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Förord 

Att bestiga berg kräver många hjälpande händer och varje hand behövs för att göra det möjligt. 

Återigen har det visat sig att ensam inte är stark. Så vill vi sammanfatta vår resa med denna 

studie. Vi vill framförallt tacka våra stöttande familjer och våra föräldrar. Både ert mentala stöd 

och er förståelse och er fysiska hjälp har varit ovärderligt. Ni är en viktig del i att vi kunnat 

sammanställa och ro i land det här. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare för hennes 

positiva syn och goda tips genom arbetets gång. Sist men inte minst vill vi rikta ett tack till oss 

själva för ett gott samarbete och den glädje det inneburit att få vara två om att dela och 

åstadkommit detta. 

 

  



 

Abstrakt  

Det här är en kvalitativ studie med etnografisk ansats där syftet har varit att studera hur 

pedagogers förhållningssätt påverkar barns aktiva försök till samtalande vid läsning samt utifrån 

ett språkutvecklande perspektiv. Vi har utfört studien på en förskola i Norrland där vi observerat 

fyra pedagoger i den verksamma personalgruppen. Därefter har intervjuer skett där det inspelade 

materialet har synats tillsammans med oss författare i syftet att pedagogen getts möjlighet till att 

kommentera det egna agerandet. Intervjufrågorna har baserats på pedagogens förhållningssätt 

och dess uppfattningar om samtalande som språkutvecklande. Slutna frågor ställda av 

pedagogerna förekom i högre utsträckning än öppna frågor. Pedagogerna besvarade i högre grad 

barnens frågor som handlade om boken än frågor som gällde annat. Samtalen handlade främst 

om bokens handling och det som gemensamt beskrevs som språkutvecklande av pedagogerna i 

intervjuerna var att kunna lyssna, lyfta svåra begrepp som sedan beskrevs betydelsen av. Vår 

slutsats är att pedagogens förhållningssätt ligger som grund och är avgörande för i vilken 

utsträckning som barn ges möjlighet till samtal på ett språkutvecklande sätt utifrån vårt område.  

 

Nyckelord: barnperspektiv, boksamtal, kommunikation, litteracitet, pedagogers förhållningssätt. 
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1. Inledning 
 

“Att bestiga berg och nå oanade höjder, i tankarna och fantasin finns inga gränser” (Personlig 

kommunikation 2014-11-21). 

 

Vårt intresse att undersöka bokstunden väcktes i samband med att vi sett flera olika sätt att ta sig 

an denna pedagogiska aktivitet, och som vi tolkat det, sker den utifrån olika förhållningssätt hos 

pedagoger. Därmed ville vi få mer kunskap kring pedagogers resonemang och tankar gällande 

bokstunden. Läsning fungerar som en vila för en del pedagoger, medan andra pedagoger ger 

möjlighet till meningsskapande samtal vid bokstunden där språket stimuleras.  

 

Edwards (2008) lyfter problematiken kring de varierade språkliga förutsättningarna som barn har 

när de börjar skolan, vilket påverkar hur väl barnen lyckas ta sig an böcker och andra texter. Vi 

ser därmed förskolans grund som viktig för hur barnen kan bemöta kommande språkliga 

utmaningar, genom att studera en personalgrupp och tolka hur deras läsning kan synliggöra 

deras förhållningssätt. Det i förlängningen kan förbättra hela personalgruppens medvetenhet 

kring arbetssättet vid läsning. Detta i sin tur tror vi barnen blir hjälpta av, genom att barnens 

lärande utvecklas om de ges bättre förutsättningar för språkligt samtalande vid läsning. 

Pedagogiska magasinet 2014:1, lyfter fram litteracitet som en viktig del av det lustfyllda lärandet 

i förskolan och hänvisar där till Damberg, Nilsson och Ohlsson. Dock lyfts studier fram som 

visar att läsning för barn på förskolan många gånger syftar till att fylla en lugnande eller 

disciplinerande funktion och där barnen sällan får ta en aktiv roll. Detta är något vi själva också 

upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning på olika förskolor, där den så kallade läsvilan 

fått fylla den funktionen. 

  

Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av ordet läsning i denna studie för att inte lägga 

några värderingar eller förväntningar i ordet. Utifrån Förskolans styrdokument har förskolans 

uppdrag förändrats ur flera aspekter de senaste åren, exempelvis synen på den pedagogiska 

miljön och vikten av barns inflytande och aktiva roll i den pedagogiska verksamheten. 

Läsningen som på flera ställen enbart fungerar som en vila förankras då inte i den övriga 

verksamheten utan fyller istället endast sitt eget syfte. Förhållningssättet hos pedagogen kan då 

innebära att en text ur en bok läses högt och där barns perspektiv av samtalet inte kommer fram 

och synliggörs i tillräckligt stor utsträckning. Här ser vi stora möjligheter till utveckling inom 

området litteracitet. Vi har under vår utbildning vid Förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet (LTU) fått ta del av hur viktig boken är som språkligt verktyg och att den bör få ta en 

betydande större plats i barns lärande än vad den gör idag. Inte minst vad gäller flerspråkiga 

barns språkutveckling där boken framhålls som ett viktigt hjälpmedel enligt Skolverket (2006). 

Det handlar inte längre bara om att lyssna utan boken ger en möjlighet till rik variation på 

lärandet, där språket sett ur ett brett perspektiv går att implementera i den övriga pedagogiska 
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verksamheten. Därmed har vårt intresse väckts till att undersöka det pedagogiska 

förhållningssättet vid läsningen på en utvald förskola i en mindre stad i Norrland för att få större 

insikt till hur och om barn ges möjlighet till lärande i denna situation. Vi benämner i 

fortsättningen de verksamma som pedagoger i denna studie, detta innefattar så väl förskollärare, 

barnskötare som lärare. 

1.1. Arbetsfördelning 

Vi har gemensamt bearbetat all litteratur och vår färdiga text. Vi har under arbetets gång delat 

upp vissa delar för att söka relevant material och det har vi sedan delgett varandra för att på så 

sätt skapa en gemensam syn på utvalt material till vår text. Tankar och flöden av idéer har vi 

delgett varandra löpande via sms, mail kontakt, Skype - och telefonsamtal innan någon av oss 

jobbat vidare med dessa, därav finns inga specifika stycken i texten där den ene eller den andre 

av oss enskilt har ansvarat för. Vi har haft regelbundna fysiska träffar varje vecka där vi gått 

igenom vår text tillsammans, gemensamt sökt artiklar, resonerat oss fram vilken väg vi ska följa 

i skrivprocessen samt reflekterat kring de vinklingar som litteraturen speglat vårt berörda 

område. När den ena har stått och stampat har den andre kunnat ta vid och fungerat som 

draghjälp, vilket har visat sig att vi har kompletterat varandra väl i vårt gemensamma skrivande. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att vidga förståelsen kring hur pedagogers förhållningssätt påverkar 

barns aktiva försök till samtalande vid läsningen, 

samt hur det skapar möjlighet till, alternativt försvårar möjlighet till språkutvecklande samtal 

med barnen vid läsning. 

  

Frågeställningar 

 

 Hur och på vilket sätt är barnen aktiva när det gäller interaktionen mellan pedagoger och 

barn. 

  

 Hur kommunicerar och möter pedagoger upp barns tankar och funderingar kring 

läsningen? 

  

 Hur tänker pedagoger kring litteraturens betydelse sett ur ett barnperspektiv kopplat till 

språkutveckling i läroplan för förskolan? 
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3. Bakgrund 

3.1. Teoretisk utgångspunkt 

I nedanstående avsnitt kommer vi att beskriva det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt 

från dels läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket 2011), dels Säljö och Fast, två svenska 

forskare som brukar sammankopplas med den sociokulturella teorin. Läroplanen för förskolan 

skriver att barnen “utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”.(Lpfö 98 s10) Likaså att barnen “utvecklar 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att berätta, uttrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra”. 

3.1.1. Det sociokulturella perspektivet 

Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation och språkanvändning enligt Säljö 

(2000) ses som de viktigaste komponenterna för lärande samt är barnets omgivning av central 

roll då denna ses som en ram för vad barnet kommer i kontakt med. Här lyfter författaren fram 

att sättet att kommunicerar kring saker som sker, i lek, i möten eller annan aktivitet, påverkar hur 

barnet tillägnar sig kunskap om att göra och vara. Barn lär alltså i samspel med andra och 

tillägnar sig därigenom redskap eller verktyg som barnet tar med sig och använder i 

uppbyggandet av nya relationer. “Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i 

verkligheten på det sätt som vår omgivning tillåter och uppmuntrar till”. (Säljö, 2000, s. 66). Det 

sociokulturella perspektivet är, enligt Imsen (2006) och Lindö (2009), sprunget från Lev 

Vygotskij. Vygotskij föddes 1896, samma år som Jean Piaget och dessa två teoretiker är enligt 

Lindö (2009) välkända inom utvecklingspsykologin med deras teorier som har präglat den 

pedagogiska verksamheten. Piaget är känd för sin stadieteori där han menade att alla barn 

utvecklas i stadier och det var det kognitiva inre som avgjorde när ett barn kunde utveckla sina 

språkliga förmågor. Vygotskij däremot hade en helt annan uppfattning, enligt honom 

kommunicerar barnet med sin omvärld redan från födseln. Hans tankar om kommunikation och 

språklig interaktion i social gemenskap, ses som själva kärnan i hans teori enligt (Imsen 2006 

och Lindö 2009). 

 

Imsen (2006) beskriver även miljöns- och kulturens betydelse som en viktig del i denna teori 

gällande barns lärande och utveckling. Författaren lyfter hur Vygotskij betonade ett nära 

sammanhang mellan språk och tanke vilket författaren menar är viktigt att pedagoger ger 

utrymme för, genom att låta barns tankar få komma fram vid planerade språkliga aktiviteter men 

också att det sker i det spontana samtalet mellan såväl barn-barn som barn-vuxna. 

Strandberg (2006) benar ut betydelsen av Vygotskijs “Proximala utvecklingszon” som kortfattat 

innebär att det som går att åstadkomma idag med stöd av en mer kunnande, pedagog eller 

kompis, kan en annan dag åstadkommas själv. Zonen för utveckling är det som görs tillsammans 

med den andre och här blir det tydligt att interaktioner människor emellan är avgörande för 

utveckling. Dysthe och Igland (2003) framhåller aspekten av medierande medel eller kulturella 
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redskap som centralt för lärande i det sociokulturella perspektivet. I vår studie blir därmed 

litteraturen det medierande medlet utifrån författarens beskrivning. 

