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Abstract 

The focus of this study is on how active educators in preschools look on the use of picture 

books in the language development of the youngest children, and how the educators are using 

the picture book actively in the operation. 

The purpose of this study is to find out how active educators is using the picture book in their 

work with language development with the youngest children.  

The method that was used in this study was qualitative interviews, more specific 

semistructured interviews. This method was used because I wanted to have base questions but 

also to be able ask follow up questions. Another reason for qualitative interviews was to find 

out the educators thoughts about the use of the picture books. The result will be looked at 

from a sociocultural perspective. 

The result of the study shows that active educators have a positive view on the use of picture 

books in the youngest childrens language development, and that the picture books are used in 

different ways.       
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Sammanfattning 

Den här studien har fokus på hur aktiva pedagoger i förskolan ser på användandet av 

bilderboken i de yngsta barnens språkutveckling, även hur pedagogerna använder sig av 

bilderboken aktivt i verksamheten.  

Syftet med studien var att ta reda på hur aktiva pedagoger använder sig av bilderboken i sitt 

arbete med de yngsta barnens språkutveckling. 

Den metod som har använts i studien var kvalitativa intervjuer, mer specifikt 

semistrukturerade intervjuer. De användes för att jag ville ha ett par grundfrågor att utgå ifrån 

men ville även kunna ställa följdfrågor. En annan anledning till kvalitativa intervjuer var för 

att få syn på pedagogernas tankar kring användandet av bilderboken. Resultatet kommer att 

tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

Resultatet som kom fram i studien visar att aktiva pedagoger ser positivt på att använda sig av 

böcker i de yngsta barns språkutveckling, samt att arbetet med bilderböckerna sker på ett 

varierat sätt.   

Nyckelord 

Bilderbok, Språkutveckling, Sociokulturellt perspektiv, Förskola, Pedagog  
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1. Inledning 
 

I det arbete som följer så kommer jag att behandla området om språk och berättande. Under 

språk och berättande så kommer jag att rikta in mig på ett område om bilderboken i förskolan. 

Mer specifikt så kommer arbetet att undersöka hur pedagoger ser på användandet av 

bilderboken i barnspråksutveckling. Efter att ha varit ute i verksamheten så har jag sett att 

bokanvändningen i förskolan sker varje dag. Det kan till exempel vara att man har läsvila med 

de barn som inte ska sova, eller att man använder sig av böcker för att samla barnen innan 

samling. Det var efter det som jag började fundera över hur själva användandet av 

bilderböcker kunde se ut samt hur pedagoger använder bilderboken för att utmana barnen i sin 

språkutveckling och om det finns en sådan tanke hos pedagogerna. Funderar pedagogerna 

något över hur bilderboken används eller används den bara efter rutin. Finns det diskussioner i 

arbetslaget kring vilka situationer som boken ska användas eller vilka böcker som ska finnas i 

verksamheten? I den delen som heter Forsknings- och litteraturgenomgång så kommer jag att 

skriva lite om några olika avhandlingar som har skrivits inom det område som jag har valt att 

skriva om. I arbetet så kommer ni att kunna läsa om vilken metod jag har valt mig att använda 

mig av för att få fram ett resultat. 

Om man tittar vad som står i den läroplan som finns för förskolan så finner man att förskolan 

ska lägga en grund för det livslånga lärande och främja varje barns utveckling och lärande 

(Skolverket, 2010). Förskolan har en stor roll i att väcka barnens intresse för att väcka viljan 

att lära sig och utvecklas, då tror jag att läsning och arbete med bilderböcker har en stor roll 

för att lägga den grunden. För att man kan jobba med bilderböcker på så många olika sätt och 

behandla så många olika områden som både kan vara konkreta eller abstrakta.   

 

Enligt Skolverket (2010) ska förskolan sträva efter att varje barn:  

”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka 

förstå andras perspektiv” (Skolverket, 2010. s. 10). Med hjälp av bilderböcker och läsning i 

det stora hela så kan man arbeta med det här specifika målet för att kunna förstå och sätta sig 

in i andras perspektiv. Även att man skapar en respekt för varandra i barngruppen genom att 

man lyssnar på varandra och får själv bli hörd. Genom att använda bilderböcker i tidig ålder 

så kan man hjälpa barnen att använda strategier får att skapa en förståelse kring vad som 

kommer att hända eller vad som har hänt tidigare, att skapa sammanhang.  
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”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner” (Skolverket, 2010. s.10). Med hjälp av bilder böcker så kan man arbeta med det 

här målet genom att man disskuterar och reflekterar med barnen kring vad bokstäver är redan 

i en tidig ålder för att skapa ett intresse för skriftspråket och vad det har för betydelse för oss.   

Jag tror att det är viktigt att för verksamma pedagoger att man själv tar och funderar över hur 

man själv ser på läsandet. För att kunna skapa en bra miljö för att främja barnens 

språkutveckling. Använder pedagoger som är verksamma i förskolans verksamhet 

bilderböcker för att nå vissa av målen som står i läroplanen för förskolan?   

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa användandet av bilderboken som redskap för språkutveckling i 

förskolan. Detta undersöks genom att studera pedagogers syn på användandet av bilderböcker. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur ser pedagoger på användandet av bilderböcker i barns språkutveckling i försko-

lan? 

- Hur anser pedagoger att man kan arbeta med barns språkutveckling utifrån bilderbo-

ken som verktyg i förskolan?   
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

2.1 Bilderboken i försklan 

I förskolan så ska barnen uppmuntras att utforska och använda sig av de olika kommunikativa 

redskap som finns för att utmana deras kommunikativa och språkliga utveckling. 

Kommunikativa redskap som finns att använda sig av kan vara språket om barnen har hunnit 

utvecklat ett sådant, det kan vara så att man använder sig av tecken som stöd för att underlätta 

kommunikationen om man inte har hunnit utveckla sitt verbala språk. Ett annat verktyg som 

används ofta på förskolar är bilder, för att kunna visa på vad man pratar och sätter ord på det. 

