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Abstract 

The purpose of this study is to examine which possibilities the youngest chil-

dren in the preschool have, to take part of picture books. Through observations 

I have studied children in two different departments in spontaneous and 

planned situations. The results show that the most common situation is spon-

taneous reading when it comes to the youngest children in preschool, and this 

occurs every day. In the spontaneous situations the children discover books 

both by themselves and together with the pedagogues. Planned situations when 

the children get in contact with books doesn’t happen as often in the youngest 

ages but occurs in some occasions in the study. In planned situations, for ex-

ample puppetry occur with the hole group of children at the same time. 

Keywords: picture books, spontaneous reading, toddlers, preschool, observa-

tions 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen 

i förskolan har att ta del av bilderböcker. Genom observationer har jag studerat 

barn på två olika avdelningar i spontana och planerade situationer. Resultatet 

visar att det är vanligast med spontana situationer när det gäller de yngsta bar-

nen i förskolan och detta sker varje dag. I de spontana situationerna utforskar 

barnen böcker själva och också tillsammans med pedagoger. Planerade situat-

ioner där barnen kommer i kontakt med böcker sker inte lika ofta i de yngre 

åldrarna, men förekommer vid några tillfällen i studien. I planerade situationer 

förekom till exempel dockteater tillsammans med hela barngruppen.  

Nyckelord: bilderböcker, spontanläsning, toddlare, förskola, observationer  
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1 INLEDNING  

Böcker är något som finns på de flesta förskolor och som barnen kommer i 

kontakt med. Böcker riktade till barn kom till i viss mängd i Europa på 1400-

talet och den moderna bilderboken uppstod närmare 1900-talet (Rhedin, 2001, 

s. 28, 51). I den här studien kommer jag närmare att undersöka hur toddlarna, 

de allra yngsta barnen i förskolan, kommer i kontakt med bilderböcker. Todd-

larna beskrivs som ett- och tvååringar som ”tultar och går” (Løkken, 2006, s. 

28). De här barnen som ännu inte utrycker sig så mycket verbalt kommunicerar 

med varandra genom kroppsspråket (Løkken, 2006, s. 29). 

I den nuvarande läroplanen för förskolan står det att arbetslaget ska ”utmana 

barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation” 

(Skolverket, 2016, s. 11). Det är på många sätt viktigt för barnen, redan i tidig 

ålder, att komma i kontakt med böcker. Enligt Edwards (2008, s. 16) är det 

viktigaste argumentet vad bokläsningen gör för språkutvecklingen. Hon menar 

att det är centralt för oss som människor att kunna läsa och skriva för att ta del 

av all information i vår omvärld. Utöver språkutvecklingen skriver Edwards 

(s. 21) att barnen genom högläsning utvecklar sin fantasi som de tar med sig i 

leken. Hon menar också att det abstrakta tänkandet och koncentrationsför-

mågan utvecklas genom högläsningen.   

I den nya läroplanen för förskolan står det mer specifikt att ”Barnen ska erbju-

das en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk ge-

nom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” (Skol-

verket, 2018, s. 8). Därför är det av betydelse att undersöka hur barnens förut-

sättningar ser ut när det gäller användandet av bilderböcker. Eftersom det är 

väsentligt för barnen redan i tidig ålder med högläsning har jag valt att inrikta 

mig på de yngsta barnen i min studie. 

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vilka möjligheter de yngsta barnen i 

förskolan har att ta del av bilderböcker i både planerade och icke-planerade 

situationer.  

1.2 Frågeställning 

- Hur använder barnen böcker i spontana situationer? 

- På vilket sätt kommer barnen i kontakt med böcker i planerade situat-

ioner?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Barns möten med böcker och berättelser i förskolan 

Elisabeth Björklund skriver i sin avhandling om små barns kommunikativa 

möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Resultatet visar på 

två olika former av litteracitet som barnen i förskolan erövrar, berättande och 

läsande och skrivande (Björklund, 2008, s. 91). 

När det gäller berättandet gavs barnen stort utrymme att delta i olika former av 

berättande på förskolan. Pedagogerna lät barnen delta med ord och gester i de 

olika situationerna. De lyssnade på barnen när de berättade något och ställde 

frågor tillbaka. Barnen kunde även använda redskap för att berätta något, till 

exempel ett foto på dem eller någon de kände igen (Björklund, 2008, s. 109). 

I avhandlingen beskrivs också hur sagoberättandet på förskolan såg ut. Ett mål 

med sagoberättandet var att barnen själva skulle få testa att berätta, både genom 

ord, gestaltning och olika föremål. En svårighet som framkom med sagoberät-

tandet var att det lätt blev rörigt när många barn deltog samtidigt (Björklund, 

2008, s. 118-119). 

Barnen hade möjlighet att skapa egna berättelser där de fick ta rollen som be-

rättare och där blev det tydligt att verben var de ord som skapade berättelsen, 

trots att handlingen kanske inte kom fram så tydligt. Om barnen själva var med 

och berättade utifrån en välkänd saga agerade de som erfarna berättare med 

hjälp av vanligt förekommande berättarstrukturer. Det framkom även att bar-

nen följde handlingen i berättandet genom att lådan med sagofigurer öppnades 

och visade sedan på ett tydligt avslut när lådan stängdes vid sagans slut. De 

båda formerna av berättande, både med hjälp av sagofigurer och bläddrande i 

en bok visade i studien att de inspirerar barnen till att återberätta. Detta menar 

Björklund är vanligast bland de äldre barnen, men resultatet visar att detta även 

förekom hos de yngre barnen. Av barnens tidigare erfarenheter hade de med 

sig ord och uttryck som de använde när de själva fick berätta en välkänd saga. 

Då kunde det även bli en ny saga av den redan kända sagan (Björklund, 2008, 

s. 135-136).  

När läsandet och skrivandet närmare studerades såg Björklund att barnen ut-

forskar boken på många olika sätt. Barnen prövande att vända blad och bläddra 

i böckerna. Det framkom också att barnen gärna tar med sig boken och bär med 

sig den under ena armen. Om något annat blev intressant en stund fanns boken 

kvar bredvid barnet och togs sedan med därifrån för att återigen utforska 
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boken. Böckerna öppnade även upp för interaktion mellan barnen. Ibland an-

vändes boken i leken som något annat och den kunde också användas som 

redskap för kommunikation mellan barnen (Björklund, 2008, s. 149). 

