hur tillförlitlig min data är. 

4.1 Metodval  

Val av metod till denna undersökning blev en samhällsvetenskaplig metod. Författarna Line 

Christoffersen och Asbjørn Johannessen (2015, s. 14) menar att då framställs en bild av hur den 

sociala verkligheten ser ut i det som händer och hur processer i samhället går till. Vidare skriver 

författarna (2015, s. 14) att det bör finnas en förståelse för det som kännetecknar 

samhällsvetenskapliga metoder som b.la. är öppenhet och systematik.  

Närmare beskrivning av val av metod är att jag använde mig av kvalitativa observationer, detta 

eftersom Christoffersen och Johannessen (2015, s. 67) beskriver denna metod som passande 

om det är ett begränsat område som ska undersökas. Att vara närvarande i fenomenets skede 

där forskaren ser med egna ögon utan att bli påverkad av någon annans uppfattning, är något 

som pedagogikforskaren Karin Franzén (2014, s. 58) tar upp som en positiv aspekt när 

observationer görs för att få en optimal datainsamling. Detta kan kopplas samman med studiens 

teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet som belyser att ett lärande sker i ett 

sammanhang och att det som analyseras utgår från det som sägs och skrivs via människors 

handlingar (Säljö, 2014, s. 130). 

Andra aspekter som Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 77–78) tar upp i samband med 

observationer är om de ska vara strukturerade eller ostrukturerade. Jag valde att använda mig 

av ostrukturerade observationer som då författarna (2015, ss. 77–78) menar ger forskaren en 

mer öppen inställning till det fenomen som ska observeras. Även att vid den ostrukturerade 

observationen tillåtas forskaren vara mer flexibel som ger större möjligheter att få med 

innehållsrika data som sedan ska analyseras.      

4.2 Urval  

Urvalet i studien blev dels utifrån ett tidsperspektiv men även utifrån ett intresse av att se 

skillnader på olika förskolor men i samma kommun. Studien utfördes sedan på två olika 

förskolor i en relativt liten kommun i Mellansverige. Val av deltagare blev en 3-års grupp och 

en 5-årsgrupp med tillhörande pedagoger på varje förskola. Inledningsvis tog jag kontakt med 



 

16 

 

förskolechefen på respektive förskola för att få ett muntligt godkännande av att få utföra min 

studie. Vidare lämnades ett informationsbrev med tillhörande samtyckesblankett till berörda 

pedagoger på de olika förskolorna (se bilaga 1.). När detta sedan var godkänt tog pedagogerna 

ansvaret att lämna ut ett informationsbrev med tillhörande samtyckesblankett till 

vårdnadshavarna (se bilaga 2.). När samtyckena var inlämnade besökte jag förskolorna 8 gånger 

totalt, 2 gånger i varje grupp för att få med så mycket data som möjligt, under den relativt korta 

period som examensarbetet pågick. Observationerna gjordes sedan under högläsningsstunder 

där berörda pedagoger och barn som vårdnadshavare hade lämnat samtycke för deltog. 

Barngruppen kunde därför variera i storlek och vara 4–10 barn, detta beroende på samtycke och 

hur pedagogerna delat upp högläsningen organisatoriskt i verksamheten.    

4.3 Etiska ställningstaganden 

Pedagogikforskaren Annica Löfdahl (2014, s. 34) skriver att även om inte ett examensarbete 

definieras som riktig forskning ska samma regler följas. En utgångspunkt i arbetsprocessen är 

att efterfölja aspekter som tar upp god forskningssed, som då kan vara att tala sanning om det 

som forskningen handlar om och att forskningen inte ska skada varken individer eller miljö 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). Vidare menar författarna (2011, s. 108) att forskaren ständigt 

bör reflektera kring etiska aspekter i hela arbetsprocessen och inte endast det som rör individer. 

Med det påståendet har jag varit noggrann genom att inte plagiera någon annans idéer eller 

uteslutit något från den insamlade datan. 

I de ovan nämnda informationsbreven med tillhörande samtyckesblankett (se bilaga 1. & bilaga 

2.) som delades ut till berörda parter upplyser jag om det som Löfdahl (2014, ss. 36–37) menar 

är en viktig aspekt, då det när som helst är tillåtet att avbryta sitt deltagande, även om ett 

samtycke tidigare har getts. I brevet informerar jag även det som författaren (2014, s. 38) kallar 

för nyttjandekrav som innebär att den insamlade datan endast får användas till undersökningen. 

Men det innebär även att anteckningar och liknande inte får sparas då arbetet är klart. Vidare 

uppmärksammar jag anonymitet och konfidentialitet som Vetenskapsrådet (2011, s. 67) menar 

är att deltagarnas identiteter eller namn på platser inte går att framställa ur empirin. Men det 

innebär även att alla personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt och en icke lättillgänglig 

plats för obehöriga under arbetets gång. 
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Andra etiska aspekter som togs hänsyn till under observationerna var det som Löfdahl (2014, 

ss. 39–40) menar om att barnen ska ge muntligt samtycke i den stund observationen ska göras, 

även om det kan vara komplicerat i vissa fall när barnen är väldigt unga. Vidare skriver 

författaren (2014, ss. 39–40) att även om barnen och vårdnadshavarna har gett samtycke bör 

forskaren vara uppmärksam på om barnen drar sig undan och då respektera detta.      

4.4 Reliabilitet och validitet 

Hur tillförlitlig den data som samlats in är belyser Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 

21–22) som begreppet reliabilitet. De menar att resultatet av hur reliabiliteten blir har att göra 

med noggrannhet med vilken data som används, sättet datan samlas in på och hur datan vidare 

bearbetas. Här kan då ett så kallat test-retest reliabilitet avgöra resultatet, genom att forskaren 

upprepar undersökningen två gånger i samma grupp deltagare. Detta har jag förhållit mig till i 

undersökningen, att med en noggrannhet antecknat allt som sagts och gjorts under 

observationerna. Även att all insamlad data har tagits med i vidare analys ökar min reliabilitet. 

Som tidigare beskrivet har jag varit i samma grupp två gånger för att inhämta största möjliga 

mängd data, ett test-retest reliabilitet genomfördes alltså då för att öka tillförlitligheten. Vidare 

finns det en medvetenhet angående att denna undersökning endast gjorts på två förskolor och 

därför kan inte resultatet generaliseras. Validitet är något som författaren Alan Bryman (2011, 

s. 162) tar upp då han beskriver det huruvida syftet är mätbart eller inte. Jag anser att från 

studiens formulerade syfte kan frågeställningarna besvaras med hjälp av den valda metoden.  

   

 

 

  



 

18 

 

5. Resultat och Analys  
 

I detta avsnitt redovisar jag resultaten från mina observationer som utfördes 2 gånger i varje 

barngrupp, i en 3-årsgrupp och en 5-årsgrupp på varje förskola. Förskolorna är benämnda som 

förskola 1 och förskola 2.  

5.1 Omgivning och positioner under högläsningen, 

förskola 1 

Vid två av de observerade tillfällena satt pedagogerna med 4–5 barn i en soffa som var placerad 

i verksamhetens tambur. På grund av soffans placering blev pedagogerna och barnen störda av 

förbipasserande människor ett flertal gånger under högläsningsstunderna. Pedagogen Roger 

Säljö (2014, s. 17) belyser att omgivningens resurser avgör vilka förutsättningarna blir för ett 

lärande. Detta kan då ses i soffans placering i tamburen då omgivningens förutsättningar inte 

är optimala om syftet är att en lugn och icke störande högläsningsstund ska ske. 

Vid en av de resterande observationerna låg pedagogen på mage tillsammans med 6 barn på en 

matta och boken var placerad liggande framför individerna. Pedagogen frågade så att alla såg 

bra även om boken blev upp och ned för vissa barn, hen betonade också att det var frivilligt att 

ligga på mage eller sitta upp. Barnen svarade att det inte gjorde något att det blev upp och ned, 

utan var nöjda med bokens och kropparnas positioner på den stora matten de befann sig på. Att 

pedagogen betonade att det var frivilligt att ligga eller sitta upp under högläsningen kan hänga 

samman med det som Säljö (2014, s. 128) menar, att människors handlingar kan vara situerade 

i den kontext de befinner sig i. Detta innebär då att barnet påverkas av den kontext hen dagligen 

befinner sig i och kan då bli begränsad i sitt sätt att handla. Då pedagogen betonade att det var 

frivilligt att ligga eller sitta vägleder barnen att inte vara låsta i en föreställning om vad de tror 

som förväntas av dem i den kontext de befinner sig i. 

