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Svensk titel 
Boksamtal i förskolan - Förskolepedagogers uppfattningar av boksamtal som 
pedagogiskt verktyg för barns litteracitetsutveckling. 
 

Engelsk titel 
The use of  booktalk in preschool - Preschool teachers' perception of booktalk as an 
educational tool in young children´s literacy 
 
Abstrakt 
Syftet med studien var att skapa förståelse för förskolepedagogers uppfattningar av 
boksamtal samt vilka förfaranden som sker vid boksamtal för att främja barns 
litteracitetsutveckling. Vi valde att studera detta då undersökningar visar att högläsning 
inte alltid är någon prioriterad aktivitet hos varken vårdnadshavare eller pedagoger på 
förskolan. För att uppnå vårt syfte utgick vi från två frågeställningar: Hur beskriver 
förskolepedagoger att de arbetar med boksamtal som metod för att främja barns 
litteracitetsutveckling i förskolan? Vilken inställning har förskolepedagoger till 
boksamtalets betydelse för barns litteracitetsutveckling? För att få svar på 
frågeställningarna använde vi oss av en kvalitativ metod där vi intervjuade fyra 
verksamma förskolepedagoger med kunskaper och erfarenheter av boksamtal. Våra 
teoretiska ramverk som utgjorde utgångspunkt för vår analys och tolkning var 
fenomenografi samt det sociokulturella perspektivet enligt Vygotskij. Resultatet av vår 
studie visade att förfarandet runt boksamtalet kan gå till på olika sätt. Men alla 
respondenterna var överens om att små barngrupper, avskild miljö och gott om tid är 
avgörande för om det ska ske ett lärande vid boksamtalet. Respondenterna belyste att 
pedagogens förhållningssätt är avgörande för lärandet hos barnen. Resultatet visade att 
samtliga respondenter ansåg att boken kan användas som ett verktyg för att främja barns 
litteracitetsutveckling.  
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1 Inledning 
Vi lever i ett kommunikationssamhälle där det är värdefullt, både som barn och vuxen, 
att kunna samtala med andra, läsa och skriva (Fast, 2016). Att kunna förstå det man 
läser är centralt för att kunna skaffa sig kunskaper och för att kunna delta i demokratiska 
processer i samhället (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Förskolan utgör det första 
steget i utbildningssystemet och har en stor inverkan på barnens förutsättningar att så 
småningom lära sig läsa och skriva (SOU 2018:57). Från politiskt håll argumenteras att 
barn behöver få många och regelbundna läsupplevelser tillsammans med vuxna och 
kamrater, där de får möjlighet att diskutera bokens innehåll, ställa frågor och ta del av 
andras tolkningar och uppfattningar för att det ska ske en progression i deras 
litteracitetsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Men i vilken utsträckning läser 
vuxna för barn? År 2012 gjordes en undersökning på initiativ av Läsrörelsen1 som 
visade att föräldrar läser allt mindre för sina barn. Endast 35 procent av föräldrarna läste 
för sina barn dagligen och 30 procent läste några gånger i veckan, men inte varje dag 
(Litteraturutredningen, 2012). I en studie, som bygger på observationer vid fyrtio av 
landets förskolor, visar resultatet att högläsning var en lågt prioriterad aktivitet på de 
berörda förskolorna (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Den läsning som främst 
dominerade var något som pedagogerna kallade läsvila och som skedde efter lunchen i 
samband med att barnen skulle sova eller vila. Pedagogerna använde barnlitteraturen för 
att barnen skulle lugna ner sig, inte för att de skulle utveckla sin litteracitet och fördjupa 
sin förståelse för sin omvärld, skriver Damber, Nilsson och Ohlsson (2013). Det var 
också vanligt förekommande att högläsningen valdes bort till förmån för andra 
aktiviteter.  
 
År 2016 gav regeringen uppdraget till Läsdelegationen2 att samordna olika läsfrämjande 
insatser för att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod 
läsförmåga och lustfyllda upplevelser (SOU 2018:57). En betydande insats är Läslyftet, 
som är en nationell fortbildningsinsats för lärare, förskollärare och skolbibliotekarier. 
Skolverket utbildar handledare som i sin tur ska handleda grupper av pedagoger inom 
området språk-, läs-, och skrivutveckling (a.a.). En annan insats som har gjorts för att 
stimulera läsandet på förskolan är att regeringen i våras satsade 50 miljoner kronor, så 
att förskolor över hela landet fick möjlighet att köpa in fler böcker (Regeringskansliet, 
2018). Utbildningsminister Gustav Fridolin framhåller i ett uttalande förskolans 
betydelsefulla roll i att skapa intresse och uppmuntra nyfikenheten för läsning. Han 
menar att boksatsningen ger varje svensk förskola mer likvärdiga möjligheter att 
tillgodogöra barns lust att läsa och lyssna på böcker (a.a.). Läsdelegationen (SOU: 
2018:57) föreslår också att det i nästa revidering av läroplanen ska framgå att förskolan 
ska sträva efter att utveckla barnens intresse för litteratur. De föreslår att Skolverket ska 
arbeta fram ett stödmaterial om hur man kan arbeta med litteratur i förskolan i syfte att 
stärka litteraturens ställning i det dagliga arbetet (a.a.).  
 
Sammanfattningsvis pekar Utbildningsdepartementet (2010) och Läsdelegationen 
(SOU: 2018:57) på högläsningens och boksamtalets betydelse för barns 
                                                
1 Läsrörelsen är en ideell förening som grundades år 2000 och arbetar läsfrämjande 
genom olika projekt riktade mot barn och unga. 
 
2 Läsdelegationen är en kommitté som tillsattes av regeringen 2016. Läsdelegationens 
uppgift var att samla alla aktörer, skola, kultur och föreningsliv, runt insatser för läsning 
i och utanför skolan. 
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litteracitetsutveckling och Regeringskansliet (2018) satsar på läsfrämjande insatser. 
Studier å andra sidan har visat att högläsning inte alltid är en prioriterad aktivitet för 
varken förskolor eller föräldrar. Utifrån detta har vi valt att undersöka hur 
förskolepedagoger talar om boksamtal och hur de beskriver förfarandet runt boksamtalet 
för att främja förskolebarns litteracitetsutveckling. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa förståelse för förskolepedagogers uppfattningar av 
boksamtal samt vilka förfaranden som sker vid boksamtal för att främja barns 
litteracitetsutveckling. Detta ska undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 

 
● Hur beskriver förskolepedagoger att de arbetar med boksamtal som metod för att 

främja barns litteracitetsutveckling i förskolan? 
● Vilken inställning har förskolepedagoger till boksamtalets betydelse för barns 

litteracitetsutveckling? 
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3 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs vad ett boksamtal är, vad litteracitet är och hur boksamtalet kan 
främja barns litteracitetsutveckling. 
 
3.1 Definition av boksamtal 
I den här studien förstås ett boksamtal i förskolan som ett samtal där en barngrupp, 
tillsammans med en pedagog, gemensamt granskar en bilderboks text och bild, 
(Edwards, 2017). Samtalet ger olika tolkningar och perspektiv av bilderna och texterna, 
vilket fördjupar förståelsen av boken och upplevelsen blir betydligt högre än om en 
läsare tolkar boken själv. Alla deltagarna i boksamtalet tar med sig sin kunskap och 
erfarenhet in i diskussionen och gemensamt skapas en eller flera tolkningar av boken 
(Chambers, 1994). Boksamtalen kan se olika ut, antingen är man konsekvent och gör 
likadant varje gång eller så gör man på olika sätt med olika böcker (Edwards, 2017). 
Förförståelse kan skapas av att gruppen tillsammans studerar bokens fram- och baksida 
och försöker bilda sig en uppfattning om bokens innehåll. Under tiden boken läses kan 
avbrott göras för att prata om något som ett barn undrar över eller intresserar sig mer av. 
Då byggs förståelsen av bokens innehåll upp under läsningens gång. När boken har lästs 
färdigt kan gruppen diskutera upplevelsen och tolkningen av hela boken. I samtalet får 
barnen hjälp att få förståelse för det lästa dels genom att delge sina egna funderingar och 
frågor och dels genom att få ta del av andras (a.a.).  
 
3.2 Definition av barns litteracitet 
Det svenska begreppet litteracitet kommer från engelskans begrepp literacy (Fast, 
2008). Det är ett överordnat begrepp för aktiviteter kopplade till människans läs- och 
skrivförmåga (a.a.). Litteracitet för förskolebarn innefattar enligt Skolverket bland annat 
att lyssna och samtala om texter, att kunna ställa frågor, reflektera och uttrycka sig 
varierat, att utveckla ett intresse för skriftspråk, att kunna tolka och samtala om bilder, 
symboler och olika medier (Skolverket, 2016). Omgivningen har en stor påverkan på ett 
barns litteracitetsutveckling, eftersom litteracitet kan förstås som en social aktivitet där 
barnen genom att interagera med andra bygger upp flera litterära kunskaper men även 
kunskaper om samtalsämnet, sig själv och kulturen som de är delaktiga i (Fast, 2008 & 
Gjems, 2011). 
 
