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Sammanfattning 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018, s. 
257) står det att elever ska kunna ta till sig ett budskap och förstå innerbörden av olika typer 
av texter. Som pedagog måste man därför välja material för att inspirera och motivera 
eleverna. Studien bygger på en skriftlig intervju och en observation vilket är kvalitativa 
metoder. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad f-3(förskoleklass-
årskurs3)pedagogerna har för krav då de väljer högläsningsböcker. Pedagogerna kommer att 
få välja ut tre stycken böcker av 16 möjliga. De ska motivera valen av böckerna samt beskriva 
didaktiska tankar kring boken. Pedagogens val av böcker påverkar hur eleverna responderar. 
Valet spelar stor roll för att kunna gagna elevernas kunskap inom läsförståelse och utveckla 
sin litteracitet. Litteraturen ska bidra till att eleverna utvecklar sin nyfikenhet och fantasi. 
Genom den skriftliga intervjun och observationen från de verksamma pedagogerna visade 
resultatet att verksamma pedagoger ställer höga krav på böcker och att de har en tanke med 
valet av bok för att främja elevernas kunskaper. Också att boken kan användas för att koppla 
till olika ämnen och utgöra en länk till läroplanen. Slutsatsen av studien är att pedagogen ska 
känna elevgruppen för att kunna välja en passande högläsningsbok och för att kunna stötta 
och fånga elevernas intresse samt utmana dem utifrån den nivån som de befinner sig på i sitt 
lärande.      
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INLEDNING 
För att bli en god samhällsmedborgare bör du ha kunskaper i hur du ska läsa och skriva en  
text. Utifrån Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(reviderad 
2018, s. 258) är målet att eleverna efter årskurs tre ska kunna ta till sig en text och kunna 
analysera innehållet utifrån olika syften. Pedagogen har därför ett viktigt uppdrag att hjälpa 
och stötta eleverna att kunna förstå och ta till sig olika texttyper. Exempelv på forskare är 
Strasser och Seplocha(2007), McLaughlin(2012) och Price, Bardley och Smith(2012) som 
menar på att läsförståelsen bör arbetas med kontinuerligt under hela skolgången. Hall och 
Williams(2010), Griffith, Bauml och Barksdale(2015) och Pentimonti och Justice (2009) 
poängterar att högläsning nämns som en bra undervisningsmetod för att utveckla 
läsförståelsen och elevernas litterära förmåga. Pedagogen kan under högläsningen tydligt 
modellera och visa eleverna hur de kan tänka samt ge stöttning och struktur till deras 
läsförståelseinlärning. Som Strasser och Seplocha (2012) skriver, ska böcker tidigt vara en del 
av barnens vardag för att utveckla deras förmåga att läsa och förstå olika texttyper. 

“If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you 
want them to be more intelligent, read them more fairy tales.”  

― Albert Einstein  1

Detta citat, som tillskrivs Albert Einstein, fångade mitt intresse då det beskriver att läsning bör 
vara en del av barnens vardag för att de ska ges möjlighet att utveckla sin fantasi. Trots att en 
säker källa fattas, anser jag att det kan vara ett citat som inspirerar vuxna och pedagoger att 
genomföra högläsning för eleverna. Som Strasser och Seplocha (2007) nämner kan läsning av 
barnböcker och bilderböcker hjälpa eleverna att skapa kreativitet och utveckla sin fantasi. 
Tidigare forskning som exempelvis Pentimonti och Justice (2009), Hall och Williams (2010) 
och McLaughlin(2012) tar upp att högläsning gagnar elevernas utveckling av språket, av 
läsförståelsen och deras olika förmågor att tolka olika texter. Förmågan att koppla texten till 
ett socialt och kulturellt sammanhang utvecklas av att barn får höra vuxna läsa.  
 
Som blivande pedagog har jag ett uppdrag att förbereda eleverna för inträdet i samhället och 
stötta dem som blivande goda demokratiska medborgare. Att arbeta med barnböcker och 
bilderböcker i undervisningen kan inspirera eleverna att genom sin fantasi bjuda in till 
diskussion och reflektera över bilderna och texten. Valet att fokusera på hur pedagoger väljer 
högläsningsböcker kommer av mitt eget intresse för barnböcker och bilderböcker. Jag har 
tagit till mig tidigare forskning om hur läsförståelsen kan stöttas genom högläsning, där 
pedagogen vägleder eleverna. Valet av böcker för högläsningstillfället är viktigt för att kunna 
ge eleverna möjlighet att utveckla sitt intresse för läsning. Genom högläsning för elever 
skapas även förebilder, vilket kan stötta och inspirera dem att själva vilja läsa. Därför är det 
ett angeläget ämne att undersöka om pedagoger är medvetna i deras val av böcker för att de 
ska kunna främja elevernas läsförståelse.  

https://www.goodreads.com/author/quotes/9810.Albert_Einstein1
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Syfte 
Studien handlar om lågstadiepedagogers val av högläsningsböcker och val av arbetssätt för att 
främja läsförståelsen hos sina elever. Syftet kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

Frågeställningar: 
• Vilka krav ställer pedagogerna på böckerna som de ska arbeta med i klassrummet? 
• Hur väljer pedagogerna att arbeta med böckerna för att eleverna skall träna och 

utveckla sin läsförståelse och litteracitet? 
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BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer olika begrepp att definieras. Forskning och litteratur som finns med i 
studien inriktas på läsförståelse och litteracitet. Hur pedagogen bör vara medveten i sina 
didaktiska val. Inledningsvis tas skolans uppdrag avseende elevernas läsförståelse att 
beskrivas samt pedagogens medvetenhet inför att undervisa eleverna. Vidare belyses vad 
tidigare forskning påtalat kring läsförståelse och om att arbeta med högläsning.  

Skolans betydelse 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(reviderad 2018), står 
det att eleverna ska ges möjlighet använda lässtrategier för att kunna ta till sig en texts 
budskap. De ska ges tillfälle att förstå att det finns olika typer av textgenrer och hur de är 
uppbyggda. Eleverna ska börja ställa frågor och koppla texten till sig själva för att träna sin 
läsförståelse. För att stötta eleverna att bli litterata och goda läsare, säger tidigare forskning att 
pedagogens medvetenhet har stor betydelse. En sådan medvetenhet och didaktiska val präglar 
hur undervisningen bedrivs. Då läsning och förståelse för vad som läses har stor betydelse för 
att klara sig i samhället i vuxen ålder, är det viktigt att pedagogen tränar och hjälper eleverna 
att bli goda läsare och kritiska tänkare. Enligt Westlund (2016, s. 72) benämns läsförståelse 
som en process där läsaren läser och tar till sig texten för att sedan kritiskt tolka och förstå 
den. För att eleven ska utveckla sin läsförståelseförmåga ska pedagogen tydligt modellera och 
lära ut, så att eleverna får kunskap och redskap till sin läsförståelse. Pedagogens val av olika 
textgenrer som exempelvis skönlitterär eller faktatext blir därför viktigt för att kunna stötta 
eleverna att de ska kunna hitta sina strategier gentemot olika genrer. Løkensgard Hole (2012, 
s. 17) lyfter fram att läsaren ska ställa kritiska frågor till den lästa texten. Därefter kan texten 
få olika betydelser beroende på vilka erfarenheter och förkunskaper läsaren har. Vidare 
beskriver Westlund (2016, ss. 67-68) ”literacy” (översatt som litteracitet och är ursprunget till 
det svenska uttrycket). Litteracitet är en utveckling av läsförståelsen då läsaren sätter sig in i 
ett sammanhang där kultur, samhälle, sociala relationer och känslor påverkar betydelsen och 
förståelsen inom texten. Denna förmåga bygger på att läsaren kritiskt kan sätta sig in i olika 
sammanhang och implementera de olika kunskaper som krävs för den specifika situationen.   

Hwang och Nilsson (2011, ss. 256-259) beskriver att om individen har kunskap om 
kunskapen, så har hen skaffat sig en metakognitiv förmåga. Vidare menas att individen har 
förmåga att tolka och överföra tidigare kunskaper och erfarenheter till en ny situation. Då 
barn i skolåldern blir ”tänkare över sitt eget tänkande”, och därmed metakognitiva, kan de 
lättare ta till sig ny kunskap, då de blir medvetna hur de på bästa sätt lär sig. Pedagogen bör 
förklara nya strategier för att barnen ska förstå att det finns flera olika strategier. Exempel på 
strateger som kan introduceras som nya strategier är att eleven förespår medhjälp av bilder 
och rubriker. Ju fler strategier eleverna har så hjälper de dem att få ett sorts bibliotek för att 
sedan kunna plocka fram olika strategier, beroende på vilken situation de befinner sig i. 
Metakognitionen som Hwang och Nilsson (2011, ss.256-259) kopplar till läroplanen är 
pedagogens viktigaste uppdrag när det gäller att få elever att kunna implementera olika 
strategier till varje unikt lärotillfälle. Westlund (2013, ss. 35,263) tar upp att läsförståelse är 
något som pedagogen måste vara medveten om och regelbundet arbeta med i klassrummet. 
Att arbeta med elevernas kognitiva förmåga genom att stötta eleverna med strategier och att 
börja ställa frågor till texten, bidrar till högre förståelse. Pedagogen kan därför stötta eleverna 
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genom tydligt instruktioner och modeller, eleverna kan därefter imitera och ta till sig 
kunskapen.  

Tidigare forskning 
I en vetenskaplig artikel av McLaughlin (2012) beskrivs hur pedagogerna ska få en tydlig 
överblick över vad läsförståelse handlar om. Fyra olika arbeten av Griffith, Bauml och 
Barksdale (2015), Hall och Williams (2010), Pentimonti och Justice (2009) och Schwarz, Van 
Kleeck med flera (2015) fokuserar på hur läsförståelsen förbättras av strukturen kring valet av 
böcker och att pedagogen bör vara stöttande inför elevens läsning. Det tre forskarna Benoit 
(2016), Korda (2016) och Strasser och Seplocha (2012) har författat artiklar som fokuserar på 
att elevernas litteracitet och läsförståelse stärks av bilder och bilderböcker. Samtliga av de 
valda artiklarna är publicerade och granskade (peer reviewed) relativt nyligen.  

Att förstå den lästa texten eller bilderna 
McLaughlin (2012) menar att läsförståelsen är en process där läsaren först ljudar ihop orden 
för att sedan få ett flyt i läsningen. Läsaren gör därefter kopplingar mellan sina tidigare 
erfarenheter och texten. Koppling mellan erfarenheterna och läsarens förförståelse spelar en 
stor roll för läsarens mottaglighet. Läsaren kan då relatera den nya informationen till 
erfarenheterna och lättare ta dem till sig. Diskussioner och samtal med andra kan hjälpa 
läsaren att reflektera kring sina tankar tillsammans med andra och detta utgör ytterligare en 
del av processen för läsförståelsen. Strasser och Seplocha (2012) nämner att det muntliga 
språket, då pedagogen genomför högläsning, stöttar och utvecklar elevernas litteracitet även 
om de ännu inte knäckt läskoden. Både Hall och Williams (2010) och Price, Bradley och 
Smith (2012) har funnit att den språkliga förmågan och ordförståelsen hos läsaren bidrar till 
skapandet av en större förmåga att förstå textens betydelse. Vid högläsning uppstår flera 
diskussioner innan, under och efter läsningen. Bidragandet med diskussion relaterat till 
högläsning är för att det får en djupare förståelse för orden och orden hamnar i ett 
sammanhang. Korda (2016) tar upp begreppet ”visual literacy”.Begreppet innebär att läsaren 
läser av en bild och ställer kritiska frågor och funderingar till bilden för att kunna få en 
djupare förståelse av bildens budskap. Den visuella litteraciteten blir ett redskap för att kritiskt 
förhålla sig till bilder och illustrationer som finns på internet och runt omkring oss.   

McLaughlin (2012) framhåller att om läsaren är medveten om sitt tänkande under läsningen 
innebär det att läsaren har en metakognetiv kompetens. Läsförståelsen behöver därför tydligt 
läras ut för att stödja den kognitiva processen. Medhjälp av olika strategier blir läsaren 
medveten och kan strategiskt välja en strategi som passar för de individuella situationerna. Att 
vara metakognetiv betyder att läsaren är reflekterande i sitt tänkande och är medveten att olika 
strategier passar till olika tillfällen. Reflektionerna skapar förståelse för vad som görs och 
läsaren kan därför förbättra och anpassa kunskaper utifrån olika situationer.  