Under den sista högläsningsstunden som observerades befann sig pedagogen med 5 barn i ett 

mindre rum med många kuddar på golvet. Innan läsningen startade uppmärksammade hen 

barnen att de inte skulle busa och leka i rummet som de annars hade tillåtelse till att göra, men 

det blev ingen vidare kommentar om på vilket sätt barnen kunde positionera sig för att på bästa 

sätt delta i högläsningen. Pedagogen själv placerade sig mot en vägg och barnen befann sig 

framför och bredvid hen sittande på kuddarna som fanns i rummet. Att innan ha använt rummet 
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som högläsningen skedde i till att leka och busa i ger inte förutsättningar till att barnen ska ha 

förståelse för hur en högläsningsstund bör gå till och hänger därmed samman med Säljös (2014, 

s. 17) resonemang angående omgivningens resurser.   

5.2 Omgivning och positioner under högläsningen, 

förskola 2 

Vid två av de observerade tillfällena satt pedagogerna på en matta på golvet med 10 barn i en 

stor ring. Här uppmärksammades det inte några alternativ från pedagogerna om hur barnen 

kunde positionera sig, utan att sitta still i den ring som följde mattans form var det som barnen 

hade att förhålla sig till. Efter varje läst sida visade pedagogerna bilderna i boken genom att låta 

sidan följa ringens form innan hen fortsatte med högläsningen. Detta kan ses i det som Säljö 

(2014, ss. 22–23) menar, då individen förstår hur samverkande företeelser fungerar och 

samspelar kan ett lärande ske. Han poängterar att dessa samverkande företeelser är det 

intellektuella och det fysiska redskapet. Att då barnen inte får tillgång till bilden samtidigt som 

det verbala uttrycket förmedlades av pedagogen visar inte ett optimalt samspel dessa redskap 

emellan. 

Ovanstående resonemang angående att ha förståelse för att intellektuella och fysiska redskap 

samspelar för att ett lärande ska ske var inte synligt vid de resterande observationstillfällena 

heller, eftersom bilderna endast visades när texten lästs klart på en sida i taget. Här satt 

pedagogen på en stol och de 6 barn som deltog befann sig på en matta i en ring framför 

pedagogen. Här kommenterades det inte från pedagogen att det fanns en valfrihet att positionera 

sig på det sättet som barnen själva ville. En tolkning av detta kan vara det Säljö (2014, s. 47) 

menar att det ofta glöms bort hur ett lärande går till och hur kunskaper tas in av individer. Att 

då individen har fastnat i det som hen tror är bäst och ser därmed inga alternativa sätt att 

förmedla kunskap. Här hade pedagogen kunnat förhålla sig till detta genom att ge förslag på 

olika sätt att positionera sig för att se hur barnen själva valde att delta och genom det då se att 

ett lärande kan ske på olika sätt. 

Vid det resterande observationstillfället satt pedagogen på en stol med 4 barn i ett mindre 

lekrum. Pedagogen uppmanade här barnen innan högläsningen startade att de antingen fick sitta 

på stolar eller på golvet framför hen. Barnen positionerade sig då på stolar i en rad framför 

pedagogen. Att barnen fick en restriktion i hur de skulle befinna sig under läsningen kan hänga 



 

20 

 

samman med det som Säljö (2014, s. 120) menar angående den potentiella utvecklingszonen. 

Detta innebär då att i stället för att ge en restriktion om hur något ska vara eller vad som är rätt 

eller fel utmana barnen att själva kunna fatta egna beslut genom en vägledning från läraren. 

Angående detta resonemang hade pedagogen i studien alltså kunnat utesluta kommentaren om 

hur barnen skulle positionera sig. I stället hade hen kunnat vägleda barnen i den potentiella 

utvecklingszonen genom att ha gett förslag och diskuterat möjliga sätt att delta i högläsningen 

på. 

5.3 Val av bilderbok till högläsningen, förskola 1 

Resultatet visar att 2 av 4 tillfällen valde pedagogerna bilderböcker som hade inslag av 

ämnesanknutna begrepp från biologi och teknik. Titlarna på dessa böcker är Ett äventyr om 

energi och miljö, skapad av Stan Cullimore (2013) och De mäktiga fem, skruven flyger drake, 

skapad av Therese Karlsson och Mattias Blomfeldt (2016). Dessa val hade pedagogerna själva 

gjort eftersom pedagogerna upplyste barnen om sina val innan högläsningen började. Att 

böckerna hade inslag av ämnesanknutna begrepp kan tolkas som att pedagogerna har förståelse 

för förskolans uppdrag och att det då kan relateras till det Säljö (2014, s. 130) belyser om att 

lärandet sker i en kontext, ett sammanhang. Att pedagogen förhåller sig till att det är i förskolans 

kontext som lärandet bör ske, tar hen därigenom hänsyn till det uppdrag som läroplanen betonar 

med olika ämneskunskaper.  

De andra valda böckerna som lästes under de observerade tillfällena var Molly mus på semester, 

skapad av Lucy Cousins (2010) och Knattarna och den mystiska asken, skapad av Walt Disney 

Company (1988). Även dessa val var gjorda av pedagogerna innan läsningen då det 

uppmärksammades för barnen innan högläsningen började. Båda böckerna bjöd på färgglada 

bilder och med spännande inslag där en röd tråd var synlig genom en tydlig början och ett 

tydligt slut. Att välja böcker som lockar genom färgglada bilder och spännande inslag kan hänga 

samman med det som Säljö (2014, ss. 22–23) menar om att läraren bör ha förståelse för hur 

samverkande företeelser fungerar och samverkar för att ett lärande ska ske. Bilderna i de 

färgglada böckerna som kan ses som en av dessa företeelser, hjälper då barnen att fascineras 

mer av berättelsen som lästes och att den lästa berättelsen ses då här som den andra företeelsen.      
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5.4 Val av bilderbok till högläsningen, förskola 2 

Valen av böcker till högläsningsstunderna var även här gjorda av pedagogerna då detta 

uppmärksammades för barnen innan läsningen började. Vid ett av dessa tillfällen observerades 

det att pedagogen nämnde att valet som hen gjorde var svårt eftersom det inte fick vara en bok 

med för mycket text. Valet här blev då boken Bu och Bä i blåsväder, skapad av Lena Landström 

och Olof Landström (1995). Att som pedagog göra val från vad hen tror barnen kan klara av 

eller inte, kan relateras till det som Säljö (2014, s. 47) menar angående att det ofta glöms bort 

hur ett lärande går till och att då läraren fastnar i vad hen tror är rätt och ser inga alternativa sätt 

att förmedla kunskap. 

En annan bok som valdes vid ett av dessa tillfällen var Lilla Annas julklapp, skapad av Inger 

Sandberg (1988). Då pedagogen knyter ihop högtiden julen med högläsningen som skedde kan 

vara en koppling till det Säljö (2014, ss. 40–41) menar. Läraren bör här vara medveten om att 

barn kommer i kontakt med kunskap på olika sätt i den primära socialisationen, som då t.ex. 

kan vara familj eller vänner. Att som pedagog då ge barnen den kunskap som handlar om 

högtiden julen i förskolan, ger alla barn samma förutsättningar för ett lärande oavsett tidigare 

erfarenheter. 

De andra böckerna som valdes var Gittan och gråvargarna, skapad av Pija Lindenbaum (2001) 

och Det var inte jag, skapad av Tony Ross (2013). Båda böckerna karakteriseras av händelser 

där olika sätt att vara som individ framkommer, t.ex. att våga göra eller att våga säga nej till 

vissa saker. När pedagogen valde dessa böcker oavsett om det var ett medvetet eller omedvetet 

val, sker ett lärande om detta ses utifrån det Säljö (2014, s. 119) menar, då människan 

approprierar kunskap från sina medmänniskor i olika samspelssituationer. Genom läsningen 

som sedan sker där mod då framkommer, stärks barnen i att våga göra eller säga saker som 

annars kan ha varit skrämmande.   