3.1.2. Det sociokulturella perspektivet och dialogen 

Det sociokulturella perspektivet belyses av Dysthe och Igland (2003) genom teoretikern Mikhail 

Bakhtin, som verkade under samma tid som Vygotskij och enligt författarna har Bakhtins  

perspektiv i forskningsvärlden tolkats som ett komplement till Vygotskij. Dyste och Igland 

(2003) anser istället att genom Bakhtins perspektiv kan man fördjupa sin förståelse för hur 

lärande sker. Inom dialogismen som Bakhtins är grundare till, ses dialogen som främsta källa till 

lärande och meningsskapande och han liksom andra teoretiker inom sociokulturella perspektivet 

utgår från att lärande sker i relationer. Det som utmärker Bakhtin är att han betonat dialogen som 

tidigare nämnts, som den avgörande faktorn för lärande. Enligt Bakhtin grundar sig våra 

yttranden i erfarenheter, vi påverkas av ord, reagerar, tar dem till oss och gör dem till egna för att 

sedan använda dem. 

 

3.2. Boken som verktyg för samtalande 

Utifrån Lillemyrs (2002) syn sker ett vidgat perspektiv på barnets lärande när pedagogen dels 

skapar ett större arrangemang kring lärandet, dels när det görs med anknytning till kreativitet och 

fantasi. Det här ser vi (som blivande förskollärare) som viktiga faktorer i det vi valt att fokusera 

på i vår studie. Författaren beskriver vidare lärandebegreppet ur ett konkret perspektiv med 

beteende som följd, men också ett mer abstrakt, där dolda processer sker som innefattar tankar 

och känslor. Här belyses även att lärande kan ge såväl praktisk- som teoretisk kunskap. Vi 

kommer att inrikta oss på barns abstrakta lärande genom att försöka tydliggöra hur barns 

upplevelser och tankar kommer fram vid läsningen. Här vill vi även synliggöra det som Läroplan 

för Förskolan, Lpfö 98, (Skolverket 2011) beskriver kring lärande, att lärandet ska utgå från 

barnens erfarenheter, åsikter och intressen men också att skapa mångfald i lärandet genom att ta 

till vara flödet av barns tankar och idéer. Vygotskij (1995) menar att känsla och tanke hör ihop 

och där människans kulturella utveckling beskrivs som en enhetlig medvetandeprocess. Här 

belyser författaren fantasin som en central faktor där den ses som en medvetandeform som har 

ett nära samband med verkligheten. Dessa två går inte enligt Vygotskij (1995) att särskilja och 

har ett slags samarbete mellan varandra. För att ta läsningen som exempel utifrån Vygotskijs 

syn, skulle det innebära att pedagoger som ger barn rika möjligheter av olika litteratur, samt 

uppmuntrar barnens aktiva roll positivt i samtalande, skulle ge möjlighet till att fantasin och 

meningsskapande hos barnet, stimuleras. 

 

Skolverket (2010) utvecklar i skriften “Förskola i utveckling” förskolans uppdrag kring språk 

och kommunikation, och menar att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och här poängteras att barn gärna kommunicerar när de har något att 

kommunicera om och där någon finns som lyssnar. Det är därför av vikt att erbjuda barnen 

möjligheter att skapa situationer och händelser att kommunicera kring. Läsningen ser vi därför 
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som en intressant aktivitet att observera för att få veta mer om barns möjligheter att få en aktiv 

roll till språkutvecklande samtal. 

 

Högläsning är något som är viktigt och som barnet ska erbjudas i förskolan enligt Damber 

Nilsson och Ohlsson (2013), Edwards, (2008), Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009). Författarna menar att genom att lyssna och samtala kring böcker får barn möjlighet att 

utvecklas, inte minst blir ordförrådet större, och detta sker främst vid dialog kring boken. 

Författarna framhåller vikten av ömsesidighet, att vara lyhörd inför barnets utlåtanden och att 

vara uppmärksam på de som lyssnar för att läsningen ska bidra till att vara pedagogisk, det vill 

säga en del av verksamheten. Edwards (2008) belyser likaså ordförrådets betydelse men utifrån 

ett större sammanhang och poängterar betydelsen av att som medborgare kunna läsa och skriva, 

som viktiga samhällsfaktorer. Men författaren lyfter också fram ordförrådet som en central del i 

språkförmågan och menar att språkfattiga barn bör kunna upptäckas redan i förskolan för att 

hinna ikapp språkligt välförsedda barn.Vidare lyfter Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2010) fram betydelsen av vilken kunskapssyn pedagogen har gällande böcker och 

berättande och huruvida det resulterar i om det sociala samspelet utvecklas till en språklig och 

meningsskapande stund eller inte. 

 

En viktig form av socialisation som Doverberg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) 

belyser, är när barns olika erfarenheter möts på förskolan. Författarna talar om det expansiva 

språket, vilket handlar om att utveckla användningsförmågan av språket till senare situationer, 

andra sammanhang och mellan situationer och där motsatsen är det lokala språket som är 

situationsbundet och handlar om den aktuella stunden. Ett exempel är när barnet pekar på något 

och benämner föremålet som “den”. Hur det expansiva språket inom familjer stimuleras, ser 

olika ut på grund av olika språkförutsättningar. Författarna menar att förskolans miljö kan spela 

en viktig roll där barn tillsammans och med pedagoger kommunicerar med varandra och där 

barns språk ges möjlighet till att expandera. Utifrån dessa författares syn kan med andra ord 

pedagogens förhållningssätt vara av vikt vid boksamtalet för att skapa dessa möjligheter för 

barnen. 

 

Svensson (2011) har genomfört ett projektarbete med syfte att lyfta bokens betydelse för att 

stimulera språkutvecklingen hos barn och påpekar i denna, att bokläsning kan göras på många 

olika sätt. Författaren nämner bland annat att föra ett samtal om innehållet i boken och att titta på 

bokomslaget för att väcka nyfikenhet kring innehållet. Främst framhåller författaren dock vikten 

av att vara en engagerad läsare. Med engagerad läsare menar Svensson (2011) att vara här och 

nu, visa intresse för boken och innehållet, samt vara uppmärksam på hur berättelsen tolkas och 

förstås av barnen. Under Svenssons studie framkom att många av pedagogerna som medverkade 

hade lämnat tanken att bokstunden är en del av den pedagogiska verksamheten. Det visade sig 

att bokstunden istället syftade till att “lugna ner” barngruppen inför vilan eller maten.  

Svensson (2009) visar i en tidigare studie att vid nyttjande av böcker på det sättet blir det 

troligtvis sällan att stanna upp och reflektera över innehållet och menar att chansen att engagera 
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barnen till att känna delaktighet av läsandekulturen går dem förbi. Vidare framkom ur Svenssons 

studie (2011) efter intervjuer med bibliotekarie att de barn som var med och lånade böcker sällan 

fick välja alla de böcker som de ville. Istället kontrollerades böckerna först av en pedagog, samt 

att barnen var begränsade till att välja högst två böcker på grund av pedagogens oro över att 

någon bok skulle komma bort. 

Enligt Svensson (2011) är detta faktorer som kan ligga bakom att barn tappar intresse för 

lyssnande och menar att när barnen själva har valt boken är de mer motiverade att lyssna och på 

så sätt klara av en mer komplicerad bok. Här menar författaren vidare att om pedagoger tillåter 

barnen välja böcker så är de i högre grad aktivt delaktiga i den övriga verksamheten, i leken samt 

i det vardagliga samtalet. 

 

Eriksen Hagtvet (2006) lyfter likt Svensson (2009) vikten av hur personen som läser uppträder 

och använder boken. Författarna lyfter exempelvis samtal om vad boken handlar om, eller att 

dramatisera boken efteråt som positivt. Likaså att ställa uppföljande frågor eller stanna upp i 

boken för att samtala om en händelse. Författaren menar att högläsning, när det sker på detta sätt 

stimulerar barns språkutveckling på ett lustfyllt sätt, vilket också läroplanen för förskolan 

förespråkar. Pramling & Eriksen Ødegaard (2014) belyser även de, vikten av att som pedagog 

uppmuntra barn att berätta kring händelser. På så sätt ges barnen möjlighet att göra upplevelsen 

till en erfarenhet att minnas och dela med andra. Riddersporre & Persson (2010) belyser istället 

vikten av att barn utvecklar språket främst genom lek. Leken i sin tur berikas och stimuleras av 

erfarenheter från upplevda händelser, kan vara böcker de har fått höra som barnen får inspiration 

ifrån. För att kunna sätta syfte och frågeställningar i ett större perspektiv har vi nedan valt att 

beskriva några centrala begrepp som ligger nära till hands inom vårt valda område samt 

tydliggöra vilken tolkning vi valt att lyfta fram. 

3.3. Litteracitet 

Under inledningen beskrevs litteracitet som en viktig del av det lustfyllda lärandet i förskolan. 

Med lustfyllt lärande inom vårt undersökta område menar vi kan vara att barnen visar intresse 

för att agera, exempelvis ”rolleka” boken efteråt. På så sätt blir det en fortsättning på bokens 

innehåll i övriga delar av verksamheten. Innebörden av litteracitet, eller literacy som Fast (2008) 

beskriver det, har utvecklats från att tidigt handla om tekniken att lära sig läsa och skriva, till att 

idag innefatta att litteracitet sker i sociala sammanhang. Fast (2008) beskriver flera former av 

litteracitet och menar att alla människors liv består av “literacy events och literacy practice” 

(s.48) i form av att vi stöter på texter, pratar kring dem och tillverkar dem i stort sett varje dag. 

