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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna undersökning var att ta reda på hur böcker används i 
den pedagogiska verksamheten enligt tre förskollärare. För att ta reda på detta har jag 
använt mig av frågeställningarna: vilken typ av böcker använder förskollärare i den 
pedagogiska verksamheten? och hur använder förskollärare högläsning med barnen i den 
pedagogiska verksamheten? Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet där jag särskilt har intresserat mig för det som händer när förskollärare och 
barn interagerar under högläsning av böcker.  Utifrån mina kvalitativa intervjuer har det 
visat sig att förskollärare främst använder böcker i samband med vila eller då barngruppen 
arbetar med något specifikt ämne. Urvalen till högläsningen sker oftast slumpmässigt. Det 
framkommer även att förskollärarna sällan planerat deras val av böcker med en koppling 
till språklig utveckling hos barnen. I studien uppmärksammas även förskollärares olika 
lässtilar och hur deras interagerande med barnen i samband med högläsningen kan påverka 
den språkliga utvecklingen. Tidigare forskning pekar på att användandet av olika genrer av 
böcker är gynnsamt för språkutvecklingen. Genom att läsa faktaböcker för barn utvecklas 
bland annat deras ordförråd, dock visar undersökningar att den typen av böcker är kraftigt 
underrepresenterade i förskolan. Det stämmer dessutom väl in på de resultat som kommit 
fram i min studie där förskollärarna ger uttryck för att de sällan använder faktaboken i 
samband med högläsning. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: högläsning, språkutveckling, interaktion, lässtil, fakta/informationsböcker 
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1. Inledning 

I de förskolor som jag genom olika omständigheter har varit i kontakt med har böcker varit 
en stor del av verksamhetens innehåll. Den vanligaste formen där böcker används i 
förskolan är via högläsning. I samband med högläsningen kan man få tillträde till en ny 
värld genom fantasins fantastiska egenskaper. Man kan även med hjälp av böcker närma 
sig ämnen och värderingar som annars kan vara svårt att tala om. När böckerna används i 
samband med högläsningen får barnen möjlighet att komma ner i varv. Det kan vara viktigt 
att få växla mellan mer eller mindre fartfyllda aktiviteter under en hel dag på förskolan.  
 
Det finns även tydliga kopplingar mellan barns språkutveckling och högläsning. Barn som 
växer upp där högläsning ofta förekommer får ett försprång språkmässigt jämfört med de 
barn som sällan får böcker lästa för sig. För att förstå innehållet i en bok kan det krävas att 
en vuxen hjälper till genom att ställa frågor till barnen och förklara vissa begrepp. Scheiner 
& Gorsetman (2009) har i en studie tittat på hur detta stöd då förskollärare läser för barn 
kan se ut. I deras studie framhäver också de att läsning för yngre barn medför en mängd 
positiva fördelar där förutom språkutvecklingen  även en positiv inställning till böcker 
grundläggs. Detta har de sedan ha nytta av i deras framtida skolgång då utbildning till en 
stor del bygger på texter och litteratur (Scheiner & Gorsetman, 2009, s. 595). För att skapa 
möjligheter för språklig utveckling i förskolan krävs det en medveten pedagog. Barn har 
olika förutsättningar då användningen av böcker i hemmiljön kan skilja sig åt (Fridolfsson, 
2008, s. 31). Därmed blir förskolans och pedagogens roll extra viktig i att skapa en 
verksamhet där böcker och högläsning används frekvent samt eftertänksamt. 
 
På senare tid har jag reflekterat över böckernas roll ute på förskolor. Under utbildningen 
har vi ofta fått höra om böckernas möjligheter som pedagogiskt verktyg. Böcker kan 
användas på olika sätt och i olika syften. I denna studie har jag valt att titta på vilken typ av 
böcker som används i samband med högläsningen och hur de används.  
 
Det uppstår en del funderingar hos mig huruvida det förekommer en planering och 
medvetenhet från förskollärare gällande användandet av böcker. Vilken typ av böcker 
använder förskollärare i den pedagogiska verksamheten och hur använder förskollärare 
högläsningen med barnen?  Dessa tankar och funderingar kom att bli en del i 
startprocessen till denna studie. 
 
I förskolans styrdokument kan man läsa om hur barnen ska ges möjlighet att “utveckla ett 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord” 
(Skolverket, 2016, s. 10). Som tidigare nämnt ser man att högläsning för barn för med sig 
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en mängd fördelar språkmässigt, bland annat utvecklingen av deras ordförråd. 
Förskollärare har en utmaning i arbetet med att stötta och utmana språkligt. För att kunna 
ge barnen möjligheter att utvecklas inom detta område krävs också en medveten 
förskollärare med kunskap om språkutvecklande möjligheter. 
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2. Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur förskollärare använder sig av böcker i den 
pedagogiska verksamheten. 

 
2.2 Forskningsfrågor 
 
 
 

● Vilken typ av böcker använder förskollärarna i den pedagogiska verksamheten? 
 

● Hur använder förskollärare högläsning med barnen i den pedagogiska 
verksamheten? 
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3. Genomgång av litteratur och tidigare forskning  

 
I detta avsnitt behandlas den litteratur och tidigare forskning som berör min studie.             
Genomgången av litteraturen redovisas under två rubriker, urval och användning av böcker  

3.1 Urval av böcker 
 
I en studie av Schwarz, van Kleeck, Beaton, Horne och MacKenzie (2015) lyfter de fram               
böckernas betydelse för barns språkutveckling. De menar att det finns en mängd forskning             
om hur pedagogen bör interagera och kommunicera med barn i samband med högläsningen             
för att möjliggöra för språklig utveckling. Däremot menar författarna att lite fokus har             
ägnats åt hur pedagogen ska tänka kring valet av böcker (2015, s. 1273). De hänvisar till                
tidigare forskning där man sett att förskollärare oftast väljer böcker slumpmässigt eller            
böcker som inte utmanar barnen språkmässigt. Om syftet med högläsningen handlar om att             
utveckla barnens språkliga kunskap menar författarna att det även bör finnas ett utarbetat             
system där man väljer böcker utifrån olika nivåer i svårighetsgrad (2015, s. 1273). 
 
Författarna förklarar att vissa forskare gjort försök i att framställa sådana system som de 
eftersöker, men de menar att de är bristfälliga och därför också svåra att följa. 
I deras studie blir syftet därmed att utveckla ett mer användbart system där man sorterar 
böcker utifrån hur svåra de är att förstå samt utifrån den språknivå som anpassas för barn i 
förskolan. I barngruppen kan ibland språknivån variera. Då förskollärare väljer bok till 
högläsningen utifrån svårighetsgrad anser författarna att man bör välja bok som riktar sig 
mot de med mest utvecklat språk. De menar att man ändå kan anpassa högläsningen genom 
att använda sig mer aktivt av bilderna i boken och ställa frågor under aktiviteten. På så sätt 
kan boken passa även de barnen med mindre utvecklat språk (2015, s. 1282). 
 
