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Abstract  

This study will examine how books are chosen in preschool and if children´s influence is considered 

by the teachers. The purpose of this study is to find out how preschool teachers perceive the book 

choise in preschool but also how they work with the book choice. The method of this study was four 

qualitative interviews. This survey was conducted in a small municipality with four preschool teachers 

working in a two different preschools in the same municipality. From the analysis of the results the 

conclusion is drawn that preschool teachers choose books to contribute to the children’s language 

development.  
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Sammanfattning  

I denna studie kommer det att undersökas hur böcker väljs i förskolan och om barnens inflytande tas 

till vara. Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärarna uppfattar bokvalet i förskolan men 

också hur de arbetar med bokvalet. Metoden för denna undersökning består av fyra kvalitativa 

intervjuer. Undersökningen genomfördes i en liten kommun med fyra förskollärare som arbetar på två 

olika förskolor i samma kommun. I resultatet visar det sig att förskollärarna väljer böcker för att bidra 

till barnens språkutveckling.  
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1. Inledning  
 

Dagens förskolor har tillgång till många olika slags böcker, både faktaböcker och vanliga viloböcker. I 

förskolor är det oftast vanligt att det är vuxna som läser barnböcker för barn men min fundering 

grundar sig på vilket sätt förskollärarna gör det aktiva bokvalet. I detta examensarbete har jag valt att 

fokusera på hur barns inflytande över böcker tas tillvara på men också hur förskollärarna väljer böcker 

i förskolan. Jag blev intresserad av detta eftersom när jag själv har varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning upplever jag att det oftast är förskollärarna som väljer bok till högläsningen och då känner 

jag att barnens inflytande inte tas tillvara. I detta arbete är jag intresserad av hur barnböcker väljs i 

förskolan men också hur barnens inflytande ser ut över litteraturen på förskolan. Detta väckte mitt 

intresse eftersom vi har ett läroplansmål som beskriver barns inflytande över förskolans verksamhet är 

viktigt för deras utveckling och lärande (Skolverket, 2016, s.12). När jag har varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning har jag ofta lagt märke till att arbetslagen vanligtvis har några få 

utvalda böcker som alla i arbetslaget har varit med och tagit fram för att skapa ett tema som de senare 

ska arbeta utifrån. Detta val tog sin början utifrån några läroplansmål som alla i arbetslaget ansåg 

kunna uppfyllas genom dessa egna valda böcker. Men då är min fråga, vart tog barnens intresse och 

inflytande över böcker vägen?  

I min kommande roll som förskollärare anser jag att det är viktigt att problematisera det aktiva 

bokvalet i förskolans verksamhet för att kunna använda olika slags böcker i förskolan och för att man 

ska arbeta kring det mål som finns i förskolans läroplan. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016 

s.16) står det att förskolans arbetsform ska hjälpa barnen med deras aktiva inflytande över förskolans 

verksamhet. Utifrån mina egna erfarenheter så upplever jag att förskollärarna bara väljer en bok rent 

spontant och då finns det ingen tanke bakom varje bok utan det känns mer som att de väljer böcker 

bara för att de måste läsa någonting. Genom att man arbetar på detta sätt bidrar inte det till det aktiva 

bokvalet som man behöver göra i förskolan.  

Det jag som blivande förskollärare ser som ett problem är att förskollärarna på förskolan ibland väljer 

bok för att de sedan kan grunda valet på läroplanens mål vilket i sin tur är deras uppdrag. Men det är 

även förskolans uppdrag att skapa ett lekfullt lärande genom att hjälpa barnen att skapa ett eget intresse 

för att lära sig skriva och läsa. Därför anser jag som blivande förskollärare att man måste utgå utifrån 

barnens egna intressen när man gör ett aktivt bokval.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna uppfattar och arbetar med bokval och 

läsning i förskolan med ett särskilt fokus på barnens delaktig och inflytande. 

 

1.3 Frågeställningar  

• Vilka faktorer påverkar valet av böcker? 

• Hur ser barns inflytande och delaktighet ut i förskolan? 

• Vilka mål vill förskollärarna uppnå med högläsningen?   
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2. Teori och tidigare forskning   
 

2.1 Barndomens förändring genom tiderna  

  

Barndomen har förändrats på bara några hundra år genom att barns villkor och uppväxt har drastiskt 

förändrats. Förr fick både aga och barnarbete äga rum men idag har det förbjudits eftersom barn ses nu 

som individer med egna kunskaper och erfarenheter som hjälper barnen i deras utveckling (Axelsson 

& Qvarsebo, 2010, s.39). Barnet har även blivit ett eget kunskapsfält med egna kunskaper och 

erfarenheter i sitt egna vetande. Miljön i förskolan har även börjat definiera de små barnens liv på ett 

sätt och detta började hända på slutet av 1990-talet enligt Axelsson & Qvarsebo (2010, s.56).  I 

förskolan har det skett många förändringar genom åren, förändringar som har gjort att förskollärarens 

barnsyn och kunskapssyn har förändrats. I dagens samhälle ses barnen som subjekt som själva är med 

och får vara en del av sin vardag i förskolan men också i samhället men det har inte alltid varit så här. 

Den barnsynen man hade förr var att barn sågs som ett objekt och att man ansåg att barnen var ”tomma 

kärl” som läraren hade som uppgift att fylla dessa kärl med kunskap. Även om dess barnsyn och 

kunskapssyn har förändrats så kan man till viss del se att den gamla kunskapssynen lyser igenom då en 

del vuxna har med sig utifrån sin uppväxt som sedan har blandats med nya och gamla teorier, kring hur 

barnuppfostran ska gå till. Eftersom vi kan ha olika uppfattningar på den barnsynen vi har speglar 

pedagogens förhållningssätt av sig på verksamheten, vilken i sin tur leder till hur denna personen 

agerar i barngruppen. Detta går att koppla till Jean Piagets teorier om barns utveckling. Enligt Halldén 

(2011, s.132–133) var Piaget intresserad av människans intellektuella utveckling och hur den med sitt 

tänkande kunde förändra sitt sätt att tänka på.  Med detta menade Piaget att all vår kunskap är ett 

resultat av en aktiv konstruktionsprocess. Vilket i sin tur leder till att det är individen själv som skapar 

sin egna kunskap tillsammans med andra människor som finns i individens omvärld. Men också att 

kunskapen är en aktiv konstruerande av den lärande individen (Halldén, 2011 s.133). Därför borde 

förskollärarens barnsyn teoretiskt sätt också ha en påverkan och betydelse när pedagogen ska göra ett 

bokval. I förskolan ska förskollärarna alltid utgå utifrån barns perspektiv vilket också Karlsson (2014, 

s.125) menar på. Detta kan tolkas som att det är en professionell utmaning för alla förskollärare 

eftersom de ska bry sig och vara intresserade av vad det är som barnen tycker är intressant och 

värdefullt för dem.  

