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ABSTRACT 

    The purpose with this study has been to get a previous knowledge about how pre-school 

teachers look at the impact of the picture book for children and their language development 

and participation at the age of three to five years. The study was carried through inquiries at a 

pre-school in a west Swedish urban district. The study proceed from the sociocultural theory 

which means that children learn by teamwork with other more experienced individuals. The 

result shows that the pre-school teachers consciously let the interest of the children guide the 

choice of books. At the same time they push for the meaning of conversation with the 

children. The pre-school teachers prefers to work with a smaller group in picture book 

readings to stimulate language weak children and make them participant more. The children 

can look for and count things in the pictures, and the adults got a bigger focus on the talking 

child. Picture books are also meaningful in a theme at the pre-school. In the literature 

language is power and the children dare to take place, and that makes them participate in the 

pedagogical activity which takes place at the pre-school.  
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SAMMANFATTNING 

    Syftet med denna studie har varit att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger ser på 

betydelsen av bilderböcker för barns språkutveckling och delaktighet i tre- till femårsåldern. 

Undersökningen genomfördes med enkäter på en förskola i en västsvensk lantortskommun. 

Studien utgår från den sociokulturella teorin, som innebär att barn lär i samspel med andra 

mer erfarna individer. Resultatet visar att pedagogerna medvetet låter barnens intresse styra 

bokval samtidigt som de lyfter fram betydelsen av samtalen med barnen. För att stimulera och 

göra språksvaga och ”tysta” barn mer delaktiga, trycker pedagogerna även på högläsning för 

en mindre grupp. Barnen får då vara med och leta eller räkna saker i bilderna samtidigt som 

pedagogerna har ett större fokus på den som talar. Bilderböcker har även en central del i ett 

tema på förskolan. Utifrån litteratur så ses språk som makt och barnen vågar ta plats, vilket 

gör dem mer delaktiga i den pedagogiska verksamheten som bedrivs på förskolan. 

Nyckelord: Språkutveckling, bilderbok, högläsning, delaktighet, förskola 
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1. INLEDNING 
   

Vad är en bilderbok? Enligt nationalencyklopedin, så är det ”ursprungligen tysk benämning 

på en rikt illustrerad bok från 1800-talet, genrebeteckning på böcker för yngre barn där 

bilderna är viktiga för innehållet”. Edwards (2008, s.11) lägger till att bilderboken är: ”en 

skönlitterär berättelse som framställs genom en kombination av text och bild”. Vad som gör 

bilderboken till en särpräglad litteratur och boklig berättelse är att även ett litet barn kan läsa 

den genom bilderna.  

Professor Eriksen Hagtvet (2004, s.5)) menar att språkstimulering i förskolan bör få en ökad 

betydelse för barns språkliga medvetenhet och den skriftspråkliga utvecklingen. Detta på 

grund av ett ökat krav från samhället på skriftspråklig kompetens. 

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98, ska förskolan sträva efter att varje barn: 

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

- utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner, 

- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa (Skolverket, 2010, s.10). 

Utbildningsdepartementet (2010) tar upp språkets kommunikativa aspekt, något som blir 

framträdande när bilder och texter kommuniceras med barnen, samtidigt som det är möjligt att 

relatera till deras erfarenheter i sammanhang de är involverade i (Utbildningsdepartementet, 

2010, s.7). 

Jag vill undersöka hur pedagoger arbetar med bilderböcker i åldersgruppen tre till fem år i 

förskolan. Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder har jag, vid lässtunder, sett 

att barn bjuds in olika mycket till diskussion runt en bilderbok. Barn med bra språk eller barn 

som gärna pratar bjuds oftare in i samtalet. Min lärarutbildare och jag samtalade om detta. Vi 

gjorde antaganden att barn som har en vana att samtala runt sagor också är mer alerta vid en 

lässtund. Men är det så? Bjuder alla pedagoger på en förskola in barnen till samtal runt boken 

som läses? Kan det vara så att man glömmer bort de ”tysta” eller språksvaga barnen? Ser 

pedagogerna läsningen efter lunch som ett pedagogiskt verktyg, där de kan jobba med språket 

eller är det bara vila för barnen?  

Bilderboken och barns språkutveckling behandlas i flera examensarbeten och avhandlingar. 

Jag har hämtat inspiration och förslag på litteratur från bland annat Simonsson(2004), 

Adolphson och Helgöstam (2010) och Ivarsson och Einarsson (2012). 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att visa vilken betydelse pedagogerna anser att bilderboken har 

för barnens språkutveckling. De frågeställningar jag utgår från är:  

- Vilka kriterier använder pedagogerna vid val av bok vid högläsning? 

- Hur förvaltar pedagogerna samtal som uppstår runt en bilderbok? 

- Hur ser pedagogerna att barnen utvecklar ordförråd? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Här behandlas teoretiskt perspektiv, barns språkutveckling och bilderböcker. 

2.1 Teoretiskt perspektiv  

Jag har valt att från Vygotskijs sociokulturella teorier, så som de beskrivs hos Svensson 

(2009c, s33ff). Vygotskijs teorier grundar sig i att den mänskliga utvecklingen hänger 

samman socialt, kulturellt och historiskt. Ett barns språkutveckling är bunden till många 

viktiga beståndsdelar och måste ses ur ett utvecklings-, kulturellt-, socialt- och historiskt 

perspektiv, men också ur ett individperspektiv. Språket bildar en särskild utvecklingsdomän 

med sitt ursprung i den förspråkliga kommunikationen, där barnen tar tillvara redskap för att 

kunna göra sig förstådda. Vygotskij intresserade sig tidigt för hur barn blir medvetna om 

språket och enligt honom är barnets språk beroende av den kultur barnet lever i. De 

erfarenheter som barnet gör under sina första levnadsår är, enligt Vygotskij, mycket viktiga. 

Språket har två funktioner: som ett redskap för tänkande och att socialt samordna människors 

verksamhet. De sociala erfarenheterna har stor betydelse för språkutvecklingen. Barnet lär sig 

att behärska språket och förstå sin omgivning genom att umgås med mer erfarna individer. 

Man behöver andra att spegla sig i om man ska utvecklas som individ. Som en konsekvens av 

att barnet söker kontakt utvecklas även språket (Svensson, 2009c, s.33ff). Språket leder, 

dominerar och avgör ett barns handlingar. Ord och meningar blir mallar som ger mönster åt 

de fenomen som barnen beskriver och förklarar (Egidius, 2003, s.82). Med andra ord, under 

hela förskoleperioden är språket viktigt för barnets begreppsbildning. Livserfarenheter av 

skilda slag ger barnet mycket att prata om, vilket i sin tur leder till språkliga framsteg. 