Då kan bilderböckerna vara ett verktyg man kan använda sig av för att kunna sätta ord på det 

barnen ser och har framför sig. Med hjälp av bilderböckerna så kan man diskutera det man ser 

på bilderna och runt om bilderna för att få ett bredare språk. Med hjälp av bilderböckerna och 

bilder så kan man skapa socialt sampel kring dem. Att ha ett språk och hela tiden utveckla 

språket underlättar att kunna hitta sin identitet och för att kunna uttrycka sina tankar och 

åsikter. Då kan det vara bra att använda sig av de kommunikativa verktyg som förskolan 

erbjuder för att utmana barnen i deras språkutveckling. Språk och identitetsutveckling hänger 

samman, vilket språk och lärande också gör. Förskolan ska uppmuntra och stimulera varje 

barns språkutveckling. Förskolan ska ta till vara på barns intresse och nyfikenhet för den 

skriftspråkliga världen (Utvecklingsdepartementet, 2010). Rollen som förskolan har är att 

stödja barnen när de utforskar sin omgivning, istället för att ta över de pedagogiska traditioner 

som finns i skolan. Förskolans uppdrag kan ses som en del i ett större uppdrag som handlar 

om att läs- och skrivförmågan ska fortsätta att utvecklas hela livet. Genom förskolans 

verksamhet kan en miljö erbjudas som ger möjligheter till läsande och skrivande tillsammans 

med andra, vilket möjliggör skriftspråklig socialisation. I förskolan får barnen möjlighet att 

delta i läsande och skrivande som en kulturell verksamhet (Jennfors och Jönsson, 2010).  

 

2.2 Begrepp  

Bilderbok: är en benämning som man använder sig av när man talar om böcker som har 

illustrationer som har en viktig bit för bokens innehåll. Bilderboken används som en 

genrebetäckning för böcker som riktar sig emot yngre barn (Nationalencyklopedin, 2015). I 

Edwards (2008) bok Bilderbokens mångfald och möjligheter framställs bilderboken som en 
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”skönlitterär berättelse, alltså inte till exempel faktaböcker eller rim och ramsor, som 

framställs genom en kombination av text och bild” (Edwards, 2008. s.66).  

 

Pedagog: i arbetet så kommer jag att använda mig av ordet pedagog med det ordet så syftar 

jag på alla som jobbar inom förskolans verksamhet, oavsett vilken utbildning. Ordet pedagog 

kan syfta både på barnskötare och förskollärare som är aktiva inom förskolan.  

 

Språkutveckling: en levande process som sker hos barnet för att lära sig att förstå språket och 

börja kommunicera med omvärlden. Kommunikationen kan se ut på olika sätt både med 

verbalt språk och med kroppsspråk. Språkutveckling kan ske både enskilt men även 

tillsammans med andra i sociala sammanhang. 

 

Literacitet: börjar när vi människor erövrar något som handlar om vårt språk. Det kan vara 

läsande, olika tecken eller samtal med andra människor. Literacitet är något som skapas 

tillsammans med andra människor (Björklund, 2008). 

 

2.3 Tidigare studier 

Maria Simonsson (2004) har genomfört två studier där den tidigare av de två studierna 

handlade om barns bilderboksanvändande. I den senare studien som jag kommer att beskriva 

nedan så har hennes fokus legat på få syn på hur pedagoger resonerar kring 

bilderboksanvändning i förskolan. Tanken med hennes arbete är att visa på pedagogers tankar 

och resonemang som utgör grunden för deras handlande i det praktiska arbetet med böcker i 

förskolan. I Simonssons (2004) studie som har genomfört så har hennes resultat visat på att 

det är pedagogerna på förskolan som ska föra in bilderböcker som är bra för barnen. Med bra 

böcker så menar pedagogerna att sådana böcker som inte verkar skrämmande eller oroande. 

Pedagogerna ser bilderboken som ett självklart pedagogiskt verktyg att använda sig av på 

förskolan. Pedagogerna ser till att varje barn på förskolan får en daglig aktivitet av bokläsning 

med medföljande samtal. I sin studie visar Simonsson (2004) på hur pedagogerna vill ha 

kontroll över vilka böcker som kommer in i förskolans verksamhet. Med det i åtanke så tänker 

sig Simonsson att bra böcker är med och skapar bra barndomar och bra framtida 
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samhällsmedborgare. Pedagogerna vill alltså visa barnen vad som är bra för dem, där de 

undviker sådant som kan verka skrämmande eller oroande.  

Simonsson (2004) har även tittat på hur barnen själva använder sig av bilderböckerna. Barnen 

använder sig av bilderböckerna i olika processer där de använder sig av bilderböckerna som 

inspiration eller idékällor till sina egna aktiviteter (både individuellt och i samspel med 

andra). I avhandlingens exempel så har man kunnat se att barnen bara agerar som lyssnare vid 

de tillfällen då pedagogerna erbjuder högläsning under dagen på förskolan. Utan att 

förskolebarnen aktivt med hjälp av bilderböckerna skapar aktiviteter som de använder sig av 

för att skapa mening och betydelse. Ett annat resultat ifrån avhandlingen är att barnen går i 

dialog med bilderboken, både tillsammans med andra barn men även själva. När de själva går 

in i dialog med boken så är det för att kunna få tid för sig själv att sitta och läsa och bläddra. 

Men när de går i dialog med bilderboken med andra barn så är det för att använda sig av det i 

leken, sampel och relationer (Simonsson, 2004). 

Simonsson (2004) hävdar att bilderboksanvändandet utgör en integrerad del av det sociala 

livet som finns i förskolans vardagliga verksamhet.    

Björklund (2008) har som fokus i sin avhandling att ta reda på hur barn erövrar och uttrycker 

literacitet i det vardagliga livet. En frågeställning som Björklund hade var att titta på barns 

delaktighet i literacitet aktiviteter och hur barnen agerar. Björklund ser i sin avhandling att 

barnen agerar som sina egna mästare över sin literacitet. De tar för sig och erövrar det som 

förskolan erbjuder i form av vuxenresurser och bland det material som finns i verksamheten 

men framför allt så skapar de nya sätt att agera i sin litteracitet. Studien visar på att barnen 

själva kan använda sin literacitet på skiftande sätt, i de literacitethändelser som barnen erfarit 

från förskole kulturen men att de omformar och skapar egna litracitetpraktiker.  