Högläsning med samtal 
Hall och Williams (2012) beskriver att pedagogens syn på läsningen även präglar elevernas 
syn på läsning. Lever sig pedagogen in i texten genom att exempelvis förvränga rösten under 
högläsning, kan detta skapa ett större engagemang hos eleverna. Strasser och Seplocha (2012) 
nämner att högläsning för barn hjälper dem att bli fonologiskt medvetna, då eleverna får höra 
hur det lästa språket är uppbyggt och låter. Medvetenheten blir större hos eleverna när de 
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tydligare kan se kopplingar mellan ord, som exempelvis rimmar med varandra. Att studera 
bilder, beskriver Korda (2016), kan stötta och utveckla förståelsen av ordet. Då det finns 
många ord kan läsaren få synonymer och kan koppla ordet till en bild som bidrar till att ordet 
förstås på ett djupare plan. Benoit (2016) tar upp att den visuella litteraciteten behöver tränas 
upp, för att man ska kunna lära sig att ställa kritiska frågor.  

Hall och Williams (2012) nämner ”Storybook Reading Styles” som en metod som används 
inom högläsning. Storybook Reading Styles bygger på att högläsningen från början har en 
tydlig struktur, att pedagogen ställer frågor och stöttar eleverna. Processen leder vidare till att 
eleverna mer självständigt ställer egna frågor till texten vid boksamtalet. Efterhand kan 
eleverna börja koppla texten till sig själva på en mer individuell nivå. McLaughlin (2012) 
nämner att förståelsen för den lästa texten sker under diskussion tillsammans med andra 
människor, då deltagarna får samtala och diskutera hur de själva tänker och funderar kring 
budskapet. Hall och Williams (2010) tar upp att vid högläsningen kan pedagogen med fördel 
stanna upp under tiden, för att diskutera och ställa frågor för att få eleverna att börja reflektera 
och analysera budskapet. Pentimonti och Justice (2009) nämner att samtalet som sker om en 
bok tillsammans med andra har en positiv effekt för elevernas läsförståelse. Vid samtalet med 
andra bidrar det till att kunna se en text på flera sätt. Förståelsen att en text kan tolkas olika 
beroende på olika förförståelse skapar möjligheter hos läsarna att eventuellt vidareutveckla 
sina egna tankar och förståelse.    

McLaughlin (2012) menar att om pedagogen arbetar explicit med läsförståelse, utvecklar 
eleverna sin kognitiva förmåga bättre. Med explicit undervisning menas att pedagogen 
modellerar för eleverna, till exempel ställer frågor till texten. Pedagogen stöttar eleverna 
sedan på ett individanpassat plan genom att ställa följdfrågor. Genom den tydliga stöttningen 
och tidigare modelleringen främjar och stärker det elevernas kunskap. Tydliga instruktioner, 
hjälper enligt författaren eleverna att se samband och få redskap för att självständigt sedan 
kunna implementera kunskapen till den individuella läsningen. Uppdraget för pedagogen är 
att finnas som en stöttande handledare genom processen, för att kunna modellera eller hjälpa 
till med frågeställningar till den lästa texten.  

Bokval för högläsning 
Schwarz, Van Kleeck med flera (2015) betonar vikten av bokvalet som vuxna gör då de ska 
läsa högt för eleverna. Enligt Schwarz, Van Kleeck med flera (2015) studie förekommer det 
att pedagogen eller andra vuxna väljer böcker utan att ha ett långsiktigt syfte med valet. Utan 
endast har ett kortsiktigt syfte. Författarna beskriver ett bokval-system som skall kunna 
underlätta för pedagogen att fatta beslut. Genom att ha ett system där böckerna är sorterade , 
exempelvis utifrån genrer eller textmassa, kan pedagogen lättare välja en bok som är anpassad 
till situationen. Exempel på olika sorterade nivåer som texter kategoriseras in i efter, kan vara 
ordförråd, kulturell förståelse, erfarenheter eller förmågan att analysera texter. Strasser och 
Seplocha (2012) anger att bokvalet som pedagogen gör vid högläsningstillfällena kan påverka 
elevernas syn på läsning. Författarna beskriver vidare skillnaden mellan en barnbok och en 
bilderbok. Barnböcker i det stora hela har en text och en bild för att komplettera varandra och 
bilda en helhet med texten, texten har större betydelse och bilden blir ett stöd till texten. En 
bilderbok däremot har en text och en bild som är lika viktiga för sagans betydelse och 
innehåll, både texten och bilden säger mycket för att förstå budskapet. Bilderna till en 
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bilderbok behövs för att budskapet till fullo ska komma fram. Hall & Williams (2010) tar upp 
att pedagogen ska välja böcker noggrant och genomföra genomtänkta val och att välja svårare 
böcker vid högläsning. Pedagogen finns då som en stöttepelare och kan utmana elevernas 
förmåga. Detta kan skapa förutsättningar till en ökad språkmedvetenhet hos eleverna. 

Författarna Griffith, Bauml och Barksdale (2015) menar att de didaktiska valen en pedagog 
genomför oftast bygger på deras kunskap inom ämnet. Kunskapen som pedagogen behärskar 
ska genomsyra undervisningen och pedagogen bör använda material som hen anser är givande 
för sin elevgrupp. Genom att arbeta med material som pedagogen själv anser är givande kan 
pedagogen lättare engagera och inspirera eleverna.  
 
Valet av en svårare bok, kan enligt Hall och Williams (2012), utveckla eleverna. Då det är 
gemensam högläsning finns pedagogen med och kan stötta elever som har svårigheter i 
texten. Price, Bradley och Smith (2012) tar upp att pedagogen även bör arbeta med andra 
textgenrer vid högläsning. Resultatet som Price, Bradley och Smith (2012) får fram, är att det 
är allt vanligare att högläsningen fokuserar mer på det skönlitterära, än på de faktabaserade 
böckerna. Vidare beskrivs vikten av att pedagogen är tydligare och vägleder eleverna vid 
högläsning av faktatexter. Valet av bok för högläsning har stor betydelse då bokvalet ska 
fånga och intressera eleverna att vilja förstå budskapet. Fångas inte läsarna eller åhörarna 
bidrar det till mindre förståelse och samtalen som sker blir kortare och mindre innehållsrika.   

Gruppstorlek  
Hall och Williams (2010) nämner att gruppstorleken påverkar elevernas utvecklande av 
litteracitet och att högläsning i mindre grupper är mer effektivt för läsutvecklingen. Det 
eleverna utvecklar är ett mer kritiskt tankesätt och de börjar därför ställa mer frågor till texten 
som läses högt. 

Även Griffith, Bauml och Barksdale (2015) nämner att storleken på gruppen påverkar hur 
pedagoger undervisar. Pedagoger behöver vara flexibla och kunna undervisa med kvalitet 
trots att undervisningen sker utifrån improvisation. Författarna beskriver att pedagogen 
genomför och fokuserar undervisningen på ett mer allmänt sätt vid helgrupp än vid mindre 
grupp.  

I en mindre grupp beskriver Griffith, Bauml och Barksdale (2015) att pedagogen specificerar 
och undervisar på ett mer personligt plan. Pedagogen modellerar genom att visa hur de kan 
tänka då de har högläsning. I små grupper fokuserar även pedagogen på att lära ut olika 
strategier för att stötta läsutvecklingen. Smågrupper vid arbetet av läsförståelse skapar större 
möjlighet för att kunna individualisera stöttningen.  
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TEORI 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska grund. Konstruktivism ligger som grund för 
studien. För att få en djupare koppling till hur pedagogens aktiva val är Jerome Bruner en 
forskare som presenterar scaffolding.     

Konstruktivism 
Människan påverkas och skapar uppfattningar utifrån var de befinner sig mentalt och fysiskt 
belyser Lundh och Smedler (2007, s. 248). Individen drivs till att vara en forskare för att vilja 
söka vidare kunskap. Människan har en egen personteori som driver dem vidare för att de ska 
kunna utveckla deras kognitiva förmåga. Personteorin inom konstruktivismen hjälper oss att 
tolka och förstå kunskapen. Hwang och Nilsson (2011, s. 75) menar på att världen runt oss 
utformas av sociala kontexter, genom interaktioner med andra kan du själv skapa dig en 
verklighetsbild. Den lärande processen sker inom individen men det krävs en yttre faktor för 
att individen ska utvecklas och komma vidare. En konstruktivism teori passar denna studie 
grundat på att personteorin får människan att vilja utvecklas som Lundh och Smedler (2007, s. 
248) beskriver det. Pedagogens medvetenhet för val av böcker bidrar till att elever diskuterar 
och kan få ett socialt sammanhang för budskapet vilket kan bidra till högre förståelse för 
texten. Läsförståelse och litteracitet utvecklas då eleverna kan sätta en text i ett sammanhang. 

Smidt (2013, s. 24) kommenterar att Jerome Bruner anser att världen är en kontext i ett 
samband mellan olika faktorer och inte bara en plats. Vidare belyser Smidt (2013, ss.27 och 
33)  att Bruner fokuserat sig på hur yngre barn utvecklas. De yngre barnen utvecklas genom 
att imitera, leka och pröva sig fram, de utgår ifrån en vuxen eller jämlika och lär tillsammans.  
De får använda sig av samtal och utrycka känslor. Jerome Bruner menar enligt Hwang och 
Nilsson (2011, s. 211) att språket är mer än ett redskap för att kunna utrycka sig och förstå sig 
på världen. Det är också ett redskap för att människan ska kunna förändra världen. Med hjälp 
av språket kan även tankar utvecklas hos människan. Genom att lära sig hantera språket och 
känslorna kan människan lära sig att anpassa språket utifrån situation och sociala 
sammanhang. Vidare beskriver Hwang och Nilsson (2011, s. 156) att samspelet mellan den 
vuxne och barnet hjälper barnet att kunna få nya erfarenheter. I denna studie undersöks 
pedagogens medvetenhet angående bokval i undervisningen. En utgångspunkt för Bruners 
tankar om yngre barns utveckling är viktigt för att kunna studera pedagogernas val kopplat till 
en konstruktivism teori för hur människan utvecklas.  

Wood, Bruner och Ross (1976) nämner att sambandet mellan den som stöttar och den som blir 
stöttad är att den som stöttar bör veta hur man vägleder. Stöttningen ska ske av en med en 
högre kunskaps kompetens för att på bästa sätt kunna vägleda och ge redskap till den som blir 
stöttad. Wood, Bruner och Ross (1976) beskriver i sin artikel att denna process kallas för 
”scaffolding”, ett arbetssätt som blivit etablerat inom pedagogiken. Ordet (som betyder 
byggnadsställning) innebär att man stöttar den lärande med hjälp av sex steg.  

• Det först steget är att skapa intresse hos de som ska stöttas.  
• Steg två är att låta dem genomföra självständigt och få respons på sitt genomförande. Den 

vägledande fyller i och stöttar även i behov i detta steg.  
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• Tredje steget är att hjälpa eleven att klara av en liknande uppgift, eventuellt att förenkla den 
tidigare uppgiften. Scaffoldingen ska bidra och ge mening och förståelse för att klara av 
uppgiften.  

• Fjärde steget är att den vägledande ska stötta och vägleda för att visa exempel och utveckla 
kunskapen.  

• Femte steget innebär att vägledaren ska stötta för att de ska klara av problemlösning det vill 
säga ett liknande problem.  

• Sjätte steget innebär att vägledaren ska modellera och demonstrera hur man genomför en 
liknande uppgift. 