 
Penimonti, Zucker, Justice & Kaderaveck (2010) har i sin studie undersökt användandet av 
böcker med informationsinnehåll i förskolan. De hänvisar till tidigare undersökningar där 
man tittat på urvalet av böcker vid högläsning och fann att endast 5% var 
informationsinriktad. Författarna menar att exponeringen för texter med informativ 
karaktär är väldigt begränsad (2010, s. 657). Studien bygger på en innehållsanalys där man 
tittat på vilka informationsinriktade böcker pedagoger använder och hur innehållet i dessa 
böcker ser ut. Forskning har visat att högläsning för barn kan ge goda effekter i den 
språkliga utvecklingen, Nya upptäckter visar även på att innehållet i det man läser är av 
stor vikt och därför bör mer uppmärksamhet läggas kring urvalet (2010, s. 657). 
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Fortsatt tar studien upp hur informationsinriktade texter gynnar barnens ordförråd och 
språkutveckling. Detta förklaras med att texterna ofta innehåller begrepp och språk man 
annars sällan möter i vanliga berättelser och sagor (2010, s. 658). Författarna visar även på 
studier där man sett att barn som i förskolan exponerats för informationsinriktade böcker 
lättare tar till sig den typen av böcker och texter framöver i skolan (2010, s. 658).  
 
I deras studie får pedagoger redogöra för vilka böcker de använder i högläsningen under en 
30 veckors period. Böckerna kategoriseras sedan in i olika genrer-berättande, information, 
blandning av berättande och information och övrigt. Resultaten styrker den tidigare 
forskningen. Böcker med informationsinriktining valdes i endast 4%. De studerade även 
vilken typ av informationsböcker lärarna hade valt. Resultaten där visade att dessa böcker 
främst handlade om levande djur och böcker inom tradition och kultur. Ämnen som 
historia och geografi valdes sällan eller aldrig. Detta reagerade författarna på med tanke på 
att det är två stora ämnen som barnen senare kommer stöta på i skolan.  
 
I en annan studie har samma författare, Penimonti, Zucker & Justice (2011) tittat på vad 
förskollärare läser för barnen i förskolan. I deras tidigare forskning har man sett att det 
finns brister i språkutveckling hos barn. De liksom många andra forskare inom området 
hävdar att högläsning i förskolan är gynnsamt för att möjliggöra språklig utveckling 
(Penimonti, Zucker & Justice, 2011, s. 197).  De menar att lite fokus har ägnats åt 
fördelarna med att läsa böcker utifrån olika genrer som exempel berättelseböcker, 
fakta/informationsböcker och böcker med fokus på matematik eller rim. Exponeringen av 
olika genrer främjar lärande på olika sätt (2011, s. 200). I deras studie undersöker de 
böcker från olika genrer samt vilket kunskapsområde innehållet utgör. Dessutom fokuserar 
de även på pedagogen och om det fanns några egenskaper hos pedagogen som påverkade 
valet av bok. Även i denna studie såg man en markant övervägning (ca 85%) för genren 
med berättelseböckerna. Innehållsmässigt kunde man se att det sällan förekom böcker med 
fokus på matematik, alfabetet eller mångkultur 2011, (s. 216).  Högläsning av berättelse 
eller sagoböcker bidrar till en mängd positiva språkliga utvecklingsmöjligheter, inte minst 
när det kommer till att förstå berättelsens struktur och uppbyggnad. Författarna menar dock 
att exponeringen för andra genrer också är viktig och bör uppmärksammas mer (2011, s. 
216).  
 

3.2 Användning av böcker 

I en studie av Scheiner & Gorsetman (2009) har man tittat på hur förskollärare samtalar 
med barnen om bokens innehåll och och vad det kan ha för betydelse för barns 
språkutveckling.  
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I tidigare forskning har de stött på att den diskussion med frågor och kommentarer som 
uppstår i samband med högläsning leder till att barnen får en utökad förståelse för 
innehållet. De tar även upp intressanta upptäckter där man sett att barnen utgår från 
bilderna istället för texten när de ska återberätta innehållet i en bok (. 2009, s. 596). 
Författarna hänvisar även till tidigare studier där man sett att en svag frågeställningsteknik 
hos lärarna resulterade i en bristande förståelse hos eleverna (2009, s. 597).  
 
Det är vanligt att förskolebarn främst reagerar på bilderna i boken och inte lägger någon 
större vikt vid texten. Då förskollärare ställer frågor och drar slutsatser om det man läser 
får barnen en större förståelse över vad boken handlar om. I undersökningen som tidigare 
presenterats  fick förskollärare i uppgift att försöka sammanfatta olika böcker. Samtliga 
böcker var av den typen att det krävdes en sammanfattning för att förstå innehållet. 
Pedagogerna fick läsa böckerna och därefter svara på två frågor, om det fanns något i 
språket som de ansåg att de behövde förklara för barnen samt vad de ville fråga barnen 
efter de läst boken? Studien visade att det fanns en svårighet hos majoriteten av lärarna att 
välja ut en sammanfattning som kunde tydliggöra bokens syfte och innehåll. Dessutom 
fanns det en osäkerhet i vilka begrepp pedagogerna skulle välja ut och förklara. Då vissa 
böcker kräver förklaring, reflektion och frågor för att förstärka förståelsen är även 
pedagogens medvetna val av litteratur i arbetet med språkutveckling av vikt. I en del 
böcker kan bilderna vara ett stöd i förståelsen av innehållet, men ibland kan bilderna vara 
missvisande eller svåra att tolka om barnen inte har förstått vad boken handlar om.  
 
Lennox (2013) beskriver språkets möjligheter och menar att den språkkunskap som barn 
tidigt erövrar kommer kunna påverka deras framtida skolgång. Lennox hänvisar till 
forskning som pekar på att de barn med god läskunnighet och mer utökat ordförråd 
tenderar att fortsätta att utvecklas in i den akademiska världen, medan de barn med tidiga 
svårigheter och brister gällande språket tenderar att ha det generellt svårt akademiskt 
(2013, s. 381).  
 
Pedagoger har ett viktigt uppdrag när det gäller val av bok till högläsningen. Olika genrer 
och innehåll medför olika typer av lärande (2013, s. 383). Pedagogen har också en viktig 
roll i hur de integrerar med barnen under högläsningen. Då pedagogen kommunicerar med 
barnen, ställer frågor och svarar på barnens frågor, ökar kvalitén på högläsningen nämnvärt 
(2013, s. 384).  
 
Vardagliga samtal och konversationer med barnen kan bidra till att de lär sig nya ord och 
begrepp, men för att de ska ta steget längre och utvecklas språkligt krävs det bland annat 
situationer där barnen och pedagogen interagerar i en vidare utsträckning  som exempel i 
samband med högläsningen. Pedagogen har möjlighet att välja böcker som utmanar barnen 
språkligt eller ligger inom en annan genre än de böcker som vanligtvis läses. Dock visar 
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forskning på att pedagogen sällan tar den möjligheten utan i stället väljer de böcker som 
anses mer “lättlästa” och bekanta (2013, s. 385).  
 
Lennox hänvisar till  olika tillvägagångssätt pedagogen kan använda då de läser en text 
med utmanande språk. Ett sätt är att pedagogen väljer att läsa boken trots svåra ord, men i 
stället för att stanna upp och förklara enstaka ords betydelse diskuterar de mer kring 
textens innehåll. Här kommer barnen i kontakt med ett avancerat språk, även om de inte 
förstår allt i texten ordagrant. Ett annat tillvägagångssätt är att de under en läsaktivitet 
plockar ut svåra begrepp och förklarar ordets betydelse på ett barnanpassat sätt. En tredje 
variant är att pedagogen plockar ut de begrepp som behöver förklaras för att barnen ska 
kunna ta till sig texten. Förklaringen av dessa begrepp kan antingen göras innan eller efter 
själva sagan (2013, s. 385).  
 