Det kunskapsbidrag som Björklund (2008) kan bidra med i bakgrund mot hennes studie listar 

hon i punkter: 

 Berättande och läsande existerar utan inbördes ordning 

 Berättarkunskap erövras  

 Barnen föredrar att läsa böcker med ett mer komplext innehåll 

 Barnen inhängnar sin litteracitetpraktik 

 Barnen konstituerar sig som berättare, läsare och skrivare (jfr performativer) 

 Ett litteracitetsmanifest skapas (s.238) 
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Björklund lyfter att litteracitet är något som har en tydlig plats i barnens vardag, vilket kan 

förmedlas till omgivningen genom att de är med och skapar, deltar, bidrar, interagerar och 

kommunicerar i litteracitethändelser och littracitetpraktiker. I Björklunds (2008) avhandling 

beskriver hon att litteracitet tidigare har innehållit sånger, ramsor, sagor och berättade. Men 

även när barnen ängar sig och språk och andra handlingar som innehåller bokstäver och andra 

tecken.  

 

En synvinkel som Edwards (2008) lyfter är inte bara den språkliga delen som barn kan lära 

sig med hjälp av böcker och bilderböcker så kan man också utmana barnens sociala och 

emotionella utveckling. Med hjälp av den litteratur som finns så kan man i barngruppen 

diskutera olika känslor. Med hjälp av de karaktärer som finns i barnens böcker så kan de 

känna igen sig och få en ökad medkänsla. Varför språket är så viktigt att få med sig redan 

ifrån förskoleålder, är för att språk och identitets utveckling hänger samman lika mycket som 

språk och lärande gör (Skolverket, 2010). Edwards (2008) beskriver att vara språklös är lika 

som att vara maktlös, hon skriver vidare att barn som har ett mer välutvecklat språk har lättare 

att lösa konflikter samt för att kunna argumentera för sin sak och göra sig förstådd bland barn 

och vuxna.   

 

Det finns idag fördomar om bilderböcker som Nikolajeva (2000) tar upp i sin bok 

Bilderbokens pusselbitar, där hon lyfter att bilderböcker ofta ses som småbarnsböcker och att 

de riktar sig emot de allra yngsta barnen som inte har lärt sig att läsa än. Något som följer i 

samma spår som den fördomen är att bilderböcker skulle vara ”enkla”, att många inte tar 

bilderboken på allvar.  Nikolajeva betonar vikten av bilderbokens komplexitet, att 

bilderböcker erbjuder utmaningar för läsarens estetiska känsla och intellektuellt. Att ibland de 

bilderböcker som finns så finns de böcker som tilltalar de allra minsta men även ”böcker som 

inte ens litteraturstuderande tillgodoser sig helt vid första försöket” (Nikolajeva, 2000. s.263). 

Bilderböckerna tilltalar läsare på många olika nivåer och är flersiktad och mångdimensionell 

och att varje dimension är lika intressant att studera. En bilderbok använder sig av två olika 

sätt att kommunikationsnivåer, det verbala och det visuella.   

 

 



 

8 

 

2.4 Teoretisk utgångspunk 

Jag har valt att utgå ifrån en sociokulturell teori eftersom förskolan är en arena där många av 

aktiviteterna sker tillsammans med andra barn och vuxna i ett socialt sammanhang. Den 

sociokulturella teorin valde jag också dels för att en av mina frågeställningar handlar om hur 

pedagoger ser hur man kan arbeta med bilderboken som verktyg i barns språkutveckling, 

eftersom det sker i ett samspel mellan barn och pedagog anser jag att den sociokulturella 

teorin är relevant att utgå ifrån. En grund som den sociokulturella teorin vilar sig emot är de 

levda erfarenheterna som har betydelse för den mänskliga utvecklingen (Kroksmark, 2011), 

här får man då tänka att alla barn har olika erfarenheter med sig när de kommer till förskolan 

och att förskolan ska anpassas efter de barn som finns på förskolan. Då får verksamheten 

planeras så att den passar alla individer som befinner sig i verksamheten. Ett fokus som ligger 

i den sociokulturella teorin är det fokus som man lägger på samspelet mellan kollektiv och 

individ (Säljö, 2014). Inom den sociokulturella teorin ser man på lärande som något som sker 

i alla situationer, oavsett om det är händelser som är avsedda för att man ska lära sig eller om 

det är i vardagliga situationer och att man kan lära sig av varandra och dela med sig av sina 

egna erfarenheter. Inom den här teorin så ”betonas att omvärlden tolkas för oss i gemensamma 

och kollektiva mänskliga verksamheter” (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008, 

s.31). Vilket innebär att världen som vi uppfattar den och förstår den blir till i sociala 

sammanhang. Språket inom den sociokulturella teorin ses som ett verktyg som vi människor 

använder för att kunna förmedla våra tankar och idéer. Man ser språket som viktigt eftersom 

det är en länk mellan oss människor (Elfström m.fl., 2008).   

 

Någon som har haft en stor betydelse för den sociokulturella teorin är Lev S. Vygotskij. Han 

beskrev något som man kallar den proximala utvecklingszonen. Med det menade han att med 

hjälp av de personer eller saker vi har i vår närhet så kan vi klara av saker som vi inte annars 

hade klarat av. Man kan se på det så här, att om man har svårt att klara av en uppgift men man 

tar man hjälp av en kamrat för att tillsammans lösa den uppgiften. När man sedan har klarat 

uppgiften så har man erhållit den kunskap som krävs för att klara av uppgiften själv. Vygotskij 

menade att det var i samspel med andra som kunskapen blev till (Kroksmark, 2011). Den 

proximala utvecklingszonen nås tillsammans av någon i sin närhet och eftersom förskolans 

aktiviteter ofta sker i sociala sammanhag tillsammans med andra barn och vuxna. Läsningen 
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som sker på förskolan sker ofta tillsammans med en större grupp barn och leder till 

diskussioner och frågor bland barnen.  

 

Ett annat begrepp som betonas inom den sociokulturella teorin är kunskapsartefakter. En 

artefakt kan beskrivas som en produkt av den sociokulturella miljön som vi lever i. Det är 

med hjälp av dessa artefakter som vi kan ta hjälp av för att utvecklas. Vårt talade språk ses 

som en intellektuell artefakt inom den sociokulturella teorin, som vi människor använder oss 

av för att förmedla olika tankar, känslor och minnen (Kroksmark, 2011). En sak som 

Kroksmark (2011) lyfter är att tanken med kunskapsartefakter är att människan inte bara 

utnyttjar språkliga och fysiska verktyg utan även utvecklar dem. Ett sådant exempel kan vara 

datorer och internet, vilket har gjort att vi människor kan kommunicera på ett nytt sätt 

(Kroksmark, 2011).  