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt  
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För att kunna undersöka hur förskollärarna gör sina aktiva bokval i förskolans verksamhet finns det 

varierande teoretiska perspektiv att utgå ifrån. Detta arbete kommer att utgå från Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv, eftersom förskolans styrdokument har som utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011, S.11). Det 

sociokulturella perspektivet handlar om att barnen lär genom kommunikation och samspel med 

varandra och i sin omgivning. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2011, s.11) menar på att 

barns lärande sker med hela kroppen och med deras kognitiva, sociala och emotionella lärande och 

utveckling inte kan särskiljas ifrån varandra. En utav Vygotskijs utgångspunkter är att människan är en 

biologisk varelse och en kulturvarelse och utifrån människans synvinkel kan man tala om en biologisk 

utvecklingslinje som liknar den sociokulturella teorin. Säljö (2011, s.161) menar att den biologiska 

utvecklingen börjar redan vid födseln och att varje individ utvecklar en mängd färdigheter.   

Något som ingår i Vygotskijs utveckling och lärande stadie är språket. Människans språk kommer i allt 

större grad att vara en nyckelroll för den sociokulturella utvecklingen hos barnet (Säljö, 2011, s.161). 

Det lilla barnets första kommunikation är genom kroppskontakt, blickar och andra signaler, därför är 

språket den mest kraftfulla vägen till kommunikation och blir på så sätt delaktig i sociokulturella 

erfarenheter (Säljö, 2011, s.161). Enligt Vygotskijs (Säljö, 2011, s.174) teorier handlar det om att vi 

formas till sociokulturella individer som bygger på våra egna erfarenheter vilket lägger en grund för 

vårt lärande och tänkande. Säljö (2011, s.174) skriver att Vygotskij menade på att internalisering för 

honom var något helt annat, det Vygotskij menade var att internalisering är att vårt tänkande kan 

rekonstruera erfarenheter och kunskaper till att dra egna slutsatser om hur individen ska tänka. Detta 

menas på att det är internaliseringen som gör oss människor till sociokulturella individer med egna 

erfarenheter av hur sociala situationer fungerar och hur man agerar utefter dem (Säljö, 2011, s.174).  

Vygotskij talar om att man lär sig att hantera olika medierande redskap som är en grundtanke inom det 

sociokulturella perspektivet. Det medierande redskapet delar han in i två olika kategorier, fysiska och 

psykologiska (Säljö, 2011 s.163). De fysiska redskapen är föremål som är tillverkad av människan 

själv som även är kallad för artefakter såsom instrument, penslar och så vidare. De psykologiska 

redskapen kan ses om en länk mellan människan och samhället som individen använder sig av när 

människan tänker, kommunicerar och kan dra olika slutsatser om något. Språkets funktioner enligt 

Vygotskij är det viktigaste psykologiska redskapet (Säljö, 2011 s.163). Vygotskij kallar människans 

tänkande för det inre samtalets intrapsykologiska funktion, vilket i sin tur handlar om att interaktion 

bygger upp människans sociala erfarenheter som medieras genom språket vilket refereras i Säljö 

(2011, s.163).  
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Säljö (2011, s.167) beskriver Vygotskijs mest kända begrepp: den närmaste utvecklingszonen eller 

som den också kan heta den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp innebär att barnet följer den 

vuxnas sätt att göra saker på och gradvis utvecklar barnet sin förmåga att göra vissa saker eller 

uppgifter utan hjälp. Genom att barnen får tillgång till många olika böcker med olika teman, genrer 

och ett varierat språk, så kommer barnet att tillsammans med andra att kunna utveckla sina kunskaper 

om sitt lärande. För att senare kunna ta sig vidare i den proximala utvecklingszonen och sedan kunna 

fördjupa sina kunskaper ytterligare.  

Enligt Vygotskij (1999, s.206) handlar småbarns språkutveckling om att barnet själv ska hitta en 

betydelse för orden och språket genom att det är vi vuxna som ska erbjuda barnet denna möjlighet. 

Med hjälp av orden som barnet har byggt upp i sitt ordförråd kan barnet kommunicera med det vuxna 

som finns i deras omvärld (Vygotskij, 1999 s.191). Barnet kan bygga upp sitt ordförråd genom olika 

slags böcker som barnet får ta del av under sin dag på förskolan.   

Kopplat till denna undersökning kan bilderboken ses som ett verktyg för att utveckla barns språk. I 

Vygotskijs teori anser vi att man kan bli delaktig i andras perspektiv tack vare språket som i sin tur är 

något viktigt för språkutvecklingen, i och med det värdegrundsarbete som finns runt om kring på 

förskolorna är detta ett viktigt ämne att jobba med. När förskollärarna använder sig av bilderböcker i 

förskolan hjälper det barnen att utvecklas i deras kommunikation. Genom att vi låter barnen vara 

delaktiga i valet av böcker hjälper vi barnen att utvecklas inom deras personliga utveckling. 

Förskollärarnas förhållningssätt kan bli avgörande utifall det blir ett meningsfullt lärande för barnen. 

2.3 Böckernas betydelse för barnen 

  

Utifrån högläsning finns det många positiva minnen från barndomen. Högläsning kan bidra till att barn 

ges möjlighet till att erfara nya möjligheter och erfarenheter. Dessa erfarenheter kan få barnen att 

erövra en värld som de tidigare inte har bemästrat. Högläsning i grupp kan också ge en möjlighet till 

samtal och diskussion vilket i sin tur kan leda till nya tankar och idéer men också till att öka sin 

förståelse kring tal och skriftspråk (Wedenmark, 2014, s.7).  Barnens litterära och språkliga nivå avgör 

för hur man som förskollärare väljer böcker i förskolan. Det språkliga och det litterära utgår ifrån det 

huvudsyfte som finns med i förskolans litteraturarbete vilket bygger sin grund i böckernas synvinklar 

(Edwards, 2008, S.31). Edwards (2008, s.26) skriver att grundreceptet för barn som tycker om böcker 

har två olika ingredienser, böcker och läsande vuxna, detta menas med att det bör finnas litteratur som 

både lockar förskollärare och barn. Edwards (2008, s.16) skriver även att böcker har en stor betydelse 

för barnets språk men också för språkutvecklingen hos barnet. Att kunna läsa är en viktig del av 

kommunikationen mellan människor men det är också det snabbast sättet att skaffa information på. 
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Enligt Edwards (2008, s.49) är det viktigt att barnen själva får vara med och välja böcker och att 

förskollärarna är med och uppmuntrar deras val av böcker. Barnen får då diskutera med pedagogerna 

om bokvalet och varför barnet har valt eller inte valt just den boken, som pedagogen är det viktigt att 

man inte avvisar barnens val utan att de istället är intresserade och nyfikna på barnets bokval. 