Några exempel är vägskyltar, dagstidningen, informationsbrev från förskola/skola, att skriva 

önskelista eller handlarlista och allt detta faller inom området litteracitet. Att barn får tillgång till 

bland annat högläsning ses enligt Fast (2008) som betydelsefullt och ett tydligt litteracitet-event, 

från första pekboken, att nämna ord, hålla boken rätt väg, prata kring bilder, till att uppfatta 

berättelsers uppbyggnad och med hjälp av en vuxen kunna återberätta och minnas innehållet. 
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Lindö (2009) har även hon lyft fram begreppet litteracitet och belyser ordets komplexa och 

flerdimensionella innebörd och i likhet med Fast (2008) betonas att vad literacy är, beror på 

kultur och historiska sammanhang, det vill säga den egna bakgrunden och vilka händelser som 

påverkat oss. Författaren skriver om litteracitet som att ha ett “rörligt intellekt” vilket handlar om 

att kunna plocka fram tidigare erfarenheter när kunskapen behövs men också om att kunna 

sammanfatta och ifrågasätta. Författaren belyser att flertalet av dagens språkforskare är överens 

om barns behov av att ingå i flera skriftspråkliga sammanhang för att på så sätt utveckla 

literacyförmågor vilket dagens utbud av textmiljöer ger möjlighet till, i högre utsträckning än 

tidigare. Detta ser författaren både som positivt och negativt då det finns barn som inte haft 

möjlighet till att utvecklas i samma takt som andra av olika skäl. Här betonar Lindö (2009) att 

pedagogernas roll blir en utmaning i förskolan då skillnaden är stor mellan barnens språkliga 

förmågor. Författaren lyfter särskilt fram vikten av att fånga upp de barn vars möjligheter till 

literacy-aktiviteter annars är få för att motverka den segregation som kan uppstå i och med 

språkets makt. Läsningen kan på så sätt ge goda möjligheter till att balansera upp de olikheter 

som finns. Vidare visar Lindö (2009) hur barnens möjligheter till att få språkliga erfarenheter i 

sin tur leder till en bredare fantasi och där författaren lyfter barnens möjligheter till att tillägna 

sig literacyförmågor genom att använda bilderböcker i samspel med en medveten vuxen. 

Jönsson (2007) belyser i sin tur begreppet läsargemenskap i samband med högläsning, som 

handlar om att barnen, genom att avbryta och fråga om innehållet, bland annat lär sig om 

omvärlden, livet, familj samt får förståelse för saker. Läsargemenskap handlar också om att lära 

sig om språkets uppbyggnad och ord samt att den bidrar till idéer för lek och annat skapande. 

3.4. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Barnperspektiv, enligt Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide (2010), handlar om att utgå 

från pedagogers tolkningar av barns perspektiv. Att uttrycka ett barnperspektiv betyder närmare 

att man som pedagog försöker återskapa barnens perspektiv på ett medvetet och på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. Hur pedagoger tolkar och förstår barnens perspektiv påverkas 

också av pedagogens bakgrund och erfarenheter, här spelar utbildning och kultur roll. 

Barns perspektiv förklaras som att istället utgå från barnets uppfattningar av sin livsvärld med 

sina erfarenheter och sin förståelse. Det är detta pedagoger försöker förstå genom att tolka 

barnens görande genom ett barnperspektiv. Författarna belyser dock att det inte går att komma 

ifrån att ett barnperspektiv alltid är en tolkning av hur de ser på barnet även om det är en 

barncentrerad syn. Detta innebär i sin tur att pedagoger kan sätta sig själv in i situationen barnen 

är i, för att på så sätt hitta en förklaring till handlandet. När handlandet avviker från det normala, 

riskerar dock barnperspektivet leda till att man söker orsaker i barnets bakgrund och gör 

tolkningar utifrån antaganden om barnets tidigare erfarenheter enligt Pramling Samuelsson et al. 

(2010). 

Vidare belyser författarna att barns perspektiv iscensätts och uttrycks när verksamheten är 

anpassad till barnens utvecklingsnivå, där barn uppmuntras att utforska och förmedla sina 

upplevelser fritt. Att pedagoger blir medvetna om barnens perspektiv tycks vara en nyckelaspekt 

till förändring.  
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Pramling Samuelsson et al (2010) hänvisar till en rad undersökningar som dokumenterat barns 

aktivitet, där det har visats att pedagogerna börjat se de små barnen som kompetenta och 

kunskapssökande utifrån deras perspektiv, vilket har lett till att de har ändrat uppfattning och 

beteende när de börjat se barns aktiviteter ur ett barn perspektiv och som meningsskapande. 

3.5. Meningsskapande 

Enligt Liberg (2007) beskrivs meningsskapande som en social process i mötet med andra 

människor i den specifika situationen och där mening skapas genom att utveckling sker utifrån 

tidigare erfarenheter av det som varje individ bär med sig från olika situationer. Detta innebär 

enligt författaren att vi försöker göra oss förstådda i kommunikationen med andra men även 

förstå omvärlden. Genom att låta barn uttrycka sina tankar och känslor med hjälp av texter och 

språk så kan de förstå sin omvärld, men beroende på vilka sociala sammanhang de ingår i, blir 

förutsättningarna till att skapa mening olika. Vidare beskriver Liberg (2007) i likhet med Lindö 

(2009), den viktiga roll som förskolan har till att stimulera och stödja alla barns språkliga 

utveckling eftersom variationen är stor på vilken erfarenhet av språkrika miljöer som barnen bär 

med sig hemifrån. Liberg (2007) menar att det sociokulturella perspektivet, den sociala 

interaktionen samt olika sociokulturella redskap är viktiga stöd för utveckling av vårt tänkande. 

Här blir då samtalandet och redskap som böcker och annat material vid läsningen viktiga 

faktorer för barns möjlighet till språklig utveckling av sina tankar. Vidare belyser författaren, 

styrkt av läroplanen för förskolan och dess utgångspunkt, att barn lär med alla sinnen, att 

pedagogens lärandestund bör varieras för att skapa möjlighet till lärande på många olika sätt och 

i olika sammanhang. Kring boken kan detta synliggöras med att använda den på olika sätt. På så 

sätt fångas barns individuella sätt att ta till sig och närma sig sitt eget kunnande vilket blir 

viktiga aspekter för att lyckas nå ut till barnen i samband med läsningen. Ordet variation samt 

kommunikation har en viktig innebörd för barns lärande enligt Mårdsjö-Olsson (2010). Det blir 

på så sätt viktigt hur pedagoger tar tillvara den variation som barnen själva skapar under 

aktiviteten enligt författaren. 
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4. Metod 
I bakgrunden har vi beskrivit en del av den litteratur och forskning som finns inom det område 

som våra frågeställningar utgår ifrån. I följande stycke kommer vi att presentera och beskriva val 

av metod i förhållande till vårt syfte. Hur har vi då gått tillväga? I vår strävan att välja lämplig 

metod till vår studie har vi valt en etnografisk ansats då observation och intervju är vår främsta 

datainsamlingsmetod. 

 

4.1.1. Etnografisk ansats 

Etnografins grundläggande syfte beskrivs av Kullberg (2004) vara att närma sig människors 

erfarenhetsvärld. Etnografisk ansats förekommer både i kvantitativa studier som kvalitativa 

studier. I den kvalitativa forskningen eftersträvar forskaren att fånga människors erfarenheter 

genom att studera både det sagda och gjorda. Insamlandet av materialet görs genom 

observationer och intervjuer. Kullberg (2004) beskriver den etnografiska studien som explorativ 

(utvecklande) och induktiv (upptäckande) vilket samstämmer med hur vår studie ämnas 

användas. Vidare belyser författaren betydelsen av att studien utifrån en etnografisk ansats utförs 

i dess naturliga miljö. I likhet med Kullberg beskriver Hartman (2004) att den kultur människan 

vistas i påverkar personernas beteenden. Här utgör forskarens förståelse av deltagarnas kultur en 

betydande roll för hur deltagarnas upplevelser och erfarenheter kommer till uttryck. 

Hur vi använder den etnografiska ansatsen i vår studie, det vill säga i relation till att studera det 

sagda och gjorda, blir tydligt under vår analys av materialet. Vi gör då en analys av hur 

observationspersonernas svar i intervjuerna sätts i relation till hur de handlar i observationerna.  

 

4.2. Urval 

Vi har valt att undersöka en barngrupp på en fleravdelningsförskola i Norrland med 1-5 

årsverksamhet. Först formulerades ett brev som skickades ut till två utvalda förskolechefer, valet 

av dessa baserades på geografiska grunder. Den första förskolechefen avböjde deltagandet då 

fokusområdet för studien inte kändes relevant att undersöka i dennes område. Det andra 

utskicket som gjordes till förskolechef två, väckte stort intresse, då området nyligen startat upp 

ett utvecklingsprojekt om barns språk. I nästa steg skickades ytterligare ett brev som riktade sig 

till alla föräldrar gällande information om vårt uppsatsskrivande samt en fråga om samtyckande 

kring barnens medverkan. Den förskola som sedan valdes ut bestämdes av förskolechefen utifrån 

önskemål som vi gett. Våra önskemål var att den förskolan utövar någon form av läsaktivitet 

som gör det möjligt för oss att observera samt att hela personalgruppen var välvilligt inställda till 

att delta i observationer tillsammans med barnen med uppföljande intervjuer. 

Därefter lämnades lappar samt mail ut till föräldrar för information om undersökningen och 

önskemål om godkännande att barnen deltog i observationen. Samtliga barn på den utvalda 

avdelningen fick godkännande att delta. 

Vi har riktat oss till de barn som pedagogerna avser ska delta under bokläsning. Vi vill på så sätt 

kunna komma den naturliga miljön kring läsningen så nära som möjligt. Antalet vi studerade 
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varierade mellan 4-9 barn per läsning, från tre till fem år. Barnantalet har bestämts av den 

pedagog som höll i läsningen. Vårt urval i åldersgräns baseras på att barn har kommit en bit på 

väg med språket och blir därmed mer intressant för oss att observera utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Observationerna av urvalsgruppen skedde efter lunch då de yngre barnen sov. 

De intervjuer vi genomfört riktade sig till de pedagoger som är verksamma i barngrupperna, fyra 

stycken. 

4.3. Genomförande 

Veckan innan intervjuerna genomfördes arbetades intervjufrågor fram utifrån vårt syfte. Första 

kontakten skedde via telefon där vi informerade att vi ville skicka ut ett mail angående 

undersökningens utförande och frivilliga deltagande samt tystnadsplikt. 

Vi valde individuella intervjuer istället för gruppintervju som metod, för att alla på så sätt ska 

kunna komma till tals men också för att minska risken för påverkan mellan pedagogerna. Vi 

ställde öppna frågor med hjälp av en intervjuguide kring pedagogers syn på bokläsning och hur 

de tänker kring denna pedagogiska aktivitet. Detta spelades in med en diktafon. Bokläsningen 

dokumenterades genom att var och en av pedagogerna filmades med iPad som 

dokumentationsverktyg. Vi valde att under en veckas tid sätta upp iPad inför deras lässtund för 

att på så sätt göra dokumentationen neutral och mindre granskande. Vår frånvaro tror vi därmed 

medför att pedagoger och barn blir minst påverkade av det vi ämnat synliggöra med filmning. 