 

I mitt arbete så kommer bilderboken att ses som en kunskapsartefakt som barnen eller 

pedagogerna använder sig av för att utveckla språket hos barnen.  

 

3. Metodologisk ansats och val av metod 
 

3.1 Val av metod 

 
Syftet med arbetet är att belysa användandet av bilderboken som redskap för språkutveckling i 

förskolan. Detta undersöks genom att studera pedagogers syn på användandet av bilderböcker. 

Med det i åtanke så har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Varför jag valde att 

använda mig av kvalitativa intervjuer är för att jag vill få reda på pedagogernas egna tankar 

och uppfattningar kring användandet av bilderboken. En annan anledning till att jag valde att 

använda intervjuer var för möjligheten att få ställa följdfrågor till respondenten, och att få vara 

närvarande för att kunna få syn på vilket kroppsspråk respondenten hade vid intervjun. En 

form av kvalitativ intervju är en semistrukturerad intervju. Som Bryman (2011) tar upp så 

använder man sig av en intervjuguide i semistrukturerade intervjuer. I intervjuguiden så finns 

det specifika teman som man kommer at beröra under intervjun, men att frågorna inte behöver 

följa en specifik ordning. Även Johansson & Svedner (2006) betonar att frågor kan variera 
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ifrån varje enskild intervju. Bryman (2011) skriver vidare att under intervjun så kan man ställa 

frågor som inte finns med i intervjuguiden, beroende på de svar som respondenten ger för att 

få ett så utförligt svar som möjligt. En kvalitativ metodik som Backman (2008) beskriver det, 

så kännetecknas det av att resultatet eller utsagorna man får är verbala och består av det talade 

ordet. Något som man ska tänka på när man utformar en intervjuguide skriver Bryman (2011), 

är att man skapar en ordning av de teman som man vill ta upp under intervjun så att de följer 

varandra på ett bra sätt men att man får vara beredd på att de kan variera under olika 

intervjuer. Man får tänka på att använda ett språk som är begripligt. De frågorna som man 

ställer under intervjun ska inte vara för specifika utan de ska vara mer av öppen karaktär. De 

frågor som man ställer ska helst inte vara ledande frågor. Ostrukturerade intervjuer användes 

för att respondenterna skulle få chans att svara fritt utefter sina egna tankar och erfarenheter. 

Jag valde att inte använda en kvantitativ metod för att i mina frågeställningar så vill jag få 

reda på pedagogernas egna tankar och uppfattningar kring användandet av bilderboken. 

Fördel med att använda kvalitativ metod är att man får djupare svar och får en chans att ställa 

följdfrågor, nackdel som kan förekomma är att det kan ta långtid beroende på hur många 

intervjuer man ska genomföra och vart de ska genomföras. Det kan vara svårt för 

respondenten att få tid till intervjun under sin arbetsdag. Det går att använda kvantitativ metod 

men jag kände att de svar som jag skulle få inte hade blivit tillräckliga eftersom med 

intervjuer så fick jag möjlighet att ställa följdfrågor. Enligt Bryman (2011) så använder man 

sig av kvantitativa metoder om man vill få svar, som kan kodas och bearbetas snabbare. När 

man använder sig av kvantitativa metoder så kan man få in fler svar, om man använder sig av 

enkäter till exempel istället om man använder sig av intervjuer. Fördelar med att använda 

kvantitativa metoder är att man kan få ett bredare svar som kan säga något om ett större 

område, man får in fler svar på sina frågor. Nackdelar kan vara att man inte får in tillräckligt 

med svar och får skicka ut sina frågor en gång till. Man har ingen möjlighet till följdfrågor om 

man använder sig av enkäter tillexempel.  

 

3.2 Urval 

Valet av förskolor skedde via mina kontakter sedan tidigare genom VFU perioderna under 

utbildningens gång. Vilket kan innebära problem så som att de känner sig ”tvingade” att ställa 

upp. Men jag gjorde det tydligt att man frivilligt fick ställa upp på intervjuer. Jag valde att inte 
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intervjua personal som jag hade arbetat med under mina VFU perioder utan frågade istället 

andra pedagoger på andra förskolor. Eftersom min studie riktar in sig på pedagoger som arbe-

tar med de yngsta barnen i förskolans verksamhet så har jag kontaktat de avdelningarna som 

har yngre barn i sin verksamhet. Undersökningen skedde på två olika förskolor i ort i Mel-

lansverige. Pedagogerna gav sitt samtycke till att delta i intervjun genom att skriva under en 

samtyckesblankett. Jag är medveten om att jag har få svar med i min studie men på grund av 

tidsbrist så valde jag att gå vidare med mina tre intervjuer.   

 

3.3 Genomförande av intervjuerna 

Jag valde att göra tre intervjuer med yrkesaktiva pedagoger som jobbar med de yngre barnen i 

förskolans verksamhet. Som ett första steg till att komma igång med mina intervjuer så kon-

taktades förskolechefen som fanns på det området som hade de avdelningarna med rätt ålder 

för min studie. Jag tog kontakt med de olika avdelningarna som hade barn i de åldrar som mitt 

arbete handlar om, och informerade att jag gärna komma ut och intervjua någon som arbetade 

där. Avdelningarna som jag tog kontakt med befinner sig i en ort i Mellansverige. De fick över 

telefon reda på vad det skulle handla om och att det skulle ta mellan tjugo till trettio minuter. 

Väl på plats så fick de som skulle vara med i intervjun läsa igenom en informations blankett 

och skriva under en samtyckesblankett, om de ville vara med i studien (se bilaga 1).  

Intervjun spelades in på en mobiltelefon för att jag skulle kunna lyssna ordentligt på de svar 

som gavs men även för att kunna ställa bra följdfrågor. En anledning till varför intervjuerna 

spelades in är för att underlätta transkriberingen, för att få pedagogernas egna ord (Bryman, 

2008). Om man hade suttit och skrivit ner det som pedagogerna sa när de sa det så är det lätt 

hänt att man missar specifika ord eller fraser som de använder, för att man inte hänger med. 