5.5 Boksamtal under högläsningen, förskola 1 

Resultatet visar att vid alla observerade högläsningsstunders inledning startade pedagogerna 

med att visa omslaget på boken och nämnde sedan titeln. Detta övervägande resultat som visar 

att barnen oftast får se en bild som uppmärksammar titeln kan ses som positivt angående det 

som Säljö (2014, ss. 22–23) menar, att läraren bör vara medveten om hur samverkande 

företeelser fungerar och samspelar för att ett lärande ska ske. Vidare menar författaren (2014, 
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ss. 22–23) att en av dessa företeelser är hur de intellektuella redskapen, som kan vara språkliga 

bilder, används och utvecklas. Att dessa bilder kan uppfattas på olika sätt i individens hjärna 

och förståelsen för något upplevs då olika beroende på individ. För att lättare se på hur 

pedagogerna i studien kan underlätta för alla barn så bör inte bara det språkliga i form av titeln 

på boken sägas utan att visa omslaget ger ännu ett redskap i barnens lärande. Det andra 

redskapet, alltså boken, kan som Säljö (2014, s. 22) menar vara ett fysiskt redskap som 

samspelar med de språkliga bilderna och att ha den förståelsen kan vi övervinna de biologiska 

begränsningar som vi föds med.    

Vid två av dessa högläsningsstunder tog pedagogen inga vidare initiativ till fortsatta samtal efter 

att boken hade presenterats. Istället ställdes frågor från pedagogerna när bilderboken hade lästs 

en stund som handlade om i fall barnen varit med om liknande upplevelser. Alla barn 

uppmärksammades inte här, utan det blev allmänna frågor där vem som helst fick svara. Vidare 

frågor som ställdes vid dessa tillfällen var då pedagogen uppmärksammade att vissa barn inte 

ville sitta stilla och att dessa då var av medkännande karaktär som: ”visst är den fin”? eller 

frågor som var på ett mer intresseväckande sätt som: ”vad tror ni händer på nästa sida”? Vid ett 

av dessa tillfällena tog barnen vid ett flertal gånger initiativ till frågor om bokens innehåll men 

då blev de ”hyssjade på” i syfte att vara tysta. När barnen i stället vid det andra tillfället började 

prata om annat än sådant som handlade om boken blev de genast tillsagda att lyssna eller så 

uppmanades de att gå ut ur rummet. Att barnen här blev nedtystade av pedagogen kan tolkas 

som att hen inte reflekterat kring det som Säljö (2014, s. 130) menar angående att ett lärande 

sker i kontexten och det är i detta sammanhang som fokus på lärandet bör ske. Pedagogen hade 

här kunnat ta tillfälle att låta barnen komma till tals för att ta tillvara den lärandestund som 

frågorna från barnen kunde ge i den kontext de befann sig i.   

Vid de andra två högläsningsstunderna i denna förskola skedde många samtal av olika karaktär 

på både pedagogernas och barnens initiativ efter att boken hade presenterats i inledningen. Här 

startade detta samtal genom att pedagogen vid ena observationstillfället berättade att det var en 

favoritbok hos hen själv och vidare om barnen hade läst den tidigare. När boken hade 

presenterats vid det andra tillfället slog pedagogen upp första sidan och beskrev med egna ord 

vilka karaktärer som bilden visade och att det skulle bli intressant att se vad dessa karaktärer 

skulle hitta på. Säljö (2014, s. 119) belyser att om barn får möjlighet att iaktta och imitera genom 

att appropiera sker en utveckling. Individen då tar till sig kunskaper från medmänniskor i olika 
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samspelssituationer. Att då som vid ett av observationstillfällena när pedagogen startade med 

att betona att det var en av hens favoritböcker, eller som vid det andra då det skulle bli intressant 

att se vad karaktärerna i boken skulle hitta på, kan hänga samman med det författaren (2014, s. 

119) menar om att iaktta och imitera. Detta eftersom om barnen iakttar en bra förebild genom 

pedagogens sätt att uppträda utvecklas de i sitt lärande gällande läsningens positiva inverkan.  

Det var många frågor som var på barnens initiativ under båda observerade lässtunderna. 

Pedagogen stannade då alltid upp i läsningen och lät alla komma till tals genom att fråga varje 

enskilt barn om de också ville säga något. Innan pedagogen vid dessa stopp i läsningen fortsatte 

frågade hen om det var någon mer som ville säga något eller om det var okej att fortsätta läsa. 

Ett annat sätt som pedagogen vid ett flertal gånger gjorde när det kom frågor från barnen var 

att inte alltid ge färdiga svar, i stället svarade hen: ”hmm ja jag vet inte, vi får se om vi läser 

vidare”.  Vid ett av dessa samtalsstopp var det även ett barn som ville uttrycka något men kom 

inte på just då vad det var. Pedagogen läste då vidare och stannade upp i läsningen efter en stund 

utan att barnet hade sagt något, detta för att fråga om barnet nu kommit på vad hen skulle säga. 

Skillnaden vid dessa lässtunder och mot de ovanstående samtalen som gjordes vid de andra två 

tillfällena där många frågor endast var av medkännande karaktär kan hänga samman med det 

som Säljö (2014, s. 120) menar. Att använda sig av den potentiella utvecklingszonen som lärare 

vid undervisning kan hjälpa barnen att hjälpa sig själva. Beroende på hur frågorna då ställs av 

pedagogerna i studien vägleder det då barnen att själva kunna utveckla sig. Att inte ställa frågor 

där endast svaret förväntas vara av medkännande karaktär, utan i stället använda sig av frågor 

som skedde vid denna observation där barnen fick möjlighet att förmedla sin tolkning både på 

eget och på pedagogens initiativ, leder till att ett lärande sker.  

Vid 3 av 4 högläsningsstunder stannade pedagogerna upp i berättelsen när de tolkade vissa 

begrepp som svåra. Vidare belystes begreppet då extra genom att de gav barnen en utförlig 

beskrivning av fenomenet och att vid några tillfällen kopplade pedagogen även begreppet till 

andra fenomen som inte hörde till berättelsen. Vid ett av dessa tillfällen då ett begrepp beskrevs 

mer utförligt frågade ett barn om det belysta begreppet började på en viss bokstav. Pedagogen 

svarade och visade barnen hur bokstaven såg ut med handrörelser och pekade även på bokstaven 

i boken. Att som pedagog tydliggöra vissa begrepp från bilderboken som lästes kan tolkas som 

att de tar hänsyn till det Säljö (2104, ss. 40–41) menar, att läraren bör vara medveten om att 

barn kommer i kontakt med kunskaper i olika hög grad i den primära socialisationen. Barnen 
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lär sig alltså olika mycket när de befinner sig utanför förskolans verksamhet och att ta hänsyn 

till detta och beskriva begrepp extra, som pedagogerna gjorde ger alla barn samma möjligheter 

till nya kunskaper.   

Då boken hade lästs klart vid ett av tillfällena blev det inga samtal om boken alls, utan barnen 

förflyttade sig snabbt där ifrån för att börja leka. Vid ett av de andra tillfällena startade inte 

heller något samtal av den pedagog som hade läst för barnen, utan en förbipasserande pedagog 

frågade i stället om de tyckte att boken var bra. Här blev det respons från barnen som svarade 

att de tyckte den var bra och som ledde till att de ville läsa en bok till. När böckerna vid de två 

resterande tillfällena var klarlästa avslutade pedagogen med att först sammanfatta berättelsen 

utifrån sin egna tolkning. Vidare vid en av dessa avslutningar frågade pedagogen barnen: ”Jag 

undrar om ni har varit med om något liknande”? Den avslutande frågan kan tolkas enligt det 

Säljö (2014, ss. 122–123) menar är att använda den potentiella utvecklingszonen som tidigare 

nämnts är att vägleda barnen utan färdiga svar hjälper barnen att utvecklas. Vidare menar 

författaren (2014, ss. 122–123) att denna vägledning inte bör vara för abstrakt eller komplicerad 

för att barnet ska ha nytta av den. Pedagogen ställer här avslutningsvis en fråga som kan ses 

både okomplicerad och lätt att relatera till efter sammanfattningen av berättelsen som 

pedagogen gjorde straxt innan.    