Därmed kommer dokumentationen i närheten av att gestalta den sanna verkligheten. Det blev en 

observation per pedagog. Eftersom vi avsett att undersöka pedagogers förhållningssätt var det 

viktigt att pedagogerna observerades vid minst ett lästillfälle var. Därefter sågs filmerna 

tillsammans med berörd pedagog där möjligheten fanns att kommentera sitt eget agerande av 

inspelningsinnehållet. I anslutning till detta skedde också intervjun. Detta var första gången som 

vi gick igenom observationsmaterialet, motivationen för detta var att kunna inta en sådan 

värderingsfri inställning som möjligt när det gällde pedagogernas förhållningssätt.  

Vårt syfte med det var också att ytterligare skapa goda chanser för att som Hartman (2004) 

belyser få fram tankar som nära speglar sanningen kring pedagogens förhållningssätt. 

4.4. Datainsamlingsmetoder 

Vi har gjort en kvalitativ studie där intervjuer har varit vår utgångpunkt. Enligt Backman (2008) 

är då en kvalitativ metod lämplig att använda sig av eftersom den kännetecknas av verbala 

formuleringar, skrivna eller talade. Hartman (2004) lyfter fram den kvalitativa undersökningen 

som relevant när det man är intresserad av att undersöka handlar om förhållningssätt samt få 

förståelse för vilka tankar som ligger bakom personers agerande. Att nå förståelse för beteenden 

innefattar i sin tur enligt författaren att tolka och omtolka materialet upprepade gånger. 

Författaren belyser vidare intervju och observation som de mest förekommande metoderna som 

vanligtvis används i en kvalitativ undersökning där det finns olika slags intervjumetoder att 

tillgå. 
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4.4.1. Den kvalitativa intervjun 

Hartman (2004) beskriver att den kvalitativa undersökningen fordrar en ostrukturerad och inte 

en standardiserad intervju, och motiverar detta med argumentet att, för att få reda på vad som är 

viktigt för personen måste personen prata fritt om det som är viktigt för denne inom ämnet. En 

sådan intervju framhåller författaren bör alltid ske individuellt och givetvis med fokus från 

forskarens håll, då denne ska vara förberedd och inte låta dialogen lämna det område som står i 

fokus för undersökningen. Vidare föreslår författaren att man förbereder en intervjuguide för att 

försäkra sig om denna har ett relevant material inom ämnet att analysera. Den kvantitativa 

undersökningen innebär istället enligt Hartman (2004) används för att undersöka mängd. Det vill 

säga hur mycket eller hur många av någonting och där intervjun har en hög grad av 

standardisering och strukturering, samt att observationen av det studerade är räkningsbart. Av 

den anledningen är inte en kvantitativ undersökning relevant för vår studie utan valet av metod 

har i stället fallit på ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

 

Johansson och Svedner (2010) belyser vikten av att förbereda personen som ska intervjuas 

genom att informera om syftet med undersökningen, bekräfta att materialet bearbetas 

konfidentiellt och anonymt av oss studenter samt att materialet i efterhand raderas. Personer som 

intervjuas ska enligt författarna ges god insikt i studiens syfte, de får på så sätt enligt författarna 

tillit till forskarna vilket krävs för att lämna ut personliga tankar och åsikter. Våra genomförda 

intervjuer dokumenterades med ljudupptag i form av diktafon samt anteckningsnoteringar med 

papper och penna. Nackdelar med ljudupptagning menar författarna, är att det kan vara 

tidskrävande när materialet ska bearbetas, transkriberas. Vår bearbetning har framförallt 

fokuserat på en tolkande ansats kring innebörden av de sagda orden hos intervjupersonerna. 

Därmed har inte en detaljerad form av transkription skett utan mer ur ett helhetsperspektiv.  

Detta tillvägagångssätt beskriver Kvale och Brinkmann (2009) vara en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju som kännetecknas av att samtalet rör sig mellan ett vardagssamtal och ett 

frågeformulär. Författarna menar att forskaren på så sätt söker förstå gemensamma faktorer i 

intervjupersonernas svar, vilket i den här studien är, pedagogernas synsätt.  

4.4.2. Observation som metod för datainsamling 

När det gäller videoobservation beskriver Bjørndal (2005) fördelarna med videoinspelning och 

nämner framför allt “konserveringen” av observationen samt bevarandet av detaljer som bidrar 

till att vi som ska titta på den kan göra detta flera gånger och upptäcka “nya” intressanta saker 

som kan komma att vara användbart i vårt analysarbete. En annan faktor som Bjørndal (2005) 

lyfter fram är att genom videoinspelning se samspelet mellan verbal och icke verbal 

kommunikation och hänvisar att det är en lämplig metod att använda när vi vill se hur vi 

förhåller oss i kommunikations- och samspelsprocesser. Det är inte vi själva som ska 

dokumenteras utan vi anser att denna metod bäst kommer att hjälpa oss få fram det vi har för 

avsikt att undersöka, nämligen barnens och pedagogens “aktiviteter” under läsningen.  

Eidevald (2013) har medverkat i ett projekt där ett antal pedagoger filmades, här framkom dels 

att många av pedagogerna var obekväm i att se och höra sig själv. Författaren fann också att 
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många pedagoger uttryckte att de förändrade det egna beteendet under filmningen, de blev mer 

medvetna om att erbjuda barnen samma uppmärksamhet, behandla alla lika. 

Vårt tillvägagångssätt har varit att informera både barn och deltagande pedagoger inför de 

genomförda observationstillfällena vid läsningen. Bjørndal (2005) beskriver utifrån en 

observationsmodell olika former av observationer och där vårt val beskrivs som låg grad av 

delaktighet men med hög grad av öppenhet. Låg grad av delaktighet innebär att vi endast varit 

närvarande vid observationens början och då ansvarat för den tekniska delen av själva 

inspelningsförfarandet. Därefter har vi avlägsnat oss för att på så sätt inte påverka 

observationsstunden mer än det som är ofrånkomligt men samtidigt kunna få så mycket och 

intressant information som möjligt, enligt Bjørndal (2005). Detta menar författaren i sin tur, är 

en av fördelarna med låg grad av öppenhet. 

 

4.5.  Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Informationskravet har inneburit att 

vi informerat föräldrar och förskolechef om projektets syfte samt hur vårt tillvägagångssätt av 

insamling av material skulle ske. Likaså har vi visat att deltagandet är frivilligt och att 

deltagande personer och vårdnadshavare när helst de vill har kunnat välja att avbryta sin 

medverkan. När det gäller samtyckeskravet så har vi gått ut med brev till vårdnadshavarna på 

berörd förskola för att få deras samtycke om deras barns deltagande i observationer och för vår 

bearbetning av materialet. Konfidentialitetskravet innebär att allt vårt insamlade material och 

anteckningar gällande detta förvaras och uttrycks på ett sådant sätt att deltagarna inte kan 

identifieras av utomstående samt att författarna har tystnadsplikt. Det fjärde och sista är 

nyttjandekravet där det insamlade observationsmaterialet i denna studie endast har använts av 

oss för analys av vårt resultat. Materialet har vid uppsatsens färdigställande, raderats. Utöver det 

har vi även förhållit oss till de rekommendationer som finns att tillgå gällande 

forskningsprocessen och de krav som ställs på studenters uppsatsskrivande på c-uppsatsnivå. 

4.6. Databearbetningsmetoder 

Den analytiska induktionsmetoden kan ses som grundläggande kring vår process av det 

bearbetade materialet. I likhet med metoden har vår studie delats upp i tre faser där vi började 

utifrån det område vi intresserade oss för och ett problem formulerades. Detta blev därmed vårt 

syfte med studien. Den andra fasen innefattar tillvägagångssättet för insamling av datamaterial. 

Vår studie baseras på observationer och intervjuer. Observationerna har fungerat som material 

vid intervjuerna av pedagogerna, för att på så sätt tydliggöra pedagogens förhållningssätt.  

Det var ett val vi gjort utifrån aspekten att kvalitativa studier enligt Hartman (2004) innefattar 

fria tolkningar av det insamlade materialet, och menar vidare att forskarna får en viktig roll att 

lyfta fram vad som är relevant att besvara för syftet. Då studien bygger på tolkningar av 

människors beteenden och uppfattningar föll det sig naturligt att vi styrkte observationerna med 

enskilda intervjuer av pedagogerna. På så sätt kunde vi studera pedagogers förhållningssätt på ett 

djupare plan, både utifrån praktik och utifrån teori. Med praktik menar vi det praktiska 
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förhållningssättet under observationerna. Teorin i det här sammanhanget syftar vi på 

pedagogernas intervjusvar samt kommentarer och tankar kring det filmade materialet. Den tredje 

och sista fasen innebär att analysera sitt material i relation till vad som ämnas studera. Det här 

görs först efter att all insamling av data är klar. På så sätt menar Hartman (2004) att analysen blir 

så neutral som möjligt. Det här arbetssättet har vi försökt att i så lång utsträckning som möjligt 

eftersträva, väl medvetna om komplexiteten att genomföra en fullständigt värderingsfri 

arbetsprocess.  

 

Etnografins metodik beskrivs enligt Kullberg (2004) vanligtvis ske med öppna kvalitativa 

intervjuer där intervjupersonen med egna ord får beskriva hur denne uppfattar ett fenomen. Här 

poängterar författaren några svårigheter som forskaren bör vara medveten om under intervjun. 

Framför allt att vara tyst och lyssna aktivt för att på så sätt kunna ställa rätt följdfrågor som blir 

avgörande för vilken information som framkommer. I vår studie har en transkribering av det 

insamlade materialet skett följt av analys där det första steget var att få ett helhetsintryck av 

insamlad data som Kullberg (2004) benämner berättande och beskrivande. Därefter påbörjades 

analysen av mönster som kunde urskiljas från intervjuerna. De uppfattningar som framträtt har 

delats in i beskrivningskategorier. Efter noggrann bearbetning av insamlat material har så 

småningom ett mönster framträtt i vad Kullberg (2004) kallar den avslutande analysen. Detta 

mönster blir därmed studiens slutgiltiga resultat.  

 

4.6.1. Tolkning av data 

Vårt insamlade intervjumaterial har konkretiserats genom tolkning. Vår tolkning har inneburit 

att vi kategoriserat materialet i fem olika grupper som vi namngett enligt nedan för att tydliggöra 

observationsmaterialet, i relation till studiens frågeställning. De fem grupperna är följande 

1. Pedagogens öppna frågor. Med öppna frågor menas här att barnen uppmuntras till att svara 

med meningar, istället för svar som endast kräver ja eller nej svar. 

2. Pedagogens slutna frågor. Med slutna frågor menas här att pedagogen lämnar lite utrymme för 

eget tänkande hos barnen. Svaren finns så att säga redan uttalat av pedagogen. 