3.3 Barns litteracitetsutveckling i relation till boksamtal 
Yngre barn som ännu inte har så stor erfarenhet av böcker kan utveckla ett intresse för 
böcker och läsning genom att tidigt få delta i stunder där någon “pratläser” böcker 
tillsammans med dem (Westerlund, 2009). Då kommer de att upptäcka att man börjar 
läsa i en bok framifrån, att man håller boken så att bilderna och texten kommer på rätt 
håll och att man bläddrar en sida i taget. Genom läsningen får barnen många nya ord till 
sin repertoar. Språkförståelsen utvecklas före språkanvändningen. Innan barnet kan 
använda sig av orden, behöver barnet bygga upp en förståelse för orden. Utan förståelse 
för ordens innebörd blir orden innehållslösa (a.a.).  
 
För barn med större erfarenheter av böcker kan boksamtal användas för att utveckla 
flera litterära kompetenser. Diskussionerna som uppstår i boksamtalet kan bland annat 
utveckla barnens reflektionsförmåga, förmåga att uttrycka sig och att kunna 
argumentera för sin ståndpunkt (Edwards, 2017 & Lindö, 2005). Resonemanget om 
böcker kan ge barnen färdigheter i att samtala om annat. Förmågan utvecklas främst 
genom att samtala med andra människor som är kunniga inom området (Chambers, 
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1994). Barnen knyter ofta bokens innehåll till sin egen livsvärld och boksamtalet kan 
hjälpa dem att bearbeta händelser som uppstår i deras vardag. De använder sina tidigare 
erfarenheter, tankar och känslor för att skapa sig ett sammanhang där verkligheten 
jämförs med boken (Lindö, 2005 & Edwards, 2017). Barnens jämförelse mellan sin 
livsvärld och karaktärerna och händelserna i böckerna kan bidra till att barnen utvecklar 
sin identitet och omvärldsuppfattning, menar Lindö (2005). Bilderboken kan användas 
för att diskutera normer och värden som finns i vårt samhälle (Westerlund, 2009). 
 
Förutom att barnen gör kopplingar till sin egen livsvärld, kan barnen lära sig att göra 
kopplingar till andra böcker (Edwards, 2017). De kan utveckla sin förmåga att se 
likheter och skillnader mellan böcker. Karaktärerna och innehållet i boken kan användas 
för att diskutera etiska dilemman och livsfrågor vilket kan utveckla barnens empatiska 
förmåga. Boksamtal kan ge tillfälle att diskutera i demokratisk anda där barnen får lära 
sig att lyssna till andras åsikter, vilket i sin tur hjälper dem att få förståelse för andras 
perspektiv och på så vis få vägledning för sina egna åsikter och handlingar (Lindö, 2005 
& Edwards, 2017). Bokens innehåll kan användas för att utveckla barns litteracitet som 
till exempel ordförråd, ordförståelse, hur man läser mellan raderna, hur man håller 
tråden och hur man tänker i sekvenser. Detta är viktigt för språkutvecklingen och för att 
kunna berätta ett händelseförlopp begripligt men också för att kunna bygga meningar. 
Bearbetning av texten kan ge förståelse för skriftspråkets form och funktion. Samtalen 
om olika texter där barnen får jämföra och problematisera innehållet är betydelsefulla 
för barns litteracitetsutveckling (Lindö, 2005 & Westerlund, 2009). Gemenskapen som 
uppstår under boksamtalet kan utveckla barnens syn på sig själva som läsare. Att tro på 
sig själv som läsare är viktigt för att utvecklas till en god läsare (Edwards, 2017). 
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4 Tidigare forskning 
Syftet med studien är att skapa förståelse för förskolepedagogers uppfattningar av 
boksamtal samt vilka förfaranden som sker vid boksamtal för att främja barns 
litteracitetsutveckling. Nedan följer en presentation av den forskning som är mest 
relevant för denna studie. 
 
4.1 Barns litteracitetsutveckling 
Som samhällsmedborgare är det angeläget att kunna ta del av och förstå information 
men också att kunna uttrycka sig och delge information till andra. Det innefattar inte 
bara litterära kunskaper i text och tal utan även att kunna tyda bilder och tecken samt 
kroppsspråk och gester. Barn behöver tidigt få tillgång till alla de litterära redskapen. 
Språket är en av grundstenarna och förutsättningarna för litteracitet. Detta skriver 
Björklund (2008) i sin avhandling, som bygger på en svensk etnografisk studie med 
utgångspunkt i kommunikativa samspel där barns litteracitetshändelser har observerats. 
Barnen som observerades använde sig mycket av berättande av olika slag på förskolan, 
vilket utvecklade deras språk. Berättandet gav också barnen möjligheter att prova 
gränser i samspelet med andra och att diskutera sådant som skedde i den gemensamma 
vardagen på förskolan. I diskussionerna om de gemensamma upplevelserna blev språket 
det medierande medel som användes och som ökade förståelsen för det som 
diskuterades. Avhandlingens resultat visar att interaktion med andra människor bidrar 
till barns litteracitetsutveckling. Samtalen kan bidra till en tidig uppfattning och 
förståelse i argumentationens och diskussionens konst, där det ingår att lyssna till andras 
åsikter och komma med egna uppfattningar i en demokratisk anda (a.a.). 
 
Att utveckla en språklig medvetenhet är en del i barns litteracitetsutveckling och en 
förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. Att vara språkligt medveten innebär 
att kunna urskilja hur någonting låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar. Den 
språkliga medvetenhetens betydelse för att kunna utvecklas till en god läsare, har Krantz 
(2011) undersökt. Krantz studie bygger på screeningmaterial, tester samt 
lärarbedömningar av elever i förskoleklass och årskurs 1 i en svensk skola. I studiens 
resultat framkommer att bokstavskännedom tillsammans med språklig medvetenhet är 
de färdigheter som främst hjälper barn att utveckla sin läsning. För att stimulera detta är 
det viktigt att barn får möta skriven text i olika sammanhang, att barn på olika sätt får 
leka med ljud- och bokstavskombinationer och att barn får delta i samtal kring böcker. 
Även om det inte ligger i förskoleklasspedagogernas uppdrag att lära eleverna att läsa så 
är tidiga insatser betydelsefulla. Genom stimulans och stöd kan barn komma igång med 
sin läsning redan i förskoleklass, vilket är betydelsefullt för kunskapsutvecklingen och 
självförtroendet (a.a.). 
 
4.2 Boksamtal i förskolan 
Många barn kommer från hem där läsning inte är en naturlig del av vardagen 
(Simonsson, 2004). Det är ingen vuxen som dagligen läser för barnet och barnet har inte 
tillgång till en variation av böcker. Förskolan kan i viss mån kompensera detta, så att 
alla barn får möjlighet att utveckla kommunikationsfärdigheter där det svenska språket 
granskas i både tal och text genom att pedagogerna rutinmässigt läser böcker för dem. 
Böcker och boksamtal möjliggör så att barn får utveckla flera litterära och språkliga 
kunskaper (Simonsson, 2004 & Norlin, 2013).  
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4.2.1 Boksamtalets form 
Norlins kvalitativa studie (2013) grundar sig på observationer av boksamtal på två 
svenska förskoleavdelningar samt på intervjuer med pedagoger om deras läsning och 
organisering av boksamtal i verksamheten. Under högläsningsstunderna på de bägge 
förskoleavdelningarna lästes inte böckerna från pärm till pärm utan under läsningens 
gång var läsmiljön tillåtande mot barnen. Barnen uppmuntrades att ställa de frågor som 
intresserade dem och då avbröts läsningen för att sen återupptas. Det var både 
barngruppen som helhet, enskilda barn och pedagogen som hade inflytande över vad det 
diskuterades på boksamtalet. Barnen tolkade ibland texterna och böckerna olika vilket 
utvidgade resonemangen ytterligare och berikade upplevelsen av boken. Det är viktigt, 
menar Norlin, att låta samtalet ha en öppen karaktär där alla tolkningar och frågor är 
tillåtna. Barnen utmanades i att göra kopplingar och dra paralleller mellan textens 
innehåll och verkligheten. Ofta kopplade barnen böckernas innehåll till sina egna 
kunskaper och erfarenheter. Barnen jämförde böckernas innehåll med sin egen livsvärld 
och satte sitt eget liv in i bokens historia. Att kunna jämföra och dra dessa kopplingar är 
grundläggande litterära kunskaper, framhäver Norlin. Barnen levde sig ofta in i bokens 
karaktärer och deras känslor, vilket kan utveckla barnens empatiska förmågor samt 
förmågan att inta andras perspektiv. Varje gång gruppen samlades fick barnen träna sig 
på att återberätta vad de hade läst och diskuterat förra gången. Samtalen där texten 
noggrannare granskades var tillfällen där barnen fick möjlighet att på ett lustfyllt sätt 
stifta bekantskap med skriftspråket (a.a.). 
 