Björklund nämner begreppet solitär litteracitet. Det beskriver hur barnen ofta 

kan sitta och läsa eller titta i en bok själv och utifrån det samspelar och kom-

municerar med sin omgivning. Om ett barn själv har tagit initiativ till att läsa 

en bok kan det senare starta en kommunikation och ett samspel mellan an-

tingen någon vuxen eller andra barn. En solitär aktivitet kan genom samspel 

och kommunikation utvecklas till en kollektiv aktivitet där flera barn, med eller 

utan vuxen ingår (Björklund, 2008, s. 152, 155).  

Studien visar även hur barnen kommunicerar sina upptäckter i text och bild 

med varandra utifrån böckerna. De öppnar och stänger böckerna, bläddrar, lä-

ser högt, lyssnar på varandra och bekräftar deras upptäckter. Genom att stänga 

igen boken markerar de att de har läst färdigt. Barnen kunde i vissa situationer 

visa att de ville vara ifred och läsa, men oftast bjöd de in fler barn till att delta 

i bokläsningen (Björklund, 2008, s. 158).  

Björklunds studie visar också att barnen kunde hämta varsin bok, sätta sig i 

soffan intill varandra och bläddra i sina egna böcker eller utforska varandras 

böcker. Resultatet visar också att vissa böcker var mer populära än andra och 

då hade barnen olika strategier för att få till gång till dem. De försökte hålla 

boken nära sig eller satte sig på den för att ingen annan skulle ta den (Björk-

lund, 2008, s. 176-177). 

Gro Dahle skriver att vuxna ofta läser en bok från början till slut, eftersom det 

är så vi lär oss att läsa. Barnen däremot kan läsa böcker på andra sätt, börja 

mitt i boken, läsa boken baklänges eller bara läsa ett uppslag. Dahle menar att 

man kan läsa böcker på många olika sätt och att det inte finns något rätt eller 

fel (Dahle, 2013, s. 136-137). 

Ulla Rhedin skriver att de yngre barnen som ännu inte kan läsa är beroende av 

en vuxen för att ta del av text i böckerna, medan barnen själva kan tolka bil-

derna. I början när barnen kommer i kontakt med böcker har de ännu inte kun-

skap om när boken är upp och ner eller bak och fram. Vid högläsning lär sig 

barnen efter upprepningar vilka ord, kommentarer, röstlägen och tonfall som 

är återkommande (Rhedin, 2004, s. 17-18).  

Rhedin skriver om begrep som pratläsa, tittläsa och hörläsa. Pratläsa i detta fall 

handlar om att en vuxen läser ur en bok för ett eller flera barn. Barnen själva 

som ännu inte kan läsa texten i boken kan istället tittläsa genom att se och tolka 

bilderna i boken. Att hörläsa skriver Rhedin kan handla om att barnen lever sig 
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in i lyssnandet och tittandet och befinner sig i handlingen, som att barnet hör 

karaktären i boken säga något direkt (Rhedin, 2004, s. 18-19).  

Carina Fast ser i sin studie att barnen låtsasläser och låtsasskriver redan i tidig 

ålder. När barnen låtsasläste kunde de ha en speciell röst och betedde sig på ett 

speciellt sätt när de gick in i rollen som läsare. Föräldrarna i studien kunde 

bekräfta att de för vidare deras traditioner på barnen när det gäller att läsa 

böcker och hur de gjorde det när de själva var barn. I studien kommer det också 

fram att barnen kommer i kontakt med text på många olika sätt, utöver böck-

erna. Barnen deltog i en gemenskap tillsammans med andra barn och upptäckte 

läsande, skrivande och berättande genom exempelvis leksakskataloger och da-

taspel (Fast, 2007, s. 179-180).  

2.2 Bilderboken som utgångspunkt för samspel 

Maria Simonsson skriver i sin avhandling om användningen av bilderboken i 

förskolan och hur den fungerar som utgångspunkt för samspel. Resultatet visar 

att pedagogerna tycker att böcker är viktiga för barnen och för arbetet i verk-

samheten. Det förekom högläsning varje dag, både som planerad aktivitet och 

som icke-planerad aktivitet. Pedagogerna såg på boken som ett sätt att kunna 

uppnå olika mål och gjorde den till ett redskap i verksamheten. Pedagogerna 

hade också medvetet arrangerat miljön så att det skulle passa alla barn och 

åldrar och för att det skulle vara inbjudande för barnen att själva ta initiativ till 

att läsa eller titta i en bok. Man gjorde regelbundna besök på bibliotek tillsam-

mans med barnen och pedagogerna var tydliga med att de ville använda kända 

författare som till exempel Astrid Lindgren, Elsa Beskow, Gunilla Bergström, 

Jan Lööf och Sven Nordqvist (Simonsson, 2004, s. 112-113). 

Simonsson kom också fram till i studien att när ett barn själv tog initiativ till 

att läsa eller titta i en bok så var det detta barnet som sedan hade kontroll över 

hur bokläsningen skulle gå till i just den situationen. Vissa böcker införskaffa-

des av pedagogerna med ett visst mål, till exempel ABC-böcker som togs in 

till förskolan för att arbeta med bokstäver (Simonsson, 2004, s. 140-142). 

Studien visar också att barnen använder och relaterar till böckerna i den fria 

leken på förskolan och det var framförallt bilderna från böckerna som återspeg-

lades i barnens lekar. Resultatet visade också att barnen besitter vissa kompe-

tenser i bokläsning, även fast de ännu inte kan läsa, genom att de ibland låtsas-

läste till bilderna i böckerna (Simonsson, 2004, s. 170-171).  

Slutligen visar också resultatet att man läser bok efter lunchen för att få en 

stund av vila och avkoppling. För pedagogerna är vilan det som står i fokus 

just då och det framkom också att barnen gick in i en annan typ av lyssnande. 
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Detta blev mer en omsorgssituation med både vila och koncentration. Barnen 

kunde även sitta någonstans och läsa själva där de gick in i sin egen bubbla 

(Simonsson, 2004, s. 196-197). 

