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Abstract 

Technology increase in preschool and initiate become a ordinarly event for the children, this 

while as the books space possibly reduces and gets taken over by the digital. The intention with 

this investigation is to find out preschool teacher´s view on the physical book, in this case the 

picture book in a physics form. Then how they work with it among the older children at the 

preschool, it means children in the ages of 3–6. It is because that informations and 

communication technics (ICT) together with it´s digital tools The method that I has applied to 

figure out the preschool teacher´s views and working methods is a questionnaire on 11 

questions. On that questionnaire 50 preschool teacher´s answered in the ages between 20–62.  

In the outcome result of the questionnaire it has emerged that all preschool teacher thinks the 

physical book is very important to the children. Why it is so important for the children, the 

preschool teachers has different opinions but the answers premeated by the language 

development in all forms. It has also emerged that althrough the digtal tools take their place at 

the preschool, the teachers choose to work with the physical book because the children 

themselves must be able to browse in the book, determine the tempo and discover peace in the 

tales. 
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Sammanfattning 

Teknologin ökar inom förskolan och börjar bli en vanlig upplevelse för barnen, detta medan 

böckernas utrymme eventuellt/kanske minskar och övertas av det digitala. Avsikten med den 

här undersökningen är att ta reda på förskollärarnas syn på den fysiska boken, det vill säga detta 

fall bilderboken i fysisk form. Sedan hur de arbetar med boken bland de äldre barnen i 

förskolan, det menas barn som är 3-6 år gamla. Det för att Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) samt dess digitala verktyg gör sin framfart på förskolan. Den 

metod som har använts för att tagit reda på förskollärarnas syn och arbetssätt är en enkät på 11 

frågor. På enkäten svarade 50 stycken förskollärare i åldrarna 20–62. I resultatet av enkäten har 

det framkommit att alla förskollärarna tycker att den fysiska boken är väldigt viktig för barnen. 

Varför den är viktig för barnen, har förskollärarna olika anledningar på men svaren genomsyras 

av språkutvecklingen i alla dess former. Det har även framkommit att även om de digitala 

verktygen tar plats i verksamheten, väljer pedagogerna att arbeta med den fysiska boken, detta 

för att barnen ska kunna bläddra själv, bestämma tempot och finna ro i sagorna. 

 

Nyckelord: bilderboken, språkutveckling, förskolan, förskollärare, digitala verktyg.
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Bakgrund 

De digitala verktygen och teknologins betydelse ökar hela tiden i samhället. Det talas även om 

att med den nya läroplanen som kommer ut den 1 juli i år ska den nya IT-verktygen in i 

förskolan. Det kan komma att betyda att samtliga förskolor behöver se över sina surfplattors 

funktion samt inskaffa flera. Förskollärarnas fokus kan kommas att läggas på att förstå samt 

skapa kunskap om denna nya teknologi och skolans resurser kommer att läggas där.  

Men behöver barnen egentligen mer teknologi i sitt liv och vardag? En hel del av barnen 

tillbringar mycket tid framför sin surfplatta hemma. Samtidigt som kommunikationen är 

blixtsnabb så har kravet på att kunna läsa och skriva inte minskat med teknologin utan däremot 

ökat. Detta eftersom det behövs kunskap och förmåga att använda de olika informationsflödena 

som finns. För att kunna klara dagens samhälle behövs det goda kunskaper i både skrift, läsning 

och språklig kommunikation (Dominikovic´, Eriksson, & Fellenius, 2006).  

 

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på förskollärarnas syn på den fysiska boken, 

det vill säga detta fall bilderboken i fysisk form. Sedan hur de arbetar med boken bland de äldre 

barnen i förskolan, det menas barn som är 3-6 år gamla, då användning av IKT (Informations- 

och kommunikationsteknik) blir allt större i verksamheten. 

De frågeställningar som kommer att vara centrala i min undersökning är följande: 

- Hur ser förskollärare på vikten av att ha en fysisk bok för barnen att bläddra i? 

- I vilken utsträckning sker högläsningen i förskolans verksamhet? 

- Hur arbetas det med IKT i samband med läsning/vilan? 

 

 Edwards (2008) lyfter att språkutvecklingen kan ske i samband med boksamtal och 

användningar av olika processer med berättelser (Edwards, 2008).  

Användning av IKT ökar i verksamheten och det kan göra att tiden för att läsa för barnen 

försvinner när pedagogerna känner att de har tidsbrist. Jag har valt att undersöka detta område 

då jag som både vikarie och lärarstudent har sett att på ett par förskolor har barnens tillgång till 

fysiska böcker minskat på vissa avdelningar. Det får mig att undra hur det ser ut i fler förskolor.  
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Stunden med högläsning kan påverkas genom att IKT-verktygen tar mer utrymme i 

verksamhetens planering för att arbeta med läroplanens mål. Det om att ”Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” 

(Skolverket, 2016. S.7). Kraven om att anpassa undervisningen till multimedia på olika sätt i 

verksamheterna kan göra att läsning för barn försvinner om vårdnadshavarna inte läser för 

barnen hemma. Edwards (2008) nämner att alla barn inte får tillräckligt med stimulans i läs- 

och skrivutveckling om barnen inte får arbeta med böcker. Barnen får då inte heller de olika 

kunskaper som behövs för att sedan klara av att hantera fysiska böcker i skolan (Edwards, 

2008). 
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Kunskapsöversikt 

De olika begrepp som kommer att nämnas i uppsatsen lyfts nedan. 

Begrepp 

Kontext är ett begrepp som kopplar till sammanhang och sammanbindningar men även olika 

sociala arenor/områden där individen är medspelare. Rum, tid, närvarande människor och 

föremål samt olika känslolägen skapar tillsammans en kontext. 

 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och kan förklaras som 

psykologiska verktyg. Vi använder oss av mediering när vi kommunicerar och agerar i världen 

 

Artefakter är även ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Det står för de 

fysiska redskapen som används och spelar i detta perspektiv som verktyg, som är en förlängning 

av kroppen. Det är olika redskap som människan har utvecklat genom århundraden för att kunna 

användas i olika praktiker. 

 

Literacyutveckling är att individen utvecklar sina kunskaper i läsning, skrivning och olika 

slags medier som numera både ljud, dans, rörelse och dialoger. I detta arbete är den 

literacyutvecklingen fokuserad på språkets delar som således läsa, skriva samt prata i både 

monolog och dialog. 

 

Interaktion betyder samverkan, samspel och ömsesidig samverkan med varandra.  

 

Litteracitet handlar om bland annat olika berättarkunskaper som involvering och delaktighet. 

 

Performativ är ett stort begrepp som har många betydelser men i detta fall har jag valt att det 

är i samband med högläsningen, som sker här och nu. Högläsningen är en performativ konstart 

 

Proximal utvecklingszon är ett uttryck som finns inom sociokulturella perspektivet. Den 

menas med att barnet har en erfarenhet redan som kan utvecklas ännu mera. Det är här den 

vuxnas roll är viktigt och att barnen ges situationer som utvecklar dess potential. Samverkan är 

här en viktig punkt. 



7 
 

 

Förhållningssätt inom böcker  

Den fysiska boken ger tillfällen för barnen att bland annat vila, känna närhet, få egen tid 

men det finns även olika förhållningssätt gällande en bok. Jag kommer att lyfta fram en del av 

det i detta avsnitt men först kommer jag att gå in på vilken kategori den fysiska boken som 

används i förskolans äldre åldrar oftast hamnar under. Det är bilderboken, som således främst 

förekommer i denna åldern. Bilderboken kan innehålla både lite och mycket text. Bilderboken 

förekommer även i de yngre åldrarna, men där är pekboken och kartongböcker som är mer 

vanliga.  