4.2.2 Barnets roll under boksamtalet 
Barn kan ha olika roller under boksamtalet beroende på om de har hört boken innan 
eller inte. Detta observerade Solstad (2015) i sin doktorsavhandling som handlar om 
norska förskolebarns förhållande till bilderböcker som en social upplevelse och 
kollektivt meningsskapande. Solstad såg att om barnen var välbekanta med boken sen 
innan ställde de andra frågor och drog fler kopplingar till sina egna upplevelser och 
erfarenheter än barnen som hörde boken för första gången. De kunde också ha en viss 
makt av att veta bokens innehåll, då de barnen som inte hade hört boken innan mest 
hade fokus på handlingen. Skillnaden mellan barnen visade sig ändå ha en god effekt på 
kommunikationen. De barn som hade hört boken innan ville gärna överföra sina 
tolkningar till sina kamrater, vilket gjorde att samtalet drevs av barnen och pedagogen 
kunde hålla sig lite mer i bakgrunden. Flera av barnen i Solstads (2015) empiri, som var 
bekanta med boken som lästes, gick fysiskt in i bokens handling under boksamtalen. De 
dramatiserade och lekte att de var karaktärerna i böckerna, de gjorde karaktärerna 
mänskliga. Precis som i Norlins (2013) studie identifierade sig barnen med 
karaktärernas känslor och sätt att vara. Barnen använde inte bara det verbala språket i 
boksamtalen utan uttryckte sig ofta med kroppsliga rörelser, miner och gester (Norlin, 
2013 & Solstad, 2015). Bokens innehåll åskådliggjordes med hjälp av kroppen och 
leken gjorde boksamtalet meningsfullt för barnen (Solstad, 2015). Alla pauser som 
skedde under läsningens gång var fyllda med konversationer som hjälpte barnen att 
skapa mening, förståelse och kunskap för det tema boken uttryckte. Detta skapade 
förmodligen en djupare relation med boken än om barnen skulle vara tysta och lyssna 
under hela läsningen, framhäver Solstad (2015).  
 
4.2.3 Illustrationens viktiga betydelse för barns lärande 
Illustrationerna är viktiga resurser för barnen (Norlin, 2013). De hjälper barn att skapa 
förståelse för texten (Björklund, 2008). Illustrationerna kommunicerar ofta andra 
budskap än vad enbart texten gör och fungerar som medierande redskap. Detta är också 
något som Simonsson (2004) poängterar i sin avhandling. Simonssons avhandling 
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grundar sig på en svensk etnografisk studie och handlar om hur barns 
bilderboksanvändande ser ut på förskolan. Barn som inte kan läsa hämtar sin 
information från illustrationerna och på så sätt bygger upp sin förståelse för innehållet i 
boken (a.a.). Texten i boken måste läsas för barnen men illustrationerna kan barnen 
uppleva utan att en vuxen förklarar dess budskap (Solstad, 2015). Barnen kan gissa sig 
till handlingen genom att studera illustrationerna. Vid de tillfällen där barnen hade hört 
boken tidigare lade barnen lång tid på att betrakta illustrationerna i boken och texten 
kom på så vis lite i bakgrunden. Barnen diskuterade vad illustrationerna föreställde och 
betydde och om de var realistiska. De kommenterade om något skiljde sig från vad de 
tidigare upplevt och erfarit. Tolkningarna förhandlades i samspel mellan deltagarna i 
boksamtalet. Tolkningarna antingen avvisades av kamraterna eller ändrade barnets 
första uppfattning av illustrationen. Förhandlingarna bidrog till att skapa både 
individuell och gemensam förståelse. Boksamtalet kan ses utifrån ett demokratiskt 
perspektiv där en öppenhet för avbrott under läsningen, olika åsikter och oenighet är 
framträdande (a.a.). Illustrationerna är viktiga, men samtidigt är det betydelsefullt för 
barn att träna sig på att enbart lyssna på texten och skapa inre bilder i huvudet 
(Simonsson, 2004). Detta är dock något som är svårt för yngre barn, framhåller 
Björklund (2008). Vid arbete med böcker med yngre barn kan pedagogen med fördel 
använda sig av tredimensionella figurer. Figurerna blir som ett stöd för barnen så att det 
blir lättare att följa med i bokens handling (a.a.). 
 
4.2.4 Samspel och lärande under boksamtalet 
Pedagogerna i Simonssons (2004) avhandling knyter samman språk och lärande och 
anser att boken är ett verktyg som kan användas för att ge barn möjlighet att utveckla 
olika kompetenser inom flera områden. Om barn får tillfälle att träna sin sociala 
förmåga genom samspel med kamrater får de möjlighet att utveckla kompetenser som 
till exempel empati, respekt och att samtala vilka är väsentliga i sociala sammanhang. 
Detta belyser Williams och Sheridan (2006) i sin litteraturstudie där syftet var att 
problematisera och resonera om barns samarbete i förskolan eftersom det anses gynna 
barns lärande och bidra till pedagogisk kvalitet. Det som framträder i litteraturstudien är 
att barns samarbete och interaktion är grundläggande för lärande i förskolan. Ett barn 
som får möjlighet att delta i en social aktivitet tillfogas ett tankeutbyte av idéer vilket 
kan ha inverkan på barnets sätt att tänka och utveckla barnets intellektuella förmåga 
(a.a.). 
 
4.3 Pedagogens roll 
4.3.1 Pedagogens stödjande roll till barns litteracitetsutveckling 
I boksamtalet är det betydelsefullt att pedagogen kan inta barnets perspektiv och vara ett 
stöd till barnets litteracitetsutveckling. Detta lyfter Norling (2014) i sin avhandling där 
syftet var att utveckla kunskap om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller 
kvalitetsfrämjande dimensioner såsom personalens engagemang, strategier och 
förhållningssätt. Genom att vara lyhörd som lyssnare men passiv som talare får barnen 
möjlighet att själva verbalt kunna uttrycka sig i boksamtal men även i andra 
sammanhang (a.a.). Att arbeta stödjande gör en pedagog bland annat genom att bjuda in 
barnen till samtal och ställa frågor som utvecklar konversationen under boksamtalet 
(Solstad, 2015). Det ska vara öppna frågor som pedagogen inte själv vet svaret på. 
Pedagogen ska också vara tillåtande mot barnen när de reflekterar och gör kopplingar 
till sin egen livsvärld och inte korrigera deras åsikter eller observationer (a.a.). 
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4.3.2 Pedagogens förhållningssätt under boksamtalet 
Pedagogen behöver reflektera över sitt förhållningssätt under boksamtalen så att det 
sker en medvetenhet över lärandesituationerna för att utveckla barns litteracitet 
(Norling, 2014). För att möjliggöra bra lärandesituationer, där alla barn gagnas i stora 
barngrupper, bör förskollärarna arbeta medvetet med boksamtal vid olika tillfällen med 
några barn i taget både planerat och spontant, menar Norling (2014). Pedagogens 
uppgift i boksamtalen är att göra böckerna intressanta för barnen och att själv vara en 
aktiv deltagare i samtalen (Norlin, 2013). För att göra böckerna mer spännande och 
variera dramatiken i boken använde sig pedagogerna, både i Norlins (2013) avhandling 
och i Solstads (2015) avhandling, av olika tonfall och röststyrka. Pedagogerna ansåg att 
deras roll var att få igång diskussionerna och styra dem mot barnens intressen och 
erfarenheter och mot teman som kan kopplas till närmiljön samt läroplanen, men också 
att använda barnens olika tolkningar och frågor för att spinna vidare på det som 
engagerar barnen (a.a.). 
 
4.3.3 Pedagogens utgångspunkt vid val av bok för boksamtalet 
Pedagogens roll är att välja litteratur som är tillräckligt komplicerad och kan tolkas på 
olika sätt så att den utmanar barnen (Norlin, 2013). Pedagogerna i Simonssons (2004) 
avhandling valde böcker som de ansåg var bra för barnen utifrån åldersrelaterade och 
läsförståelsebaserade kriterier men också utifrån vad de ansåg var litteratur som 
speglade den goda verkligheten. Det kunde vara både faktaböcker och bilderböcker som 
skulle inspirera barnen till samtal och till det tema som avdelningen arbetade med. Men 
böckerna skulle inte handla om allvarliga saker, såsom död, skilsmässa med mera. 
Pedagogerna såg sig själva som övervakare över de böcker som barnen kom i kontakt 
med. De menade att det var viktigt att böckerna inte var för långa för tiden de hade var 
begränsad och barnen orkade inte sitta still särskilt länge. För att inte barnen skulle 
tappa intresset och den röda tråden i texten ansåg pedagogerna att det var väsentligt att 
barnen förstod texten som lästes (a.a.). 
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5 Teoretiska ramverk 
I denna del beskrivs studiens teoretiska ramverk som utgör utgångspunkt för vår analys 
och tolkning. Vi har valt att använda oss av en fenomenografisk ansats samt av det 
sociokulturella perspektivet enligt Vygotskij.  

5.1 Fenomenografi 
Vi har valt att använda oss av en fenomenografisk ansats som teoretiskt ramverk. 
Fenomenografin är inriktad på människors uppfattningar och sätt att förstå olika 
fenomen i sin omvärld (Uljens, 1989). Just begreppet uppfattning är ett centralt begrepp 
inom fenomenografin. Uppfattningar är det som människor beskriver, analyserar, tolkar 
och försöker förstå. Fenomen kan ha olika innebörd för olika människor vilket kan bero 
på olikheter i erfarenheter och kunskaper (a.a.).  