När det gäller samspelet mellan barn och pedagoger spelar pedagogers atmo-

sfärer in. Eva Johansson skriver om pedagogers olika atmosfärer i arbetslag på 

förskolor. Det handlar om hur närvarande pedagogerna är i barnens världar och 

vilket förhållningssätt man har gentemot barnen. Det handlar också om hur 

man pratar om och till barnen, hur tillåtande eller begränsande pedagogerna är 

och på vilket sätt man som pedagog möter barnen i deras livsvärldar. Närmare 

skriver hon om en samspelande atmosfär där pedagogerna i arbetslaget är när-

varande i barnens världar, de är lyhörda för barnen och de är också öppna för 

att överskrida gränser. Pedagogerna är nyfikna, intresserande och tillåtande 

(Johansson, 2011, s. 23-25). 
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3 TEORI 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I min studie kommer jag att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Det socio-

kulturella perspektivet utgår från Lev Vygotskijs teorier, men här har jag valt 

att framförallt utgå från Roger Säljös tankar om det sociokulturella perspekti-

vet. 

Det man fokuserar på i det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan 

kollektiv och individ. Det handlar om hur grupper och individer tar till sig både 

kognitiva och fysiska resurser. Dessa resurser kallas också för verktyg eller 

redskap och det är de vi använder och tar hjälp av när vi agerar i vår omvärld 

och förstår den. En viktig utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är 

interaktion med andra människor i vår omvärld. Det är i samspel med andra 

människor och med hjälp av praktiska och intellektuella redskap som vi lär oss 

och utvecklas. I de här lärprocesserna är det viktigaste kommunikationen mel-

lan oss människor. Genom kommunikationen uppstår de sociokulturella red-

skapen och det är även där de förs vidare (Säljö, 2014, s. 18-20, 104).  

3.1.1 Språket 

Genom kommunikation skapar vi människor mening. Med hjälp av språket 

lagrar vi kunskaper och förståelse och kan utifrån det lära och utvecklas. Vi 

kan också genom kommunikation dela med oss av och ta del av våra och andras 

erfarenheter. I samspel med andra delger vi varandra information och kunskap 

och lär av varandra (Säljö, 2014, s. 20). Språket är det viktigaste redskapet vi 

människor har. Det är genom språket vi kan ta andra människors perspektiv i 

vår omvärld och förstå saker på olika sätt (Säljö, 2011, s. 163). 

3.1.2 Mediering och redskap 

Inom det sociokulturella perspektivet ser man på människan som en användare 

av redskap. Dessa redskap kan ses som hjälpmedel för människan i allt vi gör. 

Redskapen delas in i fysiska och psykologiska redskap. Fysiska redskap är ar-

tefakter som på något sätt är tillverkade av människan, till exempel papper, 

pennor, böcker, datorer eller bilar. Olika redskap fyller olika funktioner, men 

alla är tillverkade av människan (Säljö, 2011, s. 162-164).  

Att använda böcker, uppslagsverk och lexikon som hjälpmedel kan ge oss kun-

skap om sådant som vi inte kan ha i huvudet. Denna kunskap kan vi idag också 
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ta del av genom datorer. Även bilder, former och färger hjälper oss att struktu-

rera vårt tänkande. Bilder och texter strukturerar tänkandet på olika sätt (Sand-

berg, 2017, s. 87-89).  

De psykologiska redskapen är hjälpmedel för att kommunicera och tänka med. 

Det kan till exempel vara alfabetet eller vårt siffersystem Vi människor använ-

der språk när vi tänker och kommunicerar med andra på samma sätt som vi 

använder exempelvis en spade när vi gräver i jorden. Genom språket, som är 

ett av de psykologiska redskapen, kan kommunikation ske mellan människor 

och även inom människor. Språket fungerar som en länk mellan samhället och 

människan (Säljö, 2011, s. 162-164). Vygotskij själv skriver också om hur vik-

tig fantasin är för kreativ aktivitet. Fantasin uppstår inte från ingenting, utan 

hänger ihop med verkligheten och de tidigare erfarenheter och känslor som en 

individ bär med sig (Vygotskij, 1995, s. 17-24).  

3.1.3 Proximala utvecklingszonen 

Inom det sociokulturella perspektivet ingår också Vygotskijs tankar om den 

proximala utvecklingszonen. När vi människor klarar att göra en viss sak är vi 

också nära att klara av något annat. Själva utvecklingszonen kan ses som 

sträckan mellan det man klarar att göra själv och det man klarar att göra med 

hjälp av någon annan. Utvecklingszonen visar då vart man är på väg för att 

klara av något (Säljö, 2011, s. 167-168).  
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4 METOD 

4.1 Urval 

I min studie använder jag mig av observationer. Jag har genomfört studien på 

två olika förskolor med åldersindelade avdelningar. Observationerna gör jag 

på avdelningarna med de yngsta barnen. Barnen som deltar i studien är 1-2,5 

år. 

Observationer som metod lämpar sig att använda när man som forskare vill ha 

direkt tillgång till det man ska undersöka. I vissa undersökningar måste man 

besöka den miljön det handlar om för att få med sig rätt kunskap. Som obser-

vatör upplever man det som händer genom alla sina sinnen. Man tar till sig 

information på flera olika nivåer när man genomför observationer, dels det som 

händer där och då, dels egna reflektioner utifrån det man upplever i miljön 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 66). 

4.2 Genomförande 

Jag har genomfört mina observationer under två förmiddagar och två eftermid-

dagar på respektive avdelningar. Detta har jag gjort för att få en inblick i hur 

användandet av bilderböckerna ser ut på olika tider under dagen. Genom att 

göra flera observationer vid olika tillfällen var tanken också att ha möjlighet 

till att observera både planerade och spontana situationer och aktiviteter utifrån 

användandet av bilderböckerna på de två avdelningarna.  