     

2.2 Barns språkutveckling 

Den sociokulturella teorin kan relateras till språklig medvetenhet, en av människans 

egenskaper som kan delas in i; fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk 

medvetenhet. Jag har valt att utgå från den semantiska medvetenheten, men jag vill ge en kort 

förklaring av varje begrepp; 

Fonologisk medvetenhet har att göra med språkljudens funktion och struktur i språket 

(Svensson, 2009c, s.18). 

Morfologisk medvetenhet är hur ord är sammansatta, hur de bildas, hur verben böjs och hur 

ord förändrar betydelse genom olika tillägg (Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013, s.200). 

Syntaktisk medvetenhet handlar om hur man pratar eller ska prata och att kunna rätta sig när 

man hör att det låter fel. Hur satser och fraser byggs upp (Svensson, 2009c, s.89, 98). 

Pragmatisk medvetenhet visar hur språk används i förhållande till olika sammanhang, sociala 

krav och förväntningar. (Eriksen Hagtvet, 2004, s.54f). 

Semantisk medvetenhet har att göra med ords och meningars betydelse. Utvecklingen av den 

semantiska medvetenheten att förstå ords betydelse sker snabbt i tre-femårsåldern (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s.84). 

Mellan semantik och pragmatik råder ett ömsesidigt förhållande som innebär att ord och 

meningar betyder något utifrån sammanhanget och att den ena dimensionen inte kan existera 

utan den andra. Användningen och förståelsen av ords och meningars betydelse ger möjlighet 

att utveckla kunskap om situationen och världen. Att bli medveten om det språk man 
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använder och hör är en viktig del i barnets språkutveckling. Semantisk medvetenhet hos 

barnet märks av när det kan förstå att två olika meningar kan ha samma betydelse, men även 

att ett ord kan ha olika betydelse beroende på vilket sammanhang det sätts in i (Eriksen 

Hagtvet, 2004, s.56f, 99). Den semantiska medvetenheten har således betydelse för den 

kommande läsförståelsen. Ett barn med språklig medvetenhet är uppmärksam på språket och 

funderar över dess struktur och form. Förmågan att förstå ord påverkar hur man som läsare 

uppfattar en läst text. Dessutom stimuleras den semantiska medvetenheten hos barnen genom 

att den vuxne och barnen tillsammans pratar om ords betydelse (Svensson, 2009c, s. 87, 99).   

Eriksen Hagtvet (2004, s.57, 99f) menar att talspråket är en livsnödvändig biologisk förmåga 

och något som, mycket förenklat, utvecklas normalt och utan någon större ansträngning från 

omvärlden. Barn behöver göras uppmärksamma på och medvetna om det språk som de 

använder och hör. Edwards (2008, s.18) påtalar att vårt slarvigt konstruerade vardagstal inte 

räcker till för att skapa den språkbank som barn behöver. Med bara tillsägelser eller över-

axeln-prat, så utvecklas absolut inte språket nog mycket. Som barn behöver man, tillsammans 

med vuxna, få använda och experimentera språkligt om allt runt omkring sig. Att vara verbal 

är att ha makt och det kan stärka självkänslan. Samtidigt nämner Edwards (2008, s. 18f) också 

hur viktigt det är att lägga märke till språkliga brister hos barn. Får barnet inte rätt stöd tidigt 

kan det hamna efter från början och kanske tappa självförtroendet. Eriksen Hagtvet (2004, 

s.189) menar i sin tur att språksvaga barn inte ska behöva känna sig utpekade om pedagogerna 

organiserar miljö och aktiviteter så att barnet stimuleras. Det sker tillsammans med de andra 

barnen i olika aktiviteter. Språket framkallar möjligheter för barnen att sätta ord på sin vardag, 

men stimulerar även till att utveckla tankar, önskningar, drömmar och fantasier. Ses det 

allmänt på tre-femåringars språk, har barn i tre-fyraårsåldern en levande fantasi och de 

använder sitt språk på ett aktivt sätt samtidigt som det kan vara överdrivet och fantasifullt. 

Fyra-femåringar i sin tur har ett mer sammanhängande språk och de behöver inte anstränga 

sig när de ska prata (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 64f).  

Eftersom nästan alla barn går på förskola i Sverige är det, enligt Svensson (2009a, s.7f), 

pedagogen som kan inspirera och ge barnen tid att utveckla sitt språk genom diskussioner 

kring en text. Inbjuds barn till diskussion lär de sig att bli aktiva och kritiska till det de läser. 

Samtidigt menar hon också att barn med vana att samtala runt en bok har ett övertag gentemot 

barn som inte har det, och att det märks på hur barnen använder språket. Det är av yttersta vikt 

att man som pedagog läser för barn på förskolan och att den vuxne tänker på valet av bok. Har 

pedagogen ett berättarorienterat läsande för barn kan det hjälpa dem att koncentrera sig. 

Denna läsmetod utmynnar ofta i en dialog om texten. Som pedagog kan man bli en förebild 

för vårdnadshavare genom att högläsningen på förskolan kan inspirera dem (Svensson, 2009a, 

s.7f). Några som lyfter fram forskning om språk och högläsning är Dominković, Eriksson och 

Fellenius (2006), där det studerades om högläsning kan ha någon effekt på barns 

språkutveckling. Under undersökningen upptäckte forskarna att barn med bokvana 

samspelade mer med boken som grund vid låtsasläsning1, än barn utan bokvana. Under tre 

månader pågick sedan daglig högläsning för alla barnen och resultatet visade att alla barn 

därefter samspelade bättre med en bok vid låtsasläsning (Dominković m.fl, 2006, s.137). 

Professor Lundberg (2011) tar i en artikel upp att högläsning även gör barn delaktiga i ”en 

kraftfull social inlärningsprocess”. Genom att vara en förebild samt fånga och upprätthålla 

barnens uppmärksamhet, kan den vuxne visa glädjen med läsning. Dessutom behöver barnen 

få känna igen sig och även få uppleva humor och spänning. Björklund (2008, s.98, 197) visar 

                                                           
1 Låtsasläsning är när barnen själva sitter och bläddrar i böcker genom att de imiterar den vuxne samt ev. 
kommenterar det de läser. 
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i sin avhandling också på barns delaktighet men då mer som uttryck genom deras 

engagemang i en berättarstund samt när de lyssnar till högläsning och kommer med korta svar 

och gester. Barns delaktighet i högläsningsstunden betonas även hos Dominković m.fl. (2006, 

s.20, 141) där det betonas att effekterna av en högläsningsstund anses bli varaktigare och 

speciellt i små barngrupper.   