Inom fenomenografi finns det två olika sätt att se på sin forskning (Uljens, 1989). Första 
ordningens perspektiv fokuserar på fakta och innebär att forskaren själv beskriver 
aspekter av verkligheten som är av intresse för forskningens ändamål. Andra ordningens 
perspektiv innebär att forskaren beskriver hur andra människor uppfattar aspekter av 
verkligheten (a.a.). Med denna studie vill vi beskriva hur respondenterna uppfattar ett 
fenomen och inte beskriva hur verkligheten ”är”, därför har vi valt att inrikta oss på den 
andra ordningens perspektiv. Det vi intresserar oss för i den här studien är 
förskolepedagogers uppfattningar av boksamtal samt vilka förfaranden som sker vid 
boksamtal för att främja barns litteracitetsutveckling.  

5.2 Sociokulturellt perspektiv 
Vi har även valt att betrakta boksamtal genom det sociokulturella perspektivet. 
Boksamtal i förskolan bygger på att en grupp barn och en pedagog läser, studerar och 
resonerar runt textinnehåll och bilder i böcker. I samspelet som sker har 
kommunikationen en central roll. I ett sociokulturellt perspektiv baseras lärandet på att 
människor lär och utvecklas genom kommunikation och socialt samspel med andra 
människor (Säljö, 2014). Då vi använder oss av intervjuer kommer vi att undersöka hur 
pedagogerna använder sig av och ser på boksamtal, just genom språket och det sociala 
samspelet.    

Begreppet mediering betyder att människor använder redskap för att kunna förstå och 
handla. Språket är det viktigaste psykologiska medierande redskap människan har, 
eftersom det innefattar inte bara det talade och skrivna språket utan även olika 
teckensystem, bildsystem och kroppsspråk. Det är genom språket som sociokulturella 
erfarenheter skapas och språket fungerar som ett verktyg för kommunikation mellan 
människor men också inom människor i form av tankar. Språket har en avgörande roll 
för människans lärande och utveckling. Genom att samspela runt ett fysiskt medierande 
redskap, i det här fallet en bok, möjliggörs en utveckling av barnets språkliga, sociala, 
intellektuella, emotionella förmågor. Mediering är pedagogens verktyg som används för 
att kunna möta barnen i lärandet som uppstår under boksamtalet (Säljö, 2014). 
 
Pedagogens uppgift i boksamtalet är att utgå från den så kallade proximala 
utvecklingszonen som barnen befinner sig i. Utvecklingszonen är den distansen som 
finns mellan det barnet redan vet och kan utan stöd av människor i omgivningen och det 
barnet inte vet och kan tillräckligt om, men lyckas klara av med stöd av andra 
människor. I diskussionerna runt boken är det viktigt att pedagogen är medveten om 
vilken kunskap barnen har så att pedagogen kan vara ett stöd för barnen (Säljö, 2014).  
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6 Metod 
Vi beskriver här vårt val av metod, hur vi samlat in vår empiri och vilka urval av 
respondenter som vi gjort. Vi beskriver också hur vi genomfört studien, bearbetat vår 
empiri och hur vi förhållit oss till de etiska övervägandena i studien. I 
metoddiskussionen beskriver vi fördelar och nackdelar med vårt val av metod och 
resultatens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. 
 
6.1 Val av metod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer i vår studie och 
utgick från en fenomenografisk forskningsansats för att kunna få svar på vårt syfte och 
frågeställningar. Empiri till studien samlades in genom kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer av verksamma förskolepedagoger med kunskaper och erfarenheter av 
boksamtal. Med uttrycket förskolepedagog menar vi alla pedagoger som arbetar inom 
förskola. Den fenomenografiska forskningsansatsen samt intervjuer ansåg vi var 
relevant att använda i vår forskning. Vi ville få insikt i hur förskolepedagoger uppfattar 
ett visst fenomen, i detta fall hur boksamtal är kopplat till barns litteracitetsutveckling 
(Allwood & Erikson, 2017, Denscombe, 2017). 
 
6.2 Datainsamling   
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer har 
respondenterna själva möjlighet att utveckla svaren till det som efterfrågas och 
forskaren behöver på ett flexibelt sätt följa respondenten med relevanta följdfrågor för 
att få svar på sina frågor (Denscombe, 2017).  
 
6.3 Urval  
Vi intervjuade fyra respondenter som vi medvetet valde eftersom de är särskilt insatta i 
förfarandet runt boksamtal och barns litteracitetsutveckling. Vi använde oss både av 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval i våra urval av respondenter. Bekvämlighetsurval 
betyder att man som forskare använder respondenter som finns i närheten och är 
lättillgängliga (Dimenäs, 2010). Snöbollsurval innebär att forskaren använder 
respondenter som forskaren har kommit i kontakt med genom rekommendationer 
(Denscombe, 2017). De fyra respondenterna valde vi att särskilja genom fiktiva namn, 
arbetslivserfarenhet samt om de hade någon specifik utbildning och om förskolan som 
de arbetade på hade någon speciell inriktning. Alla respondenterna är kvinnor och det 
var inget aktivt val utan det slumpade sig så. Här är en kort beskrivning av 
respondenterna som kommer från tre olika kommuner i södra Sverige: 

1. Maria är förskollärare och arbetar på en förskola som medvetet arbetar med 
språkstimulerande material, högläsning och lässtrategier. Hon har arbetat på 
förskola i 37 år. 

2. Anna är förskollärare. Anna har en utbildning inom specialpedagogik och hon 
har gått en kurs på universitetet om barns språkutveckling. Hon har även gått en 
utbildning om metoden Sprudla. Förskolan hon arbetar på använder sig av 
Sprudla och Bornholmsmodellen, som båda är språkstimulerande material. Hon 
har arbetat i 39 år inom förskola, varav 10 år på en språkförskola. 

3. Annica är barnskötare och arbetar på en förskola som har en inriktning mot läs- 
och skrivinlärning. Hon har gått en kurs på universitetet om språk- och 
matematikutveckling genom barnlitteratur. Hon har även gått några kortare 
kurser i berättarteknik. Annica har arbetat i 9 år på förskola och innan dess 
arbetade hon många år som dagbarnvårdare. 
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4. Sofia är utbildad tidigarelärare med inriktning mot förskola. Hon har arbetat 
ungefär 13 år på förskola. Hon har gått en handledarutbildning genom Läslyftet 
och handleder sina kolleger i det. 

 
6.4 Genomförande 
Genom att rådfråga andra förskollärare fick vi tips på förskolor som arbetar med 
boksamtal. Därefter kontaktade vi förskolecheferna på respektive förskola för att få 
tillstånd att intervjua (Denscombe, 2017). Förskolecheferna gav oss namn och 
telefonnummer till förskolepedagoger som vi skulle kunna intervjua. Vi kontaktade 
förskolepedagogerna och informerade om vår studie och frågade dem om de var 
intresserade av att medverka. När vi fått bekräftelse att förskolepedagogerna var 
intresserade av att medverka avtalade vi tid och plats för intervju med var och en. Sedan 
skickade vi vårt missivbrev, till respondenterna, som innehöll information om vår studie 
och de etiska förhållningssätt som tillämpas i studien. De respondenter som hade 
önskemål om att få intervjufrågorna innan intervjutillfället fick dessa mailade till sig för 
att de skulle kunna förbereda sig (Kihlström, 2010). Intervjufrågorna som vi gjorde 
baserades på våra frågeställningar. Vi använde oss av öppna frågor som reducerar 
påverkan på respondenternas svar. Vi kategoriserade dem i en viss ordning men under 
intervjuerna var vi flexibla och ställde frågorna när de passade in i sammanhanget. Vi 
ställde följdfrågor för att få respondenterna att utveckla sina svar, vilket gjorde att vi 
fick in ett rikt och varierat material som svarar på undersökningens frågeställningar. 
Förfarandet runt intervjuerna skedde ansikte mot ansikte med en respondent i taget. Vid 
våra intervjuer spelade vi in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner som har 
kodlås, samt förde anteckningar som ytterligare stöd för analyserna efteråt (Denscombe 
2017). För att vi skulle kunna säkerställa ljudinspelningen hade vi en extra lärplatta med 
kodlås ifall inte mobiltelefonerna skulle fungera. Vi inledde intervjuerna med att fråga 
om bakgrundsfakta, såsom respondentens yrkesprofession och erfarenhet inom 
verksamheten samt om förskolan hade någon särskild inriktning, vilket Kihlström 
(2010) menar är bra att ha som uppvärmningsfrågor. Vi intervjuade respondenterna på 
sina respektive arbetsplatser så att de kunde känna sig trygga. Våra intervjuer planerade 
vi noga och vi var i god tid för att iordningställa allt förfarande runt intervjuerna. Vår 
intention var att skapa en förtroendefull atmosfär som är en grund för tillit och 
öppenhet. Detta kände vi var viktigt både för oss själva och för att underlätta för 
respondenterna att känna sig bekväma (Kihlström, 2010). Vi gick igenom all 
information om vår studie med respondenterna och upplyste dem om att de hade 
möjlighet att avbryta studien om och när de önskade (Vetenskapsrådet, 2011). Under 
intervjun var vi så objektiva som vi kunde och höll inne med våra personliga 
värderingar (Denscombe, 2017). Tiden hade vi beräknat till 45 minuter och alla våra 
intervjuer låg mellan tidsintervallerna 30-45 minuter.  
 