Eftersom jag valde att spela in intervjuerna så var det viktigt att intervjuerna skedde på en 

plats där man kunde få lugn och ro, som Bryman (2008) lyfter fram är att om man sitter i en 

miljö som har mycket buller och annat oljud så försämras kvalitén på ljudinspelningen. Under 

intervjuerna så kunde det ske att pedagogerna tog fram några av de bilderböcker som de an-

vänder sig av just nu i verksamheten, och berättade lite om hur de använde sig av de böckerna 

med barnen i barngruppen. Detta upplevde jag underlättade att ta bort allvaret av intervjun, 

när pedagogerna hade något framför sig som de berättade om. Intervjuerna som genomfördes 

spelades in för att kunna underlätta arbetet under intervjun. Med hjälp av ljudinspelning så 
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kan man under intervjun fokusera på hur de svarar på de frågor som ställs, för att kunna ställa 

bra följdfrågor. Det användes också så att jag skulle kunna fokusera på samtalet som blev 

(Bryman, 2011, Johansson & Svedner, 2006).  Bryman (2011) betonar att det kan vara svårt 

att hinna skriva ner allt som sägs under intervjutillfället, så det underlättar om man använder 

sig av ljudinspelning. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Informationskravet, det här kravet kommer jag att förhålla mig till innan jag börjar med min 

datainsamling. Jag kommer att informera alla som kommer att vara inblandade i min studie 

om vad studien kommer att handla om samt vad som kommer att krävas av dem. De blev in-

formerade om att intervjun kommer att spelas in, och hur data som samlas in kommer att han-

teras. Jag kommer att ta kontakt med förskolechefen som befinner sig på det område som jag 

kommer att genomföra min studie, för att sedan kunna ta kontakt med de pedagoger som 

kommer att ställa upp på min intervju. Pedagogerna blev informerade av muntligt samtal men 

även av en informations blankett (bilaga?).  

 

Samtyckeskravet, jag kommer att förhålla mig till det som avhandlas om samtycke. Att den 

datainsamling som kommer att ske inte får starta innan man har fått samtycke av de som 

kommer att delta i min studie (Löfdahl, 2014).  Innan personerna ger sitt samtycke så ska de 

få veta att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien utan förklaring (Vetenskaps-

rådet, 2011).  

 

Konfidentialitetskravet, hänsyn till det här kravet tas genom att alla de som är med i min 

studie kommer att få vara anonyma. Detta innebär att jag kommer att behöva avidentifiera de 

personer som deltar och orterna som förskolorna ligger i. De pedagogerna som är med i mina 

intervjuer kommer att få andra namn när jag publicerar mitt resultat för att det inte ska kunna 

att ta reda på vilka som har varit med i min studie (Löfdahl, 2014). Något som Vetenskapsrå-

det (2011) tar upp är att man kan använda sig av kodlistor för att kunna avidentifiera de per-

soner som väljer att vara med i studien.   
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Nyttjadekravet, tar hänsyn till att genom datan som samlas in kring studien bara kommer att 

användas i denna studies syfte. Efter att resultatet är publicerat och jag har fått godkänt på 

mitt arbete så kommer allt material att förstöras som har samlats in under arbetes gång (Veten-

skapsrådet, 2011).  

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

Begreppet validitet kan beskrivas med att i vilken utsträckning man verkligen undersöker det 

man har tänkt att undersöka ifrån början. Om man ser begreppet validitet som ett begrepp som 

beskriver i vilken utsträckning man mäter något så handlar reliabilitet om hur något mäts 

(Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Om reliabiliteten (mätningarna) i ett arbete är dåligt 

genomförda så spelar det ingen roll om validiteten har en hög validitet. För att kunna öka reli-

abiliteten i en studie så kan man låta någon annan pröva att göra om en del eller delar av den 

studien som redan har genomförts, för att kunna se om resultaten blir de samma (Bjereld m.fl., 

2009). I min studie så användes kvalitativa intervjuer med aktiva pedagoger i förskolans verk-

samhet. Svaren man får under en intervju kan bero på många olika saker, det kan bero på vil-

ken kontakt jag som intervjuare får med den som intervjuas. Eftersom det genomfördes inter-

vjuer med tre stycken pedagoger så kan inte det resultat som presenteras generaliseras över 

hela kommunen utan det resultat som presenteras kan bara stå för de som har valt att ingå i 

min studie eftersom jag ville få reda på hur pedagogerna själva ser på användandet av bilder-

böcker. Jag är väl medveten om att tre intervjuer inte är tillräckligt många för att kunna visa 

på ett resultat som sträcker sig över en hel kommun utan vill påpeka det ytterligare att de svar 

som kommer att visas bara kan stå för de som valde att vara med i min studie. Men på grund 

av tidsbrist och brist på pedagoger som kunde ställa upp så var jag tvungen att gå vidare med 

mina tre intervjuer.     
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4. Resultat och analys 
 

Under den här rubriken så kommer resultatet av min studie att skrivas fram. Under 

intervjuerna användes ljudinspelning för att underlätta arbetet med transkriberingen. 

Intervjuerna skedde vid tre olika tillfällen under en och samma dag. De pedagoger som har 

deltagit i studien kommer att få fiktiva namn, namnen som användas är Hanna, Sara och Lisa. 

Hanna har varit i förskolans verksamhet i 16år, Sara har varit där i 18år och Lisa har jobbat 

där i 6år.  

4.1 Hur ser ni på användandet av bilderböcker? 

Hanna svarar att hon ser positivt på att använda bilderböcker i sin verksamhet med barnen. 

Hanna berättar vidare att hon ser bilderböckerna som ett verktyg för att hjälpa barnen med sin 

språkutveckling, med hjälp av bilderböcker så utvecklas språket visuellt. Hon beskriver det 

som att barnen ser bilden och texten men även att de använder tecken som stöd för att hjälpa 

de barn som inte har fått det verbala språket. Hanna säger att med hjälp av bilderböcker så kan 

barnen även få ämnens kunskaper inom ett specifikt ämne som de arbetar med just nu.  

Sara säger att vi på vår avdelning använder oss av böcker ofta i vårt arbete. Vi använder oss 

speciellt mycket av babblarna, det är de böckerna som vi jobbar med just nu. Så vi ser 

bilderböcker som något som hjälper oss i vårt arbete med barnen.  

Lisa lyfter att de ser positivt på bilderböcker i sitt arbetslag, när det gäller att arbeta med 

barnen. Lisa berättar att barnen själva tar initiativ till läsning av bilderböcker. 