Pedagogerna på förskolan är en stor inspiration för barnen när det handlar om böcker och att barnen 

kan få den möjligheten att hitta nya boktyper och genrer. Genom högläsningen ges barnen stora 

möjligheter till att lyssna på skriftspråket där barnen själva kan urskilja olika uttal och hur olika 

meningar är uppbyggda. Högläsningen gynnar de barn som har vårdnadshavare med ett annat 

modersmål än svenska eftersom högläsningen i förskolan kanske är den enda tillgången som dessa 

barn kommer i kontakt med det svenska språket. Läsningen påverkar också barns sociala, emotionella 

och intellektuella utveckling. Böcker bidrar till att barnens möjlighet till idéer vidgas när det kommer 

till leken, böcker och sagor bidrar även till att stimulera deras fantasi.   

Det man som förskollärare ska fokusera på handlar om att lärandet ska vara centralt och viktigt. 

Genom att man ger barnen många olika tillfällen att kunna använda sig av böcker i leken, både 

tillsammans med en vuxen och en kamrat bidrar det till ett aktivt och lustfyllt lärande (Edwards, 2008, 

ss.31–32.). En annan författare menar att högläsning är en viktig del i barns språkliga utveckling 

(Villanueva Gran, 2011). Ett begrepp som författaren använder sig av är litteracitet vilket bland annat 

innebär att man inte bara enbart använder sig av sina läs- och skrivkunskaper, utan att man även kan 

tolka och förstå olika budskap. Så som att kunna läsa mellan raderna, vara kritisk och kunna dra egna 

slutsatser utifrån olika budskap, bilder och böcker. Villanueva Gran (2011) menar på att detta begrepp 

kan man bland annat inte lära sig själv utan litteracitet är något som uppstår i samspel med andra 

människor när man samtalar och samspelar tillsammans med andra. Villanueva Gran (2011) belyser att 

det är flera forskare som anser att det är högläsningen som är det viktigaste sättet att stimulera barns 

litteracitet. Detta har även visat sig att barn får en ökad fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap men 

också ordförråd desto mer läserfarenheter barnen har med sig i ryggsäcken.  

Utifrån att barnböcker har en central aspekt av förskolans verksamhet som i sin tur syftar till 

individens utveckling av språk och dess språkutveckling. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016, s.7) för 

förskolan hänger språk och lärande ihop precis som språk och identitetsutveckling. När vi ska välja 

böcker till barn efterfrågar vi vanligtvis ett budskap som kan vara underförstått att det är boken som 

ska förmedla och lära barnen något, men oftast ska inte boken vara ett socialiseringsredskap eller 

bedömas som ett pedagogiskt verktyg (Edwards, 2008, s.51). Utan det är konsten och litteraturen i 

bilderböckerna som ska väcka känslor och tankar hos barnen. Edwards (2008, s.51) syftar på att 

bilderboken kan vara precis som med vår vuxna läsning genom att berättelsen ska vara allt ifrån 
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lättsam underhållning till omvälvande upplevelser. När det är vi vuxna som väljer bok genom ett aktivt 

bokval har det betydelse för beroende på om förskollärarna har i åtanke vilka böcker som de själva 

tycker om eller har en emotionell koppling till men också om det utgår utifrån barngruppens intressen 

eller om det heller tar ställning till hur barnens lärande blir och påverkar utifrån det valda böckerna. 

Edwards (2008, s.51) menar att på bristen av tid väljer vi ofta böcker och material som vi kan och 

känner igen för att bland annat garantera en god kvalitet på lärandet. Enligt Björklunds (2008, s.42) 

litteracitetsbegrepp handlar det om att människan är beroende av den sociala och den kulturella miljön 

som individen befinner sig i om hur barnet kan förstå sin omvärld. Därför får bokvalet en stor 

betydelse för hur barn kommer att förstå sin kulturella och sociala omvärld. Barnet kommer sedan att 

förstå vad som stämmer överens och inte men också när saker och ting kan brytas mot normen och inte 

(Björklund. 2008, s.42).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s.10) står det att barnen ska utveckla sitt intresse för 

bilder och texter och att förskollärarna på förskolan ska ansvara för att varje barn får detta tillgodosett. 

Genom att man som förskollärare gör detta bidrar det till barnens lärande och utveckling både för 

böcker men även för deras tal och skriftspråk. När man läser böcker för barnen bjuder man in barnen 

till en värld som de själva inte kan erövra på egen hand. Barns språk och lärande hänger samman, då 

dessa har stor betydelse för deras lärande och utveckling. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016 s. 7) hänger språket och identitetsutveckling ihop precis som språket och lärande går hand i hand. 

Men en sak som förskollärare ska lägga stor vikt på är att stimulera varje barns språkutveckling men 

också att uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen 

(Skolverket, 2016, s.7).  

2.4 Barns inflytande och intresse i förskolan 
 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s.12) ska barns inflytande och intresse ligga till 

grund för utformningen av miljön och dess planering i förskolans verksamhet. Barns intresse och 

inflytande över verksamheten är viktigt för att barnen ska kunna känna sig delaktiga och att deras 

röster blir hörda. För att skapa meningsfullhet i förskolan måste barnen känna att det berör dem, och 

att det finns faktorer som göra att barnen blir delaktiga i valet av böcker. Därför får det valda bokvalet 

betydelse för barns intressen i förskolan. När förskollärarna själva väljer böcker som de själva tycker 

om och väljer att läsa dem för barngruppen är det lättare att fånga barnens intresse för böcker. 

Johanson (2011, s.101) menar på att det är bra att anpassa verksamheten efter barnens erfarenheter och 

att man är lyhörd för barns intresse utan att ta för givet att det först och främst är de vuxna som ska 

avgöra innehållet i vad barnen ska lära sig. Dessa förhållningssätt menar Johansson (2011, s.101) på att 
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det kan ses som inslag hos enskilda pedagoger och att det ger mer sällan ett uttryck för verksamheten 

som helhet. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016 s.14) ska förskollärarna stödja och 

utmana barnen i deras egna lärande som sedan bidrar till varje barns erfarenheter, kunnande och 

delaktighet samt inflytande över förskolans verksamhet. Detta görs för att barnen ska få skapa ett eget 

intresse för de olika lärande målen som finns. Enligt Björklund (2008, s.16) är det viktigt att man som 

förskollärare kan fånga upp barnens intresse för skriftspråk men också att uppmärksamma dem på 

bokstävernas kommunikativa funktioner. Det är även viktigt att man ger barnen möjlighet till att 

utveckla sin förmåga till att lyssna, berätta, reflektera men också att kunna ge uttryck för sina 

uppfattningar. Björklund (2008, s.213) men även på att barns intresse för böcker är den viktigaste 

utgångspunkten som visar att barnens engagemang även kan bidra till att andra barn får upp ett intresse 

för böcker.  

Utifrån detta arbete kan barnen ha stora möjligheter till inflytande genom att förskollärarna tar till vara 

på barnens intressen och deras val av böcker och låter barnen vara en utgångspunkt för vilka böcker 

som kan finnas på förskolan. 