6.5 Bearbetning av data                                                         
När vi analyserade vår empiri utgick vi från en fenomenografisk analysmodell. Att 
använda sig av en fenomenografisk analysmodell betyder, enligt Fejes & Thornberg 
(2015), att forskaren grundar sin analys i sju steg där respondenternas uppfattningar 
inom ämnet är av vikt för att kunna urskilja variation och olikheter men också likheter. 
Vi började med att transkribera intervjuerna ordagrant men uteslöt däremot pauser, 
harklingar och skratt då vi inte ansåg de relevanta i sammanhanget. Vi valde att göra 
detta eftersom det var viktigare att få ett flyt i läsningen av transkriberingen.  Därefter 
lade vi in våra texter i gemensamma dokument så att vi kunde ta del av varandras 
intervjuer. Vi läste transkriberingarna flera gånger vilket var betydelsefullt för att kunna 
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bli bekanta med det insamlade materialet (Linnér & Lundin, 2011). Tillsammans 
granskade vi empirin grundligt och hittade mönster i intervjuerna samt likheter och 
skillnader som vi klippte ut och grupperade och kategoriserade under olika rubriker i ett 
nytt dokument. Vi upptäckte att vissa av respondenternas svar kunde kategoriseras 
under mer än en rubrik. Utifrån empirin lyfte vi ut citat från intervjuerna för att stärka 
resultatet och koppla det till studiens syfte och frågeställningar (Kihlström, 2010). Vi 
använde oss av olika färger när vi kategoriserade empirin för att kunna härleda 
intervjusvaren till rätt respondent. I analysen utgick vi från vårt syfte och våra 
frågeställningar som vi hade valt i studien. Analysen grundades på empirin och 
resultatet diskuterades i förhållande till våra teoretiska perspektiv och tidigare 
forskning. 
 
6.6 Etiska överväganden  
I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven gällande humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa huvudkrav är framtagna av Vetenskapsrådet 
(2011). De fyra huvudkrav som är grundläggande vid studier när det gäller människor är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens 
syfte.  Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer om sin medverkan 
i studien och kan själva avgöra om de vill avbryta sin medverkan i intervjuerna (a.a.). I 
denna studie kontaktades och informerades först förskolecheferna för att vi skulle få 
tillåtelse att intervjua förskolepedagogerna. Respondenterna fick information om 
studiens syfte i samband med att de tillfrågades om de ville medverka i intervjuerna. Då 
fick de även information om samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 
personerna som intervjuats inte på något sätt kan identifieras och knytas till studien 
(Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna i studien har avidentifierats och de namn som 
nämns är fiktiva. Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in endast får 
användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Våra respondenter blev 
informerade vid första kontakten att studiens ändamål var utbildningssyfte. Allt 
insamlat material har efter arbetets godkännande raderats för att inte riskera att 
materialet hamnar i fel händer. Information om detta lämnades ut i ett missivbrev till 
förskolechefer och respondenter. Detta missivbrev finns bifogat som bilaga 1. Utifrån 
Vetenskapsrådet (2011) har vi beaktat de etiska övervägande när vi gjort våra 
intervjufrågor men också varit tydliga mot respondenterna så att de vet vad vår 
forskning innebär. Vi har även talat om vårt syfte i forskningen och hur vi redovisar vårt 
resultat (Christensen & James, 2017). 
 
6.7 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi har valt att lyfta fram de fördelar 
vi anser är de främsta (Denscombe, 2017). Fördelar med intervjuer är att de är lätta att 
genomföra eftersom det inte krävs så mycket utrustning och forskaren har möjlighet att 
komma nära det som efterfrågas. Intervjuer är relativt lätt att kontrollera och de ger en 
hög svarsfrekvens då de är avtalade på förhand. Genom att spela in intervjuerna finns 
det möjlighet att lyssna på dem om och om igen. Forskaren har möjlighet att driva på, 
gå in på djupet och följa upp information som framkommer under intervjun genom att 
ställa följdfrågor samt att kontrollera att forskaren har förstått respondenten rätt. 
Transkriberingen av de inspelade intervjuerna är tidskrävande men en fördel är att 
transkriberingen gör det lättare att analysera och jämföra respondenternas intervjusvar 
med varandra för att hitta olika mönster samt likheter och skillnader. Förutom att 
transkriberingen av intervjuerna är tidskrävande finns det några till nackdelar med 
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intervju som metod, som till exempel intervjuareffekten som betyder att människor som 
intervjuas påverkas av deras uppfattningar av forskaren. Det är främst forskarens kön, 
ålder och etnicitet som påverkar hur människor besvarar intervjufrågor. En annan 
nackdel är att respondenten kan bli hämmad i sina svar av att intervjun spelas in eller 
filmas. (a.a.).  
 
Vi valde bort kvantitativa metoder som till exempel enkäter. Enkäter hade varit ett 
lämpligt redskap om studiens syfte hade byggt på att få kunskap om hur vanligt 
förekommande ett fenomen är. Exempelvis om vi hade valt att undersöka hur många 
förskolor som arbetar med boksamtal. En fördel med kvantitativa enkäter är att vi hade 
haft möjlighet att nå fler respondenter än vad som var möjligt med kvalitativa intervjuer 
(Björkdahl Ordell, 2010).  
 
Vi valde också bort observation som metod därför att det inte fanns utrymme för både 
observationer och intervjuer inom våra tidsramar. Observation kan förknippas både med 
kvalitativ och kvantitativ metod beroende på vilken typ av observation som genomförs 
(Denscombe, 2017). Observationer ger forskaren förstahandsinformation om hur det ser 
ut i verkligheten och forskaren slipper då förlita sig på vad andra forskare har sett och 
tolkat (a.a.).  
 
6.7.1 Studiens trovärdighet 
Vi samlade in och analyserade materialet genom att följa de sju steg som ingår i en 
fenomenografisk analysmodell (Fejes & Thornberg, 2015). I resultatet citerade vi 
respondenterna för att på så sätt öka studiens trovärdighet (Kihlström, 2010). Eftersom 
intervjuerna byggde på direktkontakt mellan respondenten och oss som forskare innebar 
det att den informationen som framkom under intervjun direkt kunde kontrolleras 
beträffande dess riktighet och relevans, vilket skapar en högre trovärdighet 
(Denscombe, 2017). För att vi skulle kunna lita på de data som redovisades och 
garantera studiens trovärdighet har respondenterna fått kontrollera transkriberingen av 
intervjuerna för att kontrollera att vi uppfattat det som sades vid intervjun korrekt. Detta 
är viktiga punkter som Denscombe (2017) och Allwood och Eriksson (2017) tar upp för 
att forskaren ska kunna garantera studiens validitet i samband med forskning. 
Författarna menar att validitet handlar om trovärdighet, vilket kan säkerställas genom att 
se över om metod och urval stämmer överens med det som ska undersökas (a.a.). Våra 
intervjufrågor samt studiens kommunicerbarhet är granskad av handledare samt 
examinator. Kihlström (2010) skriver att studiens giltighet ökar om 
undersökningsinstrumenten granskas av någon vetenskapligt skolad person och om 
studien är lätt att förstå.  

6.7.2 Studiens tillförlitlighet 
Våra kvalitativa intervjuer genomförde vi på ett tillförlitligt sätt genom att försöka vara 
så neutrala som möjligt under våra intervjuer (Denscombe, 2017). För att förbättra 
studiens tillförlitlighet spelade vi in intervjuerna både med mobiltelefon och lärplatta för 
att vara säkra på att inte missa något (Kihlström, 2010). Under vår utbildning till 
förskollärare har vi vid flera tillfällen fått träna oss i att intervjua förskollärare om olika 
ämnen därför känner vi oss bekväma med att använda intervju som metod, vilket ökar 
studiens tillförlitlighet. Att vi var två forskare som tillsammans analyserade resultatet 
gav studien en större tillförlitlighet än om det bara skulle ha varit en ensam forskare 
(a.a.).   
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6.7.3 Studiens överförbarhet 
Även begreppet överförbarhet är ett kvalitetskriterium för kvalitativa studier och dess 
utfall. Ett utfall som kan diskuteras om det kan överföras till liknande fall i andra 
sammanhang (Denscombe, 2017). Detta är en småskalig studie med bara fyra intervjuer, 
vilket gör att studiens resultat inte kan överföras på hur alla förskolepedagoger som 
arbetar med boksamtal uppfattar hur boksamtal kan främja barns litteracitetsutveckling. 
Intervjuerna grundar sig på ett medvetet urval av respondenter, så studiens utfall kan 
tillsammans med både teori och tidigare forskning placeras i ett sammanhang, vilket kan 
ge en fingervisning om dess mått och form av överförbarhet (a.a.). 
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7 Resultat 
I denna del lyfts relevanta resultat från våra kvalitativa intervjuer. Intervjuerna grundar 
sig på fyra förskolepedagogers uppfattningar av boksamtal samt vilka förfaranden som 
sker vid boksamtal för att främja barns litteracitetsutveckling. I resultatet används 
fiktiva namn på respondenterna. Dessa är Annica, Maria, Anna och Sofia. Det första 
resultatkapitlet handlar om hur respondenterna talar om och beskriver boksamtal som 
metod. Det andra resultatkapitlet redovisar hur respondenterna uppfattar boksamtalets 
betydelse för barns litteracitet. 
 