 

4.2 Arbetet med bilderböcker som verktyg i barns språkutveckling  

Hanna berättar i arbetet med barnen kring bilderböckerna så använder de sig av Babblar 

böckerna i stor utsträckning. Förutom att bara läsa och titta på bilderna så säger hon at de 

använder sig av tecken som stöd under tiden som de läser. Hon lyfter även att de arbetar 

dagligen med bilderböcker i barngruppen, att de läser innan de har lunch. När vi arbetar med 

bilderböckerna så kan det se olika ut, ibland så läser vi boken pärm till pärm och ibland så 

händer det att vi bara sitter och pratar omkring de bilder som vi har framför oss. När vi pratar 

runt bilderna så kan det hända att vi sjunger en sång som berör bilden. En sak som händer när 

vi pratar runt bilderna är att vi får in barnens egna erfarenheter, som exempel så har vi en bok 
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som har cyklar i sig brukar barnen peka och säga att det är mammas cykel eller att det är min 

cykel. Något som vi tänker på när vi använder oss av bilderböcker och pratar med barnen 

överlag är att använda vanligt språk, inte använda sig av bebisspråk.  

Sara beskriver att deras arbete med bilderböckerna kommer mest spontant om de inte har 

något specifikt tema som de känner att de behöver lyfta i barngruppen. Sara säger att när de 

vill ta upp något speciellt så kan det vara så som matematik till exempel, då lägger de fokus 

på bilderböcker som hjälper de att ta upp det temat. ”När vi sitter med barnen och böckerna 

framför oss och läser så kan det ibland se ut på lite olika sätt”. ”Det händer att vi läser texten 

som finns till bilderna och om vi skulle glömma att säga något ord så är barnen snabba att 

fylla i det”. Sara berättar att de använder sig också av tecken som stöd i barnens 

språkutveckling, det använder de sig även av när vi sitter och pratar kring de bilder som finns. 

Saras arbetslag ser att det sker en utveckling hos barnen när vi använder oss av bilderböcker, 

barnen kanske inte har det verbala språket än men med hjälp av tecken som stöd så ser vi att 

ordförståelsen finns hos barnen och att den utvecklas.   

Lisa berättar att när de använder sig av bilderböcker så är det mest vid planerade tillfällen 

under dagen. De planerade tillfällen som blir till under dagen är när de har läsvila för barnen. 

Lisa säger att de inte alltid använder sig av bilderboken i läsvilan utan de använder boken på 

ett lite annorlunda sätt. Hon berättar att hon tar kort på alla bilder som finns i boken med 

Ipaden som finns på avdelningen som hon sedan visar upp på en tv skärm med hjälp av apple-

tv. Detta underlättar arbetet när man har större barngrupper som är med och läser. En bok som 

de har jobbat en hel del med just nu är Vännerna i kungaskogen, det är en bok som handlar 

om hur man ska vara en bra kompis. När de har läst ett kapitel i den boken så går dem tillbaka 

och tittar på vad som hände och hur man ska vara som kompis. ”Innan vi började använda oss 

av den här boken så hade problem i barngruppen med att det knuffades och puttades, men 

efter att vi har använt oss av Vännerna i kungaskogen så har vi fått en bättre stämning i vår 

barngrupp”.  På avdelningen har de ett barn med annat modersmål så då lånade de böcker som 

var på hens språk och använde sig av e-böcker som barnet fick lyssna på. Det har lett till att 

barnet i fråga har blivit mer intresserad av alla sorters böcker som finns på vår avdelning.   
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4.3 Hinder och möjligheter i arbetet med bilderböcker  

Hanna tycker att tiden inte riktigt finns där för att kunna ta den tid som det behövs för att 

kunna sitta med barnen och samtala kring boken. Miljön som vi har på vår avdelning är inte 

så inbjudande för att barnen ska kunna sitta i lugn och ro med en bok. Men Hanna berättar att 

de ser att barnen själva börjar ta mer initiativ till att sätta sig med en bok och bläddra i den. De 

ser också att barnen brukar sätta sig tillsammans och titta i böckerna oh tala om för varandra 

vad som finns på bilderna. Vi har märkt att deras språk har blivit bättre när de sitter med 

böckerna, för att när de talar om förvarandra om bilderna de tittar på så har deras förklaringar 

blivit mer utförliga, ”det som först bara va en bil har blivit till en röd sportbil i barnens 

förklarningar”. Vi ser också att barnens ordförståelse har blivit bättre, även hos de barnen som 

inte har et verbala språket än så använder de tecken för att visa oss vad de menar. ”Lägger vi 

grunden redan i förskolan att läsa så förhoppningsvis så följer det senare i livet, viljan att 

läsa”.     

Sara förklarar att möjligheten för barnen att sitta själva och titta i böckerna finns på morgonen 

eller när vissa av barnen ska sova efter lunch, det är då som barnen kan få en lugnare stund för 

sig själva. En faktor som bidrar till att läsningen inte sker så mycket som Sara hade hoppats är 

att tiden inte räcker till. Om man sätter sig med några barn och en bok som barnen vill läsa så 

händer det väldigt ofta att det kommer andra saker emellan, så man får inte så ofta läsa 

färdigt. ”Jag tycker att det är bra att läsa för barnen inte bara för språkets skull utan även för 

deras fantasi”.  

Lisa berättar att det är svårt att få tid att sätta sig med att läsa böcker för ett enskilt barn, då 

försöker vi oss av vår Ipad där vi har våra e-böcker som barnen kan få lyssna på. En annan 

sak som bidrar till att det är svårt att kunna sätta sig med barnen och läsa är att barngruppen 

som vi har är för stor. Det är svårt för baren att få lugn och ro. Men både bilderböckerna och 

Ipaden finns tillgängliga för barnen under dagen så de väljer själva när de vill sätta sig med en 

bok. ”Jag tycker att vi har en kass miljö när det gäller att försöka få en lugn stund för barnen”. 

Det är utformningen av lokalerna som gör det svårt.   
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4.4 Analys 

4.5 Hur ser ni på användandet av bilderböcker? 

Under min studie så visade det sig att alla som deltog i intervjuer såg användandet av 

bilderböcker som något positivt att använda sig av i sin verksamhet. Pedagogerna lyfte i sina 

svar att med hjälp av bilderböcker så kan barnen skapa sig olika ämneskunskaper beroende på 

om de valde att arbeta inom ett tema. Bilderböckerna ses som någonting som kan hjälpa 

pedagogerna i sitt arbete med barnen. Något som skilde sig i svaren var att det var bara Hanna 

som nämnde arbetet med barns språkutveckling. Om vi kopplar det här till den sociokulturella 

teorin om att vi lär oss tillsammans med andra i sociala sammanhang, så kan barnen ta hjälp 

av varandra för att nå sin proximala utveckling zon i arbetet med bilderböcker. Eftersom alla 

pedagogerna lyfte att de har svårt att få tid att sitta med enskilda barn att läsa så blir det ofta 

att fler barn åt gången får ta till sig samma bok. Vilket ledde till att barnen började diskutera 

med varandra om det som fanns i bilderboken, och satte ord på det som fanns framför dem. 