Lennox poängterar pedagogens betydelse för barnens språkliga utveckling och nämner i sin 
slutsats några viktiga aspekter som pedagoger bör ha i åtanke. För det första anser hon att 
högläsningen bör användas mer frekvent. För det andra bör pedagogen välja ut litteraturen 
mer omsorgsfullt och medvetet välja böcker ur andra genrer. Dessutom bör pedagogen ge 
barnen utrymme att diskutera innehållet i boken. Till sist menar Lennox att förskollärare 
bör fokusera mer på hur de interagerar med barnen eftersom det har en stor betydelse i 
barnens möjligheter att utvecklas språkligt. Hur vi samtalar om innehållet i böcker kan 
påverka hela läsförståelsen (2013, s. 386).  
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4. Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 

Här redogörs för de teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp som studien grundar 
sig i.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv med inriktning på lässtilar  

Studien baseras på det sociokulturella perspektivet med stöd i Vygotskijs tankar om barns 
lärande. Enligt Vygotskij utvecklar barn sina kognitiva färdigheter i samspel och 
integration med andra barn ( Wedin, 2011, s. 38).  I det sociokulturella perspektivet 
framhåller man integrationen med andra människor i samband med språkinlärningen. 
Vygotskij poängterar att språkutvecklingen är beroende av sociala erfarenheter. “För att 
språket ska utvecklas krävs socialt samspel” (Svensson, 1998, s. 32). Där understryker man 
även värdet i att barnet deltar i kulturella sammanhang tillsammans med andra mer erfarna 
personer (1998, s. 33).  
 
I den sociokulturella teorin fokuserar man inte på vad barnet inte klarar av, utan fokus 
ligger istället på de processer som uppstår i de aktiviteter barn deltar i. Dessutom 
intresserar man sig för det stöd som ges barnet för att komma vidare (Gjems, 2011, s. 22).  
  
Ett begrepp inom sociokulturella perspektivet är proximala utvecklingszonen. Där får 
barnet hjälp att klara av sådant som den inte behärskar på egen hand genom stöd av någon 
annan med mer kunskap. Vygotskij talar om den proximala utvecklingen och menar att den 
proximala utvecklingszonen är de området där barn befinner sig när barnet inte har egen 
kunskap att klara själv, men med hjälp av annan som stöttar klarar barnet. Vygotskij 
beskriver barns utveckling utifrån två stadier. Den ena är det det stadie som Vygotskij 
kallar den aktuella utvecklingsnivån.  Det stadiet är de som man befinner sig i just nu, 
barnet klarar av att utföra saker på egen hand utan hjälp från andra. Det andra stadiet är den 
potentiella nivån. Här klarar barnet om hen får hjälp och stöttning av annan som kan 
(Eriksen Hagtvet, 2004, s. 40). Sådan stöttning kan handla om att pedagogen ställer frågor 
eller återkopplar. I högläsningen ges möjligheter till att ge denna typ av stöd. Genom att 
ställa frågor så utmanar man barnen att tänka och sätta ord på sina tankar. Pedagogen 
stöttar och kan hjälpa barnet att förstå genom att föra en dialog och tillsammans diskutera 
innehållet. Barnen kan även genom att få möjlighet att högt förklara för någon annan 
utveckla sin egen förståelse. 
 
Även Ahlskog-Björkman (2014) framhåller detta och menar att kommunikationen är viktig 
för att barnen ska få en fördjupad kunskap och förståelse om ett innehåll (2014, s. 3). 
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Författaren nämner även att pedagogens roll och attityd påverkar hur och om barnen 
kommer lära av varandra (2014, s. 4). Ur det sociokulturella perspektivet är således 
kommunikationen och samspelet det som främst avgör om lärande kommer att uppstå. I 
denna studie blir det därmed väsentligt att gå in närmare på hur detta med samspel och 
interaktion kan yttra sig, samt vilka möjligheter det ger barnen i deras lärande.  
 

4.2 Lässtil 
Samspelet och interaktionen påverkas av hur förskollärare läser för barnen. Pedagogen har 
en viktig roll i att stötta barnen i deras förståelse. Genom den sociala interaktionen kan 
pedagogen i sitt sätt att agera under högläsningen hjälpa barnen att utvecklas språkligt. Då 
pedagogen hjälper barnen att förstå svåra begrepp blir innehållet i boken mer betydelsefullt 
jämfört med om pedagogen endast läser boken utan att diskutera innehållet. Flera studier 
har uppmärksammat detta och menar att förskollärares olika lässtilar påverkar barnens 
språkutveckling.  
 
Brabham & Lynch-Brown (2002) visar i sin studie upp en förändring gällande 
förskollärare och högläsning. Rapporter 40 år tillbaka i tiden visade på att endast hälften av 
förskollärarna läste för barnen, en läsning som skedde en eller ett par gånger i veckan. 
Nyare rapporter visar på en klar förändring. Samtliga förskollärare läser för barnen flera 
gånger i veckan, och nästan 80% av dagens förskollärare uppger att de läser för barnen 
varje dag (2002, s. 465).  
Författarna tar även upp sambandet mellan högläsning och förbättrad språkutveckling. De 
menar att högläsningen per automatik inte leder till förbättrade språkutveckling, utan 
menar att det krävs att högläsningen är kvalitativ för att den ska ge goda språkmässiga 
effekter.  
 
De hänvisar även till studier om pedagogers olika “lässtilar” och vilka möjligheter det har 
för lärandet. De tar bland annat upp “interaktionsstil” där man läser samtidigt som man 
diskuterar innehållet. De nämner även “prestationsstil” och menar att det är när man läser 
utan avbrott. Dock diskuterar man antingen innan eller efter läsningen (2002, s.466). 
Författarna i studien undersöker detta mer djupgående där de tittat på olika lässtilars 
betydelse för barns lärande.  
 
Förutom  de två ovannämnda lässtilar tar de i studien även upp en annan kategori, de 
förskollärare som läser en bok utan diskussion eller frågor. Resultaten i studien visade att 
de barn som rustades med ett rikt ordförråd var de där förskollärarna använt sig av en 
interaktionsstil.  De som blev sämst rustade var de barnen vars förskollärare endast hade 
läst boken utan att diskutera innehållet. Författarna poängterar att högläsning för barn är 
viktigt, men det är samtalet och diskussionen mellan barnen och pedagogen under eller i 
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samband med högläsningen som gör aktiviteten meningsfull. Åtminstone om man tittar ur 
ett språkutvecklande perspektiv (2002, s. 471).  
 
Även McGee & Schickedanz (2007) tar upp att högläsning i sig inte bidrar till att utveckla 
barnens ordförråd och språk, utan det viktiga enligt dem är hur man läser för barnen (2007, 
s. 742). De hänvisar till tidigare forskning som visar på att högläsningen blir som mest 
gynnsam när barnen är delaktiga och interagerar med frågor och diskussioner. De har i sin 
studie använt sig av en fyrastegsmodell i moment med högläsning.  De visar där på olika 
tekniker som kan vara användbara. De menar bland annat att introduktionen av boken är 
viktig, vilka ord du väljer att lyfta fram, hur du kommenterar innehållet samt hur du 
diskuterar boken efter högläsningen är av stor vikt (2007, s. 743). 
 

4.3 Läroplanen 

Som förskollärare i förskolan utgår man från läroplanen (Skolverket, 2016, s.8).  Då denna 
studie bland annat baseras på förskollärares val och agerande, anser jag att läroplanen är 
lämplig att ha med i studiens utgångspunkt. 
 
Trots att förskollärare är styrda att förhålla sig till läroplanen så är den utformad på ett sätt 
som gör det möjligt för pedagogerna att själva tolka och omvandla innehållet utifrån 
barnens behov och intressen. Språket är en viktig del i barns utveckling, pedagogerna har 
ett värdefullt uppdrag i att skapa betydelsefulla situationer för barnen där de utvecklas. I 
läroplanen går det att hitta många områden som tar upp vikten av att stimulera språket. 
Dock blir det mer övergripande.  
 