 

Bilderboken  

Bilderboken blir en performativ konstart genom högläsning. Det innebär att högläsningen 

sker i en här och nu- stund för barnen. Edwards (2008) förklarar att denna typ av bok faller 

under kategorien skönlitterära berättelser. För att det ska vara en bilderbok så ställs det således 

olika särskilda krav, nämner Edwards. Det är att texten ska vara hållbar i både den första 

läsningen och många mer läsningar, för att böckerna läses oftast många gånger. För att det ska 

vara en bra bok för att användas som högläsning enligt Edwards (2008) så ska texten således 

vara både melodisk och lättflytande. Det finns många uttrycksstilar som texten skrivs på. 

Texterna i boken kan vara lyriska, humoristiska eller kanske vara ironiska, detta inbäddat i 

ordvalen i berättandet. Det finns många olika uttrycksstilar och olika typer av bilder som visas 

i bilderboken. Vissa bilder är detaljerande och färgglada medan andra är svartvita och kanske 

enbart streckgubbar. Exempel på sådana sagor är Jujja och Tomas Wieslanders Mamma Mu 

med sina detaljrika bilder och Stina Wirséns Vem-böcker, där bilderna är väldigt enkla och 

bakgrunden är oftast vit. En vanlig grundstruktur på en berättelse är den så kallade hjältesagan. 

Detta innebär att huvudpersonen ger sig ut på exempelvis en resa och stöter på prövningar av 

olika slag som sedan klaras av med hjälp av andra eller utan hjälp. Huvudpersonen återvänder 

med rikare kunskaper och erfarenhet. Att texten består utav upprepningar och fasta strukturer 

gör att den är ett av de populäraste berättarmönster för barnen. Det gör även att en sådan typ av 

textstruktur är bra för barn som ännu inte har en läsvana eller är språksvaga. Vissa böcker passar 

bättre till mera intim läsning istället för i storgrupp och sådana böcker är innehåller mer 

faktarutor. Ett exempel på en sådan typ är den populära Bajsboken som är skriven av Pernilla 

Salfelt. Texten och bilden ska ha en interaktion med varandra förklarar Edwards (2008) vidare. 

En bild kan också säga mer än vad texten gör och den typ av bilderbok stimulerar barnens 
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bildförståelser. Det kallas för ikoniska bilderböcker och stimulerar som sagt det visuella 

språket. Det betyder att barnet kan läsa bokens handling genom bilderna utan en vuxen, vilket 

ger barnet en frihet att upptäcka historien på egna villkor. Bland annat spelar de olika 

ljussättningarna på bilderna en stor roll och bidrar till stämningen i berättelsen. Genom att 

använda ett barnperspektiv kan boken ta upp olika svåra ämnen. Svåra ämnen som till exempel 

skilsmässa, en närståendes bortgång och hjälpa till att bearbeta starka känslor. För att språket 

ska stimuleras ytterligare så behövs den läggas i muntlig kommunikation. Barnet behöver prata, 

diskutera och reflektera med en vuxen, föra en dialog samt få svar tillbaka. Det för att hen ska 

växa i språkutvecklingen och ha en positiv påverkan. En TV kan man inte föra en dialog med 

men en bok leder alltid till samtal samt diskussioner av olika slag (Edwards, 2008). 

 

Boksamtal 

Pedagogens roll i boksamtalet förklarar Edwards (2008) är att hen behöver vara väldigt 

lyhörd. Dels för att fånga upp oväntade idéer från barnet som kan leda samtalet på andra vägar 

men även också kunna styra tillbaka till huvudämnet om det behövs. Varje bok har specifika 

frågeställningar inbyggda i sin historia men man kan även frångå från den om barnet har väckt 

sitt intresse på något annat i historian. Boksamtal är bra till mycket men kortfattat är det bra för 

att fördjupa barnens förståelse, tolkningar och upplevelser av berättelsen. Den ger ett perfekt 

tillfälle för att samtala i demokratisk anda, att stärka både jaget och gruppen i helhet. Att lära 

barnen lyssna på varandra och acceptera varandras åsikter. Det är ett bra tillfälle som skapar 

möjligheten att lyfta det enskilda barnets röst och sedan ta allas frågor och funderingar i 

beräkningen. Det är en kontext för lärande och boksamtalen sker i samband med högläsningen 

(Edwards, 2008). 

 

Högläsning 

Högläsning med böcker skapar en interaktion mellan den vuxna, barnet och boken. Det skapar 

ett samspel mellan dem och därmed en samverkan mellan dialog, närhet, gemensam tid och 

fokus. Den stund som högläsningen sker på skapar ett optimalt tillfälle där språkutvecklingen 

stimuleras. Boken kan ses som en språngbräda för chansen att uppmärksamma hur ord ljudas, 

förstärka ens berättarförmåga och skapa sig ett rikare ordförråd samt olika typer av kunskap. 

Ett sådant tillfälle kan även kallas för socialisation för inlärning i en kulturell kontext och 

interaktionen blir här lärande för livet (Dominikovic´, Eriksson, & Fellenius, 2006).  
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Berättelser och sagor kan användas för att förstå viktiga budskap och skapar en 

pedagogisk metod som genom tiderna har varit väldigt viktig. Berättaren har ett stort ansvar i 

högläsningen, hen är både en åskådare och en medarbetare i berättelsen enligt (Fast, 2001) samt 

behöver ha kontroll över situationen. Lyssnarens uppgift däremot är att uppleva sagan. När 

lyssnaren befinner sig i berättelsens universum så kan lyssnaren se allt som en inre scen och 

dess sinnen blir stärkta. Lyssnaren är både utvärderande och reflekterande under sagans gång, 

men särskilt i början och slutet av berättelsen. Berättelsen kan vara förbundna med lyssnarens 

känslor, stämningar och då associerar lyssnaren personligt till sagan. Berättelsen och 

högläsningen får ett mer djupare och personligare möte mellan både berättaren samt lyssnaren 

(Fast, 2001). 

Mediepedagogik  

De digitala verktygen och hur de kan användas i barnens lärande- samt utvecklingsprocess i 

verksamheten kategoriseras under den kallade mediapedagogiken. Mediapedagogiken handlar 

om hur media används som pedagogiska verktyg i förskolan. IKT, informations- och 

kommunikationsteknik, är en stor del av detta område. Syftet med mediapedagogiken är att 

barns förståelse av omvärlden ska utvecklas genom att själva kunna skapa, berätta och 

reflektera. Arbetssättet kallas för aktivitetstriangel och går ut på att se, skapa samt analysera. 

Detta betyder att alla aktiviteter är beroende av varandra och skapar ett socialt samspel med 

andra. Det sker genom dialog och utbyte med andra i gruppen (Lundgren Öhman, 2014). 

Genom att använda sig av mediepedagogiken kan man skapa en slags mångfald av sitt lärande. 