Bilderboken som ett medel för barns språkutveckling, lyfter Simonsson (2004, s.99) fram i sin 

avhandling. Pedagogerna i hennes undersökning såg bilderboken som ett verktyg för språk 

och lärande. Deras verksamhet innehöll många bokrelaterade aktiviteter med högläsning i 

grupp, men de hade även böcker för enskilda barn, i första hand för barn med annat 

modersmål än svenska. Pedagogerna såg också som förskolans uppgift att ge barnen ett språk 

för att de ska få ut något av böckerna de lyssnar till. Detta påtalas även av Svensson (2009b, 

s.143, 146), genom att förskolan kan vara det enda ställe där många barn får lyssna till sagor. 

Högläsningsstunderna med den vuxne kan visa barnen vad läsning är och att språket inte bara 

är kopplat till vardagssituationer.  

2.3 Bilderboken 

Simonsson (2004, s.26, 35) påpekar att forskning kring bilderböcker inte är något nytt 

fenomen. Det finns begränsat med svenska studier som undersöker bilderboksanvändandet. 

De som finns menar att förskolans lässtunder för det mesta är oplanerade och ofta avslutas 

innan pedagogen hunnit läsa klart. Synen på bilderboken har sett olika ut genom historien och 

från början gav man inte ens ut böcker som var riktade till barn. De första böckerna hade bara 

ett pedagogiskt uppfostrande syfte (Bergstrand & Gustavsson, 2001, s.2). Nikolajeva (2000, 

s.263), har studerat några fördomar runt bilderboken. En fördom är att bilderböcker ses som 

småbarnsböcker för de allra yngsta samt att bilderboken är den enklaste delen av 

barnlitteraturen. Hon vill däremot trycka på att bilderboken utmanar och tilltalar sina läsare på 

olika sätt, vilket också Lindö (2005, s.14f) menar. Den ska ge läsaren lustfyllda äventyr, men 

även igenkännande utifrån den erfarenhetsvärld individen har. Något som Edwards (2008, 

s.15) påtalar är betydelsen av att du, som pedagog, inser nyttan med böcker för barn vilket att 

pedagoger lägger tid, kraft och resurser på att arbeta med böcker i förskolan. Böcker och 

berättande blir en medveten och professionell pedagogisk utgångspunkt. Det blir något mer än 

bara tillfällig underhållning eller vila för barnen och även för pedagogerna. Pedagoger 

behöver även vara medvetna om att bilderböcker är det vanligaste sättet där barn möter text. 

Vilket tyvärr inte gäller överallt i världen, utan mestadels där barnböcker marknadsförs 

(Björklund, 2008, s.59). 

Ett begrepp som används i studier av bilderbok är ikonotext, som innebär att text och bild 

tillsammans förmedlar ett budskap, men också att de förmedlar något var för sig (Simonsson, 

2004, s.27f). Ord och bilder i en bilderbok lämnar luckor för den som läser att fylla i med 

tidigare lärdomar. Dessa luckor kanske lämnas medvetet av författaren för att bjuda in läsaren 

(Nikolajeva, 2000, s.13). 

För att få en bra högläsningsstund, så tycker Lindö (2005, s.55) att du, som vuxen, bör vara 

inläst på texten. Det blir lättare att läsa med inlevelse om läsaren har bekantat sig med den, 

istället för att man ska staka sig och stanna upp för mycket under lässtunden. Samtidigt 

påverkar detta barnens läsupplevelse. Hon understryker också att högläsning ska vara 

”berättelser som liknar musik när det blåser” (Lindö, s.50). Genom böcker får barn och vuxna 

också tillfällen att göra resor i sin egen fantasi (Dominković m.fl, s.15). Simonsson (2004, 

s.15, 94f) berör också tillgången av böcker på förskolan och miljöns påverkan för lässtunden. 

Förskolorna, som medverkade i hennes undersökning, hade inrett och arrangerat miljön för 

olika former av interaktioner med böcker.  
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3. METOD 

Från början planerade jag att göra observationer under högläsningsstunder på en förskola. 

Under planeringsstadiet inträffade saker som gjorde att jag bytte metod för undersökningen 

och valde därför att använda enkät. En enkät är lättare och snabbare att administrera genom 

att man skickar ut den till respondenterna via brev eller mail (Bryman, 2010, s.228). Dock 

nämner Johansson och Svedner (2010,s.23) att användandet enkäter kan vara problematiskt, 

då den vid en första anblick ser lätt ut. Bryman (2010, s.227ff) tar också upp enkäten som 

metod och att den kan bestå av slutna eller öppna frågor. Samtidigt kan man också kombinera 

båda frågeformerna i en enkät. Vid utformandet av en enkät finns möjligheten att se hur andra 

forskare utformat frågor för att få förslag, vilket är positivt ur tidsaspekten för arbetet, genom 

att forskaren kan återanvända enkätfrågor. En enkät bör också, enligt Johansson och Svedner 

(2010, s.25) innehålla två delar, en där man ställer bakgrundsfrågor om till exempel ålder, kön 

och utbildning, medan den andra delen innehåller frågor som rör det man vill undersöka. 

Delarna tillsammans gör att jag kan se och analysera samband mellan respondenternas 

bakgrund och de svar jag får. 

3.1 Urval 

Jag har använt mig av en anonym enkät för att genomföra undersökningen på en förskola. 

Enkäten är riktad till pedagogerna, som är förskollärare, barnskötare eller som på annat sätt 

har en adekvat utbildning. Förskolan har 17 pedagoger uppdelade på fem avdelningar och jag 

avsåg att alla 17 skulle vara villiga att besvara min enkät, då det finns barn upp till 

fyraårsåldern även på småbarnsavdelningarna där. Frågorna handlar om bilderböcker och 

högläsning för barn från tre till fem år. 

3.2 Reabilitet och validitet 

Johansson och Svedner (2010, s.97f) nämner reabilitet och validitet hos den valda metoden. 