I samband med högläsning skapas förutsättningar för ett samspel mellan förskollärare och 
barn där det ges utrymme för frågor och funderingar. Genom att diskutera innehållet i 
boken skapar utvecklar barnen en vidare förståelse för vad boken handlar om. Stora delar 
av läroplanens innehåll bygger på den sociokulturella teorin om att barn lär av och med 
varandra. I läroplanen ägnas en stor del åt just samspelet där fokus ligger på interaktion 
och kommunikation “Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 
(Skolverket, 2016, s. 6).  
 
I det sociokulturella perspektivet är som sagt interaktionen en viktig del för barns lärande. 
När barn behöver ta hjälp av en annan mer kompetent person för att ta sig framåt behöver 
dock inte denna person alltid vara en vuxen, utan det kan mycket väl vara ett annat barn. 
“Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
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varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” 
(Skolverket, 2016, s. 6).  
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5. Metod 

Här beskriver jag mitt metodval, genomförande, urval, forskningsetiska principer samt 
metoddiskussion.  

5.1 Metodval 

I studien ville jag bland annat ta reda på hur förskollärares använder böcker i förskolan, för 
att undersöka detta valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. I de kvalitativa intervjuer 
ställs ett antal frågor till informanter som i sin tur ger utförliga svar. Efteråt bearbetas 
svaren som förhoppningsvis ger en nyanserad bild av det du undersökt (Trost, 2010, s. 25). 
En fördel med att välja en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod i form av 
exempelvis enkäter är bland annat möjligheten att ställa följdfrågor. I intervjusituationen 
ges möjlighet att läsa av kroppsspråk och andra signaler som kan förstärka eller motsäga 
det informanten svarar. Betydelsen av att kunna läsa in kroppsspråk, tonläge och 
pauseringar blev extra tydligt i mitt fall då jag i efterhand bearbetade materialet. Då kunde 
jag gå tillbaka i minnet från intervjusituationen samt lyssna på ljudinspelningarna och 
sammanställa det med informanternas svar. Det blir som delar av en helhet som är viktiga 
att väga in. I enkätsvar ges inte denna möjlighet och därför ansåg jag att intervjuer passade 
bättre i mitt fall. 
 
Efter valet av metod uppstod frågan om vilken slags intervjuform min undersökning skulle 
präglas av. Det resulterade i intervjuer med låg grad av standardisering. I de 
standardiserade intervjuerna finns det nivåer, i hög standardiserade intervjuer följer man 
samma ordningsföljd och ställer samma följdfrågor, använder samma tonläge under 
samtliga intervjuer. De ska ej variera utan vara av samma sort. I intervjuer med låg grad av 
standardisering tillåts man vara mer flexibel och kan anpassa följdfrågor och språk efter 
informanterna. Här tillåts man alltså att variera i större omfattning (Trost, 2010, s. 39). 
Under samtliga intervjuer ställde jag samma typ av frågor, men valde att använda ett språk 
och tonläge utefter hur informanterna pratade. Jag försökte att följa samma typ av 
följdfrågor men lät ändå intervjun bli mer anpassad utifrån de svar informanten gav och 
kunde därmed även ändra ordningsföljden av frågorna.  
 
Intervjuerna hade även frågor av strukturerad karaktär. Trost (2010) förklarar skillnaderna 
mellan strukturerade och ostrukturerade frågor och menar att om det är frågor som bara 
syftar till att svara på som rör en undersöknings syfte och ämne så är de strukturerade. 
Informanten ges inget utrymme att ge ett svar som handlar om annat än det frågan syftar 
till (2010, s. 40).  
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5.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes i tre olika förskolor belägna i två mindre samhällen i 
mellansverige. Jag valde förskolor som låg i närområdet geografiskt men som ändå 
utgjorde en differens genom förskolornas olika storlek samt att en förskola var 
föräldradriven och 
de andra två var kommunala. Jag tog kontakt med förskolorna både via besök på förskolan 
och via e-post. Där tillfrågade jag samtliga förskollärare på förskolorna om det fanns ett 
intresse i att delta i studien, de tre informanterna som ställde upp var samtliga positiva till 
att medverka så vi kom överens om tid och plats för att genomföra intervjuerna. 
Informanterna var kvinnliga förskollärare med 10-20 års erfarenhet inom yrket.  I samband 
med den första kontakten informerades de även om de forskningsetiska principerna (bilaga 
1). 
 

5.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola, de tog ca 30 min. Under intervjuerna 
använde jag mig av ljudinspelning. Trost (2010) redogör för både för och nackdelar med 
att använda ljudupptagare under intervjun. Med fördelarna menar han att det kan vara en 
fördel att ha tillgång till informantens svar och tonläge så man kan lyssna och gå igenom 
intervjun flera gånger. Nackdelen menar Trost är det tidskrävande arbete bearbetningen 
kräver (2010, s. 74). Jag upplevde att det var en fördel att inte behöva anteckna 
informanternas svar under intervjun annat än stödord. Därmed ägnades all min 
uppmärksamhet istället åt att lyssna på de resonemang och svar som informanterna 
redogjorde för. 
 
Jag valde att lämna ut intervjufrågorna i förväg till informanterna. Detta val övervägdes 
noga då det kan påverka intervjuns utgång. Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer ej 
bör utgå ifrån färdigställda frågor utan istället bör man låta informanten styra intervjuns 
gång. Han menar att man i stället kan ordna teman där man sedan formulerar frågor ur 
(2010, s. 71)  Anledningen till att jag ändå valde att dela ut frågorna i förväg var att jag 
ville att informanterna skulle få tid att begrunda sin pedagogiska roll i relation till ämnet. 
Intervjuerna inleddes med några öppningsfrågor för att sedan övergå till frågor utifrån två 
teman, böckernas användning och språkutveckling.  
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I inledningen av denna studie var syftet bland annat att undersöka hur stor del av 
verksamhetens arbete med språkutveckling som var kopplat till böcker. Detta fanns även 
med i informationsbrevet som gick ut till informanterna. Detta kom att förändras under 
arbetets gång då syftesformuleringen och frågeställningarna formulerades om.  
I bearbetningen lyssnade jag igenom det inspelade materialet igen för att sedan börja 
transkribera. Jag använde mig av tematiska analyser där jag försökte urskilja och 
identifiera olika mönster samt likheter/olikheter utifrån de material som jag samlat in i 
intervjuerna. Jag utgick från de forskningsfrågor som arbetet bygger på när jag skapade 
kategorier. Dessa kategorier fungerar sedan som rubriker. 
 

5.4 Etiska hänsynstaganden 

I arbetet har jag utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när jag informerat 
informanterna om studiens innehåll och syfte. I Forskningsetiska principer (2002) tar de 
upp fyra krav som forskaren bör förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Här nedan 
följer en en genomgång av dessa krav. 
 
Informationskravet  
“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (2002, s. 7). Samtliga informanter fick ett brev där jag beskrev 
undersökningens syfte och hur datainsamlingen skulle ske (bilaga 1). Vidare förklarade jag 
även detta under mötet vid intervjutillfället. 
 
Samtyckeskravet  
“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (2002, s. 9). 
Informanterna blev informerade om att deltagandet var högst frivilligt och att de 
närsomhelst hade rätt att lämna studien. Detta informerades dels i brevet (bilaga 1), samt 
muntligt innan vi påbörjade intervjun. 
 