Under tiden en pedagog läser högt kan denne med fördel passa på att stötta och vägleda 
eleverna till nya strategier för att öka läsförståelsen. Pentimonti och Justice (2009) tar upp att 
scaffolding kan ske på olika nivåer och sätt. Beroende på elevens kunskap och förförståelse 
kan pedagogen vägleda eleverna utifrån deras egen förmåga. Känner pedagogen sina elever 
skapas större förutsättning att eleverna får en anpassad stöttning som gagnar dem. Pedagogen 
behöver även vägleda eleverna så att de själva kan förstå och bli medvetna om hur de ska 
kunna ta till sig den nya kunskapen och redskapen; eleven får ett ansvar för sitt eget lärande. 
Hall och Williams (2010) beskriver att när pedagogen modellerar genom att praktiskt visa 
exempel på frågor och hur du som läsare kan tänka stöttas den litterata förmågan. Läsarna får 
då exempel och stöttning för att sedan själva kunna ställa kritiska frågor till texterna som 
läses. 

Pentimonti och Justice (2009) menar att scaffolding är ett redskap för att öka läsförståelsen 
hos eleverna. Pedagogen bör under högläsningstillfället modellera och visa exempel på hur en 
text ska bearbetas. Scaffolding kan även ske mellan elev och elev, beskriver Pentimonti och 
Justice (2009). Högläsning och samtal av innehållet kan leda till att eleverna stöttar varandra 
då de samtalar och delar med sig av erfarenheter och förståelsen för budskapet. Vidare 
beskrivs det att pedagogens medvetenhet om samtalet om boken, och att det finns olika nivåer 
av stöttning som hjälper eleverna. Bara genom att läsa högt ger man eleverna en förebild då 
de får höra hur det kan låta när man läser. Stöttningen som pedagogen eller en annan elev 
bidrar med, ska leda till att eleven sedan självständigt ska klara av att genomföra liknande 
uppgifter. 
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METOD 
Studien grundar sig i användandet av en kvalitativ metod för att undersöka hur pedagoger 
väljer högläsningsböcker i syfte att utveckla elevernas läsförståelse och litteracitet. 
Insamlingen av datan sker genom en skriftlig intervju och en observation. Urvalet är elva 
verksamma pedagoger som arbetar på fyra olika skolor. I detta avsnitt beskrivs även de etiska 
val som gjorts för att kunna genomföra studien. 

Kvalitativ metod 
Denna studie bygger på en kvalitativ metod för att syftet är att få fram hur pedagoger tänker 
kring sina bokval. Kvalitativa metoder är oftast mer flexibla då forskaren lättare kan reglera 
frågor och leda in på olika ämnen, enligt Christoffersen och Johannessen (2012, s. 16). En 
kvalitativ undersökning kan anpassas och samspelet mellan forskaren och deltagaren kan 
skapa en relation. Kvalitativ forskning bygger på öppna frågor där deltagaren får vara delaktig 
och svara mer öppet genom att förklara sitt tankesätt. Studien bygger på att ställa öppna frågor 
till deltagarna för att de ska bidrar till att få en djupare förståelse i hur de tänker angående sina 
val av böcker. Brinkkjær och Høyen (2011, s. 106) betonar att man i en kvalitativ 
undersökning vill urskilja de små detaljerna i en fråga. Man kan finna en nyansering i 
forskningsområdet som är värd att uppmärksamma och som kan leda vidare till ny kunskap 
och nya synsätt. Studien bygger på att pedagoger ska välja ut tre böcker från 16 stycken 
förbestämda böcker som de sedan ska motivera för varför de valde dem.  

Undersökningen består av två delar, en skriftlig intervju och en observation. Denscombe 
(2016, s. 107) menar att genom att man genomför ett experiment vid undersökningen leder 
detta till att identifiera nya typer av kunskap, då tidigare påverkan ska elimineras för att ny 
information ska framträda. Därför är det två kvalitativa metoder som kommer att användas för 
att studien ska kunna identifiera relevant information för studiens syfte.  Genomförandet av en 
undersökning beskriver Denscombe (2016, s.114) som att man vill finna sambandet och inte 
det faktiska som visas i ett experiment. Undersökningen bygger på att 11 pedagoger ska få 
välja böcker och beskriva hur de tänker vid valet. För att kunna få en helhetsbild observeras 
pedagogerna då de väljer böcker, innan pedagogerna ska få besvara intervjufrågorna. 
Denscombe (2016, s. 211) nämner att en kombination av olika metoder är vanligt för att 
kunna fånga ett större spektrum inom forskningen. Kombinationen av olika metoder sker för 
att kunna komplettera varandra för att inte missa data. Att genomföra en kvalitativ 
undersökning innebär  alltid en risk då undersökningen grundar sig i människornas tolkning 
och tycke. Denscombe (2016, s.111) beskriver att som forskare måste man vara medveten att 
genomförandet av experiment med människor kan göra att de påverkas, då deltagarna är 
medvetna om att de observeras och undersöks. Därför spelas inte experimentet in för denna 
studie. Det kan bli en faktor för deltagarna som gör att de känner sig mer utstuderade och inte 
svarar utifrån vad de tycker.  

Skriftlig intervju 
Studien bygger på att undersöka hur 11 lågstadiepedagoger tänker, intervju bli därför ett 
givande verktyg. Intervjuer bidrar till att kunna undersöka på ett djupare plan hur deltagarna 
tänker och de kan motivera sina svar vilket kan leda till en djupare förståelse, vilket 
Christoffersen och Johannessen (2012, s.84) menar att intervju är en metod som hjälper 
forskaren att samla en grundligare information inom ett visst forskningsområde. Deltagarna 
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ges frihet genom att forskaren ställer öppna frågor vid intervjun. Intervjun bidrar till att 
forskaren kan få fokuserade svar utifrån frågeställningarna samt att kunna få en förståelse och 
djupare förståelse för deras tankesätt. Därför grundar sig denna studie på tre öppna frågor (Se 
bilaga 2). En av frågorna handlar om att pedagogen ska välja ut tre böcker som hen kortfattat 
ska beskriva, samt ange sina didaktiska val och motivering till valet. Den sista frågan finns 
med för att visa intresse för hur pedagogerna tänker och vilken kunskap de har. Efter 
framtagandet av frågorna lästes de igenom av en verksam pedagog för att säkerställa att 
frågorna var tydliga och uppfyllde mitt syfte. Användandet av skriftlig intervju som metod 
enligt Denscombe (2016, s. 263) ett sätt att uppnå djupare kunskap inom ett visst ämne, i detta 
fall få en insikt i hur pedagoger tänker om sina bokval.  

Studien går ut på att de 11 lågstadiepedagogerna får läsa igenom intervjufrågorna och ställa 
frågor vid behov. Sedan väljer de självständigt ut tre böcker utifrån totalt 16 förvalda. Därefter 
får pedagogerna besvara frågorna enskilt för att deras svar inte ska komma att påverkas av att 
någon annan befinner sig i rummet. Dencombe (2016, s. 270) tar upp att deltagarna påverkas 
av olika faktorer. Som intervjuare påverkar man svaren genom att deltagaren tolkar och 
försöker läsa av dig som forskare. Deltagarens erfarenheter spelar även en stor roll för hur de 
tolkar situationen. Eftersom deltagarna i denna studie genomför en skriftlig intervju är det 
viktigt att frågeställningarna är tydliga och välformulerade samt att de får chansen att ställa 
frågor innan de börjar svara.  

Observation 
Fältet i denna studie är att fånga en naturlig situation för pedagogerna som ska välja böcker 
till sin undervisning. Som observatör är syftet att undersöka hur pedagogerna rent fysiskt 
väljer böcker. Genom en observation kan det förtydliga hur pedagogen handlar. Denscombe 
(2016, s. 293) förklarar att observationen kan äga rum på olika sätt. En observationsform som 
beskrivs är ”fältarbete i naturliga miljöer”. Situationen som ska observeras ska avspegla en 
vardaglig situation som uppstår. Observationen sker då de 11 lågstadiepedagogerna ska välja 
ut tre böcker. För att skapa struktur och trovärdighet beskriver Denscombe (2016, s. 295) att 
observationen behöver vara systematisk. Man ska studera detaljer som hjälper till att besvara 
syftet med studien. För att skapa en systematisk observation för studien krävs det att jag som 
forskare följer ett observationsschema, vilket ska fungera som en checklista. Checklistan (Se 
bilaga 3) handlar om hur pedagoger väljer böcker, exempelvis: bläddrar, studerar framsidan, 
läser baksidan, m.m. Observationen sker för att komplettera den skriftliga intervjun som 
genomförs och för att kunna finna mönster och ge ett säkrare resultat. Fördelarna enligt 
Denscombe (2016, s. 302) är att med en observation förtydligas det hur deltagaren handlar i 
vissa situationer. Nackdelen är att det för forskaren kan det vara svårt att förstå hur deltagaren 
tänker.  

Urval 
Eftersom detta är en mindre empirisk undersökning utförs den genom explorativa urval. 
Explorativa urval beskriver Denscombe (2016, ss. 63-64) som att urvalet inte behöver vara en 
perfekt spegling av samhället. Det ska finnas en viss trovärdighet av spegling av samhället, 
men det är information och insikten av undersökningen som är det viktigaste. Denna studie 
passar därför att intervjua elva stycken lågstadiepedagoger. För att få spridning och kunna se 
hur de väljer högläsningsböcker har pedagoger med olika lång erfarenhet och befattning 
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inbjudits att delta. Pedagogerna tjänstgör på fyra olika skolor, detta för att undvika att det ska 
finnas någon specifik kultur på skolan kring val av böcker. Utifrån explorativa urval bidrar det  
till att undersökningen kan fånga mer specifika och unika vinklar för undersökningen och 
dess syfte. För att få trovärdighet och spridning i hur verksamma pedagoger resonerar är det 
därför relevant att ha elva stycken pedagoger som ska intervjuas.  

De som deltar är tio kvinnliga och en manlig pedagog. Denscombe (2016, s. 73) tar vidare 
upp att forskaren väljer vissa kategorier av deltagare som bör finnas med i undersökningen 
och vilka kategorier som skall uppfyllas. I denna studie är kategorierna, kön, ålder, 
yrkeserfarenhet, befattning samt val av olika skolor. Valet av de olika kategoriseringen av 
urvalet är för att få spridning och en typ av avspegling i hur det ser ut i skolan.  

Etiska val 
Som forskare måste man ta ansvar för forskningen och se till att etiska regler följs för att 
skydda deltagarna. Brinkkjær och Høyen (2011, s.7) tar upp att kunskap är något som 
människan framställer genom att bygga på tidigare erfarenheter. För att skapa tillförlitlig 
kunskap bör forskaren följa metoder och genomföra studien på ett trovärdigt sätt. Första 
kontakten med de verksamma pedagogerna ges via informationsbrevet (Se bilaga 1). Detta 
enligt en av de fyra huvudkraven av de forskningsetiska principerna (vetenskapsrådet 1990). 
För att inte avslöja och påverka studien med för mycket information genomförs ett medvetet 
val att kortfattat beskriva att studien kommer handla om hur pedagoger väljer 
högläsningsböcker. Som Denscombe (2016, s. 436) nämner, ska informationen beskrivas 
kortfattat samtidigt som all nödvändig information bör framkomma till deltagaren. I 
informationsbrevet beskrivs det även att studien kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska 
principerna för att skydda den enskilda individen. Det är viktigt att deltagaren är medveten 
om sin rätt att dra sig ur undersökningen och att det sker ett samtycke anger Denscombe 
(2016, s. 437). De fyra huvudpunkterna från forskningsetiska principen (vetenskapsrådet 
1990) som ligger som grund för hela studien kommer att presenteras kortfattat nedan:  

• Informationskravet - Att deltagarna ska informeras vad forskningen handlar om samt att det 
skall ske frivilligt. 

• Samtyckeskravet - Samtycke om delaktighet. 
• Konfidentialitetskravet -  Deltagarna deltar anonymt.  
• Nyttjandekravet - Materialet som kommer fram får endast användas för denna studie.  

Bearbetningen av datan som kommer in ska ske på ett professionellt sätt för att skydda 
deltagarnas identitet. Därför kommer pedagogerna att få kodnamn genom siffror vid 
presentationen av resultatet. Vetenskapsrådets riktlinjer anger att datan endast får användas för 
denna studie samt att ingen information som skrivs ska kunna spåras till deltagarna. Av det 
skälet kommer deltagarnas namn eller skola inte att nämnas. Analyseringen av datan sker på 
ett strukturerat sätt där pedagogernas svar kategoriseras in på olika sätt, för att inte mina egna 
åsikter eller erfarenheter ska påverka resultatet. 