4.3 Metodkritik 

Genom observationerna har jag sett och upplevt själv vad som har hänt och har 

därefter kunnat reflektera över observationerna. Som Christoffersen och Jo-

hannessen (2015, s. 66) skriver får man som observatör direkt tillgång till det 

man önskar att undersöka. De skriver också att det kan ta lång tid att samla in 

data genom observationer, så därför är det viktigt att begränsa sina områden. 

Eftersom jag vill undersöka hur de yngsta barnen använder bilderböcker i för-

skolan hade det inte varit lika enkelt att till exempel intervjua barnen för att få 

samma bild över området.  

Christoffersen och Johannessen (2015, s. 21-23) skriver om reliabilitet och va-

liditet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studiens data är. På grund av att 

det är en liten begränsad studie kommer den inte kunna vara helt tillförlitlig. 

För att få hög reliabilitet skulle studien behöva genomföras i mycket större 
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utsträckning under en längre tid. Validitet handlar om hur relevant studiens 

data är. Genom observationerna får jag en direkt inblick i hur barnen använder 

böcker på förskolan. Eftersom jag genomförde observationer under både för-

middagar och eftermiddagar fick jag en inblick i hur dels spontana och dels 

planerade situationer såg ut på de båda förskolorna.  

4.4 Etiska aspekter 

Det är frivilligt att delta i studien och barnens vårdnadshavare har gett sitt sam-

tycke genom ett samtyckesformulär (se bilaga). Barnen själva har tillfrågas, i 

den mån det har varit möjligt på grund av deras ålder, vid observationerna för 

att de också ska få ge sitt samtycke till att delta. Eftersom det är de yngsta 

barnen i förskolan som har deltagit i mina observationer är det inte en själv-

klarhet att de säger rakt ut att de inte vill vara med. Därför var det viktigt att 

jag som forskare också tog hänsyn till om något barn drog sig undan eller vi-

sade på annat sätt att de inte ville vara med. Skånfors (2009, s. 1) kallar detta 

en ”etisk radar” och det handlar om att känna av när barnen är bekväma med 

att bli observerade och att också ta hänsyn till om de visar att de inte vill bli 

observerade, trots att de inte uttrycker det i ord.  
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5 RESULTAT 

5.1 Spontana situationer 

Observationerna har visat att spontan bokläsning förekommer många gånger 

varje dag bland de yngsta barnen. Det visade sig att det var både på initiativ av 

barnen och även på initiativ av pedagogerna.  

5.1.1 Situationer utan pedagog 

Det var ett flertal situationer där barnen tittade i och utforskade böckerna på 

olika sätt utan att någon av pedagogerna var med. I de här situationerna var det 

vanligast att barnen själva plockade ner en bok från bokhyllan och tittade i den 

själv. De bläddrade i böckerna, fram och tillbaka, öppnade och stängde dem 

upprepade gånger, ofta i samma bok. Boken kunde i flera fall vara upp och ner, 

men barnen bläddrade ändå från sida till sida och utforskade bokens funktioner 

på olika sätt. I de situationer där pedagogerna inte var med hände det flera 

gånger att barnen tittade i en bok som de plockade från hyllan och ställde sedan 

tillbaka den igen för att gå vidare och göra något annat. När det istället fanns 

en pedagog med i situationen stannade barnen kvar längre och ville titta i flera 

böcker.  

Det visade sig också att boken som artefakt fanns med i leken vid vissa till-

fällen. Vid ett tillfälle hittar en pojk en bok på golvet som han sedan bär med 

sig vidare. Han sätter sig på golvet och bygger med klossar och boken lägger 

han bredvid sig. Senare övergår han till att leka med några bilar och boken 

ligger kvar tätt intill honom utan att han gör något annat.  

Det hände också att barnen körde runt med vagnar, både dockvagnar och gå-

vagnar, där de la i en eller flera böcker och sedan körde iväg med. Vid dessa 

tillfällen tittade barnen inte i böckerna, utan de fanns bara med i närheten i 

leken. Under observationerna såg jag också att ett barn vid upprepade tillfällen 

använde böckerna till att kasta ner dem i golvet från soffan och gömde dem 

också bakom soffan ibland. Barnet sökte efter reaktioner, men det var inte alla 

gånger som någon av pedagogerna såg detta. De gångerna som pedagogerna 

reagerade ställdes böckerna tillbaka i hyllan igen och vid ett tillfälle erbjöd en 

pedagog att de kunde läsa böckerna istället.  

När barnen själva utforskade böckerna satt de oftast för sig själva. De satt i 

soffan eller på golvet med en bok som de själva hade hämtat och samspelade 

inte med någon annan. Vid ett tillfälle ville två barn ha samma bok. Båda drog 
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i boken, men tillslut släppte det ena barnet och var nöjd med att ta en annan 

bok istället.  

5.1.2 Situationer med pedagog 

I de spontana situationerna fanns det många gånger en pedagog med. Det 

kunde då vara antingen barnen själva som visade att de ville läsa, eller så före-

slog pedagogerna att de kunde läsa en bok. När det var en pedagog med och 

läste eller tittade i boken uppstod ett samspel mellan pedagogen och barnen. 

Vid vissa tillfällen lästes boken från sida till sida, men oftast fick barnen ut-

rymme till att samtala om vad de såg på bilderna. Barnen hade också möjlighet 

till att fylla i och avsluta meningar i böcker som de hade läst många gånger och 

kände igen. Vid ett tillfälle sitter ett barn med en pedagog på golvet och tittar 

i en sångbok. De samtalar om vad de ser på bilderna: 

Pedagog: - I det här trädet finns inga kottar, där var det ekollon 

som på vår gård. 

Pedagog: - Långt bandage på svansen. 

Barn: - Vatten!  

Barn: - Plåster!  

Pedagog: - Är det medicin tror du? 

Barn: - Slut. 

Pedagog: - En gång till? Eller vill du läsa en annan? 

Situationen slutade med att pedagogen och barnet sjöng ”Ekorrn satt i granen” 

och det visade sig att barnet kunde sjunga nästan hela sången själv. 

Pedagog: - Du kunde läsa all text som stod där, sjunga allt! 