3. Pedagogens uttalanden. Här menas att pedagogen svarar barnen på deras frågor och 

funderingar eller genom att kommentera bokens innehåll och handling. 

4. Barnens frågor. Denna kategori innefattar om barnens frågor blir besvarade eller inte, av 

pedagogen. 

5. Barnens uttalanden. I denna kategori ligger fokus på att se hur pedagoger möter upp barnens 

utlåtanden. 

Gemensamt för dessa fem grupper är att det finns stora möjligheter att använda dem för att 

stimulera barns språkutveckling i form av samtalande beroende på vilket synsätt pedagogen har 

på böcker som ett verktyg till detta.  

Vi har transkriberat intervjumaterialet till löpande text. Först lyssnade vi tillsammans igenom 

materialet på diktafonen, inspelning för inspelning. Vi har med vår transkribering valt att inte 

skriva av all text ord för ord då vi inte tyckte det var det mest relevanta förfarandet med tanke på 
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innehållet av syftet. Med det menar vi att intervjuns syfte i studien har fungerat dels som ett 

förtydligande på pedagogens görande i praktiken dels för att synliggöra hur pedagogen tänker att 

den gör. Därmed fokuserade vi på pedagogens förhållningssätt och tolkade pedagogernas sagda 

ord utifrån den aspekten. På så sätt stoppade vi inspelningen och förde anteckningar så fort 

innehållet gällde pedagogens förhållningssätt.  

 

Det verbala språket är snabbare än vad det skrivna ordet är och medgav därför behovet av att 

upprepade gånger stoppa och spola tillbaka för att åter lyssna på samma sekvens. Vissa delar av 

innehållet behövde bearbetas ytterligare på grund av att innebörden till en början var svårtolkat 

för oss eller för att vi med så öppna sinnen som möjligt behövde lyssna om för att göra den 

tolkning som kändes mest relevant för situationen. Vi har, när vi transkriberat materialet, försökt 

förhålla oss så neutrala som möjligt i processen och när vi snuddat vid analyserande aspekter har 

vi fört ner dessa tankar på ett papper för att på så sätt kunna lämna det som ett sidospår och 

därmed göra det lättare att närma oss de tolkningar som handlar om det aktuella resultatet. Vi har 

här nedan delat in pedagogernas förhållningssätt utifrån fyra olika grupper litteracitet, 

meningsskapande, barnperspektiv och barns perspektiv. Det presenteras under egna rubriker. 

Därmed när det gäller pedagogens förhållningssätt har vi valt att inte specifikt lyfta fram som 

enskild rubrik eftersom förhållningssättet synliggörs i alla ovan nämnda komponenter. 
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5. Resultat 
Vårt resultat visar att pedagogerna hade ett tydligt syfte med att hålla bokens handling i fokus. 

Här nedan tydliggörs den roll pedagogens förhållningssätt har för hur barnen ges möjlighet att 

komma fram i dialog. Vi visar även på vad öppna frågor och slutna frågor har för 

sammanhanget, likaså vilka paralleller som kan dras mellan observationer och intervjuer. Vi 

lyfter även fram och försöker besvara vilken aktiv roll barnen får inta genom att tolka de fyra 

komponenterna som sammanfattar intervjusvaren. 

5.1. Tolkning av data från observationer 

Tolkning av observationer nedanför har vi valt att presentera utifrån de fem olika grupper som vi 

ser relaterar till pedagogens förhållningssätt. 

 

  
 

Här presenteras gemensamma drag från observationerna. 

De öppna frågorna bland pedagogerna är få. När dessa förekommer handlar frågorna om bokens 

handling. Slutna frågor förekommer i högre grad och handlar om att som pedagog kolla av att 

barnen är med i handlingen, alternativt att få fokus tillbaka till läsningen. Uttalanden handlar 

mest om att som pedagog förstärka bokens innehåll och handling genom betoning av röst eller 

sång. Ordvalet blir också viktigt här för att få tillbaka barnen till att fokusera på handlingen. Hör 

ni, vet ni eller titta här. Ibland är pedagogens uttalande av värderad innebörd där eget tyckande 

då oftast lyfts fram. Barnens frågor: Ungefär hälften av barnens frågor blev inte besvarade och 

ibland svarade barnen varandra. De frågor som blev besvarade av pedagog, handlade i hög grad 

om bokens innehåll. Barnens uttalanden: I denna grupp har vi lagt in barnens kommentarer som 

inte är av frågande art. Ett generellt drag bland pedagogerna här var att svarsfrekvensen var 
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väldigt låg. Många spontana försök till samtalande blev inte bemött av pedagogerna då de hade 

ett tydligt syfte med att hålla bokens handling i fokus. 

 

5.2. Tolkning av data från intervjuer 

Här presenteras gemensamma drag från intervjun hos deltagande pedagoger utifrån vår tolkning 

av det insamlade materialet utifrån meningsskapande, litteracitet, barnperspektiv och barns 

perspektiv. 

 

   
 

Litteracitet 

·    Pedagogerna lyfter fram att fantasin (kunna läsa mellan rader och lyssna på en text) och 

barnets tankar främjas genom bokläsning. 

·    Likaså att jobba med boken på varierande sätt, exempelvis genom lek, sång, 

dramatisering, diskussionsstund om handlingen/fråga upp om handlingen, samt 

tydliggöra begrepp, innehåll och handling genom olika redskap som stödtecken, material, 

handdockor. 

·    Barnet utvecklar förmåga att skapa bilder i huvudet. 

·    Minnet stimuleras genom att komma ihåg bokens handling även i andra sammanhang i 

verksamheten. 

 

Meningsskapande 

·    Generellt visade det sig att pedagogernas upplevelse att läsa boken upprepade gånger var 

meningsskapande för barnen med motivation att flera barn då kan ta till sig innehållet. 

Det här grundar pedagogerna utifrån att barnen är individer och har olika sätt att lära. 

Pedagogerna belyste även ur en meningsskapande aspekt betydelsen av att dramatisera 

böcker och sagorna. 

·    Att låta barnen berätta sina egna upplevelser om bokens handling var en av sakerna som 

pedagogerna gemensamt upplevde som meningsskapande. På så sätt skapas 

relationer/broar mellan hemmet, upplevelser från fritiden och förskolan. 
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Barnperspektiv. 

·    Gemensamt för pedagogerna vid bokval var att de valde oftast den bok som skulle läsas 

först på grund av att det hade ett specifikt syfte med bokläsningen. Efter det gav 

pedagogerna möjlighet till att läsa någon av de böcker som barnen själva hade valt. I 

händelse att bokförslagen var många så kunde röstning eller dolande ske för att välja ut 

vilken eller vilka böcker som skulle läsas. Antal böcker varierade beroende på hur 

mycket text den innehöll, hur lång den var eller om boken nyligen lästs. Vid 

bokbussbesök lånade pedagogerna böcker efter teman som bokläsningen relaterades till. 

Att läsa boken på ett engagerat sätt, underlättar när man själv som pedagog känner för 

boken. Med att känna för boken menar de att den fyller syftet för stunden.  Att även 

pedagogen själv tycker att boken är intressant utifrån barnens intressen eller behov 

ansågs vara viktigt för engagemang. 

  

Barns perspektiv. 

·    Pedagogerna var inte tidsstyrda i hur lång läsningen skulle vara. Likväl hade barnen goda 

möjligheter till att få välja böcker efter pedagogens bokval. 

·    När barnen aktivt ställde frågor som gällde boken så var svarsfrekvensen hög från 

pedagogen. 

  

5.3. Likheter och skillnader i teori och praktik 

Vi upplevde att pedagogerna besvarade barnens utlåtande när de handlade om bokens innehåll. 

De stannade upp vid vissa begrepp och lät barnen komma med förslag på vad de kunde betyda, 

vilket blev ett kort bekräftande av pedagog till barn men ingen utvidgning språkligt. Ofta 

uttryckte pedagogerna ledande frågor om handlingen, detta tolkar vi vara deras syn på barns 

aktiva roll. Det vi också tolkade var att pedagogen ibland kunde möta upp barnens tankar och 

funderingar med egna värderingar. Vår bearbetning av materialet med kodning av grupper och 

kategorier har möjliggjort att vi utifrån intervjuer och observationer här kan redogöra för resultat 

i form av likheter och skillnader som vi fått syn på. När det gäller på vilket sätt interaktionen 

mellan pedagoger och barn sker samt hur det tas tillvara. 

 

Pedagogerna har god förståelse för vad som är språkutvecklande kring läsning och i intervjuerna 

tar de upp komponenter som begrepp, ljudmelodi, att våga uttrycka sig både verbalt och 

kroppsligt. Däremot visar praktiken att pedagogerna inte tar vara på alla situationer när 

möjligheter ges till att vidga samtalande. Pedagogerna hade också gemensamt att de i stor 

utsträckning valde boken till den planerade läsningen. Detta motiverar de i intervjun med att  

“-man dels vill känna för boken men också att man utgår från vad man tolkat vara barnens 

intresse” (Personlig kommunikation 2014-11-21).  

Ett tydligt syfte med bokval och sitt läsande som pedagog var en annan gemensam aspekt som 

framkom. Några av pedagogerna tittar också på bokens innehåll och avgör om den passar de 
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barn som ska vara med på läsningen relaterat till ålder och mognad samt intresse. Från 

intervjuerna och observationerna framkom att barnen till viss del kunde välja att få boken läst för 

sig efteråt, om fortfarande intresse fanns att sitta kvar när möjlighet till annan aktivitet erbjöds. 

Pedagogerna lyfte boksamtal som speciellt fokus inom barns språkutveckling, vilket framkom 

såväl i teori, under intervjuerna, som i praktik. Här frågade pedagogerna barnen om bokens 

innehåll innan de läste samt frågade upp saker som rörde bilderna och texten i boken. 

Boksamtal tolkades dock olika, här fanns åsikter att det är viktigt att läsaren inte svävar ut för 

mycket från händelsen i vanlig läsning då det, enligt någon pedagog, skulle leda till att man 

“trasar sönder boken” (Personlig kommunikation 2014-11-21).  

Att verkligen jobba med boken ansågs vara ett speciellt verktyg i språkutveckling, där benas 

bokens delar ned med hjälp av dockor som hjälpte till att ta reda på, förklara och fråga kring 

bokens innehåll och handling. Det här ansågs enligt de intervjuade vara syftet med ett regelrätt 

boksamtal. 