Reliabilitet och validitet  
Christoffersen och Johannessen (2012, ss. 21-22) förklarar begreppet reliabilitet som att 
forskningen ska uppvisa tillförlitlighet. Validitet krävs för att forskningen skall ha giltighet; 
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begreppen hjälper tillsammans till att trovärdigheten i studien tillgodoses. Som forskare 
beskriver Denscombe (2016, s. 30) att det är viktigt att välja metod utifrån syftet, och ta 
ställning till om undersökningen ska ske ansikte mot ansikte. Genom att utföra 
undersökningen ansikte mot ansikte kan forskaren skapa en kontakt och fånga in reliabilitet i 
svaren som ges av urvalet. Brinkkjær och Høyen (2011, s. 104) tar upp att validitet innebär att 
studien som deltagarna ska genomföra är genomtänkt och att deltagarna förstår syftet med 
frågorna. Detta för att kunna få tillförlitliga svar ifrån deltagarna och att det skapar en 
reliabilitet i deras svar.  

För att studien skall bli tillförlitlig är det viktigt att genomföra ett grundligt förarbete, för att 
visa deltagarna att det är ett angeläget forskningsområde som kan göra skillnad. Medan 
undersökningen pågår kommer jag att finnas till hands för deltagarna. För att inte påverka 
deltagarens resultat måste jag dock hålla ett visst avstånd. Mötet med deltagaren kan skapa en 
förutsättning för att kunna bedöma validiteten i svaren. Vidare beskriver författaren 
Denscombe (2016, ss. 286-287) att pedagogernas svar kan kontrolleras genom att man 
genomför en observation för att studera tydligare kroppsspråk och handlingar i val. Även 
letandet efter teman och likheter i hur de olika pedagogerna har svarat kan skapa en större 
trovärdighet i svaren.    

Genomförande 
Innan undersökningen äger rum har jag systematiskt letat fram böcker. Framtagningen av 
böckerna skedde genom sökning på internet. Sökorden som som användes var barnböcker 
och bilderböcker. Det ledde in på olika bokförlagssidor och typer av bloggar där barnböcker 
beskrevs och placeras olika beroende på popularitet och rekommendationer. Vissa författare 
kom upp oftare än andra, exempelvis Martin Vidmark och Ulf Stark. För att få en spridning i 
genrer av böcker fann jag även två mer faktabaserade skönlitterära böcker. Även innehållet av 
böckerna är noga genomtänkt då det ska finnas böcker som berör olika ämnen och sociala 
dilemman. Äldre författare som Elsa Beskow och Astrid Lindgren, som oftast använts i 
skolans värld, är även med i studien. Efter att ha hittat ett 30-tal böcker lästes de noggrant 
igenom och kategoriserades in efter författare, mängden text och bild, nyutkomna böcker och 
hur ofta de syntes på nätet. Efter den noga genomförda granskningen blev resultatet 16 
barnböcker med en varierad spridning. Resultatet var avsett att skapa en naturlig miljö där de 
verksamma pedagogerna känner igen vissa av böckerna, men även ser och upptäcker nya för 
att skapa en situation som finns i deras vardag då de ska välja böcker. 

Det var elva pedagoger från fyra olika skolor. Från två skolor var det fyra pedagoger. En skola 
deltog två pedagoger och den fjärde skolan var det en pedagog som intervjuades. Pedagogerna 
ska utifrån de 16 valda böckerna välja tre stycken böcker samt beskriva sina val och den 
didaktiska tanken med valet av boken. De böcker som ingår i undersökningen ska uppfylla 
vissa kriterier. Kriterierna är att det ska vara böcker som tidigare använts på olika skolor, 
populära böcker, nyutkomna böcker samt böcker skrivna av tidigare kända barnboksförfattare, 
och även i nutiden verksamma. 

Studien inleddes med att pedagogerna fick studera intervjufrågorna och ställa frågor till mig 
om det var något de undrade över. Sedan presenterades de 16 barnböckerna därefter fick 
pedagogen välja ut tre böcker, undertiden observerade jag pedagogerna. När de valt tre böcker 
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fick pedagogerna svara på den skriftliga intervjun. Pedagogerna fick därefter fylla i intervjun 
enskilt. De tre frågorna som pedagogerna svarade på var motiveringen hur de ville arbeta med 
böckerna. Pedagogerna skulle även beskriva vilka krav de ställer på boken för att de ska 
använda den i deras undervisning. Slutligen fick pedagogerna själva föreslå en bok och 
motivera sitt val av just den boken. 

Analys 
Innan bearbetningen av en kvalitativ undersökning genomförs ska ett förarbete ha gjorts. 
Förarbetet är framarbetat genom att sammanställa alla pedagogers svar. Alla pedagogernas 
svar strukturers upp och sammanställs under varje huvudfråga i intervjun. Svaren struktureras 
även upp under motivering av böcker, hur pedagogerna vill arbeta med boken, hur 
pedagogerna kopplar böckerna till olika ämnen och vilka böcker som väljs mest kopplat till 
hur valen såg ut utifrån de olika skolorna. Observationen kommer sammanställas i en tabell. 
Förarbetet beskriver Denscombe (2016, s. 384) vara en viktig del för att kunna finna ord och 
mönster vid analysen. Den organiserade biten spelar stor roll för att kunna analysera 
materialet Denscombe (2016, s. 384) Man måste kategorisera in datan för att göra svaren 
anonyma och lättare kunna avläsa mönster och sätta sig in djupare i materialet. För att få 
struktur i undersökningen är det viktigt att skapa ett enkelt system inför själva analysen. 
Organiseringen av analysen blir att sammanställa frågorna utifrån alla pedagogers svar. 
Svaren är kategoriserade utifrån frågeställningarna som finns i undersökningen. Denscombe 
(2016, s. 390) klargör med hjälp av en tabell hur en analys av skriftlig information ska 
genomföras. 

Kvalitativ analys 
Datan som kommit in ska analyseras på de olika plan som Denscombe (2016, s. 342) tar upp 
och ska studeras utifrån. Detta betyder att man ska studera och sedan studera själva resultatet 
för att se om man kan finna en regelbundenhet och ett mönster i hur deltagarna svarat och 
resonera kring hur deltagarna svarat och om det kan finnas ett samband mellan hur de tänker. 
Man ska även försöka komma fram till hur ting hör samman och om yttre faktorer kan 
påverka. Utifrån förarbetet letas nyckelord fram från vad pedagogerna har svarat. Finna 
kopplingar och mönster mellan organiseringen som genomfördes i förarbetet. Hur 
pedagogernas svar hänger samman för att finna ett upprepande mönster i hur pedagogerna 
väljer böcker. Denscombe (2016, s. 343) beskriver vidare att tolkningen görs för att finna 
mönster och se samband i hur och varför resultatet blir som det blir. Jerome Bruners teori om 
scaffolding kommer att vara ett analysverktyg för att kunna finna mönster och se samband 
mellan resultatet kopplat till det sociala sammanhanget.  

Analysmetoden som används i denna studie är en innehållsanalys. Det är en metod för att 
analysera data och kvantifiera innehållet. Utifrån pedagogernas svar på hur de vill arbeta med 
böckerna börjar jag med att bryta ner deras svar och skapa ord och kortare fraser utifrån hur 
de svarat. Denscombe (2016, s. 392) fastslår att efter nedbrytningen av texten ska 
kategorisering ske och relevanta begrepp  synliggöras. Exempel på begrepp som fokuseras på 
denna studie i den första kategoriseringen är: scaffolding, samtal, fantasi, bilder och 
ämnesöverskridande.  
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Kvantitativ analys 
En liten del av datan ska analyseras genom tillämpandet av en kvantitativ metod. Avläsningen 
av vilken bok som är mest vald i undersökningen och vilken bok som eventuellt inte blir vald 
genomförs genom att föra statistik över hur pedagogerna svarade. Denscombe (2016, s. 352) 
använder sig av begreppet ”direkt data”, vilket innebär att visa och ställa upp det som är 
faktiskt i undersökningen, faktorer som är självklara utifrån svaren. Denna information 
redovisas i form av en tabell. För att även kunna få ut fler variabler och för att kunna tolka 
resultatet och försöka finna samband i hur pedagogerna svarar, anges grafiskt hur varje skola 
valt böcker. Detta för att kunna få en snabb överblick i hur deltagarna i undersökningen svarat 
på val av böcker samt för att kunna avläsa hur många från varje skola som valt liknande 
böcker och vilka böcker som valdes bort.  Denscombe (2016, s. 352) menar att datan från 
undersökningen lätt ska kunna avläsas i ett stapeldiagram. Då det självklara tydligt synliggörs 
är det sedan lättare att kunna tolka och förstå tabellen på ett djupare plan.  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RESULTAT 
Det analyserade materialet presenteras och struktureras utifrån undersökningens 
frågeställningar, pedagogernas kriterier vid val av bok och hur pedagogerna vill arbeta med 
böckerna för att öka elevernas läsförståelse. Jerome Bruners teori om scaffolding ligger som 
grund för undersökningen av den analyserade datan för att redovisa resultatet av 
undersökningen. Det börjar med en beskrivning av pedagogernas krav och val av böckerna 
därefter anges hur pedagogerna vill arbeta med böckerna slutligen presenteras stöttning som 
är kopplat till teorin.     

Pedagogers kriterier för val av böcker 
Analysen av det insamlade materialet påvisade att pedagogerna är ute efter att finna 
användbara böcker i undervisningen. Böckerna ska vara användbara och leda till nyfikenhet, 
diskussioner och samtal. Här följer några inledande utdrag ur de intervjuades svar angående 
skälen till deras val: 
  

Förmågan hos läsaren och vem är målgruppen även genrer, bilder och text för att 
kunna skapa tips för fortsatt läsning. (Pedagog 5) 

Språknivå, mitt eget intresse, utvidningsmöjlighet, genus/hbtq- perspektiv, 
illustrationer. (Pedagog 6) 

-Användbart språk, dvs. Ord eleverna har nytta av. -Förmedlar ett syfte.  
-Färgglatt. -Typsnitt, styckeindelningar - upplägget. (Pedagog 8) 

Innehållet, ska finnas att diskutera och knyta erfarenheter till. Både jag som 
pedagog men även eleverna. Fina bilder som fångar nyfikenhet. (Pedagog 9) 

Efter analysen av alla pedagogernas svar sammanfattas nedan och redovisas i form av 
nyckelord för att kunna finna mönster i hur de väljer böcker. Nyckelord som används då 
pedagogerna beskriver sina krav på böcker är; barnens kunskap, bilder, bild kopplat till text, 
budskap, diskussion, eget intresse, intresse, kopplingsförmåga, nyfikenhet, rekommendationer, 
språket och tips från kollegor. Genom nyckelorden som visades kommer pedagogernas krav 
att presenteras utifrån tre aspekter: nyfikenhet, användningsområde och visuella aspekter vid 
val av bok.   

Nyfikenhet 
Resultatet av analysen visar att pedagogerna poängterar att boken ska bidra till nyfikenhet. 
Detta genom att pedagogerna på olika sätt benämner att kravet på böcker är att fokuserar på 
barnens intresse och kunskaper.  

… välja att skriva om klassiska sagor så de handlar om barnen, för att sedan 
kunna diskutera och jämföra. (Pedagog 11)  

Pedagog 11 beskriver att med hjälp av klassiska sagor kan pedagoger själva omformulera och 
omarbeta vissa böcker för att kunna fånga elevernas intresse, genom att de själva får vara en 
karaktär. Analysen av alla pedagogernas svar visar att boken bör leda till diskussion och 
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samtal. Att vid högläsningen ska eleverna själva ställa frågor och vilja diskutera och använda 
sina tidigare erfarenheter.     