På den här avdelningen var sångböckerna väldigt populära och barnen kom 

ofta till pedagogerna och visade att de ville titta i de böckerna och sjunga sång-

erna. När barnen tog initiativ till att läsa eller titta i en bok sökte de kontakt 

med pedagogerna på olika sätt. De lite äldre barnen kunde själva tala om att de 

ville läsa en bok. De allra yngsta barnen visade ofta med kroppsspråket och 

sökte kontakt genom blickar och på så sätt fick de respons av någon av peda-

gogerna. 

I en situation sjöng barnen några sånger i samlingen med en pedagog. Då var 

det ett barn som uppmärksammade att de hade sjungit den här sången ur en 

bok tidigare: 
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 Pedagog: - Vet ni vilken sång vi ska sjunga nu?  

 Pedagogen visar ett hus med händerna. 

 Barn: - Boken! 

 Pedagog: - Den som är i boken ja. I ett hus. 

Något som också visade sig populärt på en av avdelningarna var två olika 

böcker där barnen kunde känna på olika saker. Det var små luckor i en av 

böckerna och under dem kunde barnen exempelvis ”klappa apan”. Flera barn 

satt vid upprepade tillfällen med dessa böcker länge och kände sig fram. I föl-

jande situation söker barnet kontakt med pedagogen bredvid: 

Barn: - Oh!  

Pedagog: - Giraffen. Apan, ja. Hur känns den? 

Barnet klappar sin kind och på apans mage. 

Pedagog: - Mjuk som din kind, ja! 

Barnet känner på sin mage. 

Barn: - Nää! 

Den här situationen avslutades sedan efter att flera barn ville ha samma böcker 

som låg i soffan. Pedagogen erbjöd en annan bok men fick sedan ta bort böck-

erna eftersom de drog i dem och kunde gå sönder. Barnen gick vidare och 

gjorde något annat. 

På en av avdelningarna var det tydligt att ett av barnen hade en favoritbok, I 

Babblarnas hus. Vid nästan alla tillfällen som jag var där och observerade så 

ville det här barnet läsa den här boken. Han hade hört boken så många gånger 

att han visste allt som stod på varje sida och han fyllde ofta i ord och kunde 

avsluta meningarna, precis som det stod i boken. Pedagogerna som läste för 

honom gav honom utrymme och ställde frågor för att han skulle kunna berätta 

delar av boken själv. 

Något som var intressant var att de hade två exemplar på avdelningen av den 

här pojkens favoritbok. Flera gånger när de hade läst färdigt boken ville han gå 

och hämta den andra boken och läsa den också: 

 Pedagog: - Nu var den slut. 

 Barn: - Slut. Hitta till Babblarnas hus! 
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Han gick och hämtade den andra likadana boken och de läste den igen. Den 

här gången fyllde han i med ännu fler ord och gestikulerade mycket med krop-

pen. 

I en situation är det särskilt tydligt att han vet precis vad som står i boken. Han 

plockar fram boken och ger den till en av pedagogerna som börjar läsa den. 

Till en början sitter de båda bredvid varandra i soffan och läser och samtalar 

om boken. Han reser sedan på sig och börjar gå runt, runt i rummet precis 

framför soffan. Pedagogen fortsätter att läsa boken och låter honom gå runt. 

Trots att han inte verkar vara så engagerad i läsningen när han lämnar soffan 

är han fullt medveten om vad som händer i boken. Han fortsätter att fylla i ord 

och avsluta meningar och visar att han fortfarande lyssnar, ändå fast han inte 

sitter ner och tittar i boken. 

5.1.3 Skillnader under dagen 

Den spontana bokläsningen förekom under både förmiddagar och eftermid-

dagar vid de tillfällen jag var på avdelningarna. Efter frukost var barnen på 

båda avdelningarna fria att leka med vad de ville och vara i vilket rum de ville. 

Den stunden under förmiddagarna var det vanligast att barnen själva tog ini-

tiativ till att läsa eller titta i en bok, med eller utan pedagog. Under eftermid-

dagarna kunde barnen även då ta initiativ till att läsa, men det var vanligare att 

pedagogerna frågade eller föreslog att de skulle läsa en bok just den stunden 

under dagen. Det fungerade som en lugn aktivitet efter vilan när barnen vak-

nade och några fortfarande sov. Ett initiativ av en pedagog kunde sedan övergå 

till ett större intresse av barnen och de kunde sitta länge och läsa böcker eller 

titta i och samtala om dem.  

5.2 Planerade situationer 

Planerade situationer där barnen kom i kontakt med böcker var inte lika många 

som de spontana. På den ena avdelningen förekom inga planerade situationer 

under de tillfällen som jag var där och observerade. Den andra avdelningen 

hade två olika planerade situationer under den tiden som jag utförde mina ob-

servationer.  

Den första planerade situationen som jag observerade var en flanosaga, Lilla 

kanin badar. Detta gjordes i en samling med alla barn på avdelningen. Barnen 

var bekanta med den här boken sedan tidigare, den fanns på avdelningen så de 

kunde titta i den när de ville. Boken är skriven på ett sätt som involverar barnen 
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i det som händer. Lilla kanin ska bada och barn och pedagoger ropade tillsam-

mans på kaninen innan den dök upp. I samspel med varandra gjorde barn och 

pedagoger ljud och rörelser under flanosagans gång: 

Pedagog: - Vipps så sitter lilla kanin i baljan. Häll lite schampo 

och gnugga. 

 Barnen gnuggar på sig själva. 

 Pedagog: - Nu räcker det! Nu startar vi duschen. Hur låter 

 duschen? 

 Alla låter: Schhh! 

Alla barn deltog på deras egna villkor och följde med på det de kunde. De tog 

också efter varandra och gjorde likadant som någon annan. Om ett barn eller 

en pedagog började gnugga, gjorde fler barn det också. När de hörde att flera 

sa ”schhh” så var det fler som lät likadant. När hela flanosagan var berättad 

avslutades aktiviteten med orden ”snipp, snapp, snut, så var sagan slut”. Efter 

sagans slut var några barn nyfikna på bilderna och kröp fram och tittade. Pe-

dagogen bekräftade vad de pekade på och återkopplade till en aktivitet dagen 

innan när de hade provat att blåsa bubblor i ett glas. Efter detta plockades bil-

derna ner och samlingen var slut.   