5.6 Boksamtal under högläsningen, förskola 2 

Vid 3 av 4 observationstillfällen nämnde pedagogerna titeln på boken samtidigt som omslaget 

visades och vid det resterande tillfället nämndes bara titeln utan att omslaget visades. Det var 

bara vid två av dessa tillfällen som vidare samtal fortlöpte. Detta genom att pedagogen vid det 

ena tillfället frågade barnen om varför de trodde hen valt den boken, eftersom den hade inslag 

av jultraditioner och här lät pedagogen alla komma till tals som ville. I det andra samtalet som 

fortlöpte efter presentationen av boken uttryckte ett barn att hen hade läst den boken tidigare, 

svaret från pedagogen var här då: ”jaha, men då får du lyssna på den igen”. Här hade pedagogen 

kunnat förhålla sig till det Säljö (2014, s. 120) menar är att använda sig av den potentiella 

utvecklingszonen, då läraren vägleder barnet genom att i samspel komma fram till nya 

kunskaper. Att då som pedagog istället ta vara på att barnet hade läst boken tidigare och utmanat 

genom vidare boksamtal redan i inledningen hade resulterat i en lärandesituation för alla 

berörda parter.  
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Under tiden högläsningen skedde varierade det hur samtalen gick till vid alla de observerade 

tillfällena. Vid ett tillfälle skedde samtal kontinuerligt där det på pedagogens initiativ startade 

genom frågor som: ”vad tror ni det kan vara eller vad tror ni det händer sedan”? Dessa svar 

uppmärksammades sedan vidare genom att pedagogen uttryckte att det barnen sa möjligtvis var 

samma som berättelsen i boken förmedlade. Vid ett annat tillfälle var det bara korta frågor från 

boken av medkännande karaktär som: ”visst ser det tungt ut”? När några av dessa frågor sades 

väntade inte pedagogen på att barnen skulle få säga ja eller nej utan läste direkt vidare i boken. 

Pedagogerna använder vid dessa tillfällen båda den potentiella utvecklingszonen, men på olika 

sätt genom de frågor som ställdes under högläsningen. Säljö (2014, s. 120) menar att 

utgångspunkten i den potentiella utvecklingszonen är att vägleda så att individen själv kommer 

fram till egna resonemang. Här blir det synligt att pedagogen som ställer frågor som startar: 

”vad tror ni händer” eller ”vad tror ni det kan vara”? betonar ett mer vägledande sätt än 

pedagogen som frågar: ”visst ser den tung ut”?  

Vid ett annat tillfälle började barnen direkt att ställa frågor när pedagogen börjar läsa, men här 

betonade då pedagogen att de inte kunde prata så mycket när de läste eftersom alla inte kan sitta 

stilla så länge. I det sociokulturella perspektivet kan ett lärande inte undvikas oavsett om det 

blir som det innan var tänkt vid olika lärandesituationer (Säljö, 2014, s. 47). Vidare menar 

författaren (2014, s. 47) att det ofta glöms bort hur lärandet går till och hur kunskap tas in av 

individer. Detta kan bero på att den som undervisar har fastnat i en föreställning om vad hen 

tror är det bästa och ser därför inga alternativa sätt att förmedla kunskap. Detta blir synligt i 

studien då pedagogen förmedlade till barnen vid ett av tillfällena att de inte kunde prata så 

mycket eftersom det fanns barn som inte kunde sitta stilla. Att då endast se till att barnen ofta 

är i rörelse och därmed har svårt att inhämta kunskap i stället för att se till att ett lärande alltid 

sker, även om det inte blir utifrån pedagogens föreställda bild är en bakgrundsfaktor som kan 

belysas. 

Vid det sista tillfället börjar ett barn inledningsvis peka mot en annan grupp barn som satt och 

läste en bit bort och skulle precis uttrycka något när pedagogen säger: ”nu koncentrerar vi oss 

på våran bok”. Detta kan relateras till det som Säljö (2014, s. 130) menar då ett lärande sker i 

en kontext, eller ett sammanhang och fokus bör då ligga på det som sker i kontexten. Att barnet 

i studien då får möjlighet att uttrycka sig, oavsett om uttrycket skulle handla om boken eller 

kamraterna längre bort kan ses som väsentligt för pedagogen att ta hänsyn till. Dock bör det 
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förstås även finnas en förståelse för att andra barn runtomkring kan störas av att läsningen blir 

avbruten för många gånger. Vid resterande två tillfällena som observerades stannade pedagogen 

upp lite i läsningen när matematiska begrepp som antal och storlek av fenomen visade sig. 

Pedagogen förtydligade då genom att visa med handrörelser antal och storlek, men det är bara 

vid ett av tillfällena som dessa förtydligande mynnade ut i frågor av pedagogen. De frågor som 

då ställdes var av ett slag som efterfrågade rätt eller fel svar, som t.ex. räkna fenomenen som 

bilderna i boken visade. Även här används det som Säljö (2014, s. 120) menar angående att 

vägleda barnen och därigenom använda den potentiella utvecklingszonen. Men resultatet från 

dessa tillfällen betonar inte ett vägledande sätt att samtala eftersom frågorna som ställdes bara 

efterfrågade ett rätt eller fel svar.                       

Vid 3 av 4 tillfällen avslutades högläsningen med samtal kring boken, men det var bara vid ett 

av dessa tillfällen som alla barn fick möjlighet att uttrycka sig. Detta genom att pedagogen 

frågade varje enskild individ om hen ville säga något. När barnen uttryckte sig stöttade 

pedagogen genom att samtala om det barnet just sagt och genom det då betona att alla tänker 

och gör olika. Att varje enskild individ bör få möjlighet att komma till tals utan att det blir 

allmänna frågor och där de barn som vill uttrycka sig gör det, är något som kan relateras till det 

Säljö (2014, s. 128) menar att människors handlingar är situerade i den kontext de befinner sig 

i. Detta genom att individer påverkas av den dagliga kontexten och då kan bli begränsad i sitt 

sätt att handla. Pedagogerna bör då vara medveten om att alla barn inte vågar uttrycka sig på 

grund av att hen tror att ett visst sätt att vara är det rätta, då t.ex. genom att vara tyst eftersom 

det i studien ofta visade sig att barnen blev nedtystade under högläsningen.  

Resterande två tillfällen där högläsningen avslutades med samtal sammanfattade pedagogerna 

berättelsen och ställde därefter allmänna frågor, där vem som helst av barnen fick svara, som 

handlade om fenomen i boken. Dessa frågor var ställda så att ett svar förväntades vara rätt eller 

fel från berättelsens fenomen och här utmanades därmed inte barnen i det som Säljö (2014, s. 

120) menar angående den potentiella utvecklingszonen, då barnen får en mer vägledande 

stöttning i lärandepraktiken. Vid ett av de fyra tillfällena som ovan nämnt förekom inte några 

samtal då boken var färdigläst, utan här frågade pedagogen endast om barnen förstod 

berättelsen. Detta kan hänga samman med det som Säljö (2014, s. 234) beskriver angående att 

artefakter i vissa fall tar över de intellektuella och fysiska funktionerna på grund av att de är 

skapta för att underlätta för människan. Pedagogen startade inte några boksamtal och det kan 
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därigenom tolkas som att boken, artefakten, ska ha fyllt den lärandefunktionen under tiden 

pedagogen läste berättelsen för barnen och därför behövdes inte några mer lärandetillfällen 

under denna stund.  

5.7 Bilderbokens påverkan på andra aktiviteter, 

förskola 1 

Vid 2 av 4 observationer fanns det inget som antydde att läsningen av bilderboken påverkade 

andra aktiviteter i verksamheten. Här hade det kunnat tagits hänsyn till det Säljö (2014, s. 17) 

menar, att ett lärande sker på både individuell och kollektiv nivå. Barnen vid 

högläsningsstunderna får ett kollektivt lärande i form av berättelsen som förmedlas. Men här 

hade ett individuellt lärande blivit mer synligt om pedagogerna hade initierat andra aktiviteter 

från bilderboken. Följderna av ett individuellt lärande kan t.ex. innebära att barnen visar en 

förmåga att kunna uppträda i den enskilda leken i förskolans sociala miljö.    

Men vid en av de andra observationerna byggde pedagogerna vidare på ett fenomen i berättelsen 

genom att fråga barnen om de ville prova att skapa flygande drakar någon gång i verksamheten. 

På den frågan blev det även följdfrågor såsom vilket material de skulle använda till bygget och 

var de kunde få tag på sådant material. Detta samtal skedde mitt under högläsningen och alla 

barn fick fritt uttrycka sig om de ville utan att bli nedtystade av pedagogerna. Vid detta 

observationstillfälle lästes även en bok till efter den första och här kopplades draken från den 

första boken till den andra som lästes, genom att det fanns drakar i den berättelsen också. Att 

som pedagog ställa följdfrågor som gjordes vid samtalet om drakbygget, där den vuxna vägleder 

barnen att själva hitta lösningar är något som Säljö (2014, s. 120) menar görs genom den 

potentiella utvecklingszonen. Vidare skriver författaren (2014, s. 120), att detta sätt att 

undervisa, så behöver läraren aldrig tycka att barnen har fastnat i kunskapsutvecklingen, utan 

att ett lärande sker om den vuxna vägleder genom frågor som inte betonar ett rätt eller fel svar.      