 
Konfidentialitetskravet 
“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem” (2002, s. 12). Information och datainsamling där informanternas 
identitetet går att spåra förvaras på ett säkert ställe samt kommer att raderas efter att de 
analyserats och bearbetats. Detta informerades dels i brevet (bilaga 1), samt muntligt innan 
vi påbörjade intervjun. 
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Nyttjandekravet 
“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- ändamål” 
(2002, s. 14). Det insamlade datan kommer endast användas i denna studie. Detta 
informerades dels i brevet (bilaga 1), samt muntligt innan vi påbörjade intervjun. 
 

 
5.5 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer i samband med min studie. Detta val 
baserades på att jag ville ha möjlighet att ställa öppna frågor samt ha möjlighet att ställa 
följdfrågor under intervjun. Jag valde att lämna ut frågorna i förväg till informanterna. Då 
det finns en risk i att detta påverkar informanternas svar begrundade jag länge över 
huruvida jag skulle göra. Då jag bedömde att frågorna krävde en del reflektion beslöt jag 
ändå att lämna ut dem i förväg. Jag uppskattar att informanternas möjlighet att förbereda 
sig ledde till att de kunde svara mer utförligt. Dock är det svårt att avgöra huruvida detta 
val påverkar reliabiliteten, det vill säga studiens tillförlitlighet. I intervjuernas efterarbete 
upplevde jag att det fortfarande fanns en del frågor och funderingar som jag gärna hade 
undersökt ytterligare. Det handlar om frågor som jag i efterhand hade velat ha med i 
intervjuguiden och som förmodligen hade kunnat bidra med ett större djup i 
undersökningen. Det öppnade upp tankar huruvida en eventuell uppföljning med enstaka 
frågor till informanterna i ytterligare en intervju skulle bredda resultatet. På grund av 
tidsaspekten blev detta inte möjligt att utföra. Jag anser dock att validiteten är relativt hög 
ändå då studiens undersökning stämmer överens med det som studien ämnar att undersöka.  
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6. Resultat  

I detta avsnitt redogör jag för mina resultat och kopplar dem till de teoretiska utgångspunkterna min                
studie bygger på. Jag sammanställer resultaten i kategorier. Dessa kategorier går även att kopplas              
till studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Hur använder förskollärarna böcker i förskolan? 

Samtliga pedagoger redogör för att böckerna används dagligen men på olika sätt i 
verksamheten. De menar att den största delen då man läser böcker sker spontant. Den 
spontana biten menar de är då man sätter sig och läser med ett barn utan att det är planerat 
“när det är något barn kommer å frågar om man ska läsa” Den del där man använder 
böcker mer planerat sker i samband med samling eller vilan. Pedagogerna menar dock att 
den del vid vilan där det nästan alltid läste bok förr har till viss del ersatts av lyssna-saga på 
CD-spelare.  
 
Böckerna används även i arbetet med teman eller projektarbeten. Pedagogerna uttrycker en 
gemensam bild av att böckerna är ett bra hjälpmedel att ta till då man behöver närma sig 
något specifikt ämne eller i arbetet med värdegrundsfrågor. Några exempel på sådana 
ämnen som pedagogerna nämner att böckerna har varit en tillgång är “döden, hur man är 
en bra kompis eller vad som händer när man får ett syskon”. “Böckerna blir ett väldigt 
bra stöd, de blir liksom en naturlig del i nåt vi pratar om”. Bokläsningen leder till 
diskussioner och det uppkommer frågor på ett mer naturligt sätt än om de skulle diskutera 
ämnet under till exempel samlingen menar en pedagog. Dessutom riktas fokus till de i 
boken istället för att hamna på enskilda barn som kanske inte vill vara där. 
 
En pedagog beskriver hur de öppnat upp ett nytt sätt att tänka kring läsning då de funnit 
svårigheter med att fånga alla barns intresse i samband med bokläsningen. Detta sätt att 
använda böcker skiljer sig åt från de övriga. Pedagogen beskriver hur de tagit hjälp av 
digitala verktyg där de fotat av bokens innehåll som de sedan visar upp på storskärm under 
högläsningen.  
 
“sitter man med en bok så fångas kanske inte alla, men så fort det har med TV att göra så 

bara lyser det i ögonen på dem, de blir alldeles fast, det är ju bara stillbild,  
men det räcker för att fånga, både små och stora” 
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Pedagogen påpekar att syftet med detta inte är att ta bort den fysiska bokläsningen med 
barnen runtom sig, men att det kan fungera som ett komplement. 

 
En pedagog uttryckte en önskan att använda kapitelböcker i en större utsträckning än vad 
de gjorde i dagsläget. Hon menade att barnen (de äldre) ofta väljer lite “för enkla” böcker 
som inte utmanar. De gånger pedagogen har läst lite längre, svårare böcker har barnen 
tyckt att det varit spännande, trots att de böckerna ofta saknar bilder. Lite längre fram då 
pedagogen berättar hur de väljer böcker på biblioteket svarar hon “vi tittar igenom högen 
med barnen och så plockar vi bort om några valt likadana böcker eller om de valt de här 
kapitelböckerna. Om de är för svåra då brukar vi ställa tillbaka dem”.  
 
En annan pedagog uppger också att hon gärna vill använda kapitelböcker med de äldre 
barnen. Hon upplever att barnen ofta hängde upp sig vid bilderna och inte lyssnade till 
texten under högläsningen. Det blir mycket “får jag se” eller “jag ser inte” under 
högläsningen. Pedagogen menar att dagens barn har ett starkt behov att behöva se något för 
att ta till sig det. Hon ger exempel på när de vid tillfällen tar fram musik på ipaden så vill 
barnen gärna se, trots att det inte finns något att titta på. Hon tänker att barn ofta serveras 
mycket synintryck och att de det leder till att de inte behöver tänka så mycket själva. 
Genom kapitelböcker tror pedagogen att barnen utvecklar fantasin och tränas på att bygga 
upp egna bilder i huvudet.  

6.2 Hur går urvalet av böcker till och vilken typ av böcker 
använder förskollärarna i verksamheten? 

Samtliga pedagoger förklarar att de böcker som finns tillgängliga på förskolan både är 
förskolans egna samt lånade från bibliotek och bokbuss. Böckerna byts ut någonstans 
mellan en gång i månaden till varannan månad beroende på tid och möjlighet att komma 
iväg.  
När böckerna väljs är det pedagogerna och barnen som tillsammans väljer vilka böcker 
som ska lånas, barnen får välja en del och pedagogerna en del. De böcker som kommer 
från bokbussen kommer i en färdig boklåda med böcker som bibliotekarien redan plockat 
ihop åt dem.  

 
“När bussen kommer hit så kan vi alltid gå in, ibland så tar vi med något eller några barn 

så kan de få välja nånting, men i grunden plockar de ut en låda åt oss”  
 
 
Hur pedagogerna tänker när de väljer böcker går även här att urskilja utifrån två olika 
tillvägagångssätt. Antingen så sker urvalet medvetet eller slumpmässigt. I de medvetna 
valen har pedagogen i förväg bestämt en bok som ska ha ett visst innehåll. Med de 
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slumpmässiga menas att det inte ligger en särskild uttänkt tanke bakom, dock väljs de inte 
helt omedvetet då dessa val ändå görs utifrån svårighetsgrad, barnens intresse samt att de 
tilltalar rent estetiskt. 
“Det ska även vara roligt för mig som vuxen att läsa, att man utgår litegrann från sig 
själv. Om jag tycker att det är roligt att läsa, då blir det ju roligare för barnen också” 
 
Pedagogerna uppger att de försöker utgå från barnens intressen när de väljer böcker. Detta 
framkommer främst när det handlar om de medvetna valen. En pedagog menar att hon 
brukar titta på barngruppen och var deras intresse ligger. Om barnen uttryckt ett intresse 
för dinosaurier, flygplan eller Alfons så försöker pedagogerna hitta böcker med det 
innehållet. Pedagogerna redogör även för att de medvetna valen oftast handlar om att hitta 
en en bok med ett viss typ av innehåll som barngruppen sedan ska arbeta med.  En pedagog 
menar att en del ämnen kan det vara bra att “smyga in” och då fungerar boken väldigt bra. 
Samtliga pedagoger bekräftar att det oftast handlar om en kombination av dessa två 
tillvägagångssätt. Att en del böcker väljs med en medveten tanke bakom medan en del 
väljs spontant och mer utifrån det som faller in.  
 