Om jag kopplar tillbaka till syftet för den studien som var att belysa användandet av bilder 

boken som redskap för språkutveckling i förskolan så ser alla de pedagoger som deltog i min 

studie positivt på användandet av bilderböcker för språkutvecklingen.     

4.6 Arbetet med bilderböcker som verktyg i barns språkutveckling 

I pedagogernas svar när det gällde hur de arbetar med bilderböckerna i barngruppen så fanns 

det både likheter och skillnader i deras svar. De likheter som går att finna är att pedagogerna 

använder sig av både spontana aktiviteter, men även planerade aktiviteter som kunde vara vid 

lite mindre samlingar eller att de använder sig av läsvila med de barn som inte ska sova. Både 

Hanna och Sara berättar att de använder sig av tecken som stöd när de arbetar med 

bilderböckerna. De använde tecken som stöd för att hjälpa barnen att kunna utrycka sig även 

om de inte har hunnit fått ett välutvecklat verbalt språk. I Saras och Hannas svar så kan man 

se att det arbetar på ett liknande sätt med bilderböckerna i barngruppen. De berättar att de 

läser texterna som finns till bilderna men även att de ibland tittar på bilderna och samtalar 

med barnen kring bilderna. Något som skilde sig i Lisas svar gentemot Hannas och Saras var 

att Lisa använder sig av en Ipad när hon ska läsa på läsvilan. Lisa använder sig av en teknik 

som finns tillgänglig på förskolan för att underlätta läsningen när de har en större barngrupp. 

Hon använde sig av skärmdubblerning för att komma undan det bråk och stök som kunde 

uppstå när barnen vill titta på bilderna samtidigt. Men även Lisa berättar att det kan se olika 
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när de sitter med boken framför sig, beroende på om de läser pärm till pärm eller och de pratar 

om bilderna. Här kan man se att bilderboken används som artefakt för att skapa kunskap kring 

specifika ämnen men även för att införskaffa kunskap kring språket som används. Men om vi 

tittar på hur Lisa väljer att arbeta när det blir stora barngrupper då använder hon sig av ett 

annat medel för att förmedla det som bilderboken annars gör, vilket visar på att läsning kan se 

ut på olika sätt. Barnen och pedagogerna använder de artefakter som finns tillgängliga för att 

skapa en förståelse för det som sker runt om kring dem.  

4.7 Val/införskaffning av bilderböcker  

När det gällde att införskaffa nya böcker till avdelningen som de tre pedagogerna jobbar på så 

såg det lika ut, de berättar att de använder sig av bibliotek för att låna böcker men utnyttjar 

bokreor när de finns för at köpa nya böcker. Alla tre berättar att de väljer böcker utifrån om de 

arbetar med ett specifikt tema, för då letar de extra efter böcker som handlar om det ämnet. 

Sara talar om att de även tittar på vad barnen har för intressen för att kunna välja böcker till 

barnen utifrån det. Medan Hanna berättar att de inte bara köper en bok för bokens skull utan 

att de har en tanke bakom just den boken. Lisa lyfter att på deras avdelning lägger de ingen 

större tanke bakom vilka böcker som finns tillgängliga för barnen men de försöker att ha en 

bred variation bland de böcker som finns. Hon berättar också att när de går till biblioteket och 

barnen följer med så får barnen vara delaktiga i valet av böcker som ska lånas till 

avdelningen. När de involverar barnen i införskaffning av nya böcker så kan det påverka deras 

proximala utvecklings zon genom att ju säkrare och tryggare barnen blir i sin språkutveckling 

så kommer barnen att välja böcker som utmanar de lite mer för varje gång. Även att de får 

välja böcker som väcker deras intresse som leder till att barnen läser mer.  

4.8 Hinder och möjligheter 

Ett hinder som pedagogerna ser i arbetet med bilderböcker är att tiden inte räcker till, det finns 

inte tid för att kunna sätta sig och läsa med en mindre grupp barn. När de har satt sig och ska 

börja läsa så är det ofta att något annat kommer emellan så att de får avsluta och ta hand om 

de andra som sker. Förutom då de har inplanerade aktiviteter. Ett annat hinder som de ser är 

hur miljön är uppbyggd på avdelningen. Miljön som de beskriver den lockar inte till en lugn 

skön stund med en bok. En möjlighet som Lisa ser är att använda sig av Ipaden i sitt arbete 

med bilderböcker. De ser att barnen själva börjar ta initiativ till böckerna som finns på 

avdelningen, de sätter sig och bläddrar och läser både individuellt men också tillsammans 
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med andra barn. Pedagogerna ser att barnen förklaringar och samtal kring bilderna i böckerna 

har blivit bättre och mer utförliga. Med hjälp av tecken som stöd och bilderna så har barnens 

ordförståelse har utvecklats, även om de inte har det verbala språket så kommunicerar de med 

tecken.  

4.9 Slutsats  

Utifrån de svaren som ha redovisats i resultatet så kan slutsatsen dras att pedagoger i 

förskolans verksamhet arbetar aktivt med bilderböcker i barngruppen. För att koppla till 

arbetets frågeställning, hur arbetar pedagoger med barns språkutveckling utifrån bilderboken 

som verktyg? Då kan man se att pedagogerna arbetar dagligen med bilderböcker för att hjälpa 

barnen att utveckla sitt språk, det kan ske under planerade aktiviteter eller spontana händelser 

under dagen på förskolan. De pedagoger som var med i studien arbetade på ett liknande sätt 

med bilderboken. De la stor vikt vid att ge barnen högläsning under dagen men även låta 

barnen prata fritt runt de bilder som fanns i böckerna.  
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion av resultat  

I det resultat som kom fram i min studie så kan man se några skillnader som finns om man ska 

jämföra med de studier som jag skrev om i det första kapitlet. I den studien som Simonsson 

(2004) har skrivit så tar hon upp att pedagogerna vill att barnen ska använda böcker som är 

bra för dem. Vilket kan medföra att barnen själva får vara med att påverka vilka böcker som 

finnas tillgängliga för dem på förskolan. Om vi tittar på det resultat som jag fick fram så 

berättar pedagogerna att de också ibland väljer själva (eller i arbetslaget) vilka böcker som de 

kommer att arbeta med och som kommer att finnas tillgängliga för barnen. Men de lyfter 

samtidigt att de tar med barnen till biblioteket för att de ska få vara med att få välja böcker. 