Resultatet visar att vid det resterande observationstillfället fanns en tydlig koppling till ett tema 

som pågick i form av en bokvecka. Det visade sig att vid denna lässtund fick barnen efter att 

pedagogen läst sin bok, lägga fram en bok som var medtagen hemifrån. Efter det skedde en 

röstning om vilken bok av dessa som skulle läsas vid det tillfället, resterande böcker skulle då 

läsas senare i veckan. Den boken som valdes lästes då av pedagogen och en lek i berättelsen 

skapade frågor som: ”Åh, kan inte vi få leka den någon gång”? Pedagogen svarade genom att 
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det kunde de absolut göra någon dag. Denna händelse kan hänga samman med det Säljö (2014, 

s. 17) menar att beroende på vilka resurser som omgivningen erbjuder och vilka krav som ställs 

blir lärandets förutsättningar olika. Med denna koppling kan temat som pågick i form av en 

bokvecka ses som positivt för barns lärande och utveckling, eftersom extra resurser i form av 

medtagna böcker hemifrån berikade omgivningen. 

5.8 Bilderbokens påverkan på andra aktiviteter, 

förskola 2  

Vid tre av de observerade högläsningsstunderna fanns det inget som tydde på att läsning av 

bilderboken påverkade andra aktiviteter i verksamheten. Men vid det resterande tillfället 

kopplade pedagogen en karaktär i boken till en sång som de precis hade sjungit innan 

högläsningen börjat. Även avslutningen av läsningen vid detta tillfälle kopplade pedagogen 

karaktärerna i boken till tidigare tema, som de hade haft veckan innan då barnen fick ta med sig 

gosedjur hemifrån. Att det övervägande resultatet visar på att bilderboken inte påverkar andra 

aktiviteter i verksamheten kan hänga samman med det som Säljö (2014, s. 74) menar, att 

människan använder både intellektuella redskap, som språket och fysiska redskap för att 

utvecklas och förstå omvärlden. Vidare skriver författaren (2014, s. 81), att dessa redskap 

medierar verkligheten för människor i kontexten de befinner sig i, då de förmedlar kunskap 

som ger en meningsfull tillvaro. Om barnen i studien vid fler tillfällen hade fått möjlighet att 

koppla det pedagogerna uttryckte från bilderboken till en lek eller temaarbete där fysiska 

redskap existerar, hade en mer utvecklande lärandemiljö infunnit sig.  

5.9 Sammanfattning av resultatets slutsatser 

Mitt syfte med studien är att undersöka hur bilderboken används av pedagogerna i förskolan. 

För att tydligare beskriva syftet har problemformuleringen utgått från: hur använder 

pedagogerna bilderboken vid högläsning, på vilket sätt inbjuder pedagogerna barnen att samtala 

under högläsning av bilderboken och hur blir bilderboken synlig i andra sammanhang än under 

högläsningen. Med hjälp av resultatet och analysen från observationerna kan följande slutsatser 

dras. Observationerna visar ingen specifik skillnad mellan hur läsning av bilderboken gick till 

i de två olika förskolorna eller mellan 3-årsgrupper och 5-årsgrupper, utan det som skiljer de 

olika förskolorna och åldersgrupperna åt är hur de berörda pedagogerna genomförde 

högläsningen.  
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Hur pedagoger och barn positionerar sig i den omgivning de befann sig i under högläsningen 

skiljer sig åt under de observerade stunderna. De positioner som var synliga under läsningen 

var sittande i en soffa med ett mindre antal barn, sittande på en stor matta på golvet i en ring, 

liggande på golvet i en ring och sittande på stolar mitt i mot varandra. Omgivningen varierade 

genom att läsningen skedde i en tambur, i ett stort samlingsrum och i ett mindre lekrum. 

Val av bilderböcker skilde sig åt till högläsningsstunderna. Här användes ämnesanknutna 

böcker vid två tillfällen genom att pedagogerna berörde begrepp från biologi och teknik. Det 

förekom också färgglada böcker med spänning och en bok som uppmärksammades av 

pedagogen var en bok som inte hade för mycket text. En bok som valdes av pedagogen var 

utifrån ett jul-tema då detta kopplades samman till den kommande högtiden och slutligen valdes 

det böcker som var karakteriserade av mod. Alla valda bilderböcker hade dock en 

berättarstruktur där en röd tråd var synlig med en tydlig början och ett tydligt slut.      

Pedagogerna bjuder in till samtal någon gång under läsningen vid de flesta 

högläsningsstunderna, men det vanligaste är att det är frågor av medkännande karaktär eller 

frågor som efterfrågar ett rätt eller fel svar. Här var det oftast inte några långa samtal utan korta 

frågor från pedagogerna som förväntades ge korta svar från barnen. Om ett barn vid dessa 

högläsningsstunder uttryckte sig utan att pedagogerna hade tagit initiativ blev oftast resultatet 

att barnet blev tillsagt att vara tyst. Det fanns dock tillfällen i två av grupperna där frågor och 

samtal runt bilderboken var långa och där barnen tilläts ta initiativ. Samtalen i dessa grupper 

kunde starta av pedagogen men att det då var på ett sätt där barnen skulle få möjlighet att 

förmedla en bild i vad de tänkte, utan att något behövde vara rätt eller fel. 

Resultatet visade att 3 av 8 gånger som observationerna gjordes blev det synligt att bilderboken 

var kopplad till andra aktiviteter i verksamheten. De gångerna det skedde var om barnen såg 

något i boken som de ville leka med eller att pedagogen drog paralleller till tidigare tema eller 

aktiviteter. Vid ett av tillfällena som observerades var det som lästes kopplat till ett pågående 

tema som handlade om böcker. 
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera slutsatserna i relation till tidigare forskning och övriga 

utgångspunkter i studien. I sammanfattningen lyfter jag fram studiens slutdiskussion, vilka 

brister i metod och genomförande som har visat sig, men även vilka lärdomar som studien har 

resulterat i. Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Omgivning och positioner under högläsningen  

Pedagogen Roger Säljö (2014, s. 17) belyser att beroende på omgivningens resurser blir 

lärandets förutsättningar olika. Pedagogerna valde vid två tillfällen att placera sig i tamburen 

och vid ett annat tillfälle att placera sig liggande på mage med kommentarer från pedagogen att 

det var valfritt att positionera sig på det sättet som kändes bäst. Vid fyra tillfällen gavs det inte 

några restriktioner om hur barnen kunde placera sig vid högläsningen. Då individerna befann 

sig i tamburen och blev störda under högläsningen av förbipasserande människor så ses det inte 

som den bästa omgivningen, om syftet var att det skulle vara en lugn och icke störande 

lärandestund. Samma gäller då pedagogerna vid fyra av tillfällena inte gav några restriktioner 

alls om hur barnen kunde positionera sig. Detta eftersom barnen då inte får de resurser som 

möjligtvis krävs för att stunden ska ses som utvecklande. Däremot när pedagogen placerade sig 

liggande på mage och betonade att det var valfritt att positionera sig på det sättet som kändes 

bäst, kan tolkas som att barnen fick resurser genom vägledning både verbalt och genom att hen 

själv placerade sig liggandes på mage. Litteracitetforskaren Carina Fast (2011, s. 191) lyfter att 

högläsningsstunden bör förmedlas för omgivningen som en viktig stund där individer bör visa 

hänsyn mot varandra. Att då som pedagog välja att placera sig på en plats som inte stör och 

betona hur barnen kan positionera sig hjälper individerna att förstå högläsningens syfte. 

Vid ett annat tillfälle gav pedagogen barnen restriktioner om hur det endast var tillåtet att 

positionera sig, utan någon vidare valfrihet. Detta kan ses som en uppmaning snarare än en 

vägledning. Säljö (2014, s. 120) menar att ett vägledande sätt att förmedla kunskap, då genom 

den potentiella utvecklingszonen är att föredra framför att ge raka kommentarer om hur något 

ska vara, för att ett lärande ska ske på bästa sätt. Författaren Aidan Chambers (2014, ss. 115–

120) lyfter vuxnas förhållningsätt kring böcker, att den vuxna bör vara en god förebild och för 

detta krävs kunskap om på vilket sätt läsning av barnlitteratur kan ske. Pedagogen hade här 
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alltså behövt mer kunskap om på vilket sätt en högläsning kan starta på, för att ett lärande skulle 

ske på bästa sätt. 

Resultatet visade att 5 av 8 gånger fick barnen bilden i boken visad för sig efter att pedagogerna 

hade läst klart den text som fanns på en sida, detta på grund av att de var positionerade i en ring. 