Vid den andra planerade situationen utgick de från samma bok men den här 

gången berättades den som en dockteater. Även den här gången gjordes akti-

viteten i en samling. Ur en låda plockades kaninen fram som var ett mjukisdjur 

och de använde också en balja och en hårfön. Barnen var delaktiga i berättelsen 

den här gången också och hjälpte kaninen tillsammans. De ropade på kaninen, 

de gnuggade sitt egna hår samtidigt som kaninen blev tvättad och de fick hålla 

för ögonen när kaninen fick vatten i ögonen. Med hjälp av de olika redskapen 

blev det spännande för barnen. Hårfönen som skulle användas var trasig, precis 

som i boken, och barnen kunde testa att trycka på knappen på riktigt: 

Pedagog: - Nu måste vi torka håret. Tryck på knappen! 

Barnen får prova att trycka på knappen men inget händer. 

Pedagog: - Vi får blåsa!  

Barn och pedagoger hjälps åt att blåsa tillsammans på kaninen. 

Pedagog: - Mera! 

De blåser igen. 

Pedagog: - Bra! Nu är kaninen torr.  
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Skillnaden mellan flanosagan och dockteatern gjorde att det blev mer verkligt 

för barnen vad som hände och jag upplevde att de var mer intresserade den här 

gången. När barnen hade hjälpt kaninen ställde pedagogen lite frågor till bar-

nen, om de brukar duscha hemma, hur det känns att få vatten i ögonen. Slutli-

gen läggs allt ner i lådan igen, vilket markerar ett avslut. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att spontan läsning förekom varje dag på båda avdelningarna. 

Simonssons (2004, s. 112) studie visade att högläsning förkom varje dag både 

som planerad och icke-planerad aktivitet. Planerade situationer var i min studie 

inte lika vanligt med de yngsta barnen men förekom två gånger på den ena 

avdelningen under mina observationer.  

Det jag såg i mina observationer var att barnen många gånger utforskar böck-

erna på egen hand. Jag kunde se att barnen bläddrade i böckerna, tittade på 

bilderna och prövade att öppna och stänga böckerna. Även Björklund (2008, s. 

149) skriver om att barnen ofta utforskade böckerna genom att vända blad. Hon 

såg också i sin studie att barnen kunde bära med sig boken under armen och gå 

runt med den. Detta såg inte jag i mina observationer, men däremot såg jag att 

ett barn hade boken bredvid sig under en längre stund i leken. Det Björklund 

såg i sin studie var också att barnen kunde ha boken med sig när något blev 

intressant för att sedan fortsätta att utforska boken igen. Jag såg också i mina 

observationer att böckerna användes till annat än bara läsning. Säljö (2011, s. 

163) skriver om fysiska redskap, vilket kan vara bland annat böcker. I mina 

observationer kunde böckerna tillsammans med andra redskap till exempel i 

en dockvagn. I situationen med dockvagnen kan boken och de andra artefak-

terna möjligtvis ha varit med i leken och representerat något annat just då.  

Något som också var tydligt när barnen själva utforskade böckerna var att de 

stängde igen boken när de var klara, eller innan de hämtade nästa bok. Vid den 

planerade aktiviteten med dockteater markerades avslutet med att alla sakerna 

lades tillbaka i lådan och locket stängdes. Flanosagan avslutades med orden 

”snipp, snapp, snut, så var sagan slut”. Björklund (2008, s. 135) menar att man 

genom att stänga boken eller locket och att säga ”snipp, snapp, snut…” mar-

kerar ett avslut. Hon skriver också att barnen kommunicerade sina upptäckter 

med varandra och att barnen ofta bjöd in varandra till att delta i bokläsningen. 

Det jag såg under mina observationer var att barnen de flesta gångerna utfors-

kade böckerna själva, utan några andra barn, när någon pedagog inte var med. 

Vid de tillfällen som flera barn satt i soffan hade de varsin bok och tittade i. 

De gånger som flera barn deltog i bokläsningen var det en pedagog som läste 

och hade kontroll över bläddrandet.  

Björklund (2008, s. 155) skriver om solitära och kollektiva aktiviteter när det 

gäller läsning. Med solitär aktivitet menas att barnen läser själva, men kan ofta 

kommunicera med barn och vuxna runtomkring och starta ett samspel. På så 
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vis kan en solitär aktivitet övergå till en kollektiv aktivitet genom att fler sam-

las runt boken och läser eller utforskar den tillsammans. Flera barn kan också 

sitta bredvid varandra och titta i varsin bok och utifrån det kommunicera med 

varandra. I mina observationer hände det vid några tillfällen att ett barn satte 

sig och bläddrade i en bok själv. Detta kunde locka fler barn att göra samma 

sak. Ibland satte sig barnen som anslöt till aktiviteten och tittade i samma bok, 

men oftast gick de och hämtade en egen bok och tittade i själv. Då satt barnen 

i soffan bredvid varandra men kommunicerade inte med någon annan. Barnen 

kunde ibland söka kontakt med pedagogerna i rummet och visa att de ville läsa 

en bok. Där uppstod då ett samspel och de tittade och kommunicerade med 

varandra om vad som hände i boken och vad de såg på bilderna. Utifrån det 

jag såg i mina observationer blev det oftast en kollektiv läsning när en pedagog 

fanns med. När barnen tittade i en bok själv och utforskade den kunde barnen 

kommunicera och samspela med boken. Detta gjorde de till exempel genom 

att bläddra fram och tillbaka i boken och peka och känna på bilderna.  

Simonsson (2004, s. 140) såg i sin studie att när barnen själva tog initiativ till 

att läsa en bok så var det de som sedan hade kontroll över läsningen. Detta 

kunde jag delvis se i mina observationer. Om barnet från början höll i boken 

var det oftast hon eller han som fortsatte att bläddra och peka. Pedagogen var 

då den som kommenterade vad som var på bilderna och ställde ibland frågor 

till barnet. Det jag såg när barnen själva bläddrade i böckerna var att de ibland 

kunde bläddra flera sidor åt gången. När en pedagog var med så lät de barnen 

bläddra fram och tillbaka som de ville och lät dem ha kontrollen över boken. 