Det framkommer både en del likheter och olikheter när det kommer till böcker vad gäller 
olika genrer. Samtliga beskriver att den genre som absolut är vanligast är sagoberättande 
böcker. Fakta och informationsböcker förekommer men pedagogerna menar att det inte alls 
är i lika stor utsträckning. En pedagog beskriver att fakta/informationsböcker främst 
används som ett hjälpmedel att ta till om man vill undersöka något specifikt.  
 
“De finns inte på samma sätt tillgängligt för barnen utan det  blir mer bundet till mig som 
vuxen att visa och introducera” 
 
En annan pedagog menar att faktaböcker finns tillgängliga för barnen i boklådan, men att 
de sällan används i samband med högläsning. Barnen sitter mest själva och tittar på 
bilderna i boken. Gemensamt för dessa två pedagoger var att de upplevde texten i 
faktaböcker som lite svår för barnen att förstå.  
 
En av pedagogerna hade dock en annan bild av fakta/informationsböckerna. Hon menar till 
motsats mot de andra pedagogerna att faktaboken är lättare att läsa än en sagobok. Hon 
förklarar att i sagoboken får man ett flyt i läsningen vilket gör det svårt att stanna upp och 
diskutera innehållet. Faktaboken är mer uppbyggd att diskutera kring innehållet.  
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6.3 Hur använder förskollärare högläsning med barnen i 
förskolan? 

I intervjuerna redogör pedagogerna för sina tankar om språkutvecklingen och menar att det 
sker i en mängd olika situationer i förskolan. De är överens om att böcker och högläsning 
har en stor och viktig del i barns språkliga utveckling. Framförallt är det mötet med nya 
begrepp och utökat ordförråd som pedagogerna lyfter fram. En av pedagogerna tar upp 
barns olika förutsättningar, att en del barn sällan får möjligheten att lyssna på en bok 
hemma medan vissa läses för varje dag. Därmed blir det extra viktigt att förskolan kan 
erbjuda en kvalitativ lässtund med barnen.  
 
Pedagogerna uttrycker olika tankar i hur högläsningen kan vara språkstimulerande. De 
reflekterade över hur deras agerande bidrog till att högläsningen blev språkstimulerande för 
barnen. En pedagog beskrev högläsningen med att det oftast är barnen som ställer frågor 
under själva läsningen. Det kan vara när de inte förstår vad något ord betyder eller om de 
vill att man ska upprepa något som de missade. Pedagogen förklarar att hon istället brukar 
gå in efter läsningen och förklara och återkoppla. Det kan vara frågor som “kommer ni 
ihåg, vad var de som hände där och liknande. Då får man en uppfattning om barnen har 
lyssnat också”.  
 
En pedagog förklarar att hon vid svåra ord brukar välja att stanna upp och höra om barnen 
vet vad ordet betyder. Pedagogen menar att detta ibland leder till att det uppstår en 
diskussion kring orden vilket i sin tur kan ta en del tid från själva läsningen. “det är en 
avvägning, hur mycket kan jag stanna upp utan att riskera att tappa några barns fokus”  I 
vissa fall väljer därför pedagogen att istället byta ut det svåra ordet till ett annat ord som 
barnen lättare förstår.  
 
Även nästa pedagog beskriver att det uppstår mycket samtal om böckerna. Hon menar att 
det är väldigt sällan man bara kan sitta å läsa en bok och alla sitter tysta å lyssnar, utan de 
kommer mycket tankar å funderingar kring innehållet. Pedagogen beskriver att det oftast är 
barnen som frågar, men menar att hon också kan ställa frågor för att se om barnen har 
förstått, ibland före, ibland under tiden och ibland efter de har läst.  
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7. Analys  

Här nedan analyserar jag mitt resultat utifrån mina kategorier som jag redogjorde för i 
tidigare avsnitt. Först vill jag ge en allmän analys utifrån de områden gällande 
förskollärarens lässtil samt läroplanen därefter kommer jag lyfta fram det sociokulturella 
perspektivet.  
 
 

7.1 Hur använder förskollärarna böcker i förskolan? 
I informanternas svar kan man tyda att böcker utgör en stor del av förskolans verksamhet. 
De används dagligen under spontana förhållanden men används även mer planerat som ett 
hjälpmedel i större projektarbeten. Den spontana läsningen verkar således endast handla 
om när själva lässtunden uppstår spontant. Till den användning som sker planerat hör 
bland annat den läsningen i samband med vilan. Dock framkommer inte att urvalet till 
dessa lästillfällen planeras nämnvärt. Därmed tolkar jag det som att läsning under vilan 
både kan vara spontan och planerad. Aktiviteten är planerad men om inte urvalet planeras 
tolkar jag det som spontant. 
 
Informanterna nämner att de använder böckerna som ett hjälpmedel i att närma sig 
värdegrundsfrågor och områden som inte alltid faller sig naturligt att prata om. Vikten av 
att ge barnen möjligheter att närma sig ämnen som berör livsfrågor går även att uttyda i 
förskolans styrdokument där det står det att barnen ska ges möjlighet att reflektera över 
sina funderingar och tankar om livsfrågor (Skolverket, 2016, s. 4).  
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Enligt läroplanen ska även förskolan utgå från barnens behov och intressen i utformningen 
av aktiviteter (Skolverket, 2016, s. 12). Detta visade sig tydligt i en av pedagogernas 
utsagor gällande böcker på storskärm. De menade att de sett tendenser av att högläsningen 
på “tradionellt” vis inte fångat alla barnens intresse. Samtidigt såg de att de mesta som var 
digitalt engagerade barnen. Genom att kombinera dessa två blev resultatet väldigt bra. 
Boken och högläsningen fick fortsatt ta plats, även om det skedde i en annan form. Detta 
tycker jag är ett tydligt exempel på att pedagogerna har utgått från barnens intressen. 

7.2 Hur går urvalet av böcker till och vilken typ av böcker 
använder förskollärarna i verksamheten? 

I tidigare forskning har man sett att böcker och högläsning har goda effekter på barns 
språkutveckling. Det finns många rapporter som tyder på att just pedagogers samspel och 
kommunikation under högläsningen är avgörande för att barnen ska utveckla sitt språk. 
Samtidigt finns det väldigt lite studier angående vilken typ av böcker pedagogerna bör 
välja (Schwarz, van Kleeck, Beaton, Horne och MacKenzie, 2015,s.1273). 
 