För att barnen ska få en mångfald av sagor, berättelser och en bredare repertoar kan barnen få 

ta del av olika sorters berättelser. Berättelser som finns på olika medier som så ledes internet, 

radio, film och böcker (Lundgren Öhman, 2014). Pedagogerna kan visa med hjälp av digitala 

verktyg olika perspektiv som bland annat fågelperspektiv. Barnen kan få göra det som kallas 

för picture walking, som kallas även bild-promenad. Det handlar om att pedagogerna lägger 

upp en bok/bild på storbild via projektorn eller liknande, pedagogen läser texten till bilden 

medan barnen gör det som pedagogen läser (Lundgren Öhman, 2014). En bra bok för picture 

walking är gå ut och gå av Anna-Clara Tidholm. 

Med hjälp utav olika appar på datorplattan kan detta bli möjligt, det finns appar som gör 

att kan barnen med hjälp av pedagoger skapa sina egna sagor. Det sker med hjälp av ljudklipp 

och musik samt bilder av olika slag. Pedagogen kan även be barnet att berätta om en 

favoritleksak, gosedjur eller en händelse som är viktig för dem för att stimulera barnets 

berättande. Men innan en app ska introduceras till barnen så ska det ske en så kallad appanalys. 
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I den analysen så förekommer det olika frågor som behöver vara med i beräkningen och att 

reflektera över. De frågor kan vara bland annat vilket lärande sker med appen? Är syfte med 

appen och dess utformning förenligt med läroplanen? Appen syfte i verksamheten behöver 

lyftas fram innan den grundliga reflektionen kommer igång och om inte appen är förenligt med 

läroplanen så går det bort på en gång. Genom att arbeta med lärplattor blir turordningen aktuell 

och med olika appar skapar olika lärande. Lärande som bland annat rim, matematik, ord och 

bokstäver (Carlsson, 2014;Kyrk Seger, 2014). 

 

För- och nackdelar 

Jag har valt att lyfta upp bilderboken och dess innebörd hos bland annat barnet. Detta då det är 

lätt att tänka att bilderboken är bara en av många böcker. Men som stycket bilderboken 

beskriver är det mycket mera än bara en bok i mängden. Fördelarna med bilderboken är att det 

finns olika utformningar av både bild och text samtidigt som den bidrar till barnens fantasi och 

stimulans. En nackdel med bilderboken är att om man har en barngrupp med mångspråkiga 

barn är det svårt att hitta en bok som alla förstår och alla pedagoger kanske inte kan barnets 

språk. Däremot är i detta fall mediapedagogiken och de digitala verktyg ett positivt redskap 

som kan användas. Genom att använda appar kan pedagoger hitta sagor på olika språk, använda 

musik samt bilder för att förstärka barnens upplevelser. Detta finns med i mina funderingar och 

avspeglas i studien.
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Teoretiska utgångspunkter  

Det teoretiska perspektiv som jag har utgått från i min undersökning är Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv och teori. Denna teori går ut på att studera hur de sociala 

sammanhangen utvecklar barnets språk och begreppsbildning samt genom att vara delaktig i en 

gemensam kultur kan sådana processer ske. Det vill säga att barnet utvecklar språket från dess 

miljö och den kulturella utformningen som sedan skapar en lärande kontext. Med detta som 

bakgrund kan man se barnets lärande i den intellektuella miljön som finns på förskolan. 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och kan förklaras som 

psykologiska verktyg. Vi använder oss av mediering när vi kommunicerar och agerar i världen. 

De fysiska redskapen kallas för artefakter och artefakten i detta fall kommer att vara boken som 

pedagogerna använder samt medieringen är språket och kommunicationen som sker vid ett 

boksamtal. Detta innebär att språket används när vi kommunicerar mellan och med människor 

samt inom människan (Säljö, 2011). 

Genom att ta det socialkulturella perspektivet i beräkningen i min undersökning kan jag 

koppla pedagogernas tankar och funderingar över hur de tycker de arbetar med böcker i barnens 

vardag på förskolan. Jag kan även se samband mellan dess miljö, kultur och  olika kontexter. 

När man talar om proximal utvecklingzonen kan det kopplas till hur pedagogerna hjälper barnet 

med att utveckla nya begrepp, ord och symboler med hjälp av bilderböcker. Pedagogen skapar 

en trygg miljö där barnen blir lyssnade på och kan fördjupa sina kunskaper med hjälp av boken. 

Böcker räknas som ett kulturarv här i Sverige och är ett bra sätt att samverka med barnens 

känslor samt upplevelser. Boken skapar även en brygga mellan olika generationer . Genom den 

metod som jag har valt att använda, kan det skapas olika funderingar hos de som svarar. De 

kanske således blir eftertänksamma över hur de ser på bland annat den fysiska boken och vikten 

av att barnen har något att bläddra i. Det för att fånga upp barnets intressse för böcker samtidigt 

som att det kan bli en avslappnad och lugn stund för barnet. 
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Forskningsöversikt  

I det här forskningssammanhanget är det två avhandlingar som bör lyftas fram. Det är Pia Åman 

(2010) som skriver om olika faktorer som påverkar barnets läsupplevelse och Malin Nilsen som 

lyfter barns aktiviteter med datorplattor i förskolan (2014). Det är fyra till åtta år sedan de båda 

avhandlingarna publicerades, men i till exempel Nilsens avhandling hade vissa förskolor precis 

startat med datorplattor. Även om det var fyra år sedan hennes studie utfördes så är den 

fortfarande aktuell därför att en hel del förskolor har precis fått resurser till att inskaffa och 

använda sig av datorplattor. Jag kommer att börja med att lyfta Pia Åmans arbete. De 

frågeställningar som lyftes efter; är hur ser läsmiljön ut på förskolan inom några kommuner i 

ett län? Hur har läsmiljön utvecklats över tid? Vilka faktorer har betydelse för läsmiljöns 

utformning?  

Syftet var att kartlägga läsmiljön inom några av länets förskolor samt om och hur 

kompetensutvecklande insatser avseende läsning kan ha påverkat förändring över tid. Målet var 

att studien ska kunna användas som inspiration och öka kunskaper bland både förskolans och 

bibliotekens personal om läsningens betydelse för barns läs – och skrivutveckling. Den metod 

som Åman har valt och använda sig av är enkäter. Detta för att kunna kartlägga hur man arbetar 

med läsning och barnlitteratur i ett par kommuner, hur och om de kompetensutvecklande 

insatser som således påverkat över en tid. Hennes Projektet startade 2008 och avslutades 2010 

och under den tiden använde hon sig av tre olika enkäter som har besvarats med olika 

kompetensutvecklande insatser. Enkäterna utvecklades efter hand och frågor ändrades ju mer 

svar samt kunskap Åman fick. Resultatet från studien visar bland annat att det spelar ingen 

större roll hur många böcker förskolan har, utan det som är av betydelse är hur och vart de 

används. Pedagogen har en viktig roll i utförandet av läsmiljön och till det krävs att pedagogen 

är kunnig och kan skapa stimulerande miljöer som fängslar barnen. Studien visade även att om 

ett bibliotek ligger i barnen eller förskolans närmiljö påverkar, då bibliotekets kunskaper kan 

integrera och kompletteras med personalen på förskolan (Åman, 2010).  

 

Malin Nilsen (2014) har tagit ett annat spår och gjort en studie gällande datorplattor samt 

barnens aktivitet med dessa. Studien startades 2012 då datorplattorna blev allt vanligare i 

förskolans verksamheter. Då Nilsen ville undersöka förskolor som använt datorplattor under en 

längre tid så stötte hon på problem för de flesta förskolorna hade precis startat upp sina 

satsningar gällande datorplattorna. Hon startar sin avhandling genom att beskriva datorplattor 
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och brist på forskning gällande denna, sedan benämner hon att datorplattor har både börjat 

användas i hemmet och i förskolan som en problematisk faktor. Förskolan är en målstyrd 

verksamhet i utbildningssystemet och det är en helt annan miljö än vad hemmen är. 