 

 

3. Metod  
 

3.1 Val av metod  
Enligt Vetenskapsrådet (2011, s.41) har valet av metod en betydelse för vilket resultat som studien 

kommer att ge. Metoden för denna studie är kvalitativ intervju, vilket innebär att om en del frågor går 

in i varandra så finns det möjlighet att kunna ställa följdfrågor om behovet finns. I denna studie finns 

det ett större intresse till hur man som förskollärare tänker kring valet av böcker, vilket bidrar till att de 

öppna frågorna känns mer relevanta än att använda sig av slutna frågor.  

I denna studie valdes metoden observationer bort, eftersom syftet var att undersöka hur förskollärarna 

väljer barnböcker i förskolan och om jag hade valt observation hade studien inte kunnat fokusera på 

vilka kriterier som förskollärarna tillämpar när de gör sina bokval. Metoden observation har i denna 

studie inte varit aktuell eftersom det endast ger en bild av utifrån vad som sägs och vad som görs i en 

viss situation (Bryman 2011, s.262). En annan metod som kunde ha varit aktuell är textanalys men den 

hade inte kunnat lyfta fram varför förskollärarna gör ett visst bokval. En textanalys hade bara kunnat 

ge en bild av vilka böcker som finns på förskolan och vilka styrdokument som förskollärarna på 

förskolan har tillgång till. Den hade inte kunnat undersöka hur förskollärarna tänker när det grundar 
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sina val kring en bok i förskolan. Ytterligare en metod som inte heller är med i studien är metoden 

enkät. Denna metod valdes bort eftersom det var lättare att sammanställa den insamlande data som 

kom fram genom en intervju. I studien var det även lättare att få svar på studiens frågeställningar 

utifrån en intervju, eftersom studiens syfte var att undersöka hur barnens inflytande och delaktighet 

över böcker togs tillvara på. Metoden intervjun blev då därför aktuell för denna studie eftersom 

metoden kunde besvara undersökningens syfte lättast.   

3.2 Avgränsningar, urval och representativitet 

  
Studien är avgränsad till intervjuer med fyra förskollärare. Dessa förskollärare kommer ifrån två olika 

förskolor i samma kommun. För att det inte ska gå att urskilja vem som har sagt vad kommer varken 

förskolorna eller medverkad personal att nämnas vid namn (Vetenskapsrådet, 2011, s.66). Urvalet vilar 

på ett bekvämlighetsurval där förskolor kontaktades där det fanns en personlig anknytning och kontakt.  

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas medvetna bokval till barngruppen där det 

handlar om att fånga förskollärarnas tankar och tyckande kring deras egna bokval därför blir det mer 

relevant och naturligt att utgå ifrån yrkesgruppen förskollärare. För att syftet och urvalet ska stämma 

överens är tanken att fånga upp vad förskollärare anser kring sitt aktiva bokval (Hjalmarsson, 2014, 

s.158). Eftersom denna studie har sin grund i förskolans verksamhet med en utgångspunkt från 

förskollärarnas yrke så kan svaret på undersökningen leda till att kunna stärka förskollärares profession 

där det medvetna bokvalet synliggörs i förskolans verksamhet.  

Inför intervjuerna kontaktades respektive förskolechef för de förskolor som skulle vara med i studien. 

Förskolecheferna kontaktades via mail där de fick information om studiens syfte och vad deltagandet 

innebär för respondenterna, denna information fick förskolechefen för att kunna ta ställning till 

verksamhetens deltagande vilket Löfdahl (2014, s.36) menar på är viktigt. När förskolecheferna togs 

kontakt med via mailen tillfrågades de om det var någon förskollärare som kunde tänka sig att delta i 

studien, två förskolor hörde av sig och ville delta i en intervju.   

3.3 Genomförandet av intervju  

  

Intervju valdes som metod för att kunna synliggöra förskollärarnas tankar och idéer kring högläsning 

och det aktiva bokvalet betydelse. För att sedan får en ännu större inblick i hur förskollärarna tänker 

kring valet av böcker blev det att ha öppna intervjufrågor. En intervju ses som en kvalitativ forskning 

då den har mer tonfall på respondenternas egna uppfattningar där det kan finnas tillfällen att kunna 

svara mera öppet (Bryman, 2011, s.413). Under intervjuernas gång kunde frågorna förklaras om det så 

behövdes.  
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De som blev intervjuade fick läsa och skriva under ett missivbrev kring det frivilliga deltagandet där 

de stod att man när som helt i studien kan avbryta sin medverkan men också vad som förväntas av 

dem. I missivbrevet stod även att de är helt anonyma och att all insamlade data enbart ska användas i 

denna studie samt att all data kommer att förstöras efter avslutat arbete. Efter intervju fick 

respondenterna tillfälle att lägga till något om det så önskades och behövdes.  

Intervjuerna genomfördes på deras förskolor då det är en trygg miljö att vara på. Varje intervju tog 

ungefär 15–30 minuter, detta berodde på hur mycket varje person svarade på varje enskild fråga. Varje 

intervju skulle ha spelats in men eftersom det inte fungerade att spela in med det verktyg som fanns i 

min telefon så fick varje intervju skrivas ned på papper och transkriberas och skrivas om efter avslutad 

intervju.  

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 

Reliabilitet menas med att en studie ska kunna undersökas igen fast av en annan forskare och att 

personen i fråga ska få fram samma resultat. För att detta ska kunna vara genomförbart krävs det då att 

studien har en hög reliabilitet vilket Alvehus (2013, s.122) menar på.  

Validitet innebär hur vi undersöker det vi vill undersöka. Det innebär att om vi har lyckats mäta det vi 

vill mäta (Alvehus, 2013, s. 122). I en kvalitativ studie är validitet dock inte användbart vilket Kvale & 

Brinkman (2014, s.296) syftar på och är därför inte tillämpad i denna undersökning då min studie 

bygger på kvalitativa intervjuer. 