Reabilitet är bland annat om allt material är insamlat på ett och samma sätt och hur noggrant 

resultat blir. Validitet är om jag, som forskare, ger en riktig bild av det som undersöks. Det 

ska framgå i analysen av resultatet och i diskussionen. 

3.3 Slutna frågor  

De slutna frågorna har bestämda svar som den deltagande bara behöver kryssa i. Oftast är 

enkät anonym, men om den inte är det, så finns möjligheten att ställa följdfrågor efteråt vid 

behov. Fördelen med slutna frågor är att det blir lättare att jämföra och sammanställa svaren 

som forskare eftersom alla enkätfrågor har samma svarsalternativ. (Bryman, 2008, s.245).  

3.4 Öppna frågor  
Sådana frågor får deltagaren svara fritt på i en enkät, men de gör dock att respondenten måste 

lägga mer tid på att besvara enkäten. Fördelen med öppna frågor är att svaren kan bli 

varierande och som forskare får denne mycket underlag att arbeta med (Bryman, 2008, 

s.244f). Genom att kombinera slutna och öppna frågor kan forskaren, efter en sluten fråga, 

ställa en öppen följdfråga, som kan ge en större förståelse för det ikryssade alternativet.   

3.5 Etik    
Jag har skickat ut Information- och samtyckesbrev (bilaga 1) tillsammans med enkät (bilaga 

2) via mail till de deltagande pedagogerna på en förskola. I mitt brev ger jag en kort 

presentation om mig själv. Deltagarna informeras naturligtvis om undersökningen och de 

forskningsetiska aspekterna, som talar om att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att 

avbryta när som helst samt att deras svar i enkäten kommer att vara anonyma. Dessutom 

informeras deltagarna om att datamaterialet från undersökningen kommer att förstöras efter 
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att betyget på examensarbetet har inkommit. (Vetenskapsrådet, 2011,s.18). Insamlingen av 

enkäter gjorde jag personligen då jag åker ut och hämtar dem på förskolan. Jag ville ge 

undersökningens deltagare en chans att få träffa mig personligen. 

3.6 Metoddiskussion 

Johansson och Svedner (2010, s.23) skriver att enkät är en opålitlig metod, då den vid en 

första anblick ser lätt ut. Jag gör valet av denna metod utifrån att jag är nyfiken på att se vad 

den kan lära mig, genom att jag får skriftliga svar utan vetskap om vem som fyllt i den. Jag 

undkommer nervositeten, som kan uppstå vid möte med intervjuobjekt. Jag upplever också att 

pedagogerna förstår vad jag efterfrågar med mina frågor i enkäten. Dessutom är enkät en bra 

metod för mig i och med att förskolan, som medverkar i undersökningen, ligger i en annan 

kommun och jag skickar ut enkäterna via mail. Något som jag blir medveten om under 

sammanställningen av enkäterna, är att anonyma svar inte ger möjligheten att ställa 

följdfrågor. Den vetskapen är något som jag tagit till mig. Vid sammanställningen av mina 

enkätfrågor kan jag nu bara göra antaganden, eftersom jag tolkar svaren och respondenten 

kanske har menat något helt annat. Mitt första utkast med enkätfrågor bestod bara av slutna 

frågor. Trots det Johansson och Svedner (2010, s.23) skriver om enkätmetoden, så har min 

tanke om metoden varit positiv genom att jag erfarit nya kunskaper. Jag formulerar enkäten 

via öppna frågor med motiveringen att de svaren istället ger mig en berättelse. Det hjälper mig 

att utläsa svaren på mina forskningsfrågor. Sammanställningen av enkätfrågorna var lärorikt, 

genom att få ta del andra pedagogers tankar runt bilderböcker, samtidigt som jag upplevt 

arbetet smidigt. Vid insamlandet av enkäter visade det sig att bara 8 pedagoger svarat på den, 

trots att det fanns 17 pedagoger på den berörda förskolan. Det ger mig ett resultat som inte har 

det bästa urvalet, eftersom jag bara har svar från knappt hälften av personalgruppen. Jag 

kommer att försöka ge en så riktig bild av det jag undersöker med den mängd svar jag har att 

utgå från. Med en mindre mängd svar blir det blir en lättarbetad sammanställning. Om jag 

skickat enkäten till fler förskolor skulle det ha gett mig en större variation på svaren, då alla 

svarande i undersökningen jobbar på samma förskola.    
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4. RESULTAT 
Johansson och Svedner (2010) påpekar att undersökningens resultat kan vara bra att lägga i 

anslutning till frågeställningarna, samtidigt som forskaren presenterar de resultat han eller hon 

har samlat in. Det kan även vara bra att kommentera resultaten lite kortfattat, då det kan 

hjälpa läsaren att se det viktigaste. En viktig regel som jag bör hålla mig till är att resultaten 

ska presenteras så fullständigt och allsidigt som möjligt för att en läsare ska kunna dra egna 

slutsatser och även ställa dem mot vad jag anser att resultaten visar (Johansson & Svedner, 

2010, s.95f). 

4.1 Resultat 
Studien genomfördes med en enkät som skickades till en förskola med fem avdelningar där  

det finns barn upp till fyra års ålder även på småbarnsavdelning. Förskolan har enligt sin 

hemsida totalt 17 pedagoger anställda. Jag fick tillbaka 8 enkäter som var ifyllda. 

Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 

 

 

Vilken utbildning har du? 

 

 

En enkät är ifylld utan vare sig erfarenhetstid eller utbildning. Av de svarande pedagogerna, 

så är det bara en med annan pedagogisk utbildning än förskollärare och samtidigt mindre än 

fem års erfarenhet inom yrket. Annan pedagogisk utbildning är, enligt kommunens 

förskolechef, specialpedagog. De flesta av förskollärarna har en erfarenhet av tio år eller mer 

inom yrket.  
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Berätta hur du resonerar när du väljer böcker för lässtunder med barnen. 

Några pedagoger svarade att barnens intresse har betydelse och två av dem lade till att det 

tema som avdelningen arbetar med också styr valet av bok, då via pedagogen. Respondent C 

svarade; ”Jag utgår från barnens intressen och ålder. Väljer även utifrån ett specifikt ämne vi 

håller på att arbeta med”. Någon av pedagogerna valde bok utifrån hur mycket text en bok 

innehåller då hon upplever att för mycket text får barnen att tappa fokus under läsning. En av 

de pedagoger som låter barnens intresse styra bokvalet kan själv välja bok om hon tycker en 

bok verkar spännande. En majoritet av pedagogerna som svarade på enkäten låter barnens 

intresse styra valet av bok vid en lässtund. 