Budskapet, innehållet, vad jag arbetar med i klassrummet, elev-gruppens behov, 
en röd tråd genom att välja böcker som leder vidare genom kopplingar, en klassisk 
saga som sedan kan kopplas till modernare sagor/bilderböcker. Inbjudande bilder 

som förfram och kompletterar texten. Böcker som hjälper eleverna att förstå 
texten. (Pedagog 2) 

Bilder, text beror på språkförmågan hos såväl individen samt grupp. Personligen 
inspireras jag av bilder och har jag lust till läsning kan jag inspirera barnen till 
läsning/högläsning använda böcker på olika sätt, läsa flera gånger för att öka 

språkförståelsen. (Pedagog 7) 

Som pedagog 2 svarat väljer pedagogen medvetet böcker för att de ska hjälpa och undervisa 
eleverna att kunna skapa kopplingar mellan olika texter. Den analyserade datan visar att 
pedagogerna aktivt väljer böcker för att den ska leda till nyfikenhet och att eleverna ska 
inspireras att vilja fortsätta läsa, vilket Pedagog 7 svarar. Resultatet visar att pedagoger väljer 
böcker utifrån kopplingsförmåga och budskapet. Pedagogerna nämner i svaren att barnen ska 
motiveras till läsning. Med hjälp av den narrativa texten skapas förutsättningar för 
diskussioner om normer och värderingar som finns i vårt samhälle utifrån en fiktiv värld. 
Upprepad läsning fördjupar diskussionen och bidrar till ökad språkutveckling vilket pedagog 
7 svarar. 

…Varför: Boken tar upp tankar om hur man faktiskt kan vara smart fast man är 
liten. Näringskedjor kan man koppla bra till detta och även adjektiv.  (Pedagog 3) 

…Motivering: visuellt tilltalande, annorlunda familjebild och diskuterbart. 
(Pedagog 6) 

Svaren som Pedagog 3 och 6 skriver i intervjun och beskriver motiveringen av sina val av 
böcker dessa fraser och ord återkommer utöver de ovanstående citat är: illustrationerna , 
känsligt ämne, tilltalande bilder, tidigare författare, väcker fantasi och välskriven. Resultatet 
av analysen visar att budskapet och själva utformningen av böckerna präglar pedagogerna vid 
val av böcker för eleverna.  

Genomgående visar svaren att pedagogerna väljer böcker utifrån att böckerna ska väcka 
nyfikenhet hos eleverna. Bilderna ska bidra till stöttning gentemot texten samt fånga intresse. 
Budskapet i boken ska kunna samtalas om för att kunna skapa förståelse och utveckla 
elevernas kunskaper om omvärlden. Pedagog 7 svarar även att hen vill att boken ska kunna 
läsas ett flertal gånger för att öka förståelsen och bygga upp elevernas språkliga förmåga. 
Även för att eleverna själva ska kunna få inspiration för eget läsande. Bokvalet ska grundas i 
vad det är för elevgrupp och att det anpassas till olika teman som de arbetas med i skolan. 
Exempelvis som Pedagog 3 beskriver då hen vill koppla detta till naturkunskap och hur 
språket i boken är uppbyggd. Resultatet visar att pedagogerna utgår från eget intresse samt om 
de fått rekommendationer. Pedagogerna beskriver att de vill arbeta med boken för att kunna 
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utveckla elevernas kunskaper och förståelse. Från svaren kan även utläsas att valet av en bok 
bör vara ett medvetet val för undervisningen.  

Användningsområde  
Faktorer som avgör hur pedagoger väljer en bok är, bland annat, hur många möjligheter boken 
kan erbjuda. För att boken ska skapa mening måste det finnas ett syfte med boken. Som alla 
pedagogerna beskriver i sina svar ska böckerna som de väljer kunna stötta undervisningen för 
att eleverna ska kunna få sammanhang och förståelse.  

… använda bilderna i boken för att skriva en egen berättelse/saga. (Pedagog 2) 

Boken väljer jag utifrån tema eller arbetsområde som vi arbetar med (komplement 
till läroböcker). Bilder som stöd ska finnas med. Bra budskap. (Pedagog 4) 

Pedagog 4 och andra pedagoger som deltar nämner att de vill använda böckerna för att kunna 
skapa teman. Sammanfattningsvis utifrån hur alla pedagogerna vill arbeta med böckerna 
kategoriseras deras svar i nyckelord; adjektiv, begrepp, bilder, bildsamtal, budskap, 
cirkelmodellen, diskussioner, drömmar, ensamhet, fallbeskrivning, fantasi, frågeställningar, 
förutsägelser, förståelse, högläsning, kronologin, koppling till naturkunskap, känslor, 
livscyklar, livskunskap, lucktext, meningar, näringskedjor, prata, rim, samtal, skapande, 
skrivande, språkutvecklande, stöttning, tankar, utanförskap, värdegrund och återberättande. 
Analysen av dessa nyckelord och hur pedagogerna svarat visas att de flesta nyckelorden 
kopplats till diskussion och att samtala om bokens budskap.   

Maria Nilsson Thore, Vem ser Dim? 
Skulle arbetat med boken i en förskoleklass eller 1:an. Arbeta med närområdet, 

prata om det lilla till det stora. Tankar kring känslor. Arbeta med bilderna.
(Pedagog 2) 

Raymond Briggs, Snögubben  
Denna bok har ingen text. Jag hade tittat tillsammans med barnen på bilderna. De 
hade fått i smågrupper prata om bilderna och händelseförloppet. Dramatisera med 

barnen, för barnen och barnen för varandra. Boken har många sidor därför kan 
man dela upp den. Skapa till boken handdockor. Samtal om vintern, årstider och 

vänskap. (Pedagog 7) 

Ulf Stark, Min syster är en ängel  
Ett ämne som både kan beröra men också underlätta. Anknyta till er, elevers egna 

erfarenheter. Livskunskap. Att död inte behöver vara sorgligt. (Pedagog 9) 

De tillfrågade pedagogerna anger ofta att de vill samtala, diskutera och reflektera om 
budskapet i böckerna med eleverna. Analysen visar att utifrån pedagogernas val av böcker 
visar på att målet och syftet med bokvalet ska leda till kunskap och erfarenheter.  

Då pedagogerna själva fick rekommenderar en bok (se nedan) och motiverar val av boken och 
kort beskriva hur de skulle arbeta med boken. Det visas utifrån svaren att pedagogernas 
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utgångspunkt är att boken ska stimulerar till samtal som behandlar känslor, olika 
vardagssituationer och fångar elevernas intresse. 

Barbro Lindgren, Nöff nöff Benny  
Boken har vackra bilder, enkel text, bra handling med problematik. Barnen kan 

relatera till de som händer. Mycket känslor. Finns på youtube. Låta barnen 
dramatisera, Ställa frågor till barnen om boken och låta baren ställa frågor. 

(Pedagog 7) 

Linda Sarah, Kompiskullen  
Förlora sin vän, känna utanförskap fast man inte är det. Igenkännande, berör 

elevernas vardag. (Pedagog 2) 

Roald Dahl, Häxorna  
Författaren skriver fängslande och tar barn på allvar i sina böcker. Fantastiska 

illustrationer. (Pedagog 6)  

Maria Parr, Våffelhjärtat 
Vardagsbok (Pedagog 9) 

Pedagogerna 2, 6 och 7 belyser vidare att böckerna ska kunna bidra till samtal och skapa 
intresse. Pedagog 9 förklarar att hen inte vill använda boken som ett arbetsmaterial utan 
endast använda den för högläsning och för att njuta.  

Visuella aspekter vid val av bok 
Tabellen nedan men observationsschemat visar de visuella aspekternas betydelse vid val av en 
bok. Den visar att sex av pedagogerna studerade baksidan och sju av dem bläddrade i 
böckerna. Två av pedagogerna läste texten noggrant, en av dem öppnade boken mitt i och 
läste medan den andra bläddrade, läste lite och bläddrade vidare. Sju pedagoger studerade 
även bilderna i böckerna. Fyra av pedagogerna beskrev även under observationen att de redan 
sett vissa böcker och att de brukar välja böcker för att de känner igen dem eller hört talas om 
dem. Tabellen visar tydligt att framsidan har stor betydelse för att fånga intresset. Den visar 
att de flesta pedagogerna utgår från det visuella och bilderna i boken. Utifrån tabellen kan 
man se att ett fåtal av pedagogerna väljer att även studera språket och texten i böckerna.   

Analysen av den skriftliga intervjun och observationen visar att pedagogerna vill arbeta med 
budskapet i böckerna, fokusera på uppbyggnaden av språket och även innehållet. Skapa 
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Observationsschema Ja Nej
Framsida 11 0
Baksida 6 5

Bläddrade 7 4
Igenkännade 4 7

Bild 7 4
Text 2 9



samtal och diskussioner tillsammans med eleverna samt utmana och vägleda eleverna genom 
att ställa frågor kring innehållet koppla till omvärlden. Pedagogerna väljer böcker utifrån att 
de ska vara intressanta och fånga intresse. Första intrycket är framsidan och bilderna för valet 
av en bok vilket som presenteras i tabellen ovan. För att sedan se om innehållet i boken är 
passade för undervisningen och elevgruppen så studerar pedagogerna baksidan. Det påvisas 
att pedagogerna vill använda böckerna för att arbeta med värdegrund, känslor och 
livskunskap. Det påvisar att det är väsentliga ämnen som pedagogerna kopplar till diskussion 
och reflektion av boken och dess betydelse.  

Pedagogernas bokval 
Tabellen nedan presenterar pedagogernas val av böcker utifrån de 16 möjliga. Det visas även 
hur pedagoger på varje skola valt böcker.  

  
Undersökningen omfattade sexton böcker, med två böcker som dominerar pedagogernas val. 
Dessa är: Stormvalen och Det börjar med ett frö. Trots att det finns många böcker att välja 
mellan kan man tydligt se vilka två böcker som är valda flest gånger och vilka som endast 
väljs en eller två gånger. Samtidigt blir det tydligt vilka böcker som inte väljs av någon 
pedagog, Sagan om den lilla lilla gumman och Gittan och gråvargarna. Som tabellen ovan 
visas det även att på vissa skolor är det flera lärare som väljer likande böcker. Ett exempel är 
väljs Det börjar med ett frö som väljs av tre pedagoger på skola 2.   

Nedan följer citat utifrån de två mest valda böcker och hur pedagogerna vill arbeta med dem: 

Benji Davies, Stormvalen  
Tema föräldrarskap, arbeten, geografi, vänskap, saknad. Jobba med diskussioner 
och kronologi. Få barnen att diskutera känslor och där med knyta an till ”Noa”. 

Skulle passat bra som inledning till ett tema havet. Motivering: visuellt tilltalande, 
annorlunda familjebild och diskuterbart. (Pedagog 6) 
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Böcker Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 Samlat
Stormvalen 1 1 2 2 6
Det börjar med ett frö 1 3 1 5
Snögubben 2 1 3
Sagan om det röda äpplet 1 1 2
Det magiska stoftet 2 2
Gruffalo 1 1 2
Grodan och kärleken 1 1 2
Vem ser Dim? 1 1 2
Lilla stickan i landet lycka 1 1 2
Handbok för superhjältar 2 2
Min syster är en ängel 1 1 2
Draken med de röda ögonen 1 1
Alfons och hemlige kompisen Mållgan 1 1
Den mycket hungriga larven 1 1
Gittan och gråvargarna 0
Sagan om den lilla lilla gumman 0



Benji Davies, Stormvalen 
Att prata om ensamhet och att hålla en hemlighet. Läsa och återberätta. Har du 

känt eller gjort något liknade? Ev. koppla till NO, Kan man ta hem en val? 
(Pedagog 9) 

Laura Knowles & Jennie Webber, Det börjar med ett frö  
Koppla till No-natur. Högläsning med hjälp av projektor. Barnen ritar och skriver 

därefter vad boken handlat om / vi gör flippböcker / islärklippta meningar / 
lucktexter. (Pedagog 4) 

Laura Knowles & Jennie Webber, Det börjar med ett frö 
Skulle välja den och arbetat med den samtidigt som jag arbetar med årstider eller 

olika träd. Läsa boken högt, visa bilderna, förklara främmande ord. Bilderna 
skulle jag använda mycket, t.ex. ta en bild diskutera tsm. vad som händer, skriva 

en text tsm. och sedan skriver eleverna en individuell text. (Pedagog 10) 

De böcker som valdes flest gånger representerar två genretyper. Stormvalen är en skönlitterär 
bok och Det börjar med ett frö är en bok som bygger på fakta om trädets livscykel, men har 
ett skönlitterärt berättande. Analysen visar att Pedagogerna 4, 6, 9 och 10 har valt böckerna de 
vill arbeta med att genom att koppla dem till olika teman eller för att de skulle fungera som ett 
komplement i deras undervisning. För boken Det börjar med ett frö framgick att pedagogerna 
ville arbeta i stora drag med årstiderna och trädets livscykel, det vill säga koppla boken till 
naturkunskapen. Ämnet svenska skulle behandlas genom att eleverna ska förstå budskapet, 
börja ställa frågor och få stöttning för nya ord då bilderna är tydliga. Om boken Stormvalen 
skrev pedagogerna att de i den skulle arbeta med värdegrund och känslor, diskutera och 
reflektera tillsammans om bokens struktur och handling. Svaren visar att pedagogerna gärna 
gör bokval som ger eleverna variation och för att kunna ha högläsning med böcker som är 
faktabaserade. Nedan visas även hur pedagoger har kopplat in fakta in en skönlitterär text för 
att kunna skapa samtal och sammanhang.  