Generaliserbarhet menas med att om resultatet i en studie går att överföras till en annan studie så 

menas det med att det är generaliserbart. Eftersom ett resultat i en kvalitativ undersökning där 

intervjuer ingår som metod ska de kunna generaliseras behöver forskaren intervjua flera informanter 

(Kvale & Brinkman, 2014, s.310).  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

  
Information- och samtyckeskravet berörs genom min intervju med förskollärare i en och samma 

kommun. Innan intervjun skulle äga rum mailade jag till förskolechefen och berätta vad jag hade för 

syfte med min undersökning och vad den kommer att bygga på. Förskolechefen kommer också att ges 

total insyn i min undersökning för att enklare kunna avgöra om deltagandet skulle vara aktuellt eller 

inte. I mitt brev kommer deltagarna få information om att intervjun har sitt stöd i utifrån 

Vetenskapsrådets, God forskningssed (2011). I mitt brev till förskolechefen följde det med en 
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beskrivning av undersökningens bakgrund och syfte samt en kort men också välformulerad 

information om hur deltagarnas identitet, enskilda svar och resultat skyddas utifrån Vetenskapsrådets, 

God forskningssed (2011, s.21). Samma information kommer även de medverkande förskollärarna att 

få. Kravet på avidentifiering berörs i intervjun genom att kopplingen mellan de medverkande 

respondenterna och de svar som lämnades går ej att spåras tillbaka till enskilda individer. I 

konfidalitetskravet ska jag som intervjuare skydda de insamlade uppgifterna så att inte obehöriga kan 

ta del av de uppgifter som har lämnats (Vetenskapsrådet, 2011). Dessutom enligt nyttjandekravet 

kommer all den insamlade data endast att användas till att kunna besvara den undersökning som är 

aktuell men också dess syfte och frågeställningar. Allt insamlande material kommer att förstöras när 

undersökningen är genomförd och när detta examensarbete är betygsatt och inskickat (Löfdahl, 2014, 

s.38). I brevet står det klart och tydligt att medverkan är frivilligt men också att deltagarna närsomhelst 

kan avsluta sin medverkan utan några speciella anledningar. 

4. Resultat  
 

I denna studie har det använts av metoden intervju. Intervjuerna skedde med fyra utbildade 

förskollärare vid två olika förskolor i samma kommun. Dessa fyra intervjuerna dokumenterades med 

anteckningar eftersom det blev problem med den tänkta inspelningsteckningen. De frågor som ställdes 

var samma till alla fyra förskollärare. Båda dessa förskolor ingår i ett projekt som bygger på att bli 

certifierad litteraturförskolor i den valda kommunen. Utifrån denna studie blev valet att referera till de 

fyra förskollärarna i intervjustudien att avidentifiera informanternas olika identiteter.  

4.1 Varför ska man läsa för barnen?  
 

I den första intervjun svarade förskolläraren Anna att det är viktigt att läsa för barnen eftersom det 

hjälper till att främja deras språk men också att barn och vuxna ska tycka att det är roligt att läsa 

böcker men också att bli läst för. Hon menade också att det är viktigt att man är nyfiken som pedagog 

bjuder in barnen i en läsmiljö som främjar deras lärande och utveckling. Hon sa även att det är viktigt 

att alla barn bli lästa för någon gång under dagens lopp eftersom det bidrar till att barnen blir sedda i 

verksamheten och att man visar barnet att ”nu lyssnar jag på dig, jag ser dig”. Anna sa även att när 

man ofta läser för barnen kan man sedan se att barnen sitter och läser böcker själva och för sina 

kompisar att man ”tittläser” en bok men också att barnen hittar på nya berättelser utefter sin egen 

fantasi.  
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I den andra intervjun svarade förskolläraren Clara så här att språket utvecklas mycket snabbare med 

hjälp av högläsning och att man pratar om böckerna för barnen men också att deras tankar och känslor 

får komma fram i samtalet. Clara menade även att på hennes avdelning hade de mycket böcker som 

handlade om förhållningssätt och hur man ska vara mot varandra, vilket i sin tur bidrar till att man är 

och förblir en bra kompis.  

I den tredje intervjun svarade förskolläraren Josefina att på hennes avdelning läser de först och främst 

för att träna barnens språkutveckling men att barnen också ska få en förståelse om vad böckerna 

handlar om. Josefina menade även att läsningen bidrar till att barnen får mer förståelse för olika 

normer och värden. På denna avledning jobbade de mycket med boksamtal kring olika böcker som de 

har läst antigen på vilan eller i olika grupper. I dessa boksamtal diskuterade förskollärarna tillsammans 

med barnen att inget barn behöver tycka samma som någon annan. Men också vikten av att lyssna på 

någon annan att kompisen röst blir hörd, att det inte bara är en person som pratar hela tiden.  

I den fjärde och sista intervjun som genomfördes så svarade förskolläraren Sofia att på hennes 

avdelning läser de böcker för att kunna fokusera mer på det språkliga lärandet men också att få barnen 

att utveckla empati och värdegrund mot varandra. Sofia svarade även att de läser för barnen för att 

uppnå ett slags lärande som bidrar till att främja språket hos alla barn. Hon menade också att om 

barnen får välja bok under högläsningen bidrar det till ett slags lärande som gör att ämnet blir 

diskussionsbart eftersom barnet som valde just den boken känner sig sedd och att han eller hon känner 

sig viktig. Sofia lyfte flera gånger under intervjun att barnen tränar sitt språk under läsningen eftersom 

barnen hör flera ord under en längre tid vilket bidrar till att deras ordförråd utvecklas och det blir ett 

lärande som sker, språkinlärning.   

4.2 Barns inflytande över böcker i förskolan 
 

Förskolläraren Anna påvisade även att barns delaktighet och inflytande är viktigt eftersom det är 

betydelsefullt i utvecklingen av förskolans verksamhet. Anna berättade även att när de ska läsa bok på 

vilan eller helt öppet i förskolan får barnen vara med och välja böcker. Barnen får även välja väldigt 

brett på många olika slags böcker som finns på avdelningen men också av de böcker som finns i 

lekhallen. Barnen fick även ta med sig egna böcker hemifrån för att visa de andra barnen vad just de 

barnet läser hemma, detta blir som ett boktips och att det finns fler böcker än bara dem som barnen är 

bekanta med på förskolan.  

Förskolläraren Clara berättade i sin intervju att barnen på denna avdelningen fick vara med och 

bestämma bok när det var vilostund men också att barnen kunde komma helt spontant och ville bli läst 
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för. Hon menade på att det är pedagogerna som introducerar de olika böckerna för barnen, för om 

pedagogen tycker boken är rolig och bra så smittar det av sig på barnen. På Claras avdelning kunde 

vem som helst välja bok till högläsningen, barnen valde oftast böcker som barnen tyckte om och kände 

igen eftersom det var en trygghet i sig att man redan kunde boken och på så sätt kunna slappna av lite.  

Utifrån förskolläraren Josefinas erfarenheter så jobbar pedagogerna på avdelningen med att barnen får 

vara med och påverka valet av böcker både till högläsningen vid vilan men också till den spontana 

läsningen. Hon menade även på för att göra barnen mer delaktiga och inkluderande i valet av böcker så 

har pedagogerna satt upp böcker i olika rum där barnen vistas på avdelningen. Josefina berättade att de 

använder sig av böcker vid påklädningen av ytterkläder vilket underlättar påklädningen då många barn 

ska gå ut. I denna situationen får barnen välja helt fritt på de böcker som finns på avdelningen då 

barnens val av böcker bidrar till barnens inkluderande i valet av böcker. I barnens inflytande i valet av 

böcker kan barnen välja nästan helt fritt av dem böcker som finns att tillgå på förskolan både av de 

böcker som finns på avdelningen men också av det böcker som finns i lekhallen på förskolan.  