7.1 Boksamtal som metod 
7.1.1 Det praktiska förfarandet runt boksamtalet 
Respondenterna nämnde flera aspekter som de ansåg som betydelsefulla vid ett 
boksamtal. Något som var gemensamt för alla respondenter var att de ansåg att små 
barngrupper och lugn miljö är viktigt för att det ska ske ett lärande vid boksamtalet. 
Annica berättade: 

 
I och med att jag får välja själv så anser jag ju att max fem barn.  
Det beror lite på vilken grupp och vilka barn det är. Då är det max  
för att boksamtalet ska bli så bra som möjligt. För att få barn 
att lyssna kan man inte ha så många. (Annica) 

 
På frågan om hur respondenterna tänkte när de grupperade barnen inför boksamtalet så 
fanns det både likheter och skillnader i deras svar. Sofia och Anna delade in barnen i 
små grupper så att barn som var på liknande nivå i språkutvecklingen hamnade i samma 
grupp. Annica fokuserade på barn som inte själva brukar välja att lyssna på böcker och 
på barn som behöver mer språkträning, när hon valde grupp till boksamtal. På Marias 
förskola har de haft boksamtal i stor grupp men också i små grupper. Fördelen med att 
arbeta i små grupper, enligt Maria, är att varje barn får mer talutrymme. 
 
Respondenterna lyfte att det är betydande att boksamtalet får ta tid. Anna berättade att 
det är viktigt att boksamtalet inte har någon bestämd sluttid utan det är slut när gruppen 
känner sig färdig. Sofia berättade att boksamtalet sker när det passar barnen och 
verksamheten och det är väsentligt att det får ta den tid som behövs, precis som andra 
aktiviteter. 
 
När vi ställde frågan hur ofta boksamtal förekommer i verksamheten fanns det stor 
variation mellan respondenternas svar, allt från flera gånger i veckan till en gång i 
månaden. På Annicas och Annas förskolor är det de som har ansvaret för boksamtalen. 
På de andra förskolorna har hela arbetslaget ansvar. Anna lyfte att de oftast är två 
pedagoger som planerar och genomför boksamtalet och de ansåg att det är bra för då 
blir boksamtalet av även om den ena pedagogen är borta.  
 
7.1.2 Planering och förberedelser inför boksamtalet 
Resultatet visar att det fanns variation i hur respondenterna förberedde och planerade 
sina boksamtal. Annica berättade att hon har en stund till förfogande efter varje 
boksamtal där hon reflekterar och förbereder inför kommande tillfälle. När Maria 
planerar utgår hon ifrån barnens intressen och vad hon tycker är viktigt att barnet ska få 
ut av boksamtalet. Tre av respondenterna ansåg att det är betydelsefullt att vara 
förberedd och inläst på boken.  
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[...] om man vill ha ut någonting av det och ha ett speciellt 
 syfte så gäller det att vara förberedd, att man har läst boken 
 och har förberett frågor och sånt. (Sofia) 

 
7.1.3 Val av böcker till boksamtalet 
Maria lyfte att de främst använder böcker i boksamtalet som är kopplade till de projekt 
och teman som de arbetar med. Annica uttryckte att det är viktigt att välja en bok som 
fångar barnen. Hon berättade “Det är ju lite olika vilket behov barnet har och vilken 
nivå barnet ligger på”. Valet kunde bli både faktaböcker och bilderböcker. Annica var 
den enda av respondenterna som lyfte vikten av att berätta för barnen vilka som är 
författare och illustratörer till böckerna. Hon ansåg att det är angeläget att barnen lär sig 
vad orden författare och illustratör betyder. 
 
Anna lyfte att hon anpassar valet av bok efter barnens intressen. Hon berättade att “[...] 
vi väljer en bok som varken är för svår eller för lätt, för det ska vara en utmaning 
samtidigt”. Anna berättade att det är viktigt att pedagogen lägger boksamtalet på rätt 
språknivå så att barnen förstår men samtidigt inte gör det för lätt så att det är 
förutsägbart. Hon förklarade att hon först försöker fånga barnet men om det inte går 
kanske barnet får byta till en annan lättare grupp. Hon berättade:  
 

Barnen kanske behöver en bok om sina intressen. [...] Sen  
har vi ju barn med annat modersmål och då får man ju också 
 anpassa böckerna efter hur mycket svenska dom kan. (Anna) 

 
Sofia lyfte att hon anpassar valet av bok efter barnens språkliga förmåga. Hon 
förklarade att en treåring kan läsa samma bok som en femåring. Det handlar om vad de 
har för erfarenhet, intresse och språklig förmåga. Kommer man från ett annat land 
kanske man inte har samma språkliga förmåga som sina jämnåriga kamrater, förklarade 
Sofia. Vidare berättade Sofia att de använder boken som ett verktyg för att diskutera 
värdegrundsfrågor.  

 
7.1.4 Genomförande av boksamtal 
Respondenterna beskrev boksamtalets genomförande på olika sätt. Anna uttryckte 
“Först läser man boken, sedan berättar man boken med ord och  sedan får ju dom 
berätta”. Annica berättade att det kan vara olika saker som fångar barnen. De kanske 
börjar med att räkna något som finns på bokens framsida. Vidare berättade hon: 
 

Sen kanske vi pratar mer om bilderna och sen kanske vi läser 
boken efteråt eller så läser vi den först. Det är ju lite olika hur 
det blir. Men oftast, eller vi läser alltid boken på ett eller annat  
sätt. (Annica) 

 
Maria uttryckte “Det är ingen nackdel att läsa boken om och om igen för barnen lyssnar 
på olika sätt och snappar ju upp olika saker”. Annica, Sofia och Maria berättade att de 
inte använder sig av fasta frågor utan frågorna ställs utifrån handlingen medan Anna 
beskrev att de använder sig av grundtänksfrågor. Hon berättade: 
 

Grundtänket är ju de här frågeorden. Vilka är med? Hur börjar 
berättelsen? Var någonstans? [...] Vad händer i boken och hur  
slutar den? Liksom grunden. (Anna) 
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Frågor till boksamtalet ställer respondenterna på olika sätt och de beskrev sitt förfarande 
på följande sätt. Annica ställer frågor under tiden boksamtalet sker. Maria och Anna 
ställer frågor efter läsningen av boken. Sofia varierar sitt arbetssätt beroende på vilket 
syfte hon har med boksamtalet. Ibland börjar hon boksamtalet med att de gemensamt 
tittar på bokens framsida och då ställer hon frågor för att få kunskap om barnens 
förförståelse om boken. Ibland ställer hon frågor om bokens illustrationer och handling 
under tiden de läser boken. Ibland läser de boken först och samtalar om den efteråt. 
Sofia berättade “Sedan kan man ju läsa böcker på olika sätt, ibland kan man läsa den 
från pärm till pärm. Det är ju vad man har för syfte med att läsa boken”. 

 
Respondenterna berättade att de ställer öppna frågor för att barnen ska utveckla sin 
förmåga i att uttrycka sig. Det ska vara frågor som barnen förstår, framhöll Maria.  
 
Två av respondenterna beskrev att de även använder annat material under boksamtalet 
som till exempel pussel, lärplatta, flanosaga och film för att fånga barnens intresse. 
Materialet används som en inkörsport till böckernas värld. Annica och Sofia berättade 
att de ibland har använt sig av rekvisita vid läsningen av boken. Annica har använt 
rekvisitan för att lättare fånga barnens intresse för boken. Sofia berättade om några 
böcker de har arbetat med, där de använt sig av tredimensionellt material vid läsningen. 
Sen har materialet funnits tillgängligt för barnen så att de kunde gå in i sagan och 
uppleva den såsom handlingen beskrivs i boken. Hon uttryckte: 

 
Deras samspel och kommunikation upplevde jag utökades  
jättemycket och de fick en liksom gemensam utgångspunkt 
att prata om och så utvecklades leken utifrån det. (Sofia) 

 
7.1.5 Barnens delaktighet i boksamtalet 
Alla respondenterna uttryckte på olika sätt att det är betydelsefullt att barnen känner sig 
delaktiga i boksamtalet. Annica och Maria ansåg att det är viktigt att barnen får känna 
sig betydelsefulla för att de ska känna delaktighet. Maria och Anna ansåg att det är av 
vikt att alla får komma till tals och att om ett barn inte aktivt deltar i samtalet så är det 
viktigt att inte glömma bort att ställa frågor även till det barnet. Sofias sätt att se på den 
situationen särskiljer sig något. Hon uttryckte att alla barn ska ges möjlighet att säga vad 
de tycker och tänker och att det är en balansgång huruvida man ska tvinga någon att 
prata. Hon poängterade att det är väsentligt att vänta in barnet tills barnet känner sig 
redo för att prata, i stället för att ställa en massa frågor.  
 