Det fortsätter med att hon beskriver vad en datorplatta är och vilken historia den har i den 

svenska samhället samt verksamheten. Den utvalda förskolan som hon skulle undersöka 

berättar Nilsen, hade under ett år tid deltagit i ett kommunalt projekt om IKT. När det projektet 

startades hade ingen av pedagogen någon erfarenhet gällande datorplattor. Pedagogerna kände 

att tog ett bra tag innan de lärde sig det här med plattorna medan barnen lärde sig väldigt snabbt. 

Nilsens frågeställningar är vilka typer av aktiviteter utvecklas när barn och lärare 

interagerar med och i anslutning till datorplattor i förskolan? Hur deltar barn och lärare i de 

aktiviteter som utvecklas? Och Hur används datorplattan i aktiviteterna och vilket lärande görs 

möjligt? 

Detta betyder att hela syftet med avhandlingen är att skapa ny kunskap om hur 

datorplattor används av barn och lärare i förskolan. Det som är kärnan i denna studie är barns 

aktiviteter med en speciell typ av teknologisk artefakt. Nilsen använder sig av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv och hon går in på vad perspektivet innehåller samt att hon kommer 

använda sig av begrepp så som kulturella redskap.  Det vill säga att datorplattan som artefakt 

är det centrala i analysen av barnens aktiviteter, i form av de möjligheter och begräsningar som 

teknologin erbjuder. I sitt analyserande av materialet har Nilsen liksom Åman (2010) lyft fram 

pedagogens viktiga roll i förskolan gällande barnen utveckling. Sedan tar Nilsen (2014) upp i 

forskningen en bild av hur datorplattor kan arbetas med och vikten av pedagogernas närvarande 

vid de aktiviteterna. Analyseringar av apparnas funktion och syfte behövs för att inte 

pedagogerna ska fastna i det Nilsen kallar app-träsk (Nilsen, 2014). 

 

Då både Edwards (2008), Nilsen (2014) och Åman (2010) benämner vikten av att ha en 

lyhörd och engagerad pedagog för att stimulera barnen på ett optimalt sätt. Att barnen ska få en 

så positiv och lärorik läsupplevelse som möjligt. Men med stora barngrupper där barnen kanske 

inte kan sitta stilla eller har svårt att koncentrera sig blir det kanske inte alltid hur man har tänkt.  



14 
 

Metod och genomförande 

Då mitt syfte är att ta reda på hur förskollärare arbetar med läsning i de äldre åldrarna på 

förskolan, kan det undersökas på olika sätt. Det är i denna fas bra att ta in i beräkningar, som 

således i vilken räckvidd man ska göra det i och bredd det blir i slutresultatet samt hur man 

vinklar det. Jag har valt att ha metoden enkät, som i denna undersökning består av både öppna 

och slutna frågor. Detta för att skapa en större bredd på resultatet och att nå förskollärarnas 

synpunkter samt åsikter på ett bra sätt. Jag har använt mig av programmet Survey & Report 

som finns på Karlstads universitet för att utforma enkäten. Där enkäterna samlats in där för att 

sedan bearbetats. Det har även skett en innehållsanalys som kommer nämnas mer om nedan. 

Det har jag tagit i beräkningen när jag har utformat mina 11 frågor och jag har växlat med de 

öppna och slutna frågorna. Utformningen av enkäten bestod av frågor som handlar om 

bilderboken och sedan vilken form den arbetas med i verksamheten. De frågor som jag hade 

utformat räknas till den typ av frågor som Bryman (2008) kallar för faktafrågor rörande 

informanter. Detta betyder såldes att respondenterna blir här istället informanter, då de svarar 

på frågor som rör deras kunskap om något och inte frågor som rör sig om de själva som då 

kallas för respondent. Respondenter kommer härmed att kallas för informanter i arbetet. 

 

Enkäter kan utformas på olika sätt, där frågeställningarna kan baseras på både öppna 

svarsalternativ och/eller slutna svarsalternativ. Detta betyder att med öppna svarsalternativ får 

informanten utrymme att skriva egna svar på frågorna. Vilken kan resultera till mer ärliga svar 

där informanten med egna ord får uttrycka sin sanning och inte känna sig tvingad att ge ett svar 

som är bäst för ens yrkesroll. I de slutna svarsalternativen får informanten givna svarsalternativ 

att välja på och därmed inte lika stort utrymme till att skriva fritt. De båda frågeställningarna är 

avgörande för resultatet och vilken typ av svar samt information som forskaren vill ha till sin 

forskning (Bryman, 2008). 

Jag kommer som sagt att använda mig av både slutna frågor och öppna frågor. När 

enkätfrågor (se bilaga) ska formuleras och det är viktigt att ha i bakhuvudet på hur frågorna kan 

tolkas av informanten. Frågorna nämner Ejlertsson (2014) ska vara entydiga och språket ska 

vara formulerad så att målgruppen förstår frågorna. Det ska inte vara frågor som är alltför 

känsliga som kan vara kränkande (Ejlertsson, 2014). Bryman (2008) lyfter både fördelar och 

nackdelar med olika typer av frågor som behövs ha i beaktningen när enkäten utformas. 

Fördelar med slutna frågor är att de är lättare att läsa av och bearbeta. De kan klargöra 

innebörden på frågan och lämnar inte utrymme till så mycket tolkningar. Medan nackdelarna 
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med slutna frågor är det kan ske spontanitet i svaren av frågorna, och kan skapa ett 

irritationsmoment hos informanten. Det kan vara enligt Bryman (2008) att informanten har ett 

svar som inte passar in i alternativen och detta skapar irritation. De öppna frågorna ger utrymme 

för informanten att svara med egna ord och kan såldes få oväntade svar. Man kan även få reda 

på hur de tolkar frågorna och hur viktigt de tycker frågan är i sig. Sedan behöver det reflekteras 

över att svaren kan behöva kodas om och då kom en innehållsanalys in i arbetet. Det betyder 

att svaren på de öppna frågorna ska analyseras, omkodas och samlas efter gemensamma 

faktorer. Till exempel hur många skriver om att de använder författare eller om de skriver om 

olika teman samt vad är den viktigaste gemensamma punkten som benämns i svaren.  

Innehållsanalysen behövs utföras benämner Bryman (2008) för att kunna få ett rättfärdigt 

svar, få fram likheter och skillnader mellan dem. Detta för att kunna lyfta fram och kategorisera 

alla svar genom att undersöka det latenta innehållet. Forskaren gör då en tolkning av textens 

innebörd. Det innebär att man börjar med att läsa hela svaret flera gånger för att få känslan för 

helheten. Olika fraser och meningar som innehåller relevant information skapar 

meningsbärande enheter. De enheterna förkortas ännu mera men behåller fortfarande den 

relevanta informationen. Sedan kodas de om och kategoriseras in i teman som återspeglas i det 

centrala budskapet. Av det kan man skapa teman där det latenta innehållet framgår (Bryman, 

2008). Enkäter är en undersökningsmetod som har utmärkta möjligheter för att använda i ett 

examensarbete för att man kan både lära sig formulera frågor som är riktade till en viss grupp. 