 

När upplever du att det uppstår flest diskussioner runt en bilderbok? Vad tror du det 

beror på? 

Några av pedagogerna upplever att flest diskussioner uppstår när man läser för en mindre 

grupp (3-4 stycken) med barn. Barnen visar intresse, känner igen sig, sitter tillsammans och 

väljer ofta böcker själv. Respondent D svarade; ”Jag tror det beror på att det då ofta är på 

barnens initiativ, som vi läser – och de själva valt boken”. En pedagog svarade att diskussion 

uppstår när frågor ställs utifrån bilder samt att barnen ser olika saker i bilderna och 

kommenterar dem. En pedagog tycker även att det kan bero på hur mycket tid hon har vid 

lässtunden. 

Vad tror du det är som inspirerar till en diskussion runt text/bild i bilderboken? 

Några pedagoger svarade att de tycker pedagogens inlevelse vid läsning är det som startar 

barnens diskussioner. Respondent C svarade; ”Det inspirerar mycket om boken läses av en 

engagerad vuxen”. Tre respondenter svarade att bilderna i boken är viktiga. Barnen måste få 

känna att de kan avbryta läsandet för att prata om bilder eller handlingen. Frågor som den 

vuxne ställer till barnen får också igång en diskussion. Den vuxne reflekterar då tillsammans 

med barnen.  

Hur uppmuntrar du språksvaga barn till dialog runt en bilderbok för att göra dem mer 

delaktiga? 

Barnen uppmuntras genom att man försöker läsa mycket för en grupp med färre barn och då 

gärna samma bok flera gånger, vilket gör att de känner igen berättelsen. I detta sammanhang 

svarade respondent G; ”Genom att välja en bok där barnet förstår detta/känner igen 

handling/miljö, så blir det lättare att koppla ihop till barnets egen erfarenhetsvärld. Gör 

samtalet spännande och lockande. Ibland kopiera vissa spännande bilder”. Någon pedagog 

kunde, till exempel ”dra in” barnet i samtalet om boken samtidigt som pedagogen verkligen 

lyssnade på de svar som barnen då gav. Man gör barnen delaktiga genom att tillsammans 

räkna saker och/eller leta efter föremål i bilderna.  

Finns det någon favoritbok som barnen ofta vill lyssna på? I så fall vilka? 

Respondent A och H svarade att barnen gärna lyssnar på en och samma bok flera gånger 

samtidigt som det gärna får vara en bok där barnen får vara delaktiga genom att göra ljud eller 

vara med och räkna saker. Böcker som pedagogerna nämnde var; Pettson-böckerna, Gösta 

tvättar, Vännerna i Kungaskogen, Min vän räven och jag, Gittan och älgbrorsorna och 

Fingerresan från Babblarnas värld.  

Varför är den boken en favorit, tror du? 

Favoritböcker innehåller ofta många bilder och det händer mycket spännande saker eller 

återknyter till något som känns igen hos barnen. Respondent B lyfter Pettson-böckerna, 

respondent D Min vän räven och jag och respondent F Gittan och älgbrorsorna. Men även 
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böcker med självständiga barn i huvudrollen är stora favoriter hos barnen, till exempel Gösta 

tvättar, som respondent C nämner. Vännerna i Kungaskogen, som barnen möter ofta då den är 

central i ett tema på en av förskolans avdelningar, är enligt respondent E en favoritbok.  

Vad startar en diskussion runt den? 

 

 
 

    Utifrån svaren kan man utläsa att bilderna inuti boken är de som först och främst startar ett 

samtal med barnen. Respondent G tyckte att alla tre alternativ får igång ett samtal.  

4.2 Resultatsammanfattning 

Resultaten av enkäten visar på att de flesta respondenterna är förskollärare och har en 

yrkeserfarenhet på mer än tio år. Pedagogerna lägger stor vikt vid att det är barnens intresse 

som styr bokval vid lässtund och att dessa bokval tolkas av pedagogerna, som barnens 

favoritböcker. Bilderbok som tema i förskolans verksamhet lyfter några pedagoger genom att 

de ser även den som en av barnens favoritböcker. Upplevelsen de flesta pedagogerna har av 

när samtal kring bilderboken uppstår, är när det läses för en mindre grupp barn och att det är 

bilderna i boken som startar samtalen. Med utgångspunkt i språksvaga barn, så tycker de 

flesta respondenterna att det är lättare att göra språksvaga barn mer delaktiga i samtal när 

läsning sker för en mindre grupp. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
Under denna rubrik kommer jag att koppla resultatet till undersökningens syfte, i en analys 

och diskussion med hjälp av det litteraturen säger om tidigare forskning för att komma fram 

till en slutsats. Syftet är att visa vilken betydelse pedagogerna anser att bilderboken har för 

barnens språkutveckling. Frågeställningarna är: 

- Vilka kriterier använder pedagogerna vid val av bok vid högläsning? 

- Hur förvaltar pedagogerna samtal som uppstår runt en bilderbok? 

- Hur ser pedagogerna att barn utvecklar ordförråd? 

5.1 Analys 

5.2.1 Vilka kriterier använder pedagogerna vid val av bok vid högläsning? 

Pedagogerna som svarade på enkäten visar att det för det mesta är barnens intresse som styr 

valet av bilderbok vid en lässtund. Den bok som används i tema på avdelningen är även något 

som barnen gärna väljer att lyssna till. Favoritböcker för barnen såg pedagogerna genom att 

det var en och samma bok, som ofta valdes av något barn vid högläsningsstund. De känner en 

trygghet i boken som läses då de känner igen sig i handling och miljö. Både Nikolajeva (2000, 

s.263) och Lindö (2005, s. 14f) trycker på att bilderboken utmanar och tilltalar sina läsare på 

olika sätt. Lindö tillägger dessutom att denna typ av text och bild å ena sidan ska ge läsaren 

lustfyllda äventyr, å andra sidan en känsla av att känna igen sig utifrån den erfarenhetsvärld 

man har.  