Julia Donaldson & Axel Scheffler, Gruffalo  
Har jag arbetat med när vi har pratat om näringskedjor och även med adjektiv. Vi 
läser boken tillsammans när den finns på tavlan via projektorn. Tala om ord som 
är påhittade ex. Gruffalo. Passar bra att läsa den när vi arbetar med näringskedjor 
och hur olika saker ser ut, hur man beskriver dem. Varför: Boken tar upp tankar 
om hur man faktiskt kan vara smart fast man är liten. Näringskedjor kan man 

koppla bra till detta och även adjektiv. (Pedagog 3) 

Resultatet visar att pedagogerna väljer böcker som går att anpassa till andra ämnen som 
eleverna har i skolan. Pedagogerna har valt skönlitterära böcker men även valt böcker som är 
mer faktabaserade. Pedagogerna har även beskrivit att de vill koppla de skönlitterära böcker, 
som Stormvalen, till andra ämnen. Pedagog 9 svarar i intervjun att med hjälp av olika frågor 
skulle hen vilja koppla denna bok till naturkunskapen. Av analysen framgår det att pedagoger 
väljer böcker som även kan användas i ett ämnesöverskridande arbete.    
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Stöttning 
Pedagogerna visar i deras svar att pedagogen ska hjälpa till att modellera för att eleverna ska 
få förebilder inom läsningen. Stöttningen till att få kunskap i hur man kan reflektera och 
analysera budskapet av boken skapas genom att diskutera och samtala tillsammans med 
andra. Stöttningen sker genom samtal med klasskamrater som styrs av pedagogens frågor. 
Utifrån hur pedagogerna svarar och motiverar bokval, syftet och användbarheten med boken 
beskriver alla pedagoger vikten av att det ska finnas en tanke med boken. Valet av bok 
påverkas av vad som kan fånga elevernas intresse för att kunna leda diskussionerna vidare. 
Som Pedagog 5 beskriver nedan är diskussionen det som får eleverna själva att fundera och 
reflektera tillsammans över bokens budskap vilket leder till förståelse.  

Martin Widmark & Emilia Dziubak, Lilla Stickan i landet lycka  
Högläsning för en klass, fokus att komma till ett ”nytt” land. Saknaden av sin 

syster, mötet av djuren och att du ska kunna relatera till verkligheten. Koppla till 
verkligheten och sociala problem som barnarbete. Känslan att hitta något som 

varit saknad. ”Vem handlar boken om” Fokusera på bilderna. (Pedagog 5) 

Diskussion är ett återkommande nyckelord i de verksamma pedagogernas svar. Att diskutera 
och reflektera tillsammans om bokens budskap för att öka elevernas läsförståelse anses 
viktigt. I pedagogernas svar nämns det att de vill arbeta med att ställa frågor om texten. 
Resultatet säger även att de vill vidareutveckla och dramatisera texten för att öka förståelsen 
hos eleverna.   

Datan visar inte att någon pedagog svarar att de medvetet vill arbeta enligt begreppet 
scaffolding. Analysen visars att pedagogerna vill arbeta och väljer böckerna för att stötta 
elevernas utveckling genom att låta en berättelse leda till samtal. Som alla pedagoger har 
svarat vill de skapa samtal om boken samt diskutera och fokusera på hur eleverna känner. De 
vill knyta an till tidigare erfarenheter och inspirera dem att våga fantisera. Nedan visas hur två 
pedagoger svarar på hur de vill arbeta med bok och samtal efter läsningen. En av pedagogerna 
nämner gruppstorleken och att de vill arbeta med halvgrupper.  

Martin Widmark & Emilia Dziubak, Lilla Stickan i landet Lycka:  
Samtal om längtan, drömmar, kopplingar till olika klassiker. tex. Alice i 

underlandet. Mod, bra att de är en tjej som är hjälte. Bildsamtal om 
illustrationerna och om de säger mer än texten. Att jag ställer frågor till eleverna 

för att de ska börja reflektera. (Pedagog 2) 

Gunilla Bergström, Alfons och hemlige Mållgan 
Skulle välja den för förskoleklass, för eleverna kan relatera till Alfons. Läsa högt i 
halvgrupper, diskutera efteråt —> vad det handlar om, främmande ord. Budskapet 
—> försöka koppla det till något som de upplevt. Rita bilder till boken eller den 

egna liknande händelse. (Pedagog 10) 

Scaffolding innebär även att elever stöttar och hjälper varandra. En pedagog svarar i 
undersökningen att hen skulle vilja arbeta efter cirkelmodellen. Detta är en strukturerad 
undervisningsform där pedagogen tydligt modellerar och instruerar i början och allt eftersom 
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ger eleverna uppgifter som är mer individuella. Det kan exempelvis börja med att stötta 
eleverna genom gemensamt skrivande och sedan låta eleverna arbeta i par med en 
klasskamrat. Kopplat till begreppet scaffoldning kan eleverna då stötta varandra för att 
utveckla sin förmåga inom språket. Slutligen i cirkelmodellen kan eleven klara av att 
genomföra uppgiften självständigt. Pedagogerna beskriver även i sina svar att de vill arbeta 
med boken genom att diskutera och studera bilderna i boken för att skapa samtal och väcka 
intresse.  

Stefan Casta & Marcus Gunnar Pettersson, Det magiska stoftet  
Kopiera bilderna och göra om texten lättare. Eleverna följer med i bilderna. 

Samtal efter vi har läst. (Pedagog 1) 

Stöttning kan ske på olika plan, pedagogerna anger i sina svar att de vill använda bilderna för 
att kunna hjälpa eleverna att förstå budskapet i böckerna. Svaren som några pedagoger ger 
utifrån undersökningen, är att de väljer böcker utifrån elevernas intresse och anpassar 
högläsningsbokvalet utifrån elevgruppens språkliga förmåga. Grundtanken med scaffolding är 
att det är viktigt att pedagogen stöttar och vägleder eleverna utifrån den utvecklingszon de 
befinner sig i.  

Sammanfattning 
Utifrån resultatet väljer pedagoger böcker utifrån eget intresse men även anpassat till olika 
undervisningssituationer. Pedagoger ställer krav på att boken ska vara inbjudande och på en 
passande nivå för elevgruppen. Boken ska kunna användas för diskussion och samtal vid 
högläsningen för att bidra till att utveckla förståelsen för innehållet samt erfarenheter.  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DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i tre delar. Första delen är resultatdiskussionen som presenterar 
resultatet i förhållande till tidigare forskning och teori. Där efter redogörs metoddiskussionen. 
Avslutningsvis tas betydelsen av undersökningen upp och en avslutning på arbetet. 

Resultatdiskussion 
Bruner menar att elevens värld måste ingå i en kontext. De tillfrågade pedagogerna anger att 
valet av bok påverkas av ambitionen att kunna skapa ett sammanhang. Eleverna ska få 
utvecklas genom att tillsammans med klasskamraterna och pedagoger få diskutera och ställa 
frågor kring budskapet. Som Bruner antyder sätter barnen med hjälp av stöttning ett budskap i 
en kontext genom att identifiera kulturella och sociala aspekter. I teorin beskrivs det att samtal 
och diskussioner om elevernas känslor stöttar och hjälper dem att utveckla språket. Utifrån ett 
konstruktivistiskt tänkesätt anses det att intresset och aktiviteten hos eleverna skapar 
förutsättningar för att eleverna ska förstå och utveckla sina kunskaper. Budskapet blir därmed 
meningsfullt. Eleverna kan ges möjligheten att få ett samband och erhålla ny kunskap. Bruner 
menar att barn lär sig genom att imitera och härma. Genom högläsning kan eleverna få en 
förebild inom läsningen. Som Strasser och Seplocha (2012) belyser kan genom högläsning 
kan barnen imitera och få struktur i hur språket låter. För att fånga elevernas intresse är det 
viktigt att bokvalet är genomtänkt för att det ska gagna elevernas utveckling. Till en början 
kan eleverna imitera hur du som pedagog läst och börja försöka läsa. Scaffolding som bygger 
på att man ska stötta och vägleda. Bruner beskriver imitation som en metod för att kunna 
utveckla kunskap. I resultatet visades det att pedagogerna vill arbeta med samtal för att kunna 
stötta och hjälpa. Det Bruner upplyser då han beskriver scaffolding är att barnets läroprocess 
behöver en yttre faktor, vilket kan vara arbetet med böckerna. Arbetet med bokens budskap på 
ett djupare plan exempelvis genom diskussion leder till elevernas inre process och förståelse 
vilket även forskarna Pentimonti och Justice (2009) beskriver.  

Observationen gav ytterligare en dimension till pedagogernas svar i den skriftliga intervjun. 
Resultatet av observationen visade att den visuella biten av hur pedagogerna valde böcker var 
att de bläddrade i böckerna, några av böckerna kunde uppfattas att pedagogerna kände igen 
boken. Det kan tyda på att alla pedagoger noggrant väljer ut böcker genom att försöka 
uppfatta helheten. Som pedagogerna även beskrev i undersökningen ska budskapet beröra 
ämnen som värdegrund, känslor, sociala sammanhang och igenkännande. I pedagogernas svar 
går det som en röd tråd att böckerna ska främja samtal och diskussioner för att koppla 
kunskapen till hur världsbilden ser ut. Pedagogerna skriver motiveringar som att boken 
behandlar utanförskap, svårigheter med ekonomin och vänskap. Den djupare tolkningen av 
detta kan vara att pedagogerna vill förmedla ett budskap och lära ut hur du som människa ska 
behandla andra. Författarna Griffith, Bauml och Barksdale (2015) menar att det är 
pedagogens förkunskaper och engagemang som gör att eleverna lättare kan ta till sig 
budskapet i den lästa texten. Vilket även visades i resultatet att pedagoger väljer böcker 
utifrån intresse och eget engagemang för att inspirera eleverna.  

Bland de angivna svaren är det en pedagog som nämner gruppstorleken och dess betydelse i 
hur de vill genomföra högläsning, medan en annan pedagog vill dela upp eleverna vid den  
efterföljande diskussionen om boken. Kanske beror det på att frågan inte specifikt ställts om 
gruppstorlek, utan mer allmänt om hur de skulle arbeta med boken. Det som visar sig i svaren 
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är att pedagogerna vill genomföra högläsning och skapa diskussioner tillsammans med 
eleverna. Griffith, Bauml och Barksdale (2015) nämner att gruppstorleken påverkar hur en 
pedagog genomför sin undervisning. Mindre grupper visar att pedagogen ställer fler frågor 
som är stöttande på ett mer individualiserat plan, där pedagogen lär ut och ger strategier. 
Samtal i mindre grupper bidrar till att man tillsammans kan studera bilderböcker och 
barnböcker noggrant, vilket leder till att eleverna kan få en mer specificerad undervisning som 
stöttar och modellerar. Som Pentimonti och Justice (2009) nämner kan stöttning ske på olika 
nivåer. Då den sker på gruppnivå men även på ett individuellt plan. Hall och Williams (2010) 
påtalar att gruppstorleken har en påverkan på barns läsförståelse. En pedagog svarade i 
undersökningen att hen ville ha högläsningen i helklass men att diskussionen skulle ske i 
mindre grupp.  