Annica menade att om barnen känner sig trygga är det lättare att få dem att prata. Om ett 
barn känner sig lite otrygg är det angeläget att ha boksamtalet i en miljö som barnet 
känner igen sig i. Om barnet vill kan det få hålla hennes hand eller sitta i hennes knä. 
Hon uttryckte “Viktigast är ju att barnet känner sig trygg med mig”. 

 
Där Anna och Annica arbetar får barnen ibland ha inflytande över val av bok under 
boksamtalet. Annica berättade att de tidigare arbetat med ett tema om böcker och då 
fick barnen ta med sig böcker hemifrån som lästes på förskolan. Men oftast är det 
pedagogen som väljer bok som ska ligga till grund för boksamtalet.  
 
När Anna pratade om barnens delaktighet förklarade hon att det är stor skillnad på om 
barnen är ovana eller vana vid att delta i boksamtal. Hon uttryckte “Barnen får ta över 
mer och mer.” [...] “Har man barn som är vana så tänker de på ett annat sätt och då kan 
de ställa frågorna själva”. 
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7.1.6 Pedagogens roll under boksamtalet 
Maria framhävde att “Pedagogens roll är viktig”. Alla respondenterna framhöll att 
pedagogens förhållningssätt är avgörande för barnens lärande under boksamtalet. Alla 
respondenter var överens om att en av pedagogens uppgifter är att förbereda och planera 
boksamtalet genom att läsa boken och förbereda frågor. Sofia sa att pedagogen ska vara 
som en slags samtalsledare som styr och fördelar ordet. Det är också viktigt att vara 
medveten om hur man samtalar med barnen. Hon uttryckte “Ja, vi behöver reflektera 
mer över hur man samtalar tror jag”. Pedagogen ska vara inlyssnande och utgå från 
barnens intressen, erfarenheter och kunskaper, ansåg respondenterna. Det är också av 
vikt att pedagogen tycker att boksamtalet är roligt. Annica uttryckte “Min egen glädje 
och intresse speglar ju av sig”. 

 
Respondenterna nämnde fler uppgifter som ligger på pedagogen. Pedagogen ska bland 
annat vara flexibel och styra samtalet så att det finns en röd tråd som kan kopplas till 
boken. Pedagogens uppgift är att få barnen att lyssna på varandra och erbjuda aktiviteter 
och lekar som kan kopplas till bokens tema. Både Annica och Anna berättade att barnen 
ibland får rita efter boksamtalet. Annica berättade att när barnen ritar kan det visa sig att 
de har upplevt boken på varierande sätt och då är det viktigt att som pedagog lyfta 
olikheterna och förklara att vi tolkar saker och ting olika och inget är rätt eller fel. Anna 
berättade att barnen ritar vad som händer i boken och sedan får de berätta för henne vad 
de har ritat. Då får hon en förståelse för vilken nivå barnen ligger på och hur mycket de 
har uppfattat av texten. Hon förklarade: 
 

Där kan man också se tydligt om de ritar lite och berättar med 
väldigt korta meningar eller om de ritar mer detaljerat och berättar 
mer detaljerat. (Anna) 

 
Sofia och Maria belyste att pedagogens uppgift är att reflektera tillsammans med 
arbetslaget över barnens lärande. 
 
7.2 Boksamtalets betydelse för barns litteracitet 
7.2.1 Boksamtalets syfte 
När vi pratade med respondenterna om boksamtalets syfte uttryckte Sofia: 
 

Böcker läser vi och har alltid gjort inom förskolan och när vi  
ändå läser så känns det lite dumt att inte utnyttja situationen till  
att göra något mer av det här [...]. (Sofia) 

 
Hon tyckte att boken är ett bra verktyg för att främja barns språkutveckling men också 
för att lära sig andra saker. Annica berättade att fem procent av hennes anställning är 
avsatt för boksamtal. Hennes syfte med boksamtalen är att främja språket och 
kommunikationen mellan vuxna och barn och mellan barn och barn. Hon uttryckte 
“Man kan ha svårt att nå en del barn och då kanske man kan hitta något intresse i 
böcker”. Där Maria och Anna arbetar används boksamtal för att utveckla barnens ord- 
och läsförståelse och för att barnen ska bli intresserade av språk och läsning. 
 
7.2.2 Barns litteracitetsutveckling genom boksamtal 
När vi frågade respondenterna vilka litterära kunskaper de upplever att boksamtalen ger 
barnen hade de många svar. Alla respondenterna sa att barnens ordförståelse ökar. 
Förskolan som Annica arbetar på har ett stort fokus på läs- och skrivinlärning och 
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genom att barnen får se och höra skriftspråket under boksamtalet upplever hon att 
barnens ordförståelse ökar. Hon uttryckte “Man ser att de förstår vad man säger, att de 
förstår vad orden betyder”. Annica upplevde att barnen lär sig att återberätta och att 
deras meningsbyggnad blir större. Barnen går från att använda sig av treordsmeningar 
till fyraordsmeningar och så vidare. Det gör att barnen får ett bättre flyt i sitt språk, 
berättade hon. Annica upplevde att barnen ofta kopplar sina egna erfarenheter till 
bokens innehåll och det ansåg hon var betydelsefullt för att få ett bra samtal. Annica 
berättade att hon ibland har använt sig av kapitelböcker med de äldsta barnen på 
förskolan för att barnen ska fokusera mer på texten och skapa sig inre bilder istället för 
att bli serverad av bilderna i boken. Hon uttryckte “Då tycker jag att det är viktigt att 
man får skapa sig egna bilder och inte hela tiden se bilder”. 
 
Maria upplevde att boksamtalen ger barnen ett intresse för skriftspråket. Hon berättade 
att hon ofta ser barn som sitter och skriver av bokstäver och några barn kan till och med 
läsa enklare böcker för en kompis. Hon berättade också att barnen får ett större intresse 
för böcker vilket hon tyckte var viktigt. Hon framhöll att barn spelar mycket på 
lärplattor men “Vi får inte glömma den mänskliga kontakten”. Maria upplevde att 
boksamtalen ger barnen en förståelse för sagans struktur, hur den byggs upp från början 
till slut. Anna upplevde att barnen får ett utökat ordförråd och att de lär sig att 
återberätta. Hon uttryckte: 

 
Jag tror att de kommer att läsa mer koncentrerat och att de tänker 
mer på vad de läser i framtiden och inte bara läsrabblar när de  
kommer till skolan och ska läsa [...]. (Anna) 

 
Sofia upplevde att boksamtalen ger barnen: 

 
Kunskaper kring språket som till exempel ökat ordförråd,  
ordförståelse, innebörd i begrepp och uttryck, då vi  
tillsammans pratar om texten och diskuterar textens betydelse.  
Kunskaper om det vi läser. Böcker kan ju handla om allt från  
brandbilar till livet i en myrstack. Sen upplever jag att  
boksamtalen kan ge möjlighet att utveckla olika förmågor  
till exempel att återberätta, reflektera, samspela och kunna  
kommunicera om det som inte är här och nu, att göra kopplingar  
till sin egen erfarenhetsvärld eller till andra böcker. Under  
uppstyrda boksamtal finns det ju också möjlighet att utveckla sin  
förmåga att vänta på sin tur, lyssna på varandra och ställa frågor. (Sofia) 
 

7.2.3 Övriga kunskaper och förmågor som kan utvecklas genom boksamtal 
Som resultatet visar kan boksamtal utveckla många litterära kunskaper och förmågor 
hos barn. Men boksamtalet och samspelet med kamraterna och pedagogen kan även 
utveckla andra kunskaper och förmågor. Annica lyfte att barnen får lära sig att vänta, 
dels när någon annan pratar men också genom att låta kamraterna få tänka klart innan de 
behöver svara. De får lära sig att visa respekt och empati för sina kamrater när de 
samspelar under boksamtalet. Maria sa att boksamtalet kan användas för att ge 
barngruppen en känsla av samhörighet och att gruppen gör något tillsammans. Det kan 
också vara en stund för avkoppling. Maria berättade att barn får mycket intryck från sin 
omgivning och det kan vara svårt att sålla bland dessa intryck. Då kan det vara bra att 
koncentrera sig på en bok och på att lyssna på sina kamrater. Detta är något som även 
Sofia pratade om. Hon berättade att ibland när de läser är syftet med boken att barnen 
ska slappna av och fokusera på att lyssna. 
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8 Analys och diskussion 
Det resultat vi fick av intervjuerna använder vi för att besvara de frågeställningar vi 
valde att undersöka i vårt självständiga arbete. Här nedan presenteras vår analys och 
diskussion.  
 
8.1 Boksamtal som metod 
På den första frågeställningen om hur förskolepedagoger beskriver hur de arbetar med 
boksamtal som metod visar resultatet att små barngrupper, avskild miljö och gott om tid 
är avgörande för om det ska ske ett lärande vid boksamtalet. Respondenterna belyser 
vikten av att som pedagog vara förberedd och två av respondenterna poängterar att om 
man som pedagog vill ge barnen möjlighet att utveckla specifika förmågor behöver man 
ha ett syfte med boksamtalet. Här finns en likhet med vad Norling (2014) skriver i sin 
avhandling. Forskaren framhåller att pedagogen bör vara medveten om boksamtalets 
syfte, det bör ske i små barngrupper och tillfällena bör vara planerade, för att de ska bli 
bra lärandesituationer. Detta visar sig för oss som en organisatorisk fråga. För att 
boksamtalet ska kunna ske under de förutsättningar som både respondenterna och 
Norling uttrycker behöver det vara en prioriterad aktivitet i verksamheten. Kan det 
möjligen vara därför som resultatet visar en stor variation i hur ofta boksamtal 
förekommer i respondenternas verksamheter? 
 