Även Lundberg (2011) påtalar upplevelsen av spänning och igenkännandet samt att 

högläsning gör barnen delaktiga i en inlärningsprocess. Björklund (2008, s.197) lyfter fram 

vikten av delaktighet, både vid barns eget berättande men även under högläsning. Edwards 

(2008, s.15) tar upp betydelsen av att man lägger tid, kraft och resurser på att arbeta med 

böcker i förskolan. Böcker och berättande blir en pedagogisk utgångspunkt. Det blir något 

mer än bara tillfällig underhållning eller vila för barnen, och dessutom för pedagogerna. 

Till pedagogernas kriterier runt bilderboken hör också miljöns utformning. Simonsson (2004, 

s.15) lyfter i sin avhandling fram böckernas placering på förskolan. Bilderböcker finns inte 

alltid tillgängliga för barnen. Det beror då ofta på hur pedagogerna uppfattar mognaden på sin 

barngrupp.  

5.2.2 Hur förvaltar pedagogerna samtal som uppstår runt en bilderbok? 

Undersökningens resultat visar utifrån svaren, som gavs i enkäten, att pedagogerna på den 

berörda förskolan har en särskild medvetenhet om samtalen kring en bilderbok. Ofta är det 

barnen själva som påpekar något utifrån text eller bild. Med utgångspunkt i det som läses 

ställer även pedagogerna frågor till barnen. Något liknande framgår i Simonssons (2004, s.99) 

avhandling där de intervjuade pedagogerna såg som förskolans uppgift att ge barnen ett språk, 

för att de ska få ut något av böckerna de lyssnar till. Samtal stimulerar språkutvecklingen. 

Vidare, enligt min studie inträffar flest samtal kring bilderboken i mindre barngrupper eller i 

situationer barnen känner igen sig i boken och visar intresse. Känslan hos pedagogerna var 

också att det skedde när pedagogen kom med frågor runt text och bild. 

 De tillfrågade pedagogerna menar att läsinlevelse är viktigt för att inspirera barnen till samtal 

runt en bok, något som också Dominković m.fl. (20, s.29) tar upp genom att läsinlevelse av 

pedagogen fångar barnens uppmärksamhet, förmågan att vara delaktiga genom frågor, att 

lägga sig i eller till och med ändra texten, så att det påverkar högläsningens effekt. Pedagogen 

kan också initiera ett samtal genom de luckor som text och bild lämnar. Genom inlevelse från 
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pedagogen kan till exempel läsningen av texten bli spännande. Dominković m.fl. (200, s.13) 

ser det som en möjlighet för lyssnaren att själv göra antaganden utifrån sin egen 

erfarenhetsvärld. 

5.2.3 Hur ser pedagogerna att barnen utvecklar ordförråd? 

Enkät innehöll inte någon direkt fråga om hur pedagogerna ser att ordförråd utvecklas, men 

genom svaren utifrån hur de uppmuntrar språksvaga barn till dialog och delaktighet, arbetar 

pedagogerna medvetet genom att läsa för en mindre barngrupp samt att läsa samma bok flera 

gånger. Pedagogerna ser att barnen utvecklar sitt ordförråd genom högläsning för en mindre 

grupp genom att en och samma bok läses om och om igen. Detta påtalar Dominković m.fl. 

(2006, s.25f) eftersom repeterad läsning, enligt dem, ökar barns språkaktivitet och delaktighet 

i lässtunden. Samtidigt ställer pedagogerna mer riktade frågor till de språksvaga barnen för att 

bjuda in dem. De kan även räkna eller leta saker i bilderna tillsammans med barnen. Genom 

detta stärker man barnens självkänsla samtidigt som de blir verbala. Enligt Edwards (2008, 

s.20f) är det makt att vara verbal, för att barnen då kan sätta ord på det som händer runt 

omkring dem. Vid högläsning med samtal runt bok ges barnen tillfälle att utveckla sin 

semantiska medvetenhet i samspel med andra. Samspelet är det som betonas i Vygotskijs 

teorier och anses höra in under det sociokulturella perspektivet för lärande. De medverkande 

barnen lär sig tillsammans genom att de uppmuntras att prata om det som händer i text och 

bild. Vid högläsning kan barnen själva, och pedagog, ställa frågor om enskilda ord och dess 

betydelse (Eriksen Hagtvet, 2004, s.189: Svensson, 2009b, s99).  

 

5.3 Diskussion 

Bilderböcker fascinerar och jag upplever att barnen ges tillfällen till att lyssna på bilderböcker 

utifrån respondenternas svar i undersökningen. Barnen bjuds in till samtal och verkar tycka 

om att samtala kring bilderböcker, enligt pedagogerna.  

Högläsningsstunden är något som jag kopplar till den sociokulturella teorin (Svensson, 2009b, 

s.99) genom att man lär i samspel med andra och mer erfarna individer.  En högläsningsstund 

på förskolan sker ofta i grupp och samtidigt har varje enskild individ en ”ryggsäck” med egna 

erfarenheter, vilket är en viktig del i det sociokulturella perspektivet. Den kopplingen 

uppfattar jag också att pedagogerna i undersökningen gör, i och med att de nämner läsning av 

böcker där barnen lyssnar tillsammans och kan känna igen sig i handling och bilder. 

Språksvaga barn kan stimuleras och göras medvetna om språket när de deltar i samtalet kring 

en bok. Barnens semantiska medvetenhet utvecklas genom att de får höra samma bok flera 

gånger och att pedagogen i samtal kan sätta in ord i sitt rätta sammanhang (Eriksen Hagtvet, 

s.85). Samtal och frågor väcker också barnens egna funderingar runt orden.  

Barn i tre-till femårsåldern har en livlig fantasi samtidigt som språket är både aktivt och 

överdrivet. Något som Eriksen Hagtvet (2004, s.64) lyfter. Språket är det verktyg som barnet 

behöver för att bygga på sin kunskap om världen runt omkring, något som både Svensson 

(2009b, s33ff, 99) och Edwards (2008, s.20f) påtalat. Svensson (2009b, s.146) tar även upp att 

förskolan kan vara det enda ställe där många barn får lyssna till sagor. Oavsett vad det kan 

bero på ska inte pedagogen ta över vårdnadshavarens roll, men kan ändå på förskolan vara en 

vuxen som ger barnen tid och inspiration till samtal runt en bilderbok. Barn har och kommer 

alltid att vilja lyssna till böcker i många olika situationer oavsett vilken erfarenhet de har med 

sig hemifrån. Respondenternas uppfattning om att förskolan kan vara det enda ställe där 
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barnen får lyssna till högläsning kan jag inte göra någon koppling till eftersom jag inte tycker 

mig kunna utläsa det i enkätsvaren.  