Här fick inte barnen samtidigt tillgång till det som Säljö (2014, s. 22) menar är det intellektuella 

och fysiska redskapet, som är en förutsättning för ett optimalt lärande. Att vara begränsad som 

pedagog i sitt sätt att förmedla kunskap vid högläsning kan till viss del vara att barngruppen är 

för stor för att barnen ska få samma närhet till bilderna i boken. Detta bör dock inte vara en 

anledning att inte se fördelen med vad högläsning kan ge för barnens utveckling och ett sätt att 

förhålla sig till en stor barngrupp vid högläsning är något Fast (2011, s. 189) lyfter. Hon menar 

att när högläsningen äger rum för en större grupp barn och att de då inte får samma närhet till 

bilderna så är själva introduktionen av boken en viktig aspekt att reflektera kring som pedagog. 

Görs introduktionen på ett medvetet sätt så kan det fånga barnens intresse på ett djupare plan 

och genom det göra att det blir lättare att följa med i berättelsen, även om barnen inte får tillgång 

till bilderna samtidigt.            

6.2 Val av bilderbok till högläsningen 

Att alla val av bilderböcker som gjordes till högläsningen i de observerade förskolorna var 

pedagogernas val kan tolkas utifrån det Säljö (2014, s. 47) menar, att läraren har glömt bort hur 

lärandet går till och därmed fastnat i en föreställning om vad hen tror är rätt. En bakomliggande 

anledning till det kan vara litteraturpedagogen Agneta Edwards (2008, s. 70) resonemang 

angående vuxnas bokval. När vuxna första gången möter en bilderbok kan omslaget signalera 

om den är passande eller inte. Vidare skriver författaren (2008, s. 70) att vuxna kan tyckas tro 

vad barn tycker om eller att den vuxna vill skildra en speciell barndom. Även 

pedagogikforskaren Maria Simonsson (2006, s. 74) berör detta resonemang i studien 

Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan uppmärksamma att pedagogerna endast tillät 

böcker i verksamheten som de tyckte var passande, alltså vad pedagogerna tyckte visade en bra 

barndom.  

Ett annat val från resultatets slutsatser som kan vara intressant att diskutera är det val som 

gjordes av pedagogen där kriterierna skulle vara en bok utan mycket text, för att inte bli för svår 

för barnen. Som i ovanstående resonemang kan det tolkas som att pedagogen har fastnat i ett 



 

32 

 

sätt att förmedla kunskap och ser inte några alternativ till andra vägar för att ett lärande ska ske. 

Att som pedagog fastna i hur mycket text bilderboken har kan vara ett sätt att begränsa 

högläsningens positiva inverkan på barns lärande och utveckling. Edwards (2008, s. 99) stärker 

detta resonemang, då hon menar att om en förståelse finns för vad en bilderbok kan förmedla 

kan texten helt bortses. Detta genom att se på bilderna som mer än bara dekorativa och de kan 

skapa spännande berättelser utan text. 

Alla de valda bilderböckerna i studien har det som Edwards (2008, s. 82) uppmärksammar som 

en viss sorts berättarstruktur och ses därmed som en fördel när högläsning sker med barn. Här 

har bilderboken alltså en synlig röd tråd med en tydlig början och ett tydligt slut. Även om detta 

lyfts som en fördel så finns det andra aspekter en bilderbok kan ha för att fånga in barnen i 

berättelsen. Att låta barnen bli medskapare är ett exempel på det, den vuxna ställer då konkreta 

frågor som finns i bilderboken och sedan får barnen komma med förslag, som eventuellt skapar 

en ny berättelse (Edwards, 2008, s. 82). Barnen i studien fick inte vid något tillfälle vara 

medskapare av bilderboken och detta kan hänga samman med det Säljö (2014, s. 234) menar 

om att artefakter, som i det här fallet är bilderboken ibland gör att människor slipper att tänka.  

Pedagogerna ser härmed på bilderboken som ett lärandeobjekt i sig och att det då inte behövs 

några medskapande barn i denna process. Men å andra sidan var de medskapare på ett annat 

plan genom de boksamtal som nedan sedan kommer diskuteras, men alltså inte medskapare av 

den valda bilderboken. 

Säljö (2014, s. 22) menar som nämnts tidigare att intellektuella och fysiska redskap samspelar 

för individen i lärandepraktiken. Att pedagogerna i studien valde de färgglada böckerna Molly 

mus på semester, skapad av Lucy Cousins (2010) och Knattarna och den mystiska asken, skapad 

av Walt Disney Company (1988), kan tolkas som att barnen får en fördel i lärandet till en viss 

del. Detta eftersom de färgglada bilderna i bilderboken gör att det fysiska redskapet blir extra 

tilltalande för barnen, då pedagogen samtidigt läser berättelsen. Ovanstående resonemang kan 

hänga samman med det Edwards (2008, s. 93) menar, då bilderboken med dess dekorativa bilder 

är optimal för barn i åldern 2–7 år och att bilderna i sig utgör en stor del av vad boken vill 

förmedla. 

Vid två tillfällen valdes ämnesanknutna böcker som innehåller begrepp från biologi och teknik. 

Å ena sidan kan detta ses som positivt eftersom förskolans uppdrag betonar att ämneskunskaper 

ska uppmärksammas från verksamhetens pedagoger. Å andra sidan skulle det som Edwards 
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(2008, s. 147) upplyser om att som vuxen gärna välja lite galna böcker vara intressant att se 

som val i verksamheterna. Författaren (2008, s. 147) menar att det då kan bli en humoristisk 

stund och genom dessa galna händelser från bilderboken kan givande samtal göras. Läsning av 

galna böcker kan därmed ses som att de kan ge en extra effekt av lärande eftersom pedagogen 

känner sig manad till samtal, som ger en mer innehållsrik högläsningsstund.                  

6.3 Boksamtal under högläsningen 

Om barn får möjlighet att iaktta och imitera sker en utveckling (Säljö, 2014, s. 119). Resultatet 

i studien visade att högläsningsstunderna startade på olika sätt, då ett av dessa var när 

pedagogen betonade att den bok som skulle läsas var hens favoritbok och vidare om barnen 

hade läst den tidigare. Genom detta förhållningssätt kan barnen iaktta en förebild som lyfter 

vikten av intresset för bilderboken och boksamtal, både genom upplysningen om att boken var 

en favorit och frågan om barnen själva hade läst den tidigare. Därigenom kan då barnen utveckla 

en egen förståelse för läsningens positiva inverkan och bjudas in till boksamtal som leder till 

en meningsfull högläsningsstund. Chambers (2014, s. 128) lyfter också samtal som 

meningsfulla genom att om barnet kan samtala, oavsett om det är boksamtal eller om andra ting 

i livet, är bland det mest väsentliga att ha förmåga till.  

Säljö (2014, ss. 22–23) belyser vikten av att som lärare förstå hur intellektuella och fysiska 

redskap samverkar för att ett lärande ska ske. Pedagogerna i studien visade i de flesta fall 

omslaget på boken när de inledningsvis beskrev titeln. Även om detta resultat var övervägande 

så vore det önskvärt om det förekom vid alla högläsningsstunder. Detta betonar Chambers 

(2014, ss. 65–67), att om individen får en bild visad för sig vid högläsningsstunden så lär hen 

sig förmågan att tolka, oavsett om det är i samband med högläsning eller vid andra situationer 

i livet. 

Vid flertalet av de boksamtal som gjordes i studien så ställdes frågor från pedagogerna som 

antingen var av medkännande karaktär, eller frågor där svaren förväntades vara ja eller nej från 

barnen. Det ställdes även frågor som gjordes från boken där svaren förväntades vara det som 

berättelsen förmedlade ordagrant. Om pedagogen i stället vid dessa samtal använde sig av det 

som Säljö (2014, s. 120) menar är den potentiella utvecklingszonen, som vägleder barnet och 

att detta då leder till ett lärande på ett bredare plan, vore mer meningsfullt. Chambers (2014, s. 

162) belyser detta genom att ställa frågor med ”Jag undrar inriktning” och då kan alla berörda 



 

34 

 

parter komma fram till nya insikter som leder till nya dialoger. Litteracitetforskaren Elisabeth 

Björklunds (2008, ss. 196–197) avhandling visar att dessa utvidgande samtal skedde då 

pedagogerna ställde frågor från boken, som kunde relateras till barnens erfarenheter. Även 

pedagogikforskarna Sonja Sheridan, Ingrid Pramling-Samuelsson och Eva Johansson (2011, s. 

93) belyser i sin delstudie att utvidgande samtal vid läsning förekom i de förskolor som 

klassades med hög kvalité. I motsats till detta så visade litteracitetforskarna Ulla Damber, Jan 

Nilsson och Camilla Ohlssons (2013, ss. 33–34) studie likheter med delar av denna studie. 