Enkäter är oftast en kvantitativ metod eftersom den hanterar siffror och statistik. I de fall data 

är av kvantitativa natur så har man således ibland utomordentlig hjälp utav statistiska tekniker 

och matematiska verktyg samt modeller av olika sätt (Backman, 2008).   

De statiska verktygen som har använts är diagram och tabeller för att förtydliga datan från 

enkäten. ”Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att man undersöker den numeriska 

relationen mellan två eller fler mätbara egenskaper” (Hartman, 1998. S.175). Med detta innebär 

det att man har en strukturerad data och den data kommer således att kvantifieras i siffror. Svar 

från enkätundersökning är en sådant exempel på sådan data. Där kan man mäta och jämföra de 

olika svaren, detta om man således har använt sig av slutna svarsalternativ, men även öppna 

svar men då behövs de omkodas. Denna metod är bra när man särskilt har många 

svarande/informanter och vill se olika samband (Hartman, 1998). För att kunna tolka och 

analysera mitt resultat på ett bra sätt har jag valt att just använda mig av kvantitativa metoder. 
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Urval 

Det urval av informanter som jag har gjort för att skaffa underlag till min undersökning är att 

jag har följande skickat ut enkäten till två olika förskolor i en kommun och sedan använt mig 

av sociala medier. För att skicka ut min enkät till förskolorna är det så har jag varit i kontakt 

med två förskolechefer och till dem skickat enkäten. Därefter har de skickat ut enkäten till sin 

personal. Sedan för att få en mer vidgad kunskap över hur förskollärare har för syn gällande 

den fysiska boken så har jag således lagt upp en länk till enkäten på en grupp på Facebook som 

är för förskollärare. Den grupp som den har lagts upp på heter Reggio Emilia - inspirerade 

förskolor/skolor i väst Sverige. Det kan bli bortfall genom att olika personer går in på enkäten, 

börjar att svara men inte skickar in den. Den här sorten av bortfall kommer jag således att se i 

programmet Survey & Report genom att det visas i en tabell med inskickade svar och ej 

inskickade svar. Det kan även bli bortfall i analysen av data men det kommer att nämnas längre 

ner. 

Etiska aspekter 

Det finns olika metoder som kan användas i ett forskningsarbete. Det är exempelvis intervju, 

observationer, enkäter och textanalyser. För att välja vilken metod man ska använda sig av 

behöver det ses till vad man vill få reda på. Vill man veta hur till exempel barnen är under en 

lässtund så kan man använda sig av observationer. Men då jag vill ha reda på hur förskollärare 

ser på vikten av fysiska böcker kan det ske med två olika metoder. Det kan förekomma med 

både intervjuer och enkäter, men då jag vill få fram ett mer sanningsenligt och mer mångfaldigt 

svar så har jag valt att göra enkäter. Detta för att pedagogerna inte ska känna sig pressade över 

att svara enligt läroplanen eller förskolans syn på hur det ska vara.  

Innan enkätens start har jag skrivit en inledningstext (se bilaga) som innehåller ett par 

olika moment av information vara med. Kort information om undersökningen samt vilken 

avsikt den har. Information om att det är frivilligt och i enkäten är den person som svarar 

konfidentiell, det som kommer frågas efter är ålder och kanske yrkesamma år (Löfdahl, 2014).   

Konfindentialkravet lyfter Bryman (2008) är något som skulle kunna tänkas på när man 

använder sig av enkäter. Det kravet går ut på att alla personuppgifter behandlas med största 

konfidentialitet och förvaras på ett sätt där inga obehöriga kan komma åt dem (Bryman 2008). 

Jag har valt att inte ha några frågor som kan kopplas till enskilda personer eller till en specifik 

förskola. Då jag använde mig av webbenkäter så kommer jag inte veta vilka personer som har 

svarat eller andra personliga uppgifter. 
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Resultat av enkäten 

Fråga 1. Hur gammal är du? och 2. Hur många år har du varit inom detta yrke? 

Genom att få reda på hur gamla deltagarna i enkäter är och hur länge de har jobbat i 

verksamheten kan man se om svaren som ges påverkas av olika generationer men i detta fall 

var svaren likartade vare sig det var en 20 årig eller en 60 årig. Medelålder på de svarande är 

ca 45 år gamla. 

Ålder Antal 
 

År i yrket 

20–30 6 
 

År Antal 

30–40 10 
 

1–10 10 

40–50 18 
 

10 - 20 18 

50–60 12 
 

20–30 12 

60–62 4 
 

30–41 10 

 

Fråga 3. Finns det fysiska böcker på avdelningen?  

4. Om nej, varför har ni valt att inte ha några böcker?  

5. Om ni har böcker på avdelningen, är böckerna på barnens nivå? 

Fråga 4 har ingen svarat på, så således har ingen valt att inte ha böcker på sin avdelning, det 

syns även på fråga 3 i diagrammet nedan.  

 

50

50

F I N N S  D E T  F Y S I S K A  B Ö C K E R  P Å  A V D E L N I N G E N ?

O M  N I  H A R  B Ö C K E R  P Å  A V D E L N I N G E N ,  Ä R  
B Ö C K E R N A  P Å  B A R N E N S  N I V Å ?

Finns det fysiska böcker på avdelningen?
Om ni har böcker på avdelningen, är böckerna på

barnens nivå?

Ja 50 50

Nej

FRÅGA 3 & 5
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Fråga 6  

Har ni olika boksamtal eller teman runt en bok? 

 

 

 

På denna fråga har 38 av 50 personer svarat och det är ett bortfall på 12 personer. Många nämner 

att de använder sig av boksamtal dagligen och sedan olika projekt som handlar och omsorg, 

social hållbarhet eller arbetar gemensamt över hela förskolan. Två informanter nämner att de 

arbetar med Astrid Lindgren och hennes sagor samt tre stycken berättar att de arbetar med 

2
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barnkonventionen och deras kompisböcker. Boksamtal nämner 20 av 38 att de arbetar med och 

att de tycker det är en viktig aspekt i samband med högläsning. 

 

Fråga 7 

 Har ni böcker via QR-koder? 

 

På denna fråga har alla 50 informanter svarat om de har böcker på QR-koder, 26 stycken har 

svarat att de har böcker via QR-koder medan 24 har svarat att de inte har det. 

 

Fråga 8 

Använder ni er av ljudböcker? Vilken typ? 

På denna fråga har det blivit ett stort bortfall. Det är enbart 20 av 50 som har svarat att de 

använder sig av ljudböcker och vilken sorts ljudbok det är. En informant lyfte en viktig aspekt 

att tänka på när man arbetar med ljudböcker och böcker överlag. Det är att materialet ska vara 

på ett språk som barnen förstår sig på. Det kan finnas flerspråkiga barn på avdelningen som inte 

alls förstår svenska så bra för att kunna lyssna på en saga. Informanten tog upp exemplet att de 

alltid lyssnade på Madicken, men då det fanns bara barn med annat modersmål än svenska och 

pedagogerna fick alltid försöka tysta barnen eller till och med skälla på dem. Då insåg i alla fall 

den här informanten att det inte var hållbart och ger inte barnen någonting. ” Tänk dig själv om 

du skulle lyssna på arabiska sagor utan bilder flera timmar i veckan utan att förstå mer än 

Har ni böcker via QR-koder?

Ja Nej
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enstaka ord!” (Enkät, 30). Här kommer det pedagogiska förhållningssättet in för att skapa en 

bra och lärorik miljö för barnen. 