Lindö (2005, s.55) påtalar pedagogens inlevelse vid en högläsningsstund. Samtidigt har jag 

utifrån enkätsvaren också blivit medveten om hur viktigt pedagogerna själva tycker att 

inlevelse är för lässtunden. Respondent C tycker att en engagerad vuxen inspirerar barnen och 

gör lässtunden spännande. Om pedagogen läser texten innan själva lässtunden med barnen blir 

det lättare att läsa med engagemang. En bekant text gör att man kan brodera ut läsandet med 

olika röstlägen och kroppsspråk. En bok blir mycket roligare att lyssna på med de 

ingredienserna. För barnen har det också betydelse om boken är en favorit som de gärna 

lyssnar till. I samband med litteratursökningen stötte jag på repeterad läsning genom 

Dominković m.fl. (2006, s.25f). Jag har fått mer teori och forskning bakom och vilken 

betydelse det har för barns språkutveckling och semantiska medvetenhet. Genom att höra 

samma bok flera gånger och samtala runt den upprepas ord. Det ger barnen förståelse för ord 

och de sammanhang de är placerade i, vilket påtalas av Eriksen Hagtvtet (2004, s.92). 

Pedagogernas svar att samma bok läses om och om igen, tolkar jag som att de ser läsandet 

som betydelsefullt och de är medvetna om vad den gör för barnens språkutveckling och 

förståelse av ord.      

Under lässtunder för en mindre grupp barn (3-4 st), har pedagogerna ett arbetssätt där 

språksvaga eller ”tysta” barn får en chans att ta plats, vilket jag kunde utläsa av enkätfrågan 

om hur språksvaga barn uppmuntras till dialog runt en bilderbok. Detta innebär att barnen 

bjuds in genom direkt riktade frågor från den vuxne till barnet och den vuxne är uppmärksam 

på vad barnen säger när de avger sina svar. Tillsammans kan de leta efter föremål i bilderna 

eller räkna saker. De flesta pedagogerna lyfter vikten av lässtund med mindre barn och det 

uppfattar jag som att de är medvetna om vad de kan göra, på förskolan, för barnens 

språkutveckling. Detta kan jag också koppla till Svensson (2009a, s.7f), som påtalar att det är 

pedagogerna som kan inspirera barnen till språkutveckling genom de samtal som uppstår när 

barn sitter och lyssnar till en bok. Med ett medvetet arbetssätt, att för det mesta läsa för några 

få barn, behöver inte språksvaga barn känna sig utpekade. Detta nämner Eriksen Hagtvet 

(2004, s. 189). Om det även kopplas till vad Lundberg (2011) säger om varför högläsning är 

så bra, trycker han på att barnen i samtalen om bilderna, orden och händelserna får massor 

med tillfällen att utveckla språket och då även ordförrådet. Barnen blir delaktiga i sitt eget 

lärande. Genom respondenternas svar tolkar jag att de anser barnen vara delaktiga i sitt eget 

lärande, när de samtalar runt bilderböcker. 

Om pedagoger har ett pedagogiskt synsätt, som tar sin utgångspunkt i förskolans 

styrdokument, kan även en lunchvila bli ett språkverktyg där barnen får vara aktiva och får 

språkstimulans genom samtalen. Respondenternas uppfattningar om hur de ser på lunchvilan 

med högläsning var ingen specifik fråga i enkäten. Detta förblir obesvarat i denna 

undersökning, eftersom jag inte tycker mig kunna utläsa något om detta i de svar 

respondenterna gett. Enligt de svenska undersökningar som Simonsson (2004, s. 35) lyfter 

fram, avbryts ofta en lässtund innan den vuxne läst klart. Jag tolkar pedagogernas svar i 

enkäten tvärtom. I svaren framgår att pedagogerna läser klart, eftersom de värnar om samtalet 

tillsammans med barnen och verkar ha en medveten inställning till att det ska föras samtal 

med barnen under lässtundens gång.  

Enligt enkätsvaren framgår att bilderboken är en favorit som utgör utgångspunkt för ett tema i 

verksamheten. Med en bilderbok som tema tolkar jag att personalen arbetar medvetet 

pedagogiskt med utgångspunkt i bokens bilder, figurer och handling och därigenom får med 

många olika delar från läroplanen. En favoritbok som läses ofta blir ett verktyg för personalen 

att stimulera barnens språkutveckling och ordförståelse. Svaren på frågan tolkar jag också 
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som den vuxnes personliga tolkning av favoritbok bland barnen. Vad jag hade behövt att få 

veta utifrån dessa svar är om barnen fått välja bok i början av terminen eller om valet gjorts av 

enbart pedagogerna, detta utifrån hur delaktiga barnen får vara i den dagliga verksamheten.   

Med den sista enkätfrågan till pedagogerna ville jag veta om det var bild, handling eller båda 

delar som startade samtal vid högläsningsstund. En enkät var inlämnad med alla tre alternativ 

ikryssade. Tillsammans med frågan om favoritbok och varför personalen uppfattar den boken 

som favorit kan jag utläsa att de flesta pedagogerna ser på barnens favoritbok utifrån 

innehållsrika bilder med miljöer där barnen kan känna igen sig. Samtal startar oftast genom 

bilderna i boken. Bilder och text ska dock komplettera varandra när man läser. Detta bekräftas 

genom Simonsson (2004, ss. 27ff) och Nikolajeva (2000, s.13), som poängterar att författaren 

lämnar luckor i bild eller text för att läsarens och lyssnarens fantasi ska stimuleras.  Alla som 

lyssnar vid en högläsningsstund kan tilltalas av olika saker i bilderboken, vilket i sin tur kan 

ge många skiftande samtal mellan barn och pedagog. Jag uppfattar inte i resultatet att någon 

lässtund genomförs utan samtal runt text och bild, dock upplever respondent G att flest samtal 

uppstår om det är gott om tid vid lässtund. Men det säger inget om det finns lässtunder utan 

samtal.    