Bilderböcker 
Att bilderböcker är ett material som kan stötta eleverna att öka deras läsförståelse samt 
utveckla den litterära förmågan styrks av Strasser och Seplocha (2012). En ny insikt utifrån 
Strasser och Seplocha (2012) studie, är att det finns en skillnad mellan barnböcker och 
bilderböcker. Bilderboken förmedlar ett budskap utöver texten, medan barnböcker använder 
bilder som ett stöd för texten. Benoit (2016) nämner i sin forskning litteracitet och visuell 
litteracitet som båda kräver mycket träning för att eleverna ska kunna bli kritiskt tänkande. En 
aspekt som synliggjordes i denna studie kopplat till tidigare forskning är hur mycket 
pedagogerna använder bilder som ett stöd. Istället för att endast använda bilderna för stöttning 
av texten kan bilderna användas för ett påbörjat arbete för att utveckla elevernas förmåga 
inom litteracitet. Detta görs genom att börja med att träna elevernas visuella litteracitet. En 
bild ses mer som ett stöd till texten, men som Strasser och Seplocha (2012) beskriver att det 
finns skillnad mellan barnböcker och bilderböcker. Bilderbokens illustrationer har ett budskap 
som går att tolka. Medan barnboken har bilder för att förstärka texten. Att använda 
bilderböcker och fokusera på bilderna hjälper de eleverna att öka sin läsförståelse. Genom att 
träna elevernas visuella literacitet gagnar eleverna i slutändan, då eleverna kan använda den 
visuella litteraciteten som en förkunskap för att lättare att implementera detta till att utveckla 
sin literacitet och kunna ställa frågor till kontexten. 

Motivation hjälper samtalet att komma vidare och att elevernas kunskap ökas då 
konstruktivismen bygger på att människan använder sig av tidigare kunskap för att kunna 
befästa ny kunskap. Enligt konstruktivismen (Lundh och Smedler (2007, s. 248)) ska 
individen själv utforska för att erhålla kunskap. Genom att få en förförståelse för visuell 
litteracitet kan eleverna använda denna kunskap och få motivation att kunna ta till sig en text 
samt kunna samtala kring budskapet. Att eleverna kan använda denna kunskap som en strategi 
och implementera detta i sin förståelse.  

Användningen av en bilderbok vid högläsning kan utifrån denna studie visa att det stöttar 
eleverna. Det utvecklar elevernas litterära förmåga och arbetet med bilderna bidrar även till 
att eleverna kan ges ett större ordförråd enligt Korda (2016). I bilderböcker finns i vissa fall 
även text som behöver läsas högt. Högläsning för eleverna stöttar även eleverna att utveckla 
sin fonologiska medvetenhet enligt vad Strasser och Seplocha (2012) tar upp. Resultatet visar 
även att en pedagog skulle välja boken Snögubben för att använda den som ett underlag till att 
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utveckla elevernas ordförråd genom att sätta ord till bilderna. Samt även dramatisera 
berättelsen för att även få en djupare förståelse.    

Genomtänkta val 
Resultatet av studien visade att pedagogerna ville att boken skulle finnas som ett komplement 
till undervisningen. Bokens innehåll ska kunna kopplas till de olika teman som finns i skolan 
men även koppla till andra ämnen. Valet av böcker som även författarna Schwarz, Van Kleeck 
med flera (2015)  betonar är att valet har som syfte för att kunna hjälpa eleverna att utveckla 
sin språkliga förmåga. I studien nämner även att pedagoger och vuxna väljer 
högläsningsböcker slumpmässigt. Resultatet av denna undersökning visar på att pedagogerna 
är medvetna om varför de väljer böcker samt att det finns en tanke med hur boken ska arbetas 
med.  

Resultatet visade att pedagogerna väljer böcker som ska kunna kopplas till olika skolämnen. 
De två böckerna som valdes oftast var två olika tycker av böcker, ena boken var en 
skönlitterär bok och den andra var en faktabaserad skönlitterär bok. Price, Bradley och Smith 
(2012) lyfter fram att det är vanligare att välja en skönlitterär bok som högläsningsbok än en 
faktabaserad text. Detta visas även i resultatet på denna studie, fast man kan avläsa av 
resultatet att många pedagoger väljer skönlitterära texter för att kunna koppla till 
naturorienterande ämnen vilket kan kopplas till målen i läroplanen. Resultatet visar att 
pedagoger ändå söker böcker som har faktakunskap men som har skönlitterära genredrag.  

McLaughlin (2012) beskriver att läsförståelse är en process från första ljudet till att få flyt i 
läsningen. Resultatet visar att ett flertal av pedagogerna inte använder den skönlitterära texten 
till att undervisa läsförståelsen i den bemärkelsen. Två pedagoger som valt Gruffalo nämner 
att de använder boken för att komma åt rim för att påtala språkets fonem. Pedagogerna 
fokuserar mer på helhetsbilden där högläsning är en start för diskussion vilket är en annan del 
i läsförståelsen enligt McLaughlin (2012). Strasser och Seplocha (2012) benämner att den 
muntliga högläsningen är viktig även om man inte knäckt läskorden för att det tränar elevens 
litteracitet. Vad som visas i resultatet är att pedagogerna tränar elevernas litteracitet. Som 
McLaughlin (2012) menar kopplat till resultatet tränar pedagogerna eleverna att reflektera 
över budskapet i boken. Resultatet visar att de flesta pedagogerna inte lär ur strategier eller 
går in djupare på språkets beståndsdelar då de använder sig av högläsning för att eleverna ska 
utveckla sin metakognetiva förmåga. Det ända som visas i resultatet är att två pedagoger vill 
arbeta med adjektiv och rim utifrån en bok. Men det är ingen som går in på språkets 
beståndsdelar för att arbeta med läsförståelsen. Det som visas i resultatet är att pedagogerna 
använder texter som förebilder, samtalsunderlag och ämneskunskaper. Resultatet visar även 
att vissa pedagoger fokuserar på struktur för att få in olika typer av genrer.    

Resultatet visar att pedagoger vill använda böcker för att de ska bidra till samtal och 
diskussion. Eleverna ska kunna implementera deras tidigare erfarenheter utifrån textens 
budskap, kunna koppla texten med andra lästa texter eller bilder. Hall och Williams (2012) 
beskriver att samtalet under högläsningen bidrar till att läsaren kan koppla till erfarenheter 
under hela läsningen och förändra sitt synsätt genom läsandets gång. Ingen pedagog har tagit 
upp denna aspekt utifrån hur de svarar. Det är en pedagog som beskriver att hen vill upprepa 
boken ett antal gånger för att öka förståelsen och utveckla diskussionen. En pedagog nämner 
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kopplingen mellan klassiska sagor och nyskrivna sagor. Genomtänkta val måste därför göras 
för att kunna lära ut nya strategier vilket McLaughlin (2012) påtalar att läsförståelsen måste 
explicit läras ut. Men som forskarna Hall och Williams (2012) nämner med att stanna upp och 
ställa frågor i texten kan stötta eleven att kunna se budskapet på nya sätt under hela läsningen. 
Att koppla tidigare lästa texter eller bilder under tiden högläsningen pågår modellerar tydligt 
ut denna strategi. Resultatet visar även att pedagoger vill dramatisera eller skapa nya sagor av 
befintliga sagor. Bruner menar att vid imitation utvecklas barnens förståelse språkligt då de 
får samtala och utrycka sina känslor.   

Metoddiskussion   
Metoden var givande och gav ett bra resultat som besvarade syftet. Denscombe (2016, s. 107) 
påtalar att om en undersökning använde sig av två metoder hjälper det till att få en helhetsbild 
inom forskningsområdet. Det skapas dessutom större möjligheter till att kunna analysera och 
se mönster i resultatet. I efterhand konstaterades att undersökningen skulle ha filmats för att 
kunna fånga alla små detaljer. Det hade även underlättat analysen. Vid experimentet var det 
svårt att inte få pedagogerna att börja diskutera och förklara sina val när jag observerade när 
de valde böcker. Den muntliga informationen som pedagogerna tillförde utöver den skriftliga 
intervjun och observationen kunde inte användas eftersom det inte dokumenterats. Skulle 
denna studie genomföras igen skulle hela experimentet filmas för att kunna använda det 
naturliga samtalet som sker vid mötet. Brinkkjær och Høyen (2011. s. 106) menar att en 
kvalitativ undersökning ger förmåner till att urskilja detaljer i de små frågorna samt att 
pedagogerna själva kan få genomföra en viss tolkning. Hade undersökningen därför filmats 
hade fler nyanser kunnat framkomma i undersökningen.  

Explorativa urval tar Denscombe (2016, ss. 63-64) upp som givande för en mindre studie då 
forskaren kan finna nya infallsvinklar. Därför krävs det inte att urvalet är exakt fördelat i 
samtliga fall. Studien genomfördes på fyra olika skolor. En nackdel var att det inte var ett lika 
många pedagoger på varje skola. På skola 2 och 3 genomfördes undersökningen tillsammans 
med fyra verksamma pedagoger. På skola 1 deltog endast en pedagog och på skola 4 var det 
två verksamma pedagoger som deltog. Exempelvis blir det svårt att kunna dra slutsatser om 
pedagogerna på skolorna rekommenderar varandra eller om det finns en viss kultur på 
skolorna kring hur de väljer böcker. Ett intressant resultat är att Det börjar med ett frö valts av 
tre pedagoger på skola 2. Resultatet kan vara slumpmässigt samtidigt som det kan visa att 
pedagoger faktiskt rekommenderar böcker för varandra. Utifrån den synvinkeln är det en 
nackdel att inte ha ett jämt fördelat urval som Denscombe (2016, ss. 63-64) nämner.   

Att komplettera den skriftliga intervjun med en observation var givande för att kunna se hur 
pedagoger väljer böcker rent fysiskt. Denscombe (2016, s. 302) menar att observationen 
förstärker pedagogernas skriftliga svar. Utifrån resultatet ser man att pedagogerna styrs av hur 
boken ser ut för alla studerade böckernas framsida. Samtidigt kunde man av observationen se 
att pedagogerna inte alltid valde böcker de fångades av framsidan i början för att innehållet 
inte passade elevgruppen.     

Frågorna som användes i undersökningen gav ett brett perspektiv på hur pedagogerna ser på 
och väljer böcker. Att verksamma pedagoger är medvetna om att bokvalet påverkar läsningen 
och elevernas förmåga till ökad kunskap. Det som fattas och möjligtvis skulle kunna stärka 
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undersökningen på ett djupare plan skulle vara att lägga till en fråga som behandlar hur ofta 
pedagogerna själva använder högläsning i sin undervisning. Med denna fråga hade ytterligare 
en variabel tillkommit som hade kunnat vara intressant att utgå ifrån vid analysen. Som 
Denscombe (2016, s. 289) beskrev det är det människor som studeras i undersökningen. Då 
deltagarna är medvetna om att det är med i en intervju kan de utgå från känslor i sina svar. Det 
kan leda till att de svarar med ett svar som det tror att de ska svara och inte svara utifrån hur 
de handlar. Med hjälp av detta hade de hjälpt att mäta om pedagogerna är medvetna och 
faktiskt använder sig utav sina kunskaper i klassrummet eller om pedagoger endast är 
medvetna men inte praktiserar och använder sig av sina kunskaper. En fråga inom detta ämne 
hade även kunnat skapa en större helhetsbild av hur pedagoger väljer böcker. Om deltagarna i 
denna undersökning svarade utifrån hur de faktiskt väljer böcker kontra mot om pedagogerna 
svarade utifrån hur de tror de borde svara. En intressant forskningsfråga att forska vidare på är 
hur mycket högläsning som används i klassrummet och om det sker diskussioner och samtal 
efter högläsningen. 

Pedagogerna visade entusiasm under undersökningen, de svara och berätta gärna hur de 
tänkte då de valde böckerna. Detta anser jag bidrar till att deras svar känns trovärdiga vilket 
även Denscombe (2016, s. 30) menar på att det personliga mötet ökar trovärdigheten. 
Frågeställningarna som är framtagna har relevans för pedagogerna vilket gör att validiteten i 
svaren är tillförlitliga eftersom pedagogerna är utbildade inom läs- och skrivutveckling. 
Brinkkjær och Høyen (2011. s. 104) belyser att validitet framkommer om deltagarna förstår 
syftet och har kunskap.  