 

 

Fråga 9  

Hur läggs högläsningen in i verksamheten? 

Informanterna som har svarat nämner hur högläsningen förekommer i verksamheten och 

diagrammet nedan visar hur den sker och en del av dem använder sig av flera av de här 

varianterna i verksamheten. Diagrammet visar att den spontana läsningen förekommer mest och 

informanterna nämner att det kan både ske spontant utav pedagogerna eller att det är barnen 

som bestämmer. De planerade stunderna läggs in på olika sätt så de har fått två olika rubriker. 

Samling/planerade tillfällen sker inte varje dag men ett X antal gånger i veckan medan 

Läsvila/Sagostund sker varje dag i veckan under en specifik tid under dagen, oftast efter lunch. 

Det är inte lika många som nämner att de tillför högläsning till projekt och teman, här kan jag 

se ett bortfall från teman/projekt från fråga 6 där de var 14 som svarat att de jobbade med teman. 

På denna fråga är de 12 personer som nämnt att det sker genom projekt/teman, vilket tyder att 

det blivit bortfall på 2 personer. Detta kan bero på att de valt att svara annorlunda på denna 

fråga.  
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Radio

Polygutt
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youtube
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Vilken typ av ljudböcker används?
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Fråga 10  

Hur ser vilan ut gällande högläsning? 

På fråga 10 har det blivit bortfall på 9 personer. Så av olika anledningar har alltså nio personer 

valt att inte svara på frågan. Under övrigt står det för att vissa inte förstod frågan eller har angett 

svar som inte var relevant till frågan. Detta som bland annat att vilan ska vara skön. 
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Samling och planerade tillfällen
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teman/projekt

Hur läggs högläsning in i verksamheten?

42%

29%

10%

7%

12%

Hur ser vilan ut gällande högläsning?
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Fråga 11  

Vad är er syn gällande den fysiska boken i verksamheten? 

Alla informanter nämner att den fysiska boken är oerhört viktig. Då alla informanter nämner 

många olika anledningar varför boken är viktig att bevara nedan har jag framställt ett diagram 

med rubriken ”Därför är den fysiska boken viktig”. Den visar på vad informanterna har nämnt 

är viktigaste för dem med den fysiska boken. Diagrammet nedan visar på hur många gånger de 

svarande har nämnt specifika varianter som bland annat språkutvecklingen och användning av 

biblioteken eller bokbussen. Två stycken informanter nämner även att de arbetar med läslyftet.  

Ett par utav informanterna nämner saker som kan göra att högläsningen upplevs negativt. 

De lyfter vikten av att barnen ska kunna hantera en bok utan att den går sönder. Det vill säga i 

det fall att de medvetet drar bort sidorna. För att kunna locka barnens lust att läsa har böckerna 

ett behov att vara hela. Sedan gör tidsbristen i barngruppen att den fysiska boken väljs bort även 

om de tycker den är viktig. Liksom att de nämner att det är en barngrupp som har problem med 

att sitta still så väljs högläsningen bort.  
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Analys av resultatet  

I detta avsnitt sker en analys av resultatet som jag har fått från undersökningen. Alla frågor 

kommer att behandlas och kopplas till tidigare forskning samt litteratur. 

Genom att fråga informanterna om vad hens ålder är och hur många år hen har arbetat 

inom yrket ville jag se om det fanns olika samband samt skillnader i svaren. Detta på grund av 

att det finns generationsskiften i förskolans verksamhet som kan påverka arbetssätten men i 

resultatet är detta inte tydligt. Men det fanns många samband mellan svaren och varken åldern 

samt yrkessamma år spelade i detta fall någon roll större. Det man kunde se i vissa svar att de 

äldre informanterna lade in deras erfarenheter i svaren. Detta är svar från en informant som är 

48 år och hen har varit inom yrket i 20 år.   

10. Hur ser vilan ut gällande högläsning? 

” Hade gärna läst på vilan. Den barngrupp vi har nu är några för röriga. Och stör vilan oavsett 

vad vi gör. (vi har inget extra stöd för dessa 5 barn) Men jag har alltid annars varit den som vill 

läsa kapitelböcker för barnen. Har gjort det förr.” (Enkät, 15).  

11. Vad är er syn gällande den fysiska boken i verksamheten? Förklara! 

”Däremot de senaste 5–10 åren så är en del barn så oaktsamma m böckerna. Det märks att de 

inte får någon bok läst hemma då de drar sönder, kastar o förstör böcker utan tanke. Som 

pedagog ser man om ett barn är van att lyssna på sagor och böcker eftersom de sätter sig gärna 

själva m en bok eller vill att vi ska läsa den… Vi brukar låna böcker på biblioteket men i denna 

grupp har vi inte gjort det än då vi måste få dem att förstå materialets betydelse o vara aktsamma 

om dem” (Enkät, 15). 

I hens två svar kan man se att hen lägger in erfarenhet samt jämför hur avdelningen arbetat 

jämfört med hur det ser ut i verksamheten nu.  

Språkutvecklingen är något som har genomsyrat hela enkäten och återkommit i många 

svar och det är det som informanterna tycker är det allra viktigaste när man arbetar med en 

fysisk bok. Det kan man utgå ifrån i både fråga 6 och fråga 11, där många informanter har 

nämnt boksamtal och språkutveckling som fokus i deras arbete. Variation mellan olika genre 

på böckerna och när högläsningen sker är en ståndpunkt som har framkommit i resultatet, det 

kan även vara genom olika typer av ljudböcker så länge de är lagda på språk som barnen 

behärskar. Ugglo och Polygutt är appar som gör att pedagogerna kan välja sagor, berättelser på 

olika språk till barnen. Det är appar som har framkommit i resultatet av undersökningar att 
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pedagogerna använder i verksamheten. Den vanligaste ljudboken i verksamheten som syntes 

på mitt resultat var cd-skivor som har olika funktioner. En del var musiksagor, ljudsagor och 

andra med det klassiska vänd sida efter denna signal/melodi.  

Många av de svarande verkar vara mycket medvetna om hur de arbetar med den fysiska 

boken samt varför eller varför de inte gör det lika mycket som de kanske har gjort förr. 

Pedagogerna nämner att det är viktigt att barnen får uppleva boken på olika sätt. Bläddra och 

känna är ett par av de saker de benämner sedan att lyssna på sagan på olika sätt. Som exempelvis 

”I temat har vi tyckt att det är viktigt att barnen får höra Astrids röst, eftersom det är hon som 

läser upp böckerna då” (Enkät, 17). 

Åhman (2010) nämner hur läsmiljöerna spelar roll i barnen kontinuerliga utveckling och 

det framkommer även i enkäten. Informanterna benämner ibland i sina texter vikten av att vara 

en lyhörd och engagerad pedagog som kan vara flexibel för att stimulera barnen på ett sätt som 

fungerar i både grupp och enskilt. Detta kan man även koppla till det som Nilsen (2014), 

Edwards (2008), och Åman (2010) nämner om att pedagogens förhållningssätt är nyckeln till 

ett optimalt lärande. ”Det är även viktigt att böckerna är hela och att de böcker som erbjuds har 

lästs av oss pedagoger för att se vad det verkligen står i böckerna. Vi tittar även med 

"genusögon"” (Enkät, 11). 