När det kommer till urvalet kring böcker som väljs till förskolan går det att se två typer av 
strategier. Informanterna menar att böckerna väljs slumpmässigt eller medvetet. Med 
medvetet menar de att de väljer en särskild bok utifrån ett särskilt syfte, eller att de väljer 
böcker med ett visst innehåll. De nämner aldrig förskolans läroplan som en utgångspunkt 
kring urvalen, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Jag väljer dock att tolka detta som att 
läroplanen är en naturlig del i deras arbete och att det självklart ligger till en grund i alla 
val de gör, trots att de inte framgår eller synliggörs i dessa intervjuer. 
Då urvalen görs, framkommer det att förskollärare oftast väljer slumpmässigt. De utgår 
inte från något sorterat system där böcker är indelade i områden utifrån svårighetsgrad. De 
redogör mer för att valen baseras på intressen och att de ämnar att få med böcker utifrån 
olika innehåll. I likhet med de studier som tidigare gjort av Schwarz, van Kleeck, Beaton, 
Horne och MacKenzie (2015), ser man att det saknas ett sådant system. Det hade eventuellt 
underlättat urvalen om det fanns ett utarbetat system där böckerna var indelade i 
svårighetsnivåer. 
 
Något som även framgick i de svar informanterna gav var att de sällan använde sig av 
fakta/informationsböcker under högläsningen. Det stämmer väl överens med de 
undersökningar som tidigare gjorts angående det urval av böcker pedagoger väljer till 
förskola. I de aktuella undersökningarna fann man att endast ca 5% av böckerna var 
fakta/informationsinriktade (Penimonti, Zucker, Justice och Kaderaveck (2010). 
Det som även tas upp i författarnas undersökning är de goda effekter texter ur just 
fakta/informationsinriktade böcker har för språket. Anledningen till detta verkar vara att 
man där kommer i kontakt med begrepp och språk som man annars vanligtvis inte 
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exponeras för. De talar bland annat i termer som “för svårt” när de talar om 
fakta/informationsböcker. En pedagog skiljer sig dock från de andra och menar tvärtom att 
faktaboken är enklare att använda med barnen då det lättare uppstår frågor och 
diskussioner på grund av hur dessa böcker är uppbyggda.  
 
En informant beskriver även att den största delen av deras böcker kommer från bokbussen. 
Hon förklarar att även om de finns en möjlighet att gå in i bokbussen och låna böcker så 
har redan de flesta böcker redan blivit utvalda och finns i den boklåda som förskolan får. 
Detta tolkar jag som att förskolan är väldigt lite inblandade i urvalen. Även om de till en 
viss del kan påverka så är boklådan till största delen vald av någon annan som inte är 
delaktig i förskolans verksamhet. Här ställer jag mig frågandes gälla huruvida man kan 
utgå från barnens intressen och göra dem delaktiga?  
 
 
I intervjuerna beskrev några pedagoger att de ville arbeta mer med kapitelböcker med de 
äldre barnen. De bygger sitt resonemang på att barnen dels behöver utmanas samt de att 
behöver utveckla sin fantasi. En av pedagogerna upplever att dessa böcker fungerat väl 
med de äldre barnen och att de tyckt att böckerna varit spännande. Samtidigt uttrycker 
samma pedagog att hon väljer bort för svåra böcker och därmed även kapitelböcker även 
om de är valda av barnen. Min tolkning blir att pedagogerna har en föreställning om vad 
barnen gillar och klarar av som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Den andra 
pedagog uttrycker att barnen är styrda av synintryck och därmed också hänger upp sig vid 
bilder i böckerna. Hon ger även exempel på detta i andra sammanhang som inte rör böcker. 
Det kan tolkas som att barn idag behöver låta synintrycket vila ibland och ge utrymme för 
andra sinnen. När barnet får lyssna på en saga som inte innehåller bilder sker just detta.  
 

7.3 Hur använder förskollärare högläsning med barnen i 
förskolan? 

Samtliga pedagoger uppger att högläsning är en viktig del i att bidra till språklig 
utveckling. Hur de agerar och samspelar med barnen vid högläsningen, går att koppla till 
ett sociokulturellt perspektiv då det detta perspektiv bygger på interaktion och 
kommunikation.  Svensson (1998) hänvisar till Vygotskijs tankar kring området som säger 
att det krävs ett socialt samspel för att språket ska utvecklas (1998, s. 32). Det framkommer 
även att pedagogernas eget agerande påverkar hur högläsningen bidrar till en mer eller 
mindre språklig utveckling. Brabham & Lynch-Brown (2002) redogör för olika lässtilar 
hos pedagogen och menar att högläsning inte alltid per automatik leder till att barnet 
utvecklas språkligt. Genom pedagogernas intervjusvar kunde jag urskilja olika lässtilar. En 
pedagog förklarade att hon inte brukade stanna upp och ställa frågor under själva 
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lässtunden men att efteråt lyfta fram funderingar och tankar kring innehållet. Med detta sätt 
att läsa kallar Brabham & Lynch-Brown presentationsstil. (2002, s.466). 
 
En annan pedagog representerar den andra typ av lässtil som Brabham & Lynch-Brown tar 
upp, nämligen “interaktionsstil” I den typ av lässtil diskuterar man samtidigt som man 
läser (2002, s.466). Pedagogen visar på likheter med denna lässtil då hon beskriver hur hon 
kan stanna upp vid svåra ord och förklara dem så att barnen ska förstå innehållet. 
 
En tredje pedagog visar exempel som går att koppla till båda typer av lässtilar då hon 
förklarar att de ofta blir diskussioner kring innehållet, men att det lika gärna kan ske innan 
som efter eller under själva läsningen. Hon påpekar dessutom att det sällan förekommer 
läsning där pedagogen läser en bok utan att det uppstår frågor eller funderingar.  
 
I den studie som Brabham & Lynch-Brown (2002) gjort visar det det sig att barnens 
ordförråd bäst utvecklas då pedagogerna använder sig av “interaktionsstil”. Pedagogernas 
agerande och samspel till barnen spelar därmed en viktig roll. 
 
När man tittar på det samspel som figurerar under högläsningen kan man se kopplingar till 
det proximala perspektivet. I den proximala utvecklingszonen får barnet hjälp av andra att 
klara av sådant som de inte klarar på egen hand. Jag tänker att detta sker under 
högläsningen då pedagogen förklarar vissa begrepp eller liknande för barnen. De får hjälp 
att förstå innebörden i ett ord för att sedan förstå resten av innehållet. Eriksen Hagtvet 
(2004) tar upp den typ av stöd och visar på exempel hur sådant stöd kan se ut. Bland annat 
menar författaren stödet kan handla om att pedagogen ställer frågor för att återkoppla. 
Pedagogen hjälper barnet att förstå genom att tillsammans föra en dialog (Eriksen Hagtvet, 
2004, s. 40). 
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8. Diskussion 
 

 
I detta avsnitt kopplar jag mitt resultat till den tidigare forskningen och redogör för likheter               
och avvikelser. Som avslutning lyfter jag fram mina tankar om fortsatt forskning.  
 