En fråga som inte direkt finns med i enkäten, men som framgår i svaret hos respondent D och 

något som Simonsson (2004, s.15) också påtalar, är böckernas placering på en förskola. Bara 

för att det finns bilderböcker betyder det inte att alla barn har tillgång till dem. Det beror ofta 

på hur pedagogerna ser på sin egen barngrupp och vad den enligt dem kan klara av. Vi 

behöver inte gå långt bakåt i tiden för att se hur bilderböcker stod högt upp i en bokhylla, 

vilket gjorde att barnen var tvungna att be vuxen om hjälp för att få en bok. På förskolan som 

ingår i min studie var hyllorna med bilderböcker placerade i barnhöjd. Genom att placera 

saker i deras nivå synliggörs en pedagogisk tanke att göra barnen delaktiga i läsning och urval 

av böcker. Barn är kompetenta och ska inte behöva be om hjälp när det gäller tillgänglighet. 

Detta är viktigt att trycka på för att man som pedagog ska bli medveten om sitt pedagogiska 

arbetssätt. 

5.4 Slutsats 

Utifrån syfte och frågeställningar är det min uppfattning att den undersökning jag genomförde 

har gett mig de svar jag sökte. Under sammanställning av enkäter insåg jag dock att det varit 

bättre med en icke anonym enkät. Jag började fundera på följdfrågor där jag kunnat gå ännu 

djupare och fått mer information. Utifrån det material jag haft tillgång till, har jag uppfattat att 

pedagogerna är medvetna om vilken nytta bilderböcker kan ha för barns språkutveckling. 

Genom att ha en bok som utgångspunkt för ett tema så använder de böcker pedagogiskt i 

verksamheten. Med en specifik bilderbok som tema upplever jag även att pedagogerna strävar 

efter att uppnå de mål i läroplanen (Skolverket, 2010, s.10) som tar upp språkutveckling, 

skriftspråk och intresse för bilder och texter.  

Enligt resultat av enkät är det barnens intresse som oftast bestämmer valet av bok vid 

lässtund. Min uppfattning är att pedagogerna gör barnen delaktiga i verksamheten på detta sätt 

och ser delaktighet som ett viktigt kriterium i sin yrkesutövning. Barnen lyssnar till en röst, de 

har en röst och blir dessutom lyssnade på. Delaktighet är något som Lundberg (2011)  lyfter 

fram och för pedagogerna i min undersökning så har gruppens storlek betydelse samtidigt som 

det gärna får vara en bok där barnen kan känna igen sig. Pedagogerna skriver att barnen vill 

höra samma bok om och om igen. Det är förmodligen därför som alla barn har någon form av 

favorit bland bilderböcker, vilket också pedagogerna uppmärksammar när de besvarar 
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enkätfrågorna om detta. Kanske är det därför som barn vågar ta plats genom sitt språk, både 

verbalt och kroppsligt. Jag ser hur viktigt igenkännandet är och förstår varför bland annat 

Lindö (2005, s.14f) lyfter det. Något som hade varit intressant att ta reda på vore om det bland 

pedagogerna själva fanns någon favorit bland bilderböckerna på förskolan. Ett av svaren i min 

undersökning var att en bok kunde väljas till en lässtund om pedagogen själv uppfattade den 

som spännande. 

Fortsatt forskning  
    Under arbetets gång har jag blivit mer medveten om att text och bild bör komplettera 

varandra. Läser man till exempel en kapitelbok är det oftast mycket få bilder att visa för 

barnen. Det innebär att man uppmanar dem att tänka själva och använda sin fantasi. En 

fortsättning på min studie skulle då vara att ta reda på hur pedagoger uppfattar barnens sinne 

för fantasi vid läsning av kapitelbok. En annan fortsättning på min studie skulle vara att ta 

reda på hur mycket vårdnadshavare läser bilderböcker eller kapitelböcker för sina barn i 

hemmet och hur de resonerar i sådana sammanhang. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Hej Förskolan Tallkvisten 

    Jag heter Malin Forslund och bor i en västsvensk kommun och läser sjätte terminen av sju 

på förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. Vi har nu kommit fram till 

examensarbetet där vi ska bedriva forskning och göra en undersökning ute på en förskola. Jag 

har varit i kontakt med Er förskolechef, som var mycket tillmötesgående och ger mig tillåtelse 

att genomföra en undersökning, så nu ber jag bara om tillåtelse från Er ute på förskolan också. 

    Huvudrubriken på mitt valda ämne är Språk och berättande. Med underrubrikerna; 

Språkutveckling, Bilderboken och Estetiska verksamheter i förskolan. Jag är fortfarande i 

planeringsstadiet men det lutar åt att min undersökning ska fokusera på bilderboken ur 

pedagogens perspektiv och barn i åldern tre till fem årsåldern. Jag har tänkt mig att göra en 

enkät med frågor, som Ni pedagoger får svara på individuellt och anonymt. Enkät med frågor 

medföljer detta informations- och samtyckesbrev. Så är det bara för Er att dra ut en kopia till 

var och en i personalen. Jag tänkte sedan komma ut personligen och hämta enkäten tidigast 

skärtorsdag 17 april eller tisdag 22 april, men jag ringer innan så Ni vet när jag är att vänta. 

    Ni har rätt att avbryta Er medverkan i undersökningen när som helst, då en medverkan är 

frivillig. All data jag samlar in, som rör Er förskola, kommer endast att användas i mitt 

examensarbete och förstöras så fort arbetet har blivit betygssatt på universitetet. Namn på 

förskola och medverkande pedagoger kommer att vara påhittade namn i den text jag 

använder. 

    Har Ni några funderingar så får Ni gärna kontakta mig på telefon xxxx-xxxxx eller yyy-

yyyyyyy.  

Tack på förhand! 

Malin Forslund 

  



 
 

Bilaga 2 

ENKÄTFRÅGOR TILL PEDAGOGER 

Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 

□   Under fem år 

□   Fem till tio år 

□   Tio år eller mer 

 

Vilken utbildning har du? 

□   Förskollärare 

□   Barnskötare 

□   Annan utbildning 

 

Berätta hur du resonerar när du väljer böcker för lässtunder med barnen?________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

När upplever du att det uppstår flest diskussioner runt en bilderbok? Vad tror du det beror 

på?________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________      

___________________________________________________________________________ 

            

 

Vad tror du det är som inspirerar till en diskussion runt text/bild i bilderboken?____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hur uppmuntrar Ni språksvaga barn till dialog runt en bilderbok för att göra dem mer 

delaktiga?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Finns det någon favoritbok som barnen ofta vill lyssna på? Vilken?_____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 
 

Varför är den boken en favorit, tror du?___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad startar en diskussion runt den? 

□   Omslaget/Framsidan 

□   Handlingen 

□   Bilderna inuti boken 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