Många av enkäternas textsvar avspeglar sig i Edwards (2008) ord om bilderbokens 

egenskaper. De båda lyfter fram språkutvecklingen, att använda olika perspektiv, granska 

böckerna innan läsning och att låta barnen uppleva boken med alla sina sinnen. Det nämns även 

att boken lockar till lek och att barnen upptäcker nya världar eller nya erfarenheter gällande sin 

omvärld. ”Genom att erbjuda ett brett sortiment kan barn få känna igen sig, fara iväg i fantasin, 

tillägna sig fakta och erbjudas en större världsbild och möjligheter än vad de tidigare hade” 

(Enkät, 10). Barnen ska få möjligheter, benämner förskolans läroplan (2016), att utveckla sig 

benämner förskolans läroplan. De ska även få utvidga sitt ordförråd, få nya begrepp samt 

utveckla sin förmåga. Des ska förekomma genom bland annat att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2016). 

Analyseringen av resultatet har skett på lite olika sätt. Det har skett innehållsanalyser, 

sortering och sammanställningar med hjälp av bland annat siffror för att fram ett likgiltigt 

resultat. 
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Innehållsanalysen 

Textsvar och det så kallade latenta innehållet sparades ner för att sedan katalogiseras in i 

programmet Excel. Detta för att jag således skulle få en enklare och klarare bild över hur de 

kunde sorteras in under olika rubriker. En del svar fick kodas om för att kunna anpassas till 

rubrikerna eller att svaret hamnade under flera rubriker. Exempelvis svaret på fråga 9; Hur läggs 

högläsningen in i verksamheten? ” När barnen önskar, när vuxen initierar, under sagostund samt 

under riktat språkarbete” (Enkätsvar, 31). Detta svar hamnade under spontant, planerade 

tillfällen och sagostund. De långa textsvar som fråga 9, 10 och 11 strukturerades upp i en 

löpande text där återkommande ord markerades i olika färger för att sedan kunna sorteras upp 

till ett diagram. Ord som bland annat spontant, dagligen och språkutveckling markerades. De 

ord som förekom oftare blev så småningom samlingsrubriker som andra svar kunde oftast kodas 

in på. Genom enkäten har en bredare bild av pedagogernas syn kommit fram där de lyfter både 

positiva och negativa aspekter gällande högläsningen. 

Bortfall 

Det har skett en hel del bortfall i en del av frågorna och det kan bero på många saker. Det kan 

bland annat vara så att frågan behöver ett långt svar, så kan det således avskräcka informanten 

från att svara. Sedan kan det vara en de av dem som inte förstod eller valde att inte svara på 

frågan av olika anledningar. Bortfall kan även ske i kodningen då det viktigaste väljs ut i svaren 

och en del information blir bortvald då det inte är lika relevant till frågeställningarna i 

undersökningen. 
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Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras arbetet i olika delar. Metoden kommer att diskuteras under avsnittet 

metoddiskussion och sedan kommer slutsatser att behandlas med kopplingar till littteraturen. 

Metoddiskussion 

Att utforska detta ämne med enkät som metod har varit ett bra sätt att se hur det ser ut i förskolan 

idag och hur pedagogernas syn på mitt ämne var. Enkäten var utformad mer allmänt och med 

mer fokus på den fysiska boken samt dess plats och betydelse i verksamheten. Om det skulle 

vara mer tid kunde man ha gjort två enkäter, en om den fysiska boken och en om digitala verktyg 

för att sedan jämföra men det skulle komplicera det hela en del. Man kanske skulle ha fördjupat 

frågan 7; Har ni böcker via QR-koder? Detta genom att kanske fråga exempelvis om vilka 

böcker som de har, om det är ljudböcker eller kanske bara bilder. Sedan hur och varför de har 

valt att ha böcker på QR-koder. Detta för att få fram tanken bakom deras arbetssätt med detta 

metoder på ett djupare plan. Sedan kan man fråga om hur de arbetar med QR-koder i 

verksamheten i den vardagliga strukturen. Detta för att se hur förskolorna arbetar med 

mediapedagogiken och dess lärandemål. 

 

Enkäten var en bra metod, enligt mig, som gjorde det lättare att samla empirin som man 

fick samt bearbetning av denna. Utformningen av frågorna märkte jag att en del kunde blivit 

ännu mera specifika för det fanns en del tolkningar i dem, vilket gjorde att svaren inte alltid var 

relevanta eller att man fick svaret på en annan fråga istället för den frågan informanten var på. 

Att använda dataprogrammet Survey & Report var en bra idé då den samlade alla enkäter och 

svar som man sedan kunde ladda ner till datorn. Jag kunde snabbt stänga ner enkäten när jag 

kände att jag hade fått tillräckligt med data och att utforma enkäten på programmet fungerade 

utan några större problem. Nackdelar med att använda sig av enkät, särskilt i en webbenkät som 

har lagts på sociala medier är att man inte har någon koll på vem informanten egentligen är. Det 

kan vara en del av personerna som svarat kanske inte alls är förskollärare, detta kan synas på 

informantens ålder. Detta då förskollärare är en eftergymnasial utbildning så då är troligen de 

som är 20 år inte förskollärare. En informant har även sagt att hen jobbade med yngre barn, 

vilket betyder att hennes svar inte kanske är lika relevanta. Detta då undersökningen är inriktad 

på äldre barn. Detta lyfter även Bryman (2008), då det talas om irritationsmoment hos 

informanten om det är frågor som inte blir förstådda eller har inte tillräckligt med utrymme för 
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att utrycka sina tankar samt funderingar. Detta med att informanterna inte kanske är de som är 

kvalificerade för att svara, är de som besvarar är nackdelen med Webbenkäter då man inte har 

riktigt koll på vem som besvarar frågorna (Bryman, 2008) 

Jag har valt att använda enkät men man kan även säga att det inte är en bra metod till 

besvarandet av mina frågeställningar. Det skulle kanske varit bättre att använda intervju, då 

man kan ställa följdfrågor direkt till informanten, för ett ännu djupare resultat. Sedan för att 

säkerhetsställa att det enbart var förskollärare som arbetade med äldre barnen som besvarade. 

Mina tankar kring detta är att intervju skulle kunna vara som komplement till enkäten, detta för 

att enkäten kan lägga grunden till intervjufrågorna. Det vill säga att efter enkäterna kan man 

upptäcka vilka frågor som informanterna lagt fokus på att besvara och vilka som kanske skulle 

omformuleras eller tas bort. Även vilka frågor som kan fördjupas med andra frågor. Men på 

grund av tidsbrist valde jag att göra en enkät. 

 

Slutsatser 

Kreativitet, känslor och fantasi skapar mångfaldiga erfarenheter, enligt Vygotskijs teori.  En 

större variation av kommunikation om bilder och texter skapar ett aktivt deltagande i 

meningsskapande sammanhang skapar kontexter hos barnen (Säljö, 2011). Det kan återkopplas 

till vikten av boksamtal och pedagogernas förhållningssätt. Boksamtalen är ett nyckelbegrepp 

till både mediering och artefakten när det gäller det sociokulturella perspektivets syn på barns 

lärande. De frågor och samtal som pedagogen ställer blir av stor vikt i detta sammanhang. Sedan 

nämner Lundgren Öhman (2014) att en variation av sagor, bilder samt ljud ger barnen en 

bredare repertoar som de senare tar med sin i livet och denna repertoar visar sig sedan i dialog 

samt i leken med andra (Lundgren Öhman, 2014). Barnet kan även med hjälp av pedagog göra 

sin egna saga och berättelse genom olika appar eller även göra olika klipp samt ljud (Carlsson, 

2014). 