Deras studie visade att de få samtal som skedde i de berörda förskolorna var sällan planerade 

och inte kopplade till barns erfarenheter, utan det var i stället en frågestund där barnen t.ex. fick 

svara på vad ett ord i texten betydde. 

Säljö (2014, s. 130) menar att inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet inom den 

kontext individen befinner sig i. Resultatet i studien visade att barnen ofta blev nedtystade om 

samtalen var på barnens initiativ i den kontext de befann sig i. Detta kan hänga samman med 

det som Damber et al. (2013, ss. 33–34) belyser i deras studie. Det visade sig att i vissa fall då 

barnen tilläts uttrycka sig på deras initiativ blev de ändå nedtystade efter en liten stund eftersom 

syftet verkade vara att hinna läsa klart boken, i stället för att få utvidgande dialoger. Här kan en 

reflektion göras kring att läsa klart en bok, att det verkar vara en väsentlig del i 

högläsningsstunden som sker i verksamheter. Detta både genom observationerna som gjordes i 

denna studie och även vad jag tidigare upplevt från den verksamhetsförlagda utbildningen, som 

gjorts under tiden som student. Att i stället frångå syftet att läsa klart boken och låta avbrott från 

barnen i läsningen ta tid, är något som bör reflekteras kring som pedagog. Att se denna stund 

som ett lärandetillfälle för barnen är något som Fast (2011, s. 91) menar kan göras på ett givande 

sätt. Detta genom att låta uttryck från barnen uppmärksammas på ett sätt som visar att 

personalen först tar barnens perspektiv, genom att bygga vidare på det hen uttrycker och sedan 

betona vikten av att visa hänsyn mot kamraterna runtomkring, som är nyfikna på att höra 

fortsättningen av berättelsen. Dock bör det också finnas en förståelse för de barn som inte vill 

ha avbrott i läsningen allt för många gånger. Som pedagog bör då detta övervägas och sedan 

handla därefter. Ett annat synsätt att se på de avbrott som kan bli vid högläsning med barn är 

det som litteraturvetaren Ulla Rhedin (2013, s. 180) uppmärksammar. Att vissa barn tar in 

bokens innehåll genom att agera antingen verbalt eller kroppsligt under tiden högläsningen sker 

och att detta då inte bör misstolkas från den vuxna. 
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Pedagogerna i studien startade boksamtal vid flera av tillfällena genom att ställa frågor allmänt 

i barngruppen. Här blev det synligt att inte alla barn uttryckte sig och en reflektion från det kan 

vara det som Säljö (2014, s. 128) menar, att människors handlingar är situerade i den kontext 

de befinner sig i. Att barnen i studien då inte uttrycker sig eftersom det även visade sig att de 

ofta som nämnt ovan blev nedtystade när det var på deras initiativ, är något pedagogerna bör 

vara medvetna om.  Pedagogerna bör i stället utgå från det som Chambers (2014, s. 128) menar, 

att många individer inte vet vad deras tankar betyder fören de uttalas och genom detta tankesätt 

kan då pedagogerna låta varje enskild individ komma till tals, för att högläsningsstunden ska 

vara meningsfull. En annan tanke som uppkommit angående de allmänna frågor som 

pedagogerna ställde i undersökningen är om de tror att alla barn inte vill eller tycker om att 

engagera sig i den högläsningsstund som sker. Ett argument för att denna tanken kan vara 

osanning är det Fast (2011, ss. 186–188) tar upp, då merparten av alla barn som deltog i den 

studie som pågick tyckte om högläsningsstunderna som hölls. Men här behövde pedagogerna 

ta hänsyn till att de tog in bokens innehåll på olika sätt och att det då var en anledning om barnen 

uttryckte sig eller inte. 

En medvetenhet från den vuxna att barn påverkas av den primära socialisationen och därmed 

har med sig olika mycket kunskap är något som Säljö (2014, ss. 40–41) menar är väsentligt att 

ta hänsyn till. När pedagogerna i studien stannar upp i läsningen för att belysa de begrepp de 

anser vara svårförståeliga för barnen, vare sig det är medvetet eller omedvetet från pedagogen 

kan ses som positivt för att alla barn ska få samma förutsättningar till ett lärande. Här tar 

Chambers (2014, ss. 115–120) upp hur vuxnas medvetenhet kan påverka barnets framtida 

läskunskaper. Detta genom att på ett djupare plan än under själva högläsningen avsätta tid för 

att analysera vilka böcker som är av god kvalité, oavsett då om det finns ett medvetet val av 

tillhörande svårförståeliga begrepp eller inte.  

Resultatet i studien visar att en pedagog upplyste barnen att allt för många samtal inte kunde 

göras på grund av att vissa barn hade svårt att sitta stilla. Som tidigare nämnts så menar Säljö 

(2014, s. 47) att ett lärande inte kan undvikas i den sociala kontexten barnen befinner sig i, men 

även att det ofta glöms bort från den vuxna hur ett lärande går till. Reflektionen från studiens 

resultat och det sociokulturella perspektivets synsätt kan visa en koppling till det som Edwards 

(2008, ss. 31–32) menar att läsningen bör göras till en lustfylld stund för att kommunikativa 

möten ska ske. Vidare menar författaren (2008, s. 32) att detta kan lösas genom att ha läsningen 
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som en schemaplanerad aktivitet med väl förberett innehåll, som då ska leda till upprepande 

tillfällen att barnen ska få en förståelse för läsningens positiva inverkan. Detta visade sig även 

i Simonssons (2006, s. 72) studie, då lässtunderna oftast inte var planerade, men att 

pedagogernas önskan var att få mer tid att förbereda läsningen eftersom de var medvetna om 

bilderbokens positiva inverkan. 

6.4 Bilderbokens påverkan på andra aktiviteter 

Resultatet i studien visar att merparten av gångerna fanns det ingen koppling till annan lek eller 

temaarbete. Säljö (2014, s. 81) menar att den vuxna bör vara medveten om hur tänkandet blir 

synligt tillsammans med de fysiska redskapen, d.v.s. hur redskapen medierar verkligheten för 

människor. Vikten av att bilderboken på något sätt bör behandlas vid andra tillfällen än under 

högläsningen är något som Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, ss. 34–35) tar upp. Detta då 

det endast var 40% av de lästillfällena som skedde i studien som följdes upp på något sätt, i 

form av t.ex. bildarbete eller dramatisering. Vidare skriver författarna (2013, ss. 34–35), att de 

gånger någon uppföljning skedde var det endast en femtedel utifrån pedagogernas initiativ. 

Detta betonar författarna (2013, ss. 72–73) som en viktig aspekt, eftersom om barnen får 

möjlighet att leka i bokens värld kan de lättare ta bokkaraktärernas perspektiv. Vidare menar 

författarna (2013, ss. 72–73) att det inte krävs mycket från pedagogerna att skapa lekvärldar 

från boken och att det exempelvis kan vara en kort dramatisering som förmedlar ett budskap, 

antingen från berättelsen eller från en egen tolkning som gjorts. 

Ett sätt som Damber et al. (2013, ss. 72–73) menar är att hjälpa barnen in i en lekvärld är att 

sätta upp bilder på väggen från bokens berättelse och därmed se hur barnen tar till sig dessa i 

den spontana leken. Vidare kan sedan rekvisita införskaffas som har fångar barnens intresse i 

form av kläder eller andra fysiska redskap som används under dagens lek. Detta resonemang 

stämmer överens med det Säljö (2014, s. 17) skriver om, att ett lärande sker på både individuell 

och kollektiv nivå. Genom att se på resultatet i studien där det inte vid merparten av de 

observerade högläsningsstunderna skedde någon uppföljning utifrån bilderboken, kan det 

praktiska exemplet som ovan nämnts, genom att sätta bilder på väggen, leda till ett lärande på 

både kollektiv och individuell nivå. Barnen får ett kollektivt lärande genom den gemensamma 

högläsningsstunden av bilderboken och vidare även genom bilderna som då sätts upp på 

väggen. Efter det sker sedan ett individuellt lärande genom den spontana leken som sker under 

dagen i verksamheten, där då det enskilda barnet lär sig samspela i sociala sammanhang. 
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Resultatet visar att det pågick ett tema som var förknippat med böcker under de observationer 

som gjordes. Barnen hade här möjlighet att ta med sig egna böcker hemifrån som berikade 

högläsningsstunderna på ett bredare plan. Detta resonemang belyser Säljö (2014, s. 17) som 

menar, att beroende på vilka resurser som omgivningen erbjuder blir lärandets förutsättningar 

olika. En annan reflektion som har infunnit sig är angående vilka resurser som pedagogerna kan 

erbjuda för att påverka andra aktiviteter i verksamheten. Detta lyfter Chambers (2014, s. 102) 

som menar att barn på något sätt bör få ge respons på det som har lästs. Vidare skriver författaren 

(2014, s. 102) dock att vissa barn inte känner sig bekväma med att uttrycka sig verbalt som görs 

via boksamtal, utan här bör barnen i stället få möjlighet att måla, teckna, bygga och konstruera 

från innehållet i den lästa boken. Detta kan eventuellt senare leda till givande samtal eller start 

på ett kommande temaarbetet.        