Sofia menade på i intervjun att det är oftast pedagogerna som väljer böcker till högläsningen men att 

barnen även får vara med och välja böcker ibland. I barnens fria lek kunde barnen när som helst sitta 

och läsa i en bok men också att barnen kunde bli lästa för om de så vill. På denna avdelning försökte 

de läsa så ofta som möjligt utefter barnen behov och vilja under den fria leken. När barnen ville bli 

lästa för under dagen så var det barnen som valde bok eftersom det var på deras villkor som de skulle 

läsas. Sofia sa att barnen hade fritt tillgång till olika böcker på avdelningen att exempelvis i dockvrån 

fanns det böcker om matlagning och i bil- och byggrummet fanns det böcker om olika konstruktioner 

och coola bilar. Detta menade Sofia på att det skulle ge barnen inspiration i den fria leken men också 

att det var helt okej om barnen satt och tittade i dessa böcker under den fria leken. På denna avdelning 

jobbade pedagogerna mycket med att barnen skulle utveckla sin fantasi genom att barnen kunde hitta 

på nya berättelser utifrån bilder och böcker.  

4.3 Kopplingen mellan förskolan och biblioteket 
 

Förskolläraren Anna berättade i intervjun att alla barn ska få någon gång gå till biblioteket eftersom det 

ingår i projektet att alla barn ska någon gång under förskoleåldrarna få besöka ett bibliotek. På just 

denna avdelning går de till biblioteket var sjätte vecka tillsammans med fyra till fem barn på en 

pedagog. Enligt Anna så hade de ett bra samarbete mellan avdelningen och biblioteket. När de väl kom 

till biblioteket får fick barnen vara med och välja böcker som de skulle ha med sig till förskolan sedan. 

Om avdelningen önskade så kunde bibliotekarien ta fram en bokpåse med böcker som passade just de 

åldrarna på avdelningen eller om de jobbade med något särskilt tema alternativ var intresserade av 
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någon speciellt. Anna menade även på att med hjälp av bibliotekarien så fick de hjälp med att ”gå 

utanför boxen” att välja sådana böcker som de själva kanske inte hade valt utan istället tagit andra 

slags böcker.  

I förskolläraren Claras fall fick barnen följa med till biblioteket men i små grupper tillsammans med en 

pedagog. Hon menade även att det var svårt att gå dit eftersom vägen dit var lång och barnen var små 

så orkade inte alla barnen gå dit. Clara berättade även att när de väl kommer till biblioteket så var det 

för de för de mesta pedagogerna som valde böckerna men barnen kunde också ge tips på böcker som 

de kunde låna till sin avdelning.  

I den tredje intervjun där Josefina intervjuades är deras kontakt med biblioteket god, hon berättade att 

deras samarbete fungerade bra och att barnen tycker att det är kul att gå dit. Ibland när de går till 

biblioteket kan bibliotekarien ha ordnat en bokpåse till dem i förväg som de får ta med sig tillbaka till 

förskolan. Denna bokpåse har pedagogen tillfrågat bibliotekarien om han eller hon har möjlighet att 

ordna med en ny bokpåse till nästkommande besök. Josefina berättade även att barnens inflytande över 

böckerna på biblioteket är viktigt eftersom det är de böcker som man sedan ska läsa för barnen sedan 

och då är det viktigt att barnen tycker om dessa böcker och att just deras bok blev vald till förskolan.  

I den fjärde intervjun hade de ett bra samarbete med det lokala biblioteket. Förskolläraren Sofia sa att 

det går till biblioteket var tredje vecka tillsammans med några få stycken barn och en pedagog. De gick 

bara med några få barn åtgången eftersom alla barn skulle få möjligheten att gå till ett bibliotek. Under 

detta biblioteksbesök så får barnen vara med och välja vilka böcker som ska få följa med tillbaka till 

förskolan, men också att pedagogerna är med och styr upp det hela så det inte bara blir böcker under en 

och samma genre. Bibliotekarien på biblioteket är med och ger tips på böcker som bibliotekarien 

tycker passar bra till åldersgruppen på barnen eller om pedagogen ser att barnen är speciellt 

intresserade av ett ämne så kan bibliotekarien ta fram böcker ur den rätta genrer och ge tips på detta.  

4.4 Bokvalets betydelse  
 

Under alla intervjuer tog informanterna upp betydelsen av att välja en bok på ett medvetet sätt. Nästan 

alla intervjuade förskollärare sa att man väljer bok utifrån det syfte man vill uppnå med boken att man 

väljer mera medvetet när valet av böcker tillhörde det pågående projektet som cirkulerade på 

förskolorna men annars handlar det om att välja bok för avkopplingens skull att det utgår från ett 

underhållande syfte. Kanske kan detta bero på att den emotionella känslan får ett övertag när böcker 

ska väljas till ett avslappande syfte. Men utifrån ett pedagogiskt syfte väljs inte detta i lika hög 

utsträckning när böcker ska väljas till högläsningen. Av de tillfrågande förskollärarna var det en 
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tredjedel av fyra informanter som ansåg att det är viktigt att göra ett aktivt bokval medan det övriga 

ansåg det av vikt ibland. Det kan även ses som att en del förskollärare gör spontana bokval då det 

ibland kan antyda att det sker både spontant och i medvetna bokval. Därför finns det anledningar till att 

ta i beaktande på vilka grunder de gör sina aktiva bokval i förskolans verksamhet. Om bokvalet görs 

för barnens meningsskapande och både för det underhållande och pedagogiska syftet så byggs 

bokvalet inte endas på pedagogiska grunder och att detta kan vara orsaken till att barns deltagande inte 

ökar.  

 

5. Analys  
Utifrån den tidigare forskning och litteraturen och det teoretiska perspektivet som jag har använt mig 

av kommer jag här nedan att tolka mina intervjuer.  

5.1 Analys om vikten av att läsa för barnen 
 

I mina intervjuer framgick det att nästa alla intervjuade förskollärare läser för barnen för att träna deras 

språkutveckling, eftersom språket utvecklas snabbare med hjälp av högläsning, vilket också Edwards 

(2008, s.16) poängterar. Jag fick även fram att nästa alla förskollärare jobbar efter att barnen får vara 

med och bestämma bok när de har högläsning vilket i sin tur bidrar till att barnet känner sig sedd och 

att dens val är viktigt. Edwards (2008, S.49) belyser vikten av att barnen får vara med och välja böcker 

till högläsningen och att man som förskollärare eller pedagog ska uppmuntra barnets val av bok. Under 

alla intervjuer uppfattades det som att barnen tränar sitt språk genom läsningen eftersom barnen hör 

många ord på en gång och kan på detta viset utveckla sitt ordförråd och det blir som ett slags lärande. 