Barnen tar inspiration från sagorna in i leken och blir till den lekande läsaren, förklarar 

Edwards (2008). Detta betyder att om barnen har lyssnat och arbetat med Astrid Lindgrens 

figurer tillsammans med pedagogerna, kan barnen använda och bli dessa figurer i leken 

(Edwards, 2008). Barn lär sig omedvetet väldigt mycket och det sker via texter samt sagor och 

dialoger, förklarar Fast (2001). Det sociala nätverket runt ett barn är väldigt viktigt för att det 

ska ske stimulans i utvecklingen, både den personliga utvecklingen och den språkliga 

utvecklingen. Barnen kanske inte vet vad de olika orden betyder enskilt men läggs orden i 

sammanhang kan barnen förstå innebörden av ordet (Fast, 2001). Vilka berättelser som oftast 
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berättas speglar kulturen och samhället, detta blir även en sociokulturell kontext då det sker 

interaktion mellan boken, människan och dialogen (Dominikovic´, Eriksson, & Fellenius, 2006; 

Fast, 2001; Säljö, 2011). 

 

I vilken utsträckning sker högläsningen i förskolans verksamhet? 

Högläsningen sker i verksamheten på olika sätt och det sker i både fysiska böcker samt 

ljudböcker. Det sker oftast varje dag i någon form. Som exempelvis: 

” Spontant, vid samlingar, planeradeläsningar med boksamtal, vi arbetar just nu med 

läslyftet, vi kommer ha en bokjulkalender med valda böcker utifrån vårt projekt. Öppna en bok 

per dag” (Enkät, 23) 

”Vi använder böcker vid flera tillfällen varje dag. Högläsning (tar upp bilder på vår Apple 

TV, läser kortare böcker vid matborden (i väntan). Boklåda ställs fram när vi samlar oss och 

väntar in alla kompisar. Böcker finns placerade på olika ställen på avdelningen som fakta och 

inspiration i olika miljöer.” (Enkät, 10).  

”Just nu har vi tema Astrid Lindgren så mycket fokus blir på hennes böcker. Vi gör även 

läslyftet just nu, modulen Läsa och berätta och där är det mycket fokus på boksamtal. Nu har 

vi därför djupare samtal kring böckerna tillsammans med barnen, men boksamtal var viktigt för 

oss innan läslyftet också. Vi är uppdelade i 3 projektgrupper med 7 barn i varje där vi läser, 

samtalar om det lästa, gör bildpromenader osv. Vid läsning med syfte att få en lugn stund delar 

vi också in barnen i mindre grupper” (Enkät, 17). 

 

Hur ser förskollärare på vikten av att ha en fysisk bok för barnen att bläddra i? 

”Det är så mycket som kommer in i lärandet och undervisningen när man läser. Böckerna måste 

dock vara granskade av pedagogerna så de har möjlighet att ta diskussioner etc. efteråt och 

under tiden” (Enkät, 6) 

”Boksamtal vid två tillfällen i veckan med två olika grupper barn. Ungefär 5 barn i varje 

grupp är lagom för att alla ska kunna komma till tals och för att det ska bli ett samtal där barnen 

får möjlighet att lära av varandra. Jag läser en bok och barnen kan avbryta läsningen när de vill 

för att ställa frågor eller göra kopplingar till sin egen livsvärld” (Enkät, 47). 

" Alla avdelningar ska erbjuda och arbeta aktivt med den fysiska boken. Böcker i olika 

genre ska erbjudas på olika platser i miljön. Spontana tillfällen för läsning ska tas tillvara” 

(Enkät, 32). 



29 
 

”Oerhört viktig för barnens språkutveckling. Att samtala kring boken bidrar även till att 

utveckla deras egen förmåga till att uttrycka sig och reflektera kring sina tankar. Den fysiska 

boken och högläsning får ej tas bort!!” (Enkät, 1). 

Det kan också vara sådant som har jag märkt i undersökningen, är att alla inte har 

möjlighet att arbeta så mycket med högläsningen i verksamheten som de vill och önskar. Det 

är beroende av olika saker: 

” Organisationen har varit sådan att den fallit bort pg personalbrist och stora barngrupper” 

(Enkät, 23) 

Hur arbetas det med IKT i samband med läsning/vilan? 

Informanterna nämner att det arbetas mycket med ljudböcker på både olika appar som polygutt 

och lässugen, cd.skivor samt radio.  

De digitala verktygen inom mediapedagogiken använder pedagogerna som komplement till 

läsningen på olika sätt. Detta då det kan underlätta sagostunden när verksamheten har 

flerspråkiga barn och behöver sagor på olika språk. Digitala verktyg som kommit fram in i min 

undersökning, används även till att göra bild-promenader och göra berättelsen ännu mera 

levande för barnen, då barnen kan visualisera sagan i sin fantasi med hjälp av ljud- samt 

musiksagor. Barnen kan även uppleva sagan genom processdrama och olika sorters boksamtal. 

Min slutsats är att även om de digitala verktygen tar plats i verksamheten väljer 

pedagogerna att arbeta med den fysiska boken och att den är viktig att behålla. Detta för att 

barnen ska kunna bläddra själv, bestämma tempo och språkutvecklingen.  

Jag kommer att avsluta med en mening från ett enkätsvar som beskriver pedagogernas 

tankar i arbetet med den fysiska boken i verksamheten. 

”Den väcker viktiga samtal, nyfikenhet och ett fantastiskt sätt att arbeta med språket” 

(Enkät, 10). 

Vidare forskning 

Förslag som vidare forskning se hur barnen påverkas genom läsning och användningen 

av digitala verktyg eller hur sagor berättas genom IKT. För att få en ännu djupare och vidare 

studie så kan det väljas en annan datainsamlingsmetod, kanske intervju eller en fältstudie med 

observationer i fokus för att verkligen se hur pedagogen arbetar med den fysiska boken samt 

hur den är placerad i verksamheten. Detta har även redan nämnts i metoddiskussionen.  
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Bilaga  

Hej 

Detta är en enkät vars syfte är att ta reda på hur synen på den fysiska boken är på de äldre 

barnens avdelning. Denna enkät görs som examensarbete på förskollärarprogrammet. Denna 

undersökning är anonym och uppgifterna behandlas konfidentiellt. Det kommer att vara 

frågor om hur böcker används på er avdelning och i vilken form. Genom att besvara denna 

enkät ger man samtycke om att svaren får användas i denna uppsats. 

 

Frågor till enkäten 

  

1. Hur gammal är du? (öppen) 

2. Hur många år har du varit inom detta yrke? (öppen) 

3. Finns det fysiska böcker på avdelningen? 

Ja /Nej 

4. Om nej, varför har ni valt att inte ha några böcker? 

5. Om ni har böcker på avdelningen, är böckerna på barnens nivå? 

Ja/Nej 

6. Har ni olika boksamtal eller teman runt en bok? (öppen) 

7. Har ni böcker via QR-koder? 

Ja/Nej 

8. Använder ni er av ljudböcker? Vilken typ? (öppen) 

9. Hur läggs högläsningen in i verksamheten? (öppen) 

10. Hur ser vilan ut gällande högläsning? (öppen) 

11. Vad är er syn gällande den fysiska boken i verksamheten?  Förklara! (öppen) 

 