 

8.1 Avslutande diskussion 
Mina studier tyder på att användningen av böcker i förskolan sker på olika sätt och att 
högläsningen är en dominerande form. Det framgick att valet av böcker sällan hade en 
medveten tanke utifrån ett språkstimulerande perspektiv, utan där medvetna val gjordes 
handlade det mest om att välja en bok utifrån ett ämne man ville arbeta med som exempel 
rörde värdegrunden. En orsak till detta kan vara att förskollärare har en uppfattning om att 
böcker per automatik tenderar leda till språkutveckling. De skulle kunna förklara varför så 
lite fokus läggs vid planering i urvalet av böcker. Utifrån den tidigare forskningen som jag 
lyfter fram i denna studie går det att tyda hur stor betydelse böckerna har för barns 
språkutveckling, detta framhäver bland annat Schwarz, van Kleeck, Beaton, Horne och 
MacKenzie (2015). Förskollärarna i studien redogör för olika syften där de använder 
böckerna aktivt som verktyg, de nämner dock aldrig språkstimulering som ett av dem. 
Detta kan te sig anmärkningsvärt, särskilt då jag i informationsbrevet hade nämnt att 
undersökningen fokuserade på böcker och språkutveckling. Min tolkning av detta är att 
språkutvecklingens koppling till böcker är så självklar att den helt enkelt glöms bort att 
lyftas fram. Kan det vara så att språkutvecklingen kommer lite i skymundan och att man tar 
den för given? Det skulle även kunna vara så att urvalen inte anses som viktiga utan att det 
är hur pedagogen använder boken som är väsentlig. Oavsett vilken bok du väljer att läsa så 
kommer pedagogen genom sitt sätt att interagera med barnen bidra till att det uppstår 
möjligheter för språkutveckling eller inte. Något som dock motsäger denna tes bygger jag 
på den tidigare forskning som visar att valet av bok är betydelsefullt för språkutvecklingen. 
 
Det finns positiva effekter med att använda böcker ur olika genrer som exempel 
fakta/informationsgenren. Bland annat tar Penimonti, Zucker, Justice & Kaderaveck (2010) 
upp fördelarna med att exponeras för nya begrepp som barnen annars inte stöter på i 
“vanliga” berättelseböcker. Utifrån mina resultat som visar på att pedagogerna ofta väljer 
bort fakta/informationsböcker då de upplevs “för svåra” ställer jag mig frågan om 
pedagogerna underskattar barnens förmågor. Trots att barnen uttryckt en vilja att välja 
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sådana böcker, tar pedagogen beslut om att inte följa barnens önskemål. Jag upplever att 
pedagogen inte bara underskattar barnens förmåga att förstå boken utan pedagogen 
underskattar även sig själv och sina egna kunskaper i att förmedla ett innehåll. Dessutom 
funderar jag om det  ligger en osäkerhet hos pedagogen i att använda en bok som inte följer 
den typ av dramaturgi som en “vanlig berättelsebok” har.  En del av de resonemang som 
informanterna i min studie uppger bekräftar det som även Penimonti, Zucker, Justice & 
Kaderaveck (2010) tar upp i sin studie. Det finns ett visst motstånd i att använda 
fakta/informationsböcker med barnen i förskolan. Kanske är det så att pedagoger har en 
föreställning om hur högläsning för barn ska vara. Att boken ska vara rolig, spännande och 
innehålla fina bilder. Kanske är det så. Men kanske kan högläsningen även bestå av annat. 
Genom att våga utmana sig själv och barnen kan möten med andra böcker uppstå. 
 
Scheiner & Gorsetman (2009) lyfter fram att barn ofta hänger upp sig på bilderna i boken 
och tolkar innehållet utifrån det. Därmed läggs inte något större fokus kring textinnehållet 
från barnens sida. I min studie bekräftas detta då en informant menar att synintrycken har 
kommit att bli så viktiga för deras förskolebarn och menar att de behöver bli tränade i att 
koppla bort det sinnet ibland för att låta andra sinnen ta plats i stället. En bok med vackra 
bilder kan vara tilltalande rent estetiskt, men de kan även hämma barnens möjlighet att 
fantisera själva. Informantens beskrivning tyder på en reflektion där hon ifrågasätter deras 
val av böcker i den pedagogiska verksamheten. I min studie tycker jag mig dock se för lite 
av denna typ av reflektion hos pedagogerna.  
 
Scheiner & Gorsetman (2009) uppmärksammar även  betydelsen av de samspel och 
kommunikation som uppstår under högläsningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv tolkar 
jag det som att interaktionen mellan förskollärare, barn och bok är en förutsättning för att 
högläsningen ska leda till språkutvecklande möjligheter hos barnen. Studien visar på olika 
nivåer där det sociokulturella perspektivet blir extra tydligt i samband med pedagogens 
olika lässtilar. 
 
I min studie uppgav informanterna att de kommunicerade och interagerade med barnen, 
antingen i samband med eller under själva läsningen. Deras beskrivning av högläsningen 
tyder på en uppfattning om barnets proximala utveckling då de menar att syftet med 
interaktionen är att hjälpa barnen att förstå svåra ord som kan hjälpa dem att tolka innehåll 
i boken. Lennox (2013) tar upp några tips som pedagoger i förskolan kan ha i åtanke i 
samband med högläsning. Tips som att vi ska läsa mer ofta, tänka mer medvetet i samband 
med de urval vi gör samt tänka på hur vi interagerar med barnen under läsningen. Genom 
att följa dessa råd kan du som pedagog bidra med att göra skillnad i barns språkutveckling.  
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8.2 Fortsatt forskning 

I denna studie fokuserar jag på högläsningen då man sitter samlade runt en bok. En av 
studiens informanter beskrev en alternativ metod av högläsning där bokens sidor 
fotograferats och visas upp på stor bildskärm i samband med att en pedagog läser boken. 
Pedagogen förklarar att det digitala formen bidrar till att barnens intresse ökar hos barnen 
samt att det lättare når ut till samtliga barn då alla lätt ser bilden. Möjligheter att kombinera 
högläsningen med digitala verktyg är något som jag gärna skulle vilja undersöka mer i 
fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Mitt namn är Anna Bernelind. Jag går sista terminen på förskollärarprogrammet på            
Uppsala Universitet. Jag har påbörjat ett självständigt arbete där jag vill undersöka hur             
böcker används i den pedagogiska verksamheten samt hur stor del av verksamhetens            
arbetet med språkutveckling som kopplas till böcker. I studien vill jag intervjua            
förskollärare för att ta reda på hur deras tankarna kring detta ämne ser ut. 
 
Vid deltagandet i studien kommer jag komma ut till er arbetsplats för att genomföra              
intervjun. Intervjun beräknas ta mellan 20-30 minuter. För att få med allt innehåll kommer              
jag använda mig av ljudinspelning under hela intervjun. 
Datainsamlingen kommer att ske under oktober och november månad. Insamlade data           
kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras            
på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I                
redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att              
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om            
medgivande och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående              
studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan för                 
kontaktuppgifter). 
 
Studiens handledare: 
Stefan Myrgård, Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Epost: ****************** 
 
Anna Bernelind 
Tel:********** 
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Bilaga 2 
 
 

Intervjufrågor 
 

 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat i förskola? 
 
 
 
Hur och när använder ni böcker i förskolan? 
 
Hur tycker du att en bra barnbok ska vara? 
 
Har ni egna böcker som tillhör förskolan eller lånar ni på biblioteket? 
 
Hur ofta byter ni ut böckerna? 
 
Vem väljer ut böckerna? 
 
Hur tänker ni kring urvalet? 
 
Finns det några böcker som medvetet väljs bort? Vilka? Varför? 
 
 
Hur arbetar ni med språkutveckling i verksamheten? 
 
Hur stor del av arbetet med språkutveckling är kopplat till böcker? 
 
Upplever du att böcker och högläsning hjälper barnen i deras språkliga utveckling? 
 
Upplever du en förändring kring användandet av böcker mot när du började att arbeta i 
förskola? Vad beror det på? 
 
Övrigt 
- Genrer, olika typer av böcker  
- Innehåll- böcker utifrån innehåll  (mångkultur, räkneord mm) 
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- Skulle du vilja använda böckerna i verksamheten på något annat sätt som vi inte tagit upp 
idag? 
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