Vad som också kom fram under intervjuerna var att på en av förskolorna jobbade man mycket med 

förhållningssätt och hur man är en bra kompis både till andra barn och vuxna, vilket bidrog till att 

pedagogerna oftast läste och låna böcker om förhållningssätt och olika normer och värden, så att 

barnen även får in det i sin ryggsäck och inte bara språkutveckling.  Som tidigare nämnts vilar 

Vygotskijs teorier på språket, att det är den mest kraftfulla vägen till kommunikation. Vygotskij 

menade också att språk och språkutvecklingen hör ihop med den sociokulturella utvecklingen som i sin 

tur har en nyckelroll i barnets första kommunikation (Säljö, 2011, s.161).   

5.2 Analys om barns inflytande  
 

Enligt mina intervjuer så får barnen vara med och välja böcker både till vilan men också till den mer 

spontana läsningen i den fria leken. Eftersom barns delaktighet och inflytande är viktigt i förskolans 
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verksamhet. För enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016 s. 14) ska man som förskollärare 

hjälpa till att stödja och utmana barnen i deras egna lärande behövs kännedom om barnens delaktighet 

men också inflytande och intresse för de olika lärandemålen som finns. Det som också kom fram av 

intervjuerna är att många av barnen har en mängd olika böcker att välja mellan både sådana böcker 

som förskolan har köpt in till varje avdelning, böcker som är lånade från biblioteket men också böcker 

som är ”allas” som finns i lekhallen på förskolan. Eftersom nästan alla intervjuade förskollärare 

jobbade efter att alla barn ska få välja bok men också att se vad det är som barnen är intresserade och 

nyfikna av och vad just barnen vill läsa. Enligt Edwards (2008, s.49) är det viktigt att barnen får vara 

med och välja bok och att pedagogerna inte ska avvisa deras val av böcker, utan tvärt om pedagogerna 

ska vara där och stötta barnen i deras val. För eftersom nästan alla intervjuade förskollärare nämnde att 

barnen får vara med och välja böcker men också påverka valet av böcker. Några nämnde även att när 

barnen har blivit lästa för flera gånger så efter ett tag sitter flera av barnen och läser själva antigen för 

sig själva eller med andra barn. Det kan även hända att barnen hittar på egna historier utifrån bilderna 

som göra att barnen få använda sin fantasi och kreativitet detta underlättar för barnen när de hela tiden 

har tillgång till många olika slags böcker i förskolan. Som jag har nämnt tidigare så syftar Wedenmark 

(2014, s.7) att högläsning i grupp kan bidra till att barnen ökar sina erfarenheter kring tal och 

skriftspråk.  

5.3 Analys av kopplingarna mellan biblioteken 
 

Samtliga intervjuade förskollärare svarade att alla barn ska vid något tillfälle få följa med till 

biblioteket tillsammans med en pedagog. Alla förskollärare svarade även att de hade ett bra samarbete 

med biblioteket och att de besökte biblioteket med några veckors mellanrum för att återlämna och låna 

nya böcker. I mina intervjuer kom det även fram att tre av fyra förskollärare hävdar att barnen får vara 

med och välja böcker på biblioteket som sedan ska få följa med tillbaka till förskolan sen. Medan den 

fjärde förskolläraren menade på att det var för det mesta de själva som valde böckerna men sen att 

barnen ibland kunde få välja böcker. Alla intervjuade tyckte att bibliotekets tillgångar var bra eftersom 

det finns så många böcker att välja mellan och samarbetet mellan förskolorna och bibliotekarien var 

som ett stort plus i kanten. I min studie kom jag fram till att förskolorna nyttjar biblioteket ganska 

flitigt. Men det relevanta som jag kan se är att pedagoger använder biblioteket till att låna och lämna 

tillbaka böcker till sina avdelningar. Jag kom även fram till att en del förskollärare på förskolan 

använder sig av ett litet eget bibliotek som finns i lekhallen på förskolorna som de använder sig av för 

att komplementera sina egna böcker med bibliotekets böcker samt de böcker som finns i förrådet i 
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lekhallen. Simonsson (2004, s.14–15) skriver att förskolor har i olika stor grad egna böcker på 

förskolorna och att dessa böcker kan kompletteras med böcker från biblioteket.  

 

6. Diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

För att kunna göra ett medvetet bokval och kunna ta ställning kring boken är det bra om man har läst 

boken innan vilket Edwards (2008, s.56) belyser är viktigt. Utifrån egna erfarenheter brukar de flesta 

förskollärare läsa boken innan man presenterar den för barngruppen vilket detta tyder på att de 

vanligtvis gör ett medvetet val av böcker. Utifrån de förskollärare som inte läser boken innan kanske i 

flesta fall gör ett mer spontant val eller låter barnen få välja bok. Om en förskollärare väljer en bok 

som pedagogen själv tycker om och i stort sett kan utantill är det lättare att fånga barnens intressen och 

för dem att hålla ett koncentrerat fokus.   

Studien visar att förskollärarna anser att de själva arbetar och strävar efter att barns delaktighet och 

inflytande ska vara i fokus när det kommer till högläsningen. Störst delen av förskollärarna uppgav att 

det använder sig av ungefär samma tillvägagångssätt. Flertalet förskollärare angav i intervjun att de 

utgår från barnens intressen när det väljer vilka böcker som ska användas i den planerande 

högläsningen. Vilket läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s.12) stärker att barnens intressen bör 

ligga till grund i planeringen av förskolans verksamhet. Av de intervjuade förskollärarna jobbade 

majoriteten med att få barnen delaktiga i högläsningen och att kunna få deras inflytande över 

förskolans och bibliotekets böcker. Böckerna som barnen har tillgång till på avdelningen är ofta styrda 

av de ramar som förskollärarna har bestämt när böckerna togs in på avdelningen.  

I resultatet upplevdes det som att alla förskollärare tyckte att barnen gjorde sig delaktiga i 

högläsningen. Majoriteten av förskollärarna tyckte även att det fanns utrymme för alla barn att uttrycka 

sina åsikter och tankar kring böckerna men också att alla barn när som helst kunde bli lästa för. Detta 

har sitt stöd även i läroplanen (Skolverket, 2016 s. 12) att arbetslaget ska hjälpa varje barn att utveckla 

sin egna förmåga att kunna utöva inflytande i verksamheten.  

Säljö (2011, s.163) skriver om olika artefakter som är en del i det sociokulturella perspektivet. 

Förskolans böcker kan ses som en artefakt eftersom den är skapad av människan genom olika 

erfarenheter och kunskaper som kan föras vidare in i framtiden. Språket inom den sociokulturella 

teorin är en slags artefakt som är skapad av människan för att kunna underlätta vår kommunikation i 
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vardagen. Säljö (2011, s. 163–164) nämner även att språket är en del av människans samspel och är en 

stor betydelse för det gemensamma lärandet som finns i förskolan via böckerna. Att språket är en 

viktig del i bokvalet syns eftersom alla intervjuade förskollärare läser böcker för barnen i ett 

språkutvecklande syfte. Som bidrar till att barnen utvecklar sitt språk och dess ordförråd vilket även 

Edwards (2008, s.20) håller med om. Edwards (2008, s.20–21) belyser att när barnen blir lästa för 

lyssnar barnen efter ord och skriftspråket som de sedan uppfattar struktur och meningsbyggnad. 