 

Innehållet i boken sågs av pedagogerna som viktigt att förmedla och detta framkom tydligt i 

både intervjuer och observationer. Någon lyfte att förstärka barnens upplevelse genom att tillföra 

saker i den fysiska miljön eller att med hjälp att digitala verktyg, som dator eller iPad, tydliggöra 

abstrakta begrepp eller händelser. Motiveringen till detta var att barnen ska ha möjlighet att 

tillägna sig begreppet eller få en känsla för en händelse. Att barnen får uttrycka sig och berätta 

sina egna upplevelser relaterat till boken ansågs viktigt för barns meningsskapande. Här fick 

barnen även möjlighet till att förmedla sina upplevelser vid vissa tidpunkter under pågående 

läsning. Pedagogerna var även överens i teorin att det var viktigt att barnen får berätta, även när 

barnens kopplingar associerades till en tidigare upplevd erfarenhet utanför bokens innehåll. Eller 

som en pedagog uttryckte sig “ - Självklart får barnen berätta men när sju stycken har berättat att 

man varit hos sin mormor så vill man återgå till boken.” 

(Personlig kommunikation 2014-11-21). Någon av pedagogerna framhöll i detta sammanhang 

vikten av att skapa broar mellan hemmet och förskolan. Detta såg vi dock väldigt lite 

uppmuntran till från pedagogerna i praktiken. 
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6. Diskussion 
Nedan kommer vi att diskutera de främsta och tydligaste punkterna som resultatet har visat på. 

Pedagogernas språkutvecklande syfte med läsningen tycks inte innefatta barns aktiva roll i 

samtalande. Samtalande i form av dialog sätts inte i fokus av pedagogen utan det är istället 

handling och begreppsförklaring. Pedagogen väljer bok utifrån deras egen tolkning av vad barnet 

behöver, klarar av och vill höra. Här blir det tydligt att pedagogerna utgår ifrån ett 

barnperspektiv, på ett omedvetet eller medvetet sätt vilket i sin tur enligt vår uppfattning blir 

avgörande för om det blir meningsskapande för barnet eller inte.  

 

Vi har valt att förtydliga vår tolkning av strävansmål från läroplanen för förskolan som enligt oss 

berör vår studies syfte för att förtydliga det vi kommit fram till under resultatdelen likheter och 

skillnader. Där lyftes fram det vi kunde se att pedagogerna medvetet eller omedvetet förmedlade 

under observationen eller uttryckte i intervjun.  

“Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 

förstå andras perspektiv”. (Skolverket, 2011, s.10). Med begreppet lyssna menar vi att barnet har 

fokus på handlingen och på den pedagog eller det barn som pratar. Ordet reflektera menar vi att 

pedagogen tar in barnen i bokens handling med hjälp av pauser från textläsningen och öppna 

frågor, tankar och funderingar och då kan barnen ges möjlighet till att uttrycka egna 

uppfattningar. Begreppet att förstå andras perspektiv menar vi dels att barnen tar del av olika 

budskap som boken behandlar. Men också att uppmärksamma när andra barn gör utlåtanden som 

de kopplar bokens handling till.  

“Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. (Skolverket, 2011, s.10). Med 

begreppet nyanserat talspråk menar vi att barn ska erbjudas rika möjligheter att tillägna sig nya 

ord via böcker, samtalande, lek och andra aktiviteter i förskolan. Förmåga att berätta handlar om 

att barnen ges möjlighet att återberätta om erfarenheter eller upplevelser de varit med om, när 

detta tas emot av medvetna och nyfikna pedagoger innefattar detta även att uttrycka tankar, och 

ställa frågor. Vår tolkning av att barn även ska få ställa frågor innefattar att man som pedagog 

ser detta som positivt och tar sig tid att svara på dessa, även under pågående aktivitet, Eller 

föreslå att undersöka vidare det som man inte kan svara på för att på så sätt stimulera barnen att 

ta reda på saker. Här är vår tolkning att även barnets förmåga till argumentation och 

kommunikation med andra utvecklas då den vuxne inte automatiskt sitter inne med det rätta 

svaret. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Vi valde att inte visa pappret som intervjufrågorna fanns på för att den intervjuade inte skulle ha 

möjlighet att tänka ut ett svar på förhand. Diktafon användes för att ta upp ljudet vid 

intervjuerna, genom att ta upp ljud kunde vi enkelt lyssna på intervjuerna i efterhand, med 

möjlighet att på ett smidigt sätt kunna pausa, anteckna, spola tillbaka och lyssna igen för att på 

så sätt bättre kunna analysera det som sades i relation till vårt syfte. 
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Enligt Johansson och Svedner (2010) är tystnad under en intervju ansträngande för de 

inblandade, men författarna menar också att tystnaden och eftertänksamhet är bra för att få 

genomtänkta svar. Genom att vara medvetna om detta försökte vi låta svaren ta sin tid, en av oss 

hade också papper och penna så vi kunde skriv stödord om det var något vi ville fråga vidare 

efter avslutad intervju. Dock var detta en svårighet när vi lyssnade på intervjuerna, vi upplevde 

då att vi kunnat låta tystnaden fått vara längre. Trots det tycker vi intervjuerna fyllde den 

funktion som var avsikten med dem. Det hade varit intressant att se om utfallet hade blivit 

annorlunda om vi endast haft en fråga gällande pedagogens syn på barns samtalande, som 

utgångspunkt för intervjun.  

Att filma en läsning har gett stora möjligheter och en tydlig inblick i att kunna uppfatta 

pedagogernas förhållningssätt. Vår studie kan på så sätt bidra med större insikt i vad som finns 

och är bra och vad som pedagogerna behöver ge barnen i detta sammanhang. Att vårt val föll på 

att använda oss av iPad var att metoden var igenkännande av barnen, avdelningarna har jobbat 

med iPad de senaste månaderna och vår upplevelse när vi tittade på filmerna var att åtminstone 

barnen inte la märke till inspelningen. Nackdelen med iPad som observationsverktyg är att själva 

genomgången av materialet blir tidskrävande då filmvisning inte är upplagd för att pausa och 

spola fram eller tillbaka. Istället startas filmen om från början, vi blev då tvungna att leta sig 

fram till rätt sekvens. Vi kunde heller inte se tidsvisning på de olika filmerna så det gjorde också 

svårt att hitta åt rätt sekvens eller veta hur lång tid av filmen som återstod. Likaså saknade vi 

stativ vid filmtillfällena varav vi inte fick rätt fokus på deltagarna. Studiens avsikt har inte varit 

att söka efter svar istället har syftet varit att studera människors uppfattningar inom ett litet 

område. Däremot ser vi valet att intervjua pedagogerna som ett förstärkande av trovärdigheten 

på det resultat som vi fick fram genom observationerna. 

 

Eidevald (2013)  belyser däremot hur pedagogen påverkas av vetskapen om att hon/han blir 

filmad. Detta är också något som vi var medvetna om och som vi tagit hänsyn till i vår studie. 

Att vi har använt oss av både observation i form av filmning som pedagogerna har haft möjlighet 

att kommentera samt kompletterande intervjuer anser vi styrker reliabiliteten av vår studie. 

Eidevald (2013) nämner också aspekten att den som blir filmad ofta uppträder så som den tycker 

att man ska, man skärper alltså till sig i sin pedagogiska roll vilket vi kan se som positivt i vår 

studie där det då tydligare kommer fram vad var och en av pedagogerna tycker vara 

språkutvecklande med läsningen. En annan positiv sak är att pedagogerna genom att ha 

möjlighet att titta och kommentera sekvensen tillsammans med oss, får syn på hur de faktiskt 

själva gör i relation till hur de i teorin tänker kring hur de gör. Någon uttryckte att det var bra att 

få se sig själv i reflektionssyfte och någon pedagog antydde att intervjufrågorna får en att 

reflektera kring sin syn på boken i olika sammanhang. Utifrån våra ögon sett så är resultatet 

tolkat utifrån oss och vi kan inte frångå att det skulle finnas en viss variation på resultatet om 

annan forskare skulle ha gjort denna studie. I och med att studien endast är baserad på fyra 

pedagoger så är den inte tillräckligt omfattande för att vara generaliserbar. 
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6.2. Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att vidga förståelsen kring hur pedagogers förhållningssätt påverkar 

barns aktiva försök till samtalande vid läsningen. Samt hur det skapar möjlighet till, alternativt 

försvårar möjlighet till språkutvecklande samtal med barnen vid läsning. För att besvara detta 

utformade vi tre frågeställningar, hur och på vilket sätt är barnen aktiva när det gäller 

interaktionen mellan pedagoger och barn? Hur kommunicerar och möter pedagoger upp barns 

tankar och funderingar kring läsningen? Samt hur tänker pedagoger kring litteraturens betydelse 

sett ur ett barnperspektiv, kopplat till språkutveckling i läroplanen för förskolan? (Skolverket 

2011). 

 

Utifrån resultatet blir pedagogens förhållningssätt när det gäller intresset av boken samt intresset 

av vad barnen frågar om, betydande faktorer för hur utfallet av språkutvecklingen blir. 

Komplexiteten kring att ha kunskapen och hur det i praktiken görs blir viktiga aspekter för 

arbetslaget att synliggöra och medvetandegöra för att på så sätt utveckla barnen vidare där de är 

rent språkligt. De medverkande pedagogernas föreställning tolkar vi vara att själva berättelsen 

samt presentationen av nya begrepp, ses vara det centrala lärandet med läsningen, även att få 

leka boken efteråt för att på så sätt våga uttrycka sig och agera vilket anses främja barnens 

självförtroende. Enligt vår analys av hur pedagogerna iscensatte detta under läsningen i relation 

till hur författaren lyfter fram det, ser vi dock att samtalandet kring boken var mycket begränsat, 

ofta var det slutna frågor eller frågor som gav lite utrymme till egna tankar eller spontana 

utsagor.  

Att pedagogen i stor utsträckning var den som valde bok till läsningen, med ett från pedagogen 

ofta planerat syfte med stunden, kan visserligen innehålla ett lärande i sig men Edwards (2008) 

menar att pedagogens inställning kring vilken bok som passar barnen, är viktigt att synliggöra 

om åsikten baseras på förutfattade meningar hos pedagogen eller om valet underbyggs av 

kunskap. Författaren menar vidare att som pedagog undvika att underkasta barnens bokval utan 

att ha gett dem en bra anledning till varför, vilket i sin tur kan skapa ett intressant samtal mellan 

pedagog och barn om själva bokvalet. 

Detta är något som även Svensson (2011) belyser utifrån aspekten att barnens nyfikenhet och 

intresse av att vara aktiv och nyfiken på böckers innehåll avtar om de inte tillåts vara med och 

välja.  