6.5 Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis betonar denna diskussion studiens syfte, som är att undersöka hur 

bilderboken används av pedagogerna i förskolan. Vidare tankar som kan berika läsaren efter att 

ha berört denna uppsats är förhoppningsvis hur pedagogernas profession kan stärkas genom att 

förstå läsningens betydelse. Ett argument för att pedagogerna bör förstå läsningens betydelse är 

det som Edwards (2008, s. 19) uppmärksammar i boken Bilderbokens mångfald och 

möjligheter. Detta genom att referera till en språkundersökning i Kansas som gjordes där 

treåriga barn till högutbildade föräldrar hade fått höra ca 35 miljoner ord, medan barn som hade 

lågutbildade föräldrar endast fått höra ca 10 miljoner ord. Därvidlag bör det finnas en 

medvetenhet om vikten av språkstimulerande aktiviteter som då läsning är i förskolans 

pedagogiska verksamhet.  

När observationerna gjordes var jag på plats i verksamheten relativt korta stunder i de flesta 

fall, 8 gånger av 5 var dessa avklarade på 10–15 min. Hade mer tid funnits skulle jag ha kunnat 

komplettera metoden med intervjufrågor till pedagogerna för att få mer data och därmed en mer 

tillförlitlig tolkning av resultatet. Å andra sidan var det intressant att endast få observera 

eftersom det möjligtvis blir mer synligt hur det egentligen går till i verksamheten. Här hade 

annars en risk varit att pedagogerna hade svarat på frågorna från vad de trodde jag ville höra. 

Studien innefattade två förskolor och tanken var att det eventuellt skulle bli synligt om det var 

någon skillnad mellan hur bilderboken användes i dessa. Eftersom resultatet inte visade någon 
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skillnad skulle det ha varit givande att besöka alla barngrupper i vardera förskolor för att se om 

resultatet blev annorlunda.  

Lärdomar som studien har gett mig är kunskap kring hur högläsningsstunder kan gå till och hur 

dessa kan göras på ett sätt som leder till ett lärande för alla barn oavsett tidigare erfarenheter. 

Detta kan förhoppningsvis även hjälpa verksamma pedagoger inom förskolan att hitta 

alternativa sätt att genomföra högläsningsstunder med bilderboken på, för att ett lärande i 

praktiken ska ske. En medvetenhet infann sig även angående den teoretiska utgångspunkt som 

studien genomfördes med. Vid första observationstillfället hade jag endast berört det teoretiska 

perspektivet till en viss del och insåg då vikten av att ha en djupare förståelse för perspektivet 

för att lättare kunna tolka det som sågs. Pedagogikforskaren Inga-Lill Emilsson (2014, s. 82) 

skriver, att beroende på vilka glasögon som individen tar på sig blir händelser synliga på olika 

sätt. Vidare menar författaren (2014, s. 82), att byta glasögon och därmed byta perspektiv kan 

något nytt upptäckas. Detta blev synligt då jag vid resterande observationer hade djupare 

förståelse för det sociokulturella perspektivet och därmed lättare kunde tolka de skeenden som 

var relevanta för studien.     

6.6 Förslag på vidare forskning   

Under arbetets gång har en reflektion infunnit sig över i vilken grad förskolecheferna lyfter 

högläsningen med pedagogerna. Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka vilken syn 

förskolecheferna har på högläsning av bilderboken. Även om denna studie har riktat sig mot de 

vuxnas förhållningssätt och även att det ovanstående förslaget angående förskolechefernas syn 

på högläsningen är det, så vore en intressant undersökning att se hur barnen ser på högläsning 

av bilderboken. Att få fram resultat i en sådan studie kan då tillsammans med denna studie 

underlätta för verksamma pedagoger då olika sätt att hantera bilderboken blir synligt vid 

högläsningsstunder i verksamheten. Ännu ett förslag på vidare forskning inom ämnet är 

angående det som tidigare beskrivits att barn påverkas av den primära socialisationen, att barn 

inhämtar kunskap i andra sammanhang än i olika verksamheter som t.ex. från familjen (Säljö, 

2014, ss. 40–41). Här skulle en kommande studie kunna handla om hur vårdnadshavare ser på 

högläsning med sina barn, om det räcker med den läsningen som sker på förskolan eller i vilken 

grad de själva anser sig vara delaktiga i deras barns språkutveckling.    
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Bilaga 1. Informationsbrev och samtycke för 

pedagoger 

Informationsbrev angående kommande studie 

för ett examensarbete! 

Min önskan är att få delta under lässtunder ni har med barnen på 

avdelningen då jag har haft kontakt med er chef och fått klartecken. 

Detta eftersom min studie kommer att belysa vikten av barnlitteratur i 

förskolan och förhoppningsvis kan den bidra till en utvecklande lärmiljö 

för alla parter. Tanken är att jag observerar lässtunder ni har 

tillsammans med barnen i verksamheten under ett par tillfällen. Detta 

kan i samråd med er planeras och utföras under v.46–48. 

Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete 

och inga obehöriga kommer få tillgång till min insamlade data. Alla 

namn på barn, pedagoger och förskola kommer att anonymiseras och 

när studien är genomförd kommer all data att förstöras. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 

förskollärarutbildningen vid Karlstad universitet och kommer finnas 

tillgänglig vid universitetets bibliotek. 

Det är frivilligt att delta i min studie och barn, pedagoger och 

vårdnadshavare kan när som helst dra sig ur utan att det medför något 

negativt. 

Ett separat informationsbrev ges till vårdnadshavare där även 

samtyckesblankett bifogas. 

För att kunna genomföra detta behöver jag även ert samtycke, fyll i 

bifogad blankett senast 15 november så kommer jag till er för 

insamling av dessa. 

För frågor kontakta mig för att få ytterligare information. Mvh Martina  
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Samtyckesblankett för att delta i examensarbetet som berör 

vikten av barnlitteratur i förskolan! 

(Ringa in ett alternativ) 

✓ Jag kan delta i denna undersökning. 

 

✓ Jag vill inte delta i denna undersökning. 

  

Namn………………………………………………………… 

 

Ort och datum………………………………………………... 
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Bilaga 2. Informationsbrev och samtycke för 

vårdnadshavare 

 

Informationsbrev angående kommande studie 

för ett examensarbete! 

Under veckorna 46–48 kommer jag att finnas på plats på ert barns för-

skola för att samla in data inför mitt kommande examensarbete. Jag 

har fått tillåtelse av rektor och personal att observera pedagogernas 

lässtunder av barnlitteratur. 

Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete 

och inga obehöriga kommer få tillgång till min insamlade data. Namn 

på barn, pedagoger och förskola kommer anonymiseras och när studien 

är genomförd kommer all data att förstöras. 

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid förs-

kollärarutbildningen vid Karlstad universitet och kommer finnas till-

gänglig vid universitetets bibliotek. 

Det är frivilligt att delta i min studie och barn, pedagoger och vård-

nadshavare kan när som helst dra sig ur utan att det medför något ne-

gativt. För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er 

vårdnadshavare för att kunna observera dessa lässituationer. Alla barn 

kommer också att tillfrågas vid observationstillfällena för att ge sitt 

samtycke till att delta. 

Fyll i bifogad blankett senast fredag 17 november och lämna till perso-

nalen. 

Vid frågor kontakta mig för mer information. Mvh Martina 

 



 

44 

 

Samtyckesblankett för att delta i examensarbetet som 

berör hur barnlitteratur används i förskolan! 

(Ringa in ett alternativ) 

✓ Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i observat-

ioner jag genomför under lässtunderna. 

 

✓ Jag vill inte att mitt/mina barn deltar i observat-

ioner jag genomför under lässtunderna. 

 

Barnets/barnens namn………………………………………………….. 

Vårdnadshavarnas underskrifter……………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum……………………………………………………………….. 
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