Genom att man läser för barnen utvecklar de sin språkutveckling men också sin nyfikenhet till den 

skriftspråkliga världen.  

Som jag tidigare nämnde är den proximala utvecklingszonen ett begrepp som man kan använda för att 

fördjupa sina kunskaper ytterligare. Säljö skriver att detta begrepp bidrar till att människan alltid kan 

lära sig mer utifrån den miljö som individen befinner sig i. Människan kan tillsammans med andra lära 

sig av varandra och sedan klara nya uppgifter själv. Om man som förskollärare uppmanar barnen till 

att högläsningen är rolig på olika vis genom att exempelvis berätta att det själva tycker om en viss bok 

kan detta ge en positiv effekt till barngruppen, att det sedan tycker det är kul att läsa böcker och att bli 

läste för. 

6.2 Metoddiskussion 
 

Till varje intervju hade de bokats in 30 minuter per intervju vilket både parterna visste om. Det jag inte 

visste då var att det var väldigt olika från varje intervju eftersom varje intervju tog ungefär 15–35 

minuter vilket i sig var väldigt olika. Detta upplevde jag som att en del av förskollärarna blev lite 

osäkra på om det verkligen hade svarat tillräckligt om den planerade intervju tog mindre än 30 

minuter. Till varje intervju hade jag med mig papper, penna och min telefon som jag skulle spela in 

intervju med, men den användes aldrig eftersom det inte fungerade med den appen som jag hade, så 

varje intervju är handskriven. Det konsekvenser som jag fick av att skriva alla intervjuer för hand var 

att jag ibland inte hann med att skriva allt som togs upp. Vilket ledde till att jag fick fråga flera gånger 

om det var såhär informanten menade. Efter varje intervju fick informanten gå igenom mina 

anteckningar för att se om jag hade uppfattat allt rätt, informanten fick även frågan om hon ville 

tillägga något.  

Något som jag har tänkt på så här i efterhand är om jag även hade genomfört observationer som ett 

komplement till mina intervjuer för att kunna se hur förskollärarna genomförde de i praktiken. Men 

bedömning av att tiden inte räckte till för att kunna genomföra båda metoderna så valet blev att bara 

göra den ena metoden alltså intervju. Men med den valda metoden har gett tillräckligt med kunskap för 

att jag ska kunna ha genomfört denna studie.  
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6.3 Slutsats  

Innan detta arbete påbörjades fanns det ett antagande om att högläsningen på förskolorna ofta gjordes 

på ren rutin där barnen själva inte hade så mycket inflytande och kunde påverka högläsningsstunden. 

Det resultat som jag fick fram visade dock något helt annat. I de intervjuer som genomfördes påvisades 

de att nästa alla förskollärare hade någon form av syfte med högläsningen vilket i sin tur var att få 

barnen så delaktiga som möjligt i läsningen. I resultatet visade det sig att det allra flesta förskollärare 

jobbade med att få barnen delaktiga i läsningen genom att låta barnen välja böcker som de var 

intresserade utav.  

6.4 Vidare forskning  
 

För vidare forskning hade det varit intressant att göra observationer av olika högläsningsstunder för att 

kunna se hur förskollärarna gör barnen delaktiga och få inflytande i läsningen. En annan sak som hade 

varit intressant att undersöka är hur barnen upplever att pedagogerna ger dem möjlighet till delaktighet 

samt hur barnen själva upplever att förskollärarna bemöter barnens initiativ till delaktighet och 

inflytande i högläsningen. Genom att undersöka detta skulle intervjuer med barn vara aktuella.  
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Bilagor  
 

Missivbrev  

Mitt namn är Louise och jag läser till förskollärare via Karlstads Universitet.  

Jag är några veckor in i mitt examensarbete som handlar om hur böcker väljs i förskolan och 

barns inflytande över verksamhetens böcker i förskolan. I min studie vill jag intervjua enbart 

förskollärare. Varje intervju kommer att ta ungefär 20 minuter och frågorna kommer att 

skickas ut i god tid så att du som respondent har god tid att förbereda dig. Du som deltar kan 

vara trygg i ditt deltagande genom att hela min undersökning i detta examensarbete följer 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2011). Deltagarna kommer att få ut frågorna 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helt avbryta din medverkan. Du kommer att få 

svara helt anonymt dvs. att ingen kan utläsa hur just du har svarat på frågorna. Allt insamlad 

material hanteras konfidentiellt och förstörs efter avslutat examensarbete.  

Om ni har några frågor eller funderingar finns jag att nå på min mail:  

XXX@hotmail.com  

Eller kontakta min handledare Rakel Jonsson: rakel.johnsson@kau.se   

Tack vare din medverkan, kan jag slutföra mitt examensarbete. Tack för er tid!  

Mvh, Louise Andrén  
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Bilaga 2  
Intervjufrågor  

Hur ser verksamheten ut? 

-Hur länge har förskolan funnits? 

-Hur länge har du jobbat på förskolan? 

Hur ser tillgången till böcker ut? 

-Finns det böcker i varje rum?  

-Köper ni in böcker? Hur ofta? 

-Privata? Egna? Barnens? 

-Från biblioteket?  

Hur ser kopplingen ut mellan förskolan och biblioteket?  

- I så fall hur ofta går ni dit? 

- Får barnen följa med? 

- Väljer biblioteket ut böcker eller gör ni det själva?  

Vilka mål vill ni som pedagoger uppnå med högläsningen? 

-Uppnå språkutveckling? 

-Uppnå mänskligt utvecklande? Barns utveckling 

-Hur kopplas det till styrdokumentet?  

Av vilken anledning läser ni för barnen? 

-Vill ni uppnå ett lärande, exempelvis för att främja språket  

-Vilostund 

Hur ser det ut när ni läser, delar ni in barnen i olika grupper? 

-Hur kommer det sig att ni gör så? Beroende på ålder?  

-Organisation av barngruppen? Beroende på ålder? 

Hur tänker du som förskollärare kring ämnet högläsning?  

-Fördelar och nackdelar? 

-Största behållningen?  

-Tillräckligt med utrymme i verksamheten? Läshörna bilder  

-Stöd från ledning- ex ekonomiska resurser? Buss till bibblan, resurser, yttre faktorer  

Vem väljer böcker till högläsningen? 

-Barnen, pedagogerna eller någon annan?  

-Spontant  

-Hur kommer det sig?  

Hur ser barnens läsning av böcker ut i övrigt i verksamheten?   

-Har barnen tillgång till böcker på förskolan? 

-Kan barnen när som helst sitta och läsa en bok? 

Var sitter ni och har högläsning för barnen? 

-Hur kommer det sig att ni gör så? 

 

 
 

  
 