Slutord  
Som det står i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(reviderad 
2018, s.7) ska eleverna ges möjlighet till att utveckla tankar och identitet genom språket. 
Kritiskt kunna reflektera och ta till sig budskapet olika texter vill förmedla. Utifrån resultatet 
framkommer vikten av att samtala och diskutera de lästa texterna för att ökar elevernas tilltro 
till deras språkliga förmåga. Med hjälp av fantasin kan kunskap erhållas och eleverna uppnår 
förståelse samt sätta sig in i textens budskap genom samtal och diskussioner. Då eleverna kan 
förstå innehållet i texten och kan relatera till tidigare erfarenheter kan läsförståelsen och den 
litterata förmågan utvecklas. Vilket resultatet påvisar, för pedagoger väljer böcker för att 
eleverna ska kunna skapa förståelse för sin omgivning men även erhålla språkliga kunskaper 
och tilltro till sin språkliga förmåga. För att eleverna ska få en möjlighet att få ett intresse för 
böcker måste de vuxna visa och stötta eleverna och ge dem förebilder inom den litterära 
världen. För att klara sig i framtiden måste eleverna få strategier och kunskaper om hur de 
kritiskt ska tolka en text eller bild. Informationsflöde och budskap finns i tidig ålder runt 
elever och för att hjälpa dem att vara kritiska måste eleverna förstå hur de ska hantera och läsa 
de olika texttyperna. Pedagogernas uppdrag blir därför allt viktigare i att utbilda eleverna i att 
läsa alla de olika genrerna som finns runt om kring dem. Resultatet visar att pedagoger 
besitter kompetens i att välja böcker metodiskt utifrån olika syften för att stötta eleverna till 
att bli goda, kritiska läsare. Detta är en grundtanke inom konstruktivismen: pedagogerna ska 
bidra till att eleverna tillåts vara kreativa och utforska fram kunskapen.   

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur pedagoger väljer böcker och vilka krav 
de ställer på böckerna. För att pedagogerna ska utmana och utveckla elevernas läsförståelse 
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och litteracitet behövs genomtänkta val. En didaktisk konsekvens inom detta område kan vara 
att om pedagoger stagnerar och inte följer med i utvecklingen av nyutkomna böcker. Klassiker 
behövs för att kunna vara litterata förebilder medans nyutkomna böcker bidrar med 
kopplingsförmåga, exempelvis att man ser skillnader eller liknelser mellan nyskrivna verk 
kopplat till klassikerna. Utifrån resultatet och den tidigare forskningen som presenterats i 
studien visas det att pedagoger ställer olika typer av krav på böcker beroende på syftet med 
boken. Boken ska innehålla ett språk som är anpassat till elevgruppen och skapa intresse och 
ge eleverna möjlighet till att samtala och utveckla sina tankegångar. Allt för att eleverna ska 
ges möjlighet för att utveckla sin förmåga att kunna analysera och ta till sig ett budskap. 
Pedagogen måste därför känna sina elever för att utmana dem på bästa möjliga sätt för att 
utveckla dem utifrån deras egen förmåga. Som Strasser och Seplocha (2012) belyser påverkar 
valet av bok elevernas syn på läsningen. Böckerna som  pedagogerna valde visade att de ville 
uppmärksamma känslorna hos eleverna. Genom böcker och påhittade karaktärer stimuleras 
och utvecklas elevernas fantasi. Resultatet visade även att fantasi var en viktig faktor för 
pedagogernas val av bok. 

Läsförståelse och litteracitet är färdigheter som eleverna tillägnar sig genom att ständigt 
arbeta med förståelsen och hur man som läsare ska erhålla strategier för att kunna ta till sig 
budskapet. Litteracitet är ett begrepp som kortfattat kan beskrivas som att läsaren är kritisk till 
texten och ställer frågor för att förstå innehållet. Då samhället utvecklas och information är 
mer lättillgängligt i elevernas vardag är det viktigt att som pedagog ge tydliga strategier och 
kunskap för att eleverna ska kunna ta ställning och kritiskt läsa och tolka ett budskap. 
McLaughlin (2012) påpekar att diskussion med andra hjälper individen att utveckla sina egna 
tankar. 

En av svårigheterna med att arbeta med olika typer av böcker är tillgängligheten. Har skolan 
inte utrustats med bibliotek där nya böcker kontinuerligt inhandlas är det svårt att följa med i 
bokflödet. Samtalen mellan pedagoger kan bidra till att man inspireras till nya böcker och 
didaktiska tankar hur man kan arbeta med boken. Jag tror att vi inte heller får glömma att 
böcker och högläsning måste få vara till endast för njutning. Alla böcker som används vid 
högläsning måste inte analyseras i beståndsdelar varje gång.    

!  28



REFERENSER 

Benoit G. (2016) The ´beautiful´in information: thoughts about visual literacy and aesthetics, 
ss. 60-78 DOI 10.1080/1051144X.2016.1205831 

Brinkkjær, U. & Høyen, M. (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. 1. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

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

Denscombe M, (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

Einstein, A https://www.goodreads.com/author/quotes/9810.Albert_Einstein 

Gibbons P. (2013). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
för och med andraspråkselever i klassrummet. 3. uppl. Stockholm: Hallgren & Fallgren 

Griffith R., Bauml M. & Barksdale B. (2015) In-the-Moment Teaching Decisions in Primary 
Grade Reading: The Role of Context and Teacher Knowledge, 29:4, ss.444-457, DOI 
10.1080/02568543.2015.1073202 

Hall K.W. & Williams L.M. (2010) First-Grade Teatchers Reading Aloud Caldecott Award-
Winning Books to Diverse 1st-Graders in Urban Classrooms, 24:4, ss. 298-314, DOI 
10.1080/02568543.2010.510077 

Hoel, Torlaug Løkensgard (2001). Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund: 
Studentlitteratur 

Hwang P., Lundberg I., Rönnberg J. & Smedler A. (2007) Vår tids psykologi. Stockholm: 
Natur och kultur 

Hwang P. & Nilsson B. (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: Natur och 
kultur 

Korda A. (2016) Learning from ”good pictures”: Walter Crane´s picture book and visual 
literacy, ss. 327-339, DOI 10.1080/02666286.2016.1204131 

 

!  29



Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018) 
[Elektronisk resurs]. (2018). Skolverket 
Tillgänglig på Internet: https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/
svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/
pdf3975.pdf?k=3975 

McLaughl in M. (2012) Reading comprehension - what every teacher 
needs to know, 65, ss. 432-440, DOI 10.1002/TRTR.01064 

Pentimonit J.M. & Justice L.M (2009) Teachers’ Use of Scaffolding Strategies During Read 
Alouds in the Preschool Classroom, 37, ss.241-248, DOI 10.1007/s10643-009-0348-6 

Price L.H., Bradly B.A. & Smith J.M. (2012) A comparison of preschool teachers’ talk during 
storybook and information book read-alouds, 27, ss.426-440, DOI 10.1016/j.ecresq.
2012.02.003 

Schwarz A.L., Kleeck A., Beaton D., Horne E., MacKenzie H & Abdi H. (2015) A Reas-
Aloud Storybook Selection System for Prereaders at the Preschool Language Level: A Pilot 
Study, 58, ss. 1273-1291, DOI 10.1044/2015_JSLHR-L-15-0056 

Smidt, S. (2013). Bruner och de små barnens kommunikationsutveckling. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Strasser J. & Seplocha H. (2012) Using Picture Bools to Suport Young Children´s Literacy, ss. 
219-224, DOI 10.1080/00094056.2007.10522916 

Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer  
Tillgänglig på Internett: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Westlund, B. (2013). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de första 
skolåren. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur 

Westlund, B. (2016) Att läsa och förstå: läsförståelse av vad och för vad?. Stockholm: 
Skolverket 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3694 

Wood D., Bruner J.S. & Ross G. (1976) The role of tutoring in problem solving, ss.89-100 

 

!  30



BILAGOR 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Hej! 
Jag heter Elin Andersson och är en lärarstudent som studerar sista terminen på 
grundskollärarprogrammet vid Högskolan i Borås. Under min sista termin skall jag som 
student genomföra mitt examensarbete med fokus på val av böcker vid högläsning. Syftet är 
att jag skall undersöka hur verksamma pedagoger väljer böcker ur en didaktisk synpunkt. Du 
som deltagare kommer att få förklara dina didaktiska val och hur du tänker då du väljer 
böcker och hur du arbetar med boken i ditt klassrum.    

Som deltagare är det därför viktigt för er att veta att jag kommer bygga mitt arbete utifrån de 
forskningsetiska principerna. Kortfattat innebär det: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet för att 
ingen obehörig kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för detta 
undersökningssyfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 
namn på elever, pedagoger och skola används för att allas identiteter ska skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

Har ni funderingar eller frågor om undersökningen tveka inte att höra av er, ni når mig på 
mailadress xxxxxxxxxxxx eller på mitt mobilnummer xxxxxxxxxxxxxx 

 
Hälsningar  

 
 

                 Elin Andersson  
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Bilaga 2 
Högläsningsböcker  

Vilka för kriterier behöver boken uppfylla för att du ska använda den vid ett 
högläsningstillfälle? 

 
 
 
 
 
 

Alfons och hemlige Mållgan - Gunilla Bergström 
Den mycket hungriga larven - Eric Carle 

Det börjar med ett frö - Laura Knowles & Jennie Webber 
Det magiska stoftet - Stefan Casta & Marcus Gunnar Pettersson 
Draken med de röda ögonen - Astrid Lindgren & Ilon Wikland 

Gittan och gråvargarna - Pija Lindenbaum 
Grodan och kärleken - Max Velthuijs  

Gruffalon - Julia Donaldson Axel Scheffler 
Handbok för superhjältar - Elias och Agnes Våhlund 

Lilla Sticka i landet lycka - Martin Widmark & Emilia Dziubak 
Min syster är en ängel - Ulf Stark & Anna Höglund 

Sagan om den lilla lilla gumman - Elsa Beskow 
Sagan om det röda äpplet - Jan Lööf 

Snögubben - Raymond Briggs 
Stormvalen - Benji Davies 

Vem ser Dim? - Maria Nilsson Thore 

Välj tre böcker som  du skulle välja att arbeta med under högläsning för att utveckla elevernas 
läsförståelse? (motivera val av boken) Beskriv även kortfattat hur du  didaktiskt skulle arbeta 
med dessa böcker exempelvis via högläsning, högläsning med boksamtal och tystläsning, eller 
koppla boken till andra skolämnen.  
Bok 1 
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Bok 2 
 
 

 

 

 
 

 

 

Bok 3 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det någon annan bok som du skulle arbeta med som inte finns med? (Förklara varför du 
gillar den boken). 
 

 

 

 

 

 
      Tack för att du medverkade ! 

!  33



Bilaga 3 

Observationsschema  
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Det som syns Ja Nej Kommentar:

Framsidan

Baksidan

Bläddrar 

Vad de även säger 
till deras handling

Ja Nej Kommentar:

Bilder 

Texten

Rekommendation



 

!  

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se

!  35


	INLEDNING
	Syfte
	Frågeställningar:
	Bakgrund
	Skolans betydelse
	Tidigare forskning
	Att förstå den lästa texten eller bilderna
	Högläsning med samtal
	Bokval för högläsning
	Gruppstorlek
	teori
	Konstruktivism
	metod
	Kvalitativ metod
	Skriftlig intervju
	Observation
	Urval
	Etiska val
	Reliabilitet och validitet
	Genomförande
	Analys
	Kvalitativ analys
	Kvantitativ analys
	Resultat
	Pedagogers kriterier för val av böcker
	Nyfikenhet
	Användningsområde
	Visuella aspekter vid val av bok
	Pedagogernas bokval
	Stöttning
	Sammanfattning
	Diskussion
	Resultatdiskussion
	Bilderböcker
	Genomtänkta val
	Metoddiskussion
	Slutord
	Referenser
	Bilagor