Det konkreta lärandet som Lillemyr (2002) nämner, förefaller i de intervjuade pedagogernas 

förhållningssätt vara det språkutvecklande synsättet som de har på läsningen. Här beskriver en 

av pedagogerna hur barnen “boostas med ord” (Personlig kommunikation 2014-11-21). Vilket 

visade sig i observationen hur pedagogen stannade upp vid en del begrepp som ansågs svåra och 

gjorde en förklaring på begreppens innebörd. Vår tolkning utifrån intervjuerna är att 

pedagogerna framhåller en skolförberedande syn på vad språkutveckling innebär, då de lyfter 

språkutvecklingen med böcker som skolförberedande. Någon pedagog uttryckte att när barnen 

kommer till skolan kommer de kunna recensera en text och våga stå och prata inför andra på ett 
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sätt som ”vår generation inte kunnat” (Personlig kommunikation 2014-11-21), detta mycket tack 

vare boksamtal och dramatisering.  

Lillemyr (2002) beskriver även det abstrakta lärandet vilket i vår studie kan liknas vid barns 

aktiva samtalande. Möjligheten till att det konkreta lärandet kring ord och begrepp skulle mynna 

ut till språkutvecklande samtal fanns. 

Edwards (2008) förklarar bokens språkutvecklande aspekter med att den vidgar ramarna på 

handlingen vilket kan inspirera till samtalande såväl kring vardagshändelser som utanför barns 

vardagsmiljö.  Däremot var det i liten utsträckning som dessa möjligheter togs tillvara eller 

möjliggjordes av pedagogerna i observationerna trots att det i intervjuerna, nämndes som viktigt. 

Barnens samtalande beskrev pedagogerna som en styrd aktivitet för barnen.  

Styrningen i sig behöver inte vara negativ ur ett språkutvecklande perspektiv så länge man enligt 

Edwards (2008) delger barnen vad syftet är för att det på så sätt ska bli meningsskapande för 

barnet kring vad läsningen ska ge och hur den ska gå till.   

 

I enlighet med våra resultat skulle det språkutvecklande samtalet kunna komma in i de 

situationer när pedagogerna anser att barnen har tappat fokus. Genom att släppa bokens syfte och 

vara här och nu i stunden tror vi skulle möjliggöra till barns meningsskapande och därmed skapa 

goda chanser för att expandera språket samt främja sociala samspel mellan barnen, genom 

samtalande kring varandras erfarenheter vilket Jönsson (2007) benämner som läsgemenskap. 

Svensson (2011) lyfter betydelsen av att läsa på olika sätt och det är där vi ser komplexiteten när 

läsningens syfte är att barnen ska ta till sig handling och lära sig nya begrepp. Risk blir därmed 

att pedagogerna blir alltför styrda med syftet för läsningen och konsekvensen av detta blir att 

barns aktiva roll till samtalande inte uppmärksammas eller tas tillvara på när möjligheter upp. 

Det här styrks med Svenssons (2011) tankar att barn så småningom tappar intresse för lyssnande 

när de inte känner sig ha inflytande över läsningen eller delaktighet gällande hela aktiviteten från 

bokval till läsningens slut. I vår studie visades även att många frågor från barnens håll inte togs 

till vara på av pedagogen. Vad som tycks finnas är komplexiteten kring pedagogens 

förhållningssätt när det gäller kommunikationen med barnen vid läsningen. Exempelvis öppna 

frågor/ledande frågor med bestämda svar får helt olika utgångslägen när det gäller hur pass 

utvecklande samtalet blir kring ämnet och den aktuella situationen. Likaså när pedagogen ställde 

frågor eller berättade något relaterat till boken så blev det även här tydligt att bokens handling 

låg i fokus men också sett från barnens perspektiv, vuxencentrerat. Det var främst sådana här 

avbrott i läsandet som skedde och följdes av att pedagogen sedan återgick till boken genom att 

betona med rösthöjning eller återkoppla till bokens innehåll för att få tillbaka barnen till 

handlingen.  
 

Det här kan enligt Edwards (2008) vara en bra metod för språkutveckling förutsatt att frågorna 

ställs på ett sådant öppet sätt att det ger utrymme för eftertanke hos barnet och likväl att frågan 

ställs på ett sätt som inte kräver något rätt svar. Att som pedagog på förhand tänka ut vilken roll 

som ska intas i boksamtalet kan här vara att föredra enligt Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) 
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och där man antingen kan agera som samtalsdeltagare eller samtalsledare. Denna variation på 

pedagogernas förhållningssätt kom däremot inte fram i studiens resultat.  

Någon pedagog lyfte att jobba med samma bok flera gånger fast på olika sätt. Återigen handlar 

detta om att ha olika syfte vid de olika lästillfällen vilket Edwards (2008) menar möjliggör för 

barnet att skapa mening då det kan ta åtskilliga läsningar av samma bok innan barnet kommer 

underfund med handlingens betydelse. Det här har kunnat synliggöras om vår studie pågått 

under en längre tid. Genom att, som Lillemyr (2002) förespråkar, göra ett större arrangemang 

kring lärandet då läsningen handlar om att tillägna sig nya begrepp kan detta som vi ser det, 

innefatta att erfara begreppen med variation. Vår tolkning av detta, för att få med det abstrakta 

som tankar och känslor hos barnet, är att samtala om orden och sätta dem i sammanhang som 

gör dem begripliga för barnen, något som även kom fram vid intervjuerna men som inte visades 

under observationerna.  Därmed verkar det vara otillräckligt att endast förlita sig på 

begreppsförklaring för att expandera språket i den mening vår studie syftar till.  

 

Vi har i vår studie lyft litteracitet i barns språkutvecklande som enligt Lindö (2009) bland annat 

handlar om att skapa förutsättningar för barnen att utveckla ett rörligt intellekt. För oss, i relation 

till vår studie handlar samtalandet också om detta. När barnen får samtala kring händelser knutet 

till egna erfarenheter, lyssna på andra barns erfarenheter och där pedagogen finns att stötta i 

berättandet. Likaså att ha möjlighet att utvidga barnens berättande så utvecklas förmågan att 

återskapa bilder och därmed minnas, skapa nya bilder samt att kunna förflytta sig i tanken från 

här och nu. Detta tror vi är en nyckel i att arbeta språkutvecklande och vi anser i likhet med 

bland annat Svensson (2011) att boken, om barnen får vara med och välja samt har möjligheten 

att kommunicera eller uppmuntras att kommentera under läsningen, utvecklar dessa förmågor i 

stor utsträckning. Fast (2008) lyfter också litteracitet hos de minsta barnen i förskolan, 

litteracitets händelser i dessa åldrar handlar i hög grad om förmågan att förstå vilken väg boken 

ska hållas, veta vad en text är, möjligen känna igen vissa eller kunna koppla någon bokstav till 

en annan erfarenhet barnet har av samma bokstav, ordbilder, exempelvis det egna namnet eller 

andra enklare ord. För oss är det därför avgörande att barnen får möjlighet att uttrycka sig samt 

att en uppmärksam pedagog finns där att ta vara på och uppmuntra barnens initiativ till att 

språka. 

 

Att arbeta med variation av boken som språkutvecklande verktyg kan också handla om att 

dramatisera, precis som många av pedagogerna lyfte fram och som litteraturen visar på och där 

tänker vi att ett samtalade kring händelser eller svåra ord bör konverseras och benas ner för att 

barnen ska få djupare förståelse. Pedagoger bör enligt oss, eftersträva att varje barn ska kunna 

sätta in de nya begreppen och händelserna i sammanhang som dramatisering på ett lekfullt sätt 

som såväl Vygotskij (1995), Riddersporre och Persson (2010) som Eriksen Hagtvet (2006) ser 

som viktiga element för språklig utveckling. Det här var ingenting som studien la särskild vikt 

vid. Däremot nämnde flera pedagoger i intervjuerna att barnen leker bokens handling efteråt och 

detta var något som pedagogerna antydde var språkutvecklande.  
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Detta styrks med Riddersporre och Perssons (2010) sätt att se på leken som lärande vilket likväl 

stärker pedagogernas sätt att se handlingen som viktig för barnets fortsatta lärande genom leken. 

Utifrån vår studies syfte så skapar den lekande aktiviteten istället möjlighet för pedagogen att ta 

tillvara på en meningsfull stund för aktivt samtalande efter aktiviteten. Dramatiserandet av 

boken kan därmed innebära att fler barn får möjlighet att skapa mening genom bokens handling 

genom att som Edwards (2008) förklarar, svåra känslor leks och nya begrepp ur boken används i 

praktiken som sedan kan lyftas för att samtalas om. Pedagogernas tydliga fokus och syfte med 

läsningen lyfts av litteraturen som positivt, förutsatt att pedagogen introducerar barnen i 

läsningen som Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) förespråkar för att barnen på så sätt ska ges 

möjlighet att få en förförståelse kring bokens handling samt förstå pedagogens syfte med 

läsningen. Faktorer som kan försvåra detta är gruppens storlek på barn då färre barn underlättar 

för pedagogerna att kunna tillgodose varje barns aktiva försöka till samtalande.  

 

Resultatet i vår studie visar på hur pedagogens syfte med läsningen skapar en riktning kring 

vilket lärande som sker eller möjliggörs för barnen. Det, tillsammans med tydligt fokus och 

förberedande hos pedagogen gör lärandet många gånger tydligt för den aktuella barngruppen 

utifrån ett barnperspektiv. Däremot ser vi en nackdel med detta förhållningssätt då andra viktiga 

områden som barns aktiva roll till samtalande riskerar att glömmas bort eller förkastas av 

pedagogen. Det som vi dessutom uppmärksammat under studiens fortskridande är att kunskap 

verkar vara en avgörande faktor för hur förhållningssättet hos pedagogen visar sig både på ett 

medvetet och omedvetet plan. Att jobba språkutvecklande på ett skolförberedande sätt menar vi 

här handlar om att se läsningens språkutvecklande som väldigt konkret och frågan är om den då 

kan innefatta barns meningsskapande i gällande stund. Det som också resultatet visade på är 

variationen på läsningens upplägg som central för att dels ur ett barnsperspektiv nå alla 

individers olikheter av förförståelse men också ur lärandesynpunkt möjliggöra en bredd. Vår 

studie visar inte något hinder med att pedagoger har olika tillvägagångssätt eller olika synsätt på 

vad läsningen bör innehålla. Däremot framkommer vikten av att varje pedagog har god insikt 

gällande det egna förhållningssättet samt övriga pedagogers förhållningssätt inom arbetslaget. 