Vilket kan spegla pedagogernas sätt att se på barnen som kompetenta, att de får vara med att 

påverka sin situation på förskolan. Simonsson (2004) skriver att pedagogerna i hennes studie 

arbetade så att alla barnen som var på förskolan skulle få en stund med högläsning varje med 

efterföljande samtal kring det som de hade läst. De som deltog i min studie beskriver att de 

försöker att alla barn ska få högläsning varje dag, men det kan ske vid olika till fällen under 

dagen. Under vissa dagar var det svårt att få ihop tid så att de kunde sätta sig ner och läsa 

tillsammans med barnen. Nikolajeva (2000) skriver att bilderboken använder sig av två 

kommunikations vägar den verbala och den visuella. Även fast de pedagoger som jag har 

intervjuat inte säger det rätt ut så kan man se att barnen dras till det visuella som 

bilderböckerna har att erbjuda. Pedagogerna berättar att de inte alltid läser texten som finns 

till bilderna utan bara kan sitta och titta och samtala kring de bilder som finns i böckerna.  En 

annan sak som kom fram i min studie var att barnen ofta sätter sig självmant och bläddrar i de 

böcker som finns tillgängliga, både enskilt och tillsammans med andra barn. Något som även 

Simonsson (2004) tar upp i sin avhandling att barnen går i dialog med böckerna och de andra 

barnen.  

5.2 Metoddiskussion 

I min studie så valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Det var den metod 

som kunde hjälpa mig att få svar på de frågor som jag ville få svar på. Med tanke på att man 

utgår ifrån en grund med frågor men man kan även ställa frågor som man kommer att tänka på 
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beroende på vilka svar som respondenterna ger. Fördelarna som jag såg med att använda 

semistrukturerad intervju var att man får svar på pedagogernas tankar och funderingar kring 

arbetet med bilderböckerna. Hur pedagogerna tänkte kring de val som de gjorde när de valde 

vilka bilderböcker som skulle finnas i deras verksamhet. En annan fördel som finns med att 

arbeta med intervjuer är att man kan lättare anpassa sig efter när pedagogerna har tid för att 

kunna svara på frågorna. Nackdelar som finns med att arbeta med intervjuer är att de är 

tidskrävande och även fast man kan anpassa sig efter pedagogerna så kan fortfarande vara 

svårt att få tid beroende på om man får ta in vikarier eller inte. Kan vara svårt att kunna ta tid 

till intervjuer om man är kort om personal i verksamheten.  

Om man hade valt att använda sig av observationer som metod för att få in sitt empiriska 

material så hade man nog fått syn på liknande saker som jag fick med semistrukturerade 

intervjuer. Men med observationer så skulle man få syn på hur pedagogerna arbetar med 

bilderböckerna i barngruppen, men man hade inte fått med deras tankar och funderingar kring 

hur de tänker runt arbetet med bilderböckerna, vilket som var fokus med studien som hr 

genomförts. Men den största skillnaden mellan observationer och intervjuer är att med 

observationer får man syn på hur de jobbar med bilderböcker, medans med intervjuer får reda 

på vad de säger hur de jobbar med bilderböcker. 

 

 

5.3 Forska vidare 

En sak som hade varit intressant att göra hade varit om man skulle genomföra en studie där 

man fokuserar på hur barnen själva använder sig av bilderboken i sin språkutveckling. Att 

man då genomför en observationsstudie på barnen som befinner sig i verksamheten. Intressant 

hade också varit om man jämför två olika förskolor med olika pedagogisk inriktning för att se 

om arbetet med bilderböcker ser olika ut. Under mina intervjuer så lyfte pedagogerna att an-

vändningen av Ipads har ökat i verksamheten, att den används för att läsa böcker på. En fråga 

som väcktes då var att undersöka hur stort utrymme har Ipaden i barnens språkutveckling och 

kan den ersätta bilderböckerna?    
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Bilaga 1 

Informations/samtyckesblankett 

Hej! 

Mitt namn är Axxx Bxxxx och studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag håller 

på att skriva mitt examensarbete och skulle behöva komma och intervjua några som arbetar 

inom förskolan. Mitt arbete handlar om hur pedagoger ser på bilderboken som ett pedagogiskt 

verktyg i de yngsta barnens språkutveckling. Under intervjun så kommer jag att använda mig 

av ljudinspelning för att kunna lyssna på svaren igen samt för att kunna fokusera mig på att 

lyssna under intervjun. Jag kommer att förhålla mig till de forskningsetiska principer, vilket 

innebär att kommun, förskolans namn och pedagogernas namn kommer att vara anonyma. I 

mitt arbete så kommer jag att använda mig av fiktiva namn när jag skriver mitt resultat. Det är 

bara jag som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet för att kunna skriva mitt 

resultat av arbetet. När jag är klar med arbetet och har fått godkänt för publicering så kommer 

allt material att förstöras. Medverkan i min studie är helt frivillig och kan få avbrytas när som 

helst. När du har tagit del av informationen och om du vill vara med att delta så skriv gärna 

under och lämna till mig vid intervjutillfället. 

 

Underskrift pedagog   

Vid eventuella frågor så kontakta mig på: 

Mail: xxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

Tack på förhand!  

Mvh Axxxxx Bxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
1. Hur ser ni på användandet av bilderböcker? 

 

2. Hur använder ni er av bilderböcker i arbetet med barnen? 

 

  

3. Hur väljer ni i arbetslaget vilka bilderböcker som ska finnas tillgängliga på avdelning-

en?  

 

4. Vad ser ni för möjligheter och svårigheter i arbetet med bilderboken? 

 

 

5. Vilka möjligheter finns det för barnen att kunna sitta och läsa själva? 

 

6. Vilken tillgång har ni till att införskaffa nya bilderböcker till förskolan? 

 

 