Vid flera tillfällen när barnen tog initiativ till att läsa kunde barnen också ge 

boken till en pedagog som då höll i boken och var den som bläddrade. På så 

sätt överlämnade barnet kontrollen till pedagogen och lyssnade på bokläs-

ningen.  

Simonsson (2004, s. 112) skriver också om att pedagogerna hade arrangerat 

miljön så att den skulle bjuda in barnen till att vilja läsa. På den ena avdel-

ningen i min studie fanns böckerna i en hylla bredvid soffan, på en nivå så att 

barnen nådde böckerna själva. På den andra avdelningen fanns böckerna i en 

hylla ovanför soffan. Barnen nådde böckerna när de stod upp i soffan men för 

de allra minsta toddlarna var det svårt att nå upp till den andra nivån på hyllan. 

Vid ett tillfälle såg jag ett barn som försökte nå upp till den andra hyllan och 

började klättra upp på soffans kant för att nå. Barnet blev senare stoppad av en 

pedagog för att de inte skulle klättra i soffan.  

Säljö (2014, s. 20) skriver om vikten av samspel och interaktion. Vid de till-

fällen när en pedagog läste med flera barn fanns just ett samspel och en inter-

aktion emellan dem och barnen tilläts att peka på och prata om vad de såg. 
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Björklund (2008, s. 118) skriver om att pedagogerna i hennes studie var tillå-

tande och att de lät barnen delta med gester och ord. Pedagogerna ställde också 

frågor tillbaka till barnen. Detta var tydligt även i min studie då det flera gånger 

uppstod samtal kring bilderna och vad som hände i boken. I de samtalen blev 

det naturligt att ställa frågor till barnen. I de planerade aktiviteterna ställde de 

också frågor till barnen och samtalade om barnens erfarenheter, om att exem-

pelvis få vatten i ögonen och hur det känns. De återkopplade även till tidigare 

aktiviteter de hade gjort tillsammans på förskolan. När det gäller hur tillåtande 

pedagogerna är förklarar Johansson (2011, s. 23-25) detta med olika pedago-

giska atmosfärer. Hon beskriver en samspelande atmosfär där pedagogerna är 

närvarande, lyhörda och överskrider gränser. Barnen i mina observationer hade 

utrymme att samtala kring böckerna och var en del av läsningen. 

En svårighet med sagoberättande som Björklund (2008, s. 119) tar upp kan 

vara att det lätt blir rörigt när det blir för många barn samtidigt. Det kunde jag 

dels uppleva vid de planerade aktiviteterna som jag observerade då några barn 

gärna ville krypa nära och titta. Däremot var pedagogerna även här ganska till-

låtande och lät barnen krypa fram och titta. Om de var i vägen för någon fick 

de backa.  

Vid vissa tillfällen i mina observationer kunde böckerna läsas av pedagogerna 

från sida till sida utan några större samtal tillsammans med barnen. Dahle 

(2013, s. 136-137) skriver att detta är vanligt när vuxna läser böcker för barn, 

eftersom det är så vi är vana att läsa böcker, från början till slut. Fast (2007, s. 

179-180) skriver även om att föräldrarna för över traditioner på barnen om hur 

de är vana att läsa böcker. Det vanligaste i min studie var att pedagogen och 

barnen tillsammans tittade och bläddrade i boken och samtalade om vad som 

hände på bilderna. Rhedin (2004, s. 18-19) använder begrepp som pratläsa och 

tittläsa för detta. Pedagogen i de här situationerna är den som kan läsa texten i 

boken och förmedla den till barnen. Barnen själva kan genom bilderna tolka 

dem och samtala om vad de ser och vad de tror händer.  

Barnen i mina observationer är alla toddlare, de som ännu inte har fyllt tre år. 

Det verbala språket är inte helt utvecklat hos de yngsta barnen än (Løkken, 

Haugen & Röthle, 2006, s. 13). När barnen kommunicerade med varandra och 

med pedagogerna gjorde de det både med vissa ord men också med ljud och 

framförallt kroppsspråket. De pekade på bilderna, kommenterade ibland med 

ord, gestikulerade och uttryckte sig med ansiktet för att förmedla det de ville. 

Resultatet visar också att vissa böcker var mer populära än andra på de två 

avdelningarna. Björklund (2008, s. 177) såg i sin studie att barnen hade olika 

strategier för att för att få ha böckerna för sig själva, bland annat att hålla i 

boken eller sätta sig på den. Detta framkommer inte i min studie, däremot var 
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det vid ett tillfälle som två barn ville ha samma böcker. För övrigt kunde jag 

inte se att barnen tog böckerna från varandra, utan det var de populära böckerna 

som valdes först om de var lediga.  

Simonsson (2004, s. 113) visar i sin studie att man på förskolor gör regel-

bundna besök på bibliotek med barnen. Detta är något som inte framkommer i 

min studie, att pedagogerna besöker biblioteket med de här yngsta barnen. Det 

är något som blir lättare att genomföra ju äldre barnen blir, eftersom det också 

handlar om att ta sig till och från biblioteket med barngruppen. Simonsson 

skriver också att många vill använda kända författare i verksamheten, som 

Astrid Lindgren och Elsa Beskow med flera. Eftersom det är toddlarna, de 

yngsta barnen, som deltar i min studie förekom inte dessa kända författare på 

avdelningarna, då de flesta av deras böcker riktar sig till något äldre barn. 

Några av de böcker som fanns på avdelningarna i min studie var I Babblarnas 

hus, Lilla kanin badar, Lille Wille: Känn här, min älskling! och Max boll. I de 

två planerade situationerna som jag observerade utgick de från samma bok, 

Lilla kanin badar, en bok som också fanns tillgänglig på avdelningen för 

spontanläsning och som var bekant för barnen sedan tidigare.  