Vår uppfattning är att pedagogens förhållningssätt som tidigare nämnts, ligger som grund för hur 

utfallet blev i vår studie. Vår studie kan på så sätt ses som ett hjälpande verktyg för hur 

arbetslaget kan arbeta fram större insikt och förståelse kring gruppens förhållningssätt och hur 

det i sin tur skapar möjligheter eller hinder för hur läsningens upplägg ger möjlighet till 

språkutvecklande samtal för barnen. 

 

I pedagogisk mening och i relation till vår studie kan Bahktins syn på dialogen som lärande 

innebära att ett djupare lärande kan ske då svaret på ett yttrande när dialog förs mellan, pedagog 

- barn-pedagog än vad lärandet i en monolog ger, där pedagogen berättar och barnen lyssnar och 

förväntas förstå. Möjligtvis förstås det som sägs men chansen till ett djupare lärande och 

meningsskapande för inblandade individer kan gå dem förbi. Avslutningsvis har denna studie 

gett ett förtydligande kring den bredd på lärandeaspekter som läsningen innehåller. Vi har berört 

en aspekt av många där vår förförståelse kring det valda området var relativt av negativ karaktär. 
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Fortfarande är vår övertygelse efter avslutad studie att barns aktiva försök till samtalande lätt kan 

glömmas bort i tron att andra aspekter av läsningen är viktigare för barns språkutveckling. 

Därmed ser vi vår studie som ett verktyg för pedagoger och arbetslag till att synliggöra saker 

som möjligtvis behöver utveckla eller fokusera tydligare på vid läsningen. Vår förhoppning är 

att vår studie, om än att den är liten, kan bidra till att synliggöra läsningens komplexa innehåll 

och betydelse gällande litteracitet som helhet. Men också att barns samtalande får det fokus vid 

såväl läsning som vid andra aktiviteter vilket litteraturen visat på att barn behöver på förskolan 

idag.  

 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att fortsätta forska mer djupgående i ämnen som rör boken som 

språkutvecklande verktyg. Det vi främst tänkt på i denna studie är att det hade varit intressant att 

fått göra en förstudie på samma område innan de startade upp projektet som handlade om 

språkutveckling som kunde kartlägga hur pedagogerna såg på ämnet då med boken som medel. 

För att sedan göra en studie på förändringen som skett i synsättet kring detta efter utbildningar 

och möjligheten att fördjupa sig i ämnet. Samt att fått möjlighet att etablera det förändrade 

arbetssättet i förskolan. Ett annat förslag till fortsatt forskning kunde vara att göra en etnografisk 

studie på boken som språkutvecklande verktyg, här menar vi att finnas på plats under en längre 

tid och observera hur pedagogerna använder sig av boken resterade tid i förskolans vardag för att 

på så sätt ha möjlighet att täcka in en större helhet av bokens möjligheter till språkutveckling. 

 



 

 

Referenser 

  

Backman, J (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

  

Damber, U., Nilsson, J. & Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

  

Doverberg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i förskolan. 

Stockholm: Liber AB. 

  

Dysthe, O. & Ingland, M. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

  

Edwards, A. (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Eidevald, C (2013) Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan -Hallå hur 

gör man Stockholm: Liber 
 

Eriksen Hagtvet, B. (2006). Språkstimulering Del 2: Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Fast, C (2008). Literacy - i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Imsen, G. (2006). Elevens värld Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

  

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Johansson, B. & Svedner, P-O. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

  

Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets möjligheter - en studie om barns läsning i årskurs F-3 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=47C93A7A69F7B4

4332270CA614326728?sequence=1 

  

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Kullberg, B. (2004). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=47C93A7A69F7B44332270CA614326728?sequence=1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=47C93A7A69F7B44332270CA614326728?sequence=1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=47C93A7A69F7B44332270CA614326728?sequence=1


 

 

Liberg, C. (2007). Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: 

Skolverket. http://modersmal.skolverket.se/polska/images/stories/filer/pdf1887.pdf 

  

Lillemyr, O-F. (2002). Lek – upplevelse - lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB. 

  

Lindö, R. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur.  

 

Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt. (Nr.1 2014). Pedagogiska 

magasinet. 

  

 Mårdsjö Olsson, A-C. (2010). Att lära andra lära- medveten strategi för lärande i förskolan. 

Stockholm: Liber AB. 

  

Pramling, N. & Eriksen Ødegaard, E. (2014). Riddarsporre, B. och Bruce, B. (2014). Berättande 

i förskolan Stockholm: Natur och Kultur 

  

Riddersporre Persson (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur och kultur. 

  

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson E. (red) (2009). Barns tidiga lärande, en 

tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barn lärande. Hämtad 2014-09-25 på länk: . 

http://hdl.handle.net/2077/20404 

  

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson, E. (2010). Förskolan - arena för barns 

lärande. Stockholm: Liber AB. 

  

Skolverket (2006). Komma till tals - flerspråkiga barn i förskolan. Stockholm: Skolverket. 

  

Skolverket (2010). Förskola i utveckling. Stockholm: Skolverket. 

  

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (Ny, rev. utg.). Stockholm: Skolverket. 

  

Sommer, D., Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2010). Barnperspektiv och barnens 

perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

  

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken Bland plugghäster och fusklappar. Norsteds 

Förlagsgrupp AB. 

 

Svensson, A-K. (2011). Språkstimulerande miljöer i förskolan : en utvärdering av Att läsa och 

berätta - gör förskolan rolig och lärorik : ett projekt under åren 2008-2010. 

Hämtad 2014-09-24 på länk: http://hdl.handle.net/2320/7923 

  

http://modersmal.skolverket.se/polska/images/stories/filer/pdf1887.pdf
http://modersmal.skolverket.se/polska/images/stories/filer/pdf1887.pdf
http://hdl.handle.net/2077/20404
http://hdl.handle.net/2077/20404
http://hdl.handle.net/2320/7923


 

 

Svensson, A-K (2009). READING BOOKS IN PRESCHOOL IS TAKEN FOR GRANTED – BUT 

IS IT TRUE . Hämtad 2014-09-24 på länk: http://hdl.handle.net/2320/4979 

  

Säljö R. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vygotskij, L, S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Didalos AB 

  

http://hdl.handle.net/2320/4979
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Bilaga 1. 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på Förskollärarprogrammet i Luleå. Vår 

sista kurs är Examensarbetet där vi har valt att skriva om bokläsningens betydelse för barns 

språkliga kommunikativa utveckling. Vi har för avsikt att uföra observationer vid 

bokläsning/läsvila för att få veta mer om pedagogers förhållningssätt kring barns samtalande. 

Det vi skulle vilja ha hjälp med är att få tillåtelse att utföra detta i ett arbetslag på någon förskola 

i ditt område där alla pedagoger är välvilliga till att delta i projektet. 

  

Med vänlig hälsning Ida Malm och Linda Åhlund. 

Kontaktuppgifter:  malida-1@student.ltu.se   

linlab-1@student.ltu.se 

  

Utförande: 

Vi kommer att använda oss utav Ipad som pedagogerna själva får starta igång inför deras 

bokstund. Vi är alltså inte närvarande vid själva observationstillfällena. 

Vår önskan är att varje pedagog inom arbetsgruppen under en veckas tid spelar in minst 1 

bokstundstillfälle var. 

Sedan ämnar vi besöka er förskola för att ha enskilda intervjuer i samtalsform med berörda 

pedagoger där vi gemensamt tittar på insamlingsmaterialet. Varje intervju med pedagog kommer 

att ta cirka 1 timme. 

  

Materialet kommer givetvis att vara sekretessbelagt där varken barns eller vuxnas namn eller 

personuppgifter offentliggörs. Inte heller berörd förskola eller verksamhetsområde kommer att 

lämnas ut. Deltagarna har rätt att när som helst under projektet välja att avböja sitt deltagande 

samt är med och godkänner det bearbetade insamlingsmaterialet innan den tas med som skriven 

text. 

  

Vår förhoppning är att kunna genomföra observationerna under v 47 förutsatt att vi har fått 

godkännande av föräldrar senast måndagen v 47, till att observera deras barn. 

  

Vi utgår från forskningsetiska principer www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/


 

 

Bilaga 2 

  

Hej föräldrar! 

  

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på Förskollärarprogrammet i Luleå. Vår 

sista kurs är Examensarbetet där vi har valt att skriva om bokläsningens betydelse för barns 

språkliga kommunikativa utveckling. 

  

Vi har för avsikt att genomföra observationer vid bokläsning/läsvila på ert barns förskola för att 

få veta mer om pedagogers förhållningssätt kring barns samtalande. Observationen görs med 

hjälp av en Ipad som filmar bokstunden. Observationsmaterialet kommer sedan att bearbetas av 

oss två studenter där vi tittar på hur ditt barn tillsammans med sin grupp ges möjlighet att vara 

delaktig i bokstunden genom interaktioner och samtalande. 

  

Materialet är konfidentiellt vilket innebär att varken barns eller vuxens namn eller 

personuppgifter offentliggörs. Inte heller berörd förskola eller verksamhetsområde kommer att 

lämnas ut. 

  

Det insamlade materialet underliggande för vår analys, kommer i efterhand att raderas. 

Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att när som helst under projektet välja att avböja ert barns 

deltagande. 

  

Examensarbetet i sitt färdigställande är en offentlig handling som kommer att kunna sökas via 

sökmotorer på webben. 

Vi vill att ni senast måndagen V. 47 har meddelat er förskolepersonal om ni INTE vill att ert 

barn deltar i observationerna. 

  

Har du som vårdnadshavare inte meddelat din förskola detta så har vi fått ert godkännande. 

Vi utgår från forskningsetiska principer www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Med vänlig hälsning Ida Malm och Linda Åhlund. Vill ni ha  mer information kring vårt projekt, 

vänligen kontakta oss via mail. 

Kontaktuppgifter:  malida-1@student.ltu.se    

linlab-1@student.ltu.se 

   

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/


 

 

Bilaga 3 

  

Intervjufrågor 

 

1. Vilka fördelar ser du finns med att läsa böcker för barnen på förskolan? 

 

2. Vilka syften ser du att boken kan fylla i barns vardag på förskolan? 

 

3. Hur tänker du kring upplägget av läsningen vad gäller bokval, tidsomfattning och 

barns aktiva roll? 

 

4. Hur ser du på böcker/läsning som en del av barns språkutveckling? 

 

5. Förskolans aktiviteter ska syfta till att vara meningsskapande för barnen, hur ser ni att 

boken och läsandet fyller det syftet? 

 

6. Vad anser du vara språkutvecklande med den sekvens som vi tittat på nu? 

 