Resultatet visar också viss skillnad mellan förmiddag och eftermiddag i verk-

samheten. De planerade aktiviteterna var en del av samlingen under förmid-

dagen då flest barn var på förskolan. Under den fria leken hade barnen tillgång 

till böckerna och det hade de även under eftermiddagen. Då kunde också pe-

dagogerna föreslå att läsa en bok när barnen hade vaknat eller direkt efter att 

de barnen som inte sov hade gått upp. Simonsson (2004, s. 196) skriver att 

böcker ofta lästes direkt efter lunch för att få en stund av avkoppling. I hennes 

studie deltog även äldre barn där det blir mer naturligt att läsa en bok efter 

lunch för de som inte sover. I min studie var barnen 1-2,5 år och nästan alla 

barn sov efter lunch.  

6.2 Metoddiskussion 

Observationerna som jag har genomfört har gjorts under två förmiddagar och 

två eftermiddagar på respektive förskola. Observation som metod för datain-

samlingen var som Christoffersen och Johannessen (2015, s. 66) skriver om, 

en lämplig metod för att besvara studiens syfte. 

För att få fram ett tydligare resultat och se fler mönster i barnens användande 

av böckerna skulle det behövas fler observationer under en längre tid. Om mer 

tid hade funnits kunde jag också använt mig av intervjuer för att ta del av pe-

dagogernas tankar kring arbetet med böcker på avdelningarna. På så sätt kunde 
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jag sett själv genom observationerna hur barnen och pedagogerna praktiskt ar-

betade med bilderböckerna och även kunnat ställt frågor till pedagogerna och 

låtit dem förklara mer djupgående hur de planerat och arbetat med detta på 

avdelningen.  

6.3 Slutsatser 

I den här studien har jag undersökt hur de yngsta barnen i förskolan kommer i 

kontakt med bilderböcker i både spontana och planerade situationer.  

Resultaten visar att de yngsta barnen läser och utforskar böcker spontant varje 

dag i förskolan. De spontana situationerna som observerades visade att barnen 

både tittar i och utforskar böckerna själva och att detta också sker tillsammans 

med en pedagog.  

I de solitära aktiviteter som presenteras visade det sig att barnen ofta utforskade 

böckerna genom att bläddra från sida till sida och öppna och stänga böckerna. 

Det finns tydliga samband med vad Björklund (2008, s. 149) kommer fram till 

när det gäller hur barnen utforskar böckerna på egen hand.  

Resultaten visar också att det oftast fanns en pedagog med vid den kollektiva 

läsningen. Det var i de här situationerna som samtal uppstod kring böckerna 

och bilderna. Genom att utgå från ett sociokulturellt perspektiv har samspelen 

och kommunikationen blivit tydlig mellan barn och pedagog i situationer som 

dessa.  

Jag har också visat i resultatet att vissa böcker är mer populära än andra. De 

böcker som tilltalade barnen mest var de böcker där de kunde använda sin kän-

sel för att utforska bilderna. Några böcker som också visade sig var populära 

var olika former av sångböcker.  

Studien visar också att det finns viss skillnad mellan förmiddagar och efter-

middagar när det gäller bokläsning på förskolan. Den spontana bokläsningen 

kunde ske under både för- och eftermiddagar, men de planerade aktiviteterna 

förekom endast under förmiddagen. Det var inte heller lika vanligt med plane-

rad bokläsning. Under observationerna var det en av två avdelningar som hade 

planerade aktiviteter där böcker på något sätt ingick. 

Under de planerade aktiviteterna som presenteras i resultatet gjordes böckerna 

om till både flanosaga och dockteater. De här aktiviteterna gjordes i samlingar 

med hela barngruppen. Även i dessa situationer blev samspelet tydligt genom 

att utgå från det sociokulturella perspektivet.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Som Edwards (2008, s. 16, 21) skriver är det inte bara för språkutvecklingen 

det är viktigt för barn att läsa böcker. Hon tar även upp en rad andra argument 

för varför bokläsning är så viktigt, bland annat utvecklingen av fantasin, det 

abstrakta tänkandet och koncentrationsförmågan. Eftersom det är så viktigt för 

barns utveckling att läsa böcker är det också viktigt att introducera detta i tidig 

ålder. För att göra detta krävs även kompetens inom området hos verksamma 

pedagoger. För framtida forskning skulle också pedagogers syn på användan-

det kunna undersökas för att närmare studera vilket syfte verksamma pedago-

ger har med användandet av bilderböcker tillsammans med de yngsta barnen i 

förskolan. Ytterligare en aspekt att studera skulle också kunna vara hur peda-

gogerna sedan fortsätter att arbeta med bilderboken med de äldre barnen i för-

skolan.  
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BILAGOR 

 

 

 

 

 

Hej!  

Jag heter Paulina och läser nu min sjätte termin på förskollärarutbildningen vid Karlstads 

universitet. Under några veckor framöver skriver jag mitt examensarbete om de yngsta 

barnens användande av bilderböcker i förskolan.  

Jag har fått tillåtelse av förskolechef och pedagoger på förskolan att genomföra min studie 

här. För att samla in data till mitt examensarbete kommer jag under några dagar (v. 48-49) 

finnas på förskolan för att observera barnen olika situationer och aktiviteter där bilderböcker 

ingår. Obehöriga kommer inte att kunna ta del av den data som samlas in, utan den används 

endast i mitt examensarbete. Efter avslutad studie kommer all insamlad data att förstöras.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och barn och vårdnadshavare kan när som helst välja att 

dra sig ur. Namn på barn, pedagoger och förskola kommer att avidentifieras när arbetet 

publiceras. Studien kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid Karlstads universitet 

och kommer finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er att observera barnen och 

dokumentera detta. Jag kommer inte filma eller spela in något, utan endast skriva ner det som 

sker. Alla barn kommer också få ge sitt eget samtycke till att delta.  

Har ni frågor eller vill ha mer information om studien får ni gärna höra av er till 

kontaktuppgifterna nedan. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Paulina Hogmalm 

07*-** ** *** 

**************@****.se  

 

 

 

 

 

 

Se nästa sida för underskrift. Lämna in blanketten på nästa sida till ansvariga pedagoger 

senast 26 november. 
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Jag tillåter att mitt barn deltar i observationer och att detta dokumenteras: 

 

Ja   

Nej 

 

 

Barnets namn: __________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: ______________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: ______________________________________________ 

 

Ort och datum: __________________________________________________________ 

 

 

 

 