När respondenterna pratar om vilken slags litteratur de väljer till boksamtalen uttrycker 
de vikten av att anpassa boken efter barnens intressen men också efter barnens språkliga 
förmåga. Samtidigt lyfter de vikten av att utmana barnen så att de utvecklar sina litterära 
kunskaper. Två av respondenterna väljer att gruppera barnen efter deras 
språkkunskaper. En tolkning av detta kan vara att det som pedagog är angeläget att ha 
kunskap om barnens språkliga förmåga så att barnen förstår innehållet i boken men 
också i diskussionerna runt boken. Samtidigt som det är viktigt att barnen blir utmanade 
att tänka i nya banor och får möjlighet att utveckla nya förmågor och kunskaper. Ett av 
våra teoretiska ramverk är det sociokulturella perspektivet om Vygotskijs teori om 
samspel och att barn utvecklas i sociala relationer (Säljö, 2014). Ett känt begrepp inom 
den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen som just handlar om att 
barn befinner sig på olika nivåer vad det gäller kunskaper och förmågor men att genom 
stöd och utmaningar av pedagogen kan barnet utvecklas vidare (a.a.). Detta går också att 
finna kopplingar till i tidigare forskning. Norlin (2013) framhåller att pedagogen ska 
välja litteratur som är tillräckligt komplicerad så att den utmanar barnen. Simonsson 
(2004) skriver att pedagogerna i hennes avhandling valde böcker baserade på 
barngruppens ålder och kunskap i läsförståelse. Forskaren menar att pedagogen kan 
använda både faktaböcker och bilderböcker, men att det är viktigt att barnen förstår 
texten annars kanske de tappar intresset och den röda tråden (a.a.). 
 
Förfarandet runt boksamtalen beskriver respondenterna på olika sätt. Antingen läser de 
böckerna först och pratar efteråt eller sker samtal och läsning parallellt. En respondent 
uttrycker att hon läser böcker på olika sätt beroende på vilket syfte hon har med att läsa 
boken. Respondenterna berättar att de använder sig av öppna frågor i samtalet för att 
barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sig. Detta lyfts fram av olika forskare. 
Både Norlins (2013) och Solstads (2015) avhandlingar grundar sig på observationer där 
läsmiljön var tillåtande mot barnen och där de uppmuntrades till att avbryta läsningen 
för att ställa frågor som intresserade dem och göra kopplingar till sin egen livsvärld. 
Pedagogen bör använda sig av öppna frågor och ha ett tillåtande förhållningssätt mot 
barnen (Solstad, 2015). Norling (2014) belyser vikten av att som pedagog backa lite och 
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inta en inlyssnande roll så att barnen får möjlighet att uttrycka sig. Något som vi tycker 
är intressant att diskutera är om utbildning och erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt 
påverkar pedagogens sätt i att arbeta stödjande till barnens litteracitetsutveckling. 
Samtliga respondenter i vår studie har erfarenheter av att arbeta språkutvecklande, vilket 
de gör i sina verksamheter på olika sätt. Tre av respondenterna har även utbildningar 
inom språk. Kanske detta tillsammans med ett intresse för böcker och språk påverkar 
hur de bemöter barnen och genomför boksamtalen? 
 
Förutom att använda sig av böcker som fysiskt medierande medel så använder två 
respondenter annat material under boksamtalen för att fånga barnens intresse. Det kan 
till exempel vara en lärplatta, ett pussel eller rekvisita. En av respondenterna berättar om 
tillfällen där boksamtal har utvecklats till lek och där pedagogerna har tillfört liknande 
material som finns i boken. Respondenten upplevde att barnens samspel och 
kommunikation utvecklades då barnen hade bokens handling som gemensam 
utgångspunkt i leken. Det kan relateras till det Solstad (2015) observerade i sin 
avhandling där samtliga leksekvenser tog sin utgångspunkt i bilderböckernas teman. 
Forskaren framhåller att leken gör boksamtalen meningsfulla för barnen och att de 
troligen får en djupare förståelse för bokens innehåll än om de endast skulle ha lyssnat 
på boken (a.a.). Vi tolkar det som att pedagogen behöver ha ett fantasifullt och tillåtande 
förhållningssätt under boksamtalen för att främja barnens litteracitetsutveckling.  
 
Resultatet visar att det är betydelsefullt att barnen känner sig delaktiga i boksamtalet. 
Respondenterna berättar att barnen bland annat får delaktighet genom att alla får komma 
till tals under boksamtalet. En respondent lyfter dock att det är viktigt att inte pressa 
något barn till att delta i samtalet, det är av vikt att vänta in barnet. En annan respondent 
förklarar att ju mer vana och trygga barnen blir desto mer diskuterar barnen och driver 
boksamtalet framåt med att ställa frågor och lyfta funderingar. Här finns likheter med 
vad Norlin (2013) och Solstad (2015) skriver. Norlin observerade att under boksamtalen 
var det både pedagogen och barnen som drev resonemanget framåt och hade inflytande 
över vad det samtalades om. Solstad observerade att pedagogen ibland kunde backa lite 
och precis som respondenten i intervjun framförde, kunde barnen driva samtalet framåt 
ju mer vana och trygga de blev (a.a.). 
 
Respondenterna belyser att pedagogens förhållningssätt är avgörande för lärandet hos 
barnen. Pedagogens roll är att vara en flexibel och inlyssnande samtalsledare som gör 
barnen delaktiga i boksamtalet. I en grupp finns många skilda uppfattningar och 
tolkningar och det är pedagogens roll att lyfta dessa olikheter så att barnen lär av 
varandra. En av respondenterna poängterar att pedagogen behöver reflektera över hur 
man samtalar med barnen. Detta kan relateras till tidigare forskning. För att vidga 
barnens resonemang och berika upplevelsen av boken bör pedagogen vara utmanande i 
det barnen uttrycker (Norlin, 2013). Pedagogen bör också inta barnets perspektiv så att 
hen kan vara ett stöd till barnets litteracitetsutveckling (Norling, 2014). Att arbeta 
stödjande gör en pedagog då boksamtalet sker utifrån ett demokratiskt perspektiv, där 
det är tillåtet att avbryta läsningen för att framföra sina åsikter och tolkningar (Solstad, 
2015). Resultatet i vår studie visar betydelsen av pedagogens syn på barnet som en 
kompetent medmänniska vars åsikter och tolkningar är betydelsefulla. 
 
8.2 Boksamtalets betydelse för barns litteracitet 
En del av syftet i studien var att undersöka vilken inställning förskolepedagoger har till 
boksamtalets betydelse för barns litteracitetsutveckling. Resultatet visar att samtliga 
respondenter anser att boken kan användas som ett verktyg för att främja barns 
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litteracitetsutveckling. Respondenterna är överens om att boksamtalet främjar barns 
ordförståelse. De nämner flera litterära kunskaper som barn får möjlighet att utveckla 
som till exempel meningsbyggnad, hörförståelse, ökat ordförråd, reflektion- och 
kommunikationsförmåga. Att barnen utvecklar sina förmågor ser respondenterna genom 
att barnen bland annat skriver bokstäver, läser enklare böcker och pratar mer avancerat. 
Här finns det likhet med vad flera forskare skriver om barns litteracitetsutveckling. Om 
barn får delta i boksamtal finns det möjlighet att barnen utvecklar flera litterära 
kunskaper som till exempel samtalsteknik, att återberätta, tolka illustrationer och text 
(Norlin, 2013 & Solstad, 2015). Samtal kring böcker, där barn får möta skriven text, kan 
hjälpa barn att utveckla sin språkliga medvetenhet samt bokstavskännedom, vilket kan 
ha stor påverkan på läsutvecklingen (Krantz, 2011). Boksamtalet bidrar till att barn får 
möjlighet till att skapa sig en uppfattning och förståelse om argumentationen och 
diskussionens konst i interaktion med andra (Björklund, 2008). Även Solstad (2015) 
nämner interaktionen mellan barnen. De barn som hade förförståelse av böckerna som 
diskuterades överförde gärna sina tolkningar till de som inte hade hört boken förut 
(a.a.).  
 
Både Norlin (2013) och Solstad (2015) lyfter att barnen utvecklar sin litteracitet genom 
att jämföra och dra kopplingar, dels till böcker men också till sin egen livsvärld. Det kan 
relateras till resultatet där två av respondenterna lyfter att barn kan utveckla sin litterära 
förmåga genom att göra kopplingar till sin egen erfarenhetsvärld och till andra böcker. 
En av respondenterna använder sig ibland av böcker utan bilder för att barnen ska 
fokusera mer på texten och skapa egna inre bilder. Precis detsamma belyser Simonsson 
(2004) i tidigare forskning där hon menar att det är en betydande litterär förmåga.  
 
Respondenterna berättar att boken används för att diskutera värdegrundsfrågor och för 
att främja rollek. Boksamtalet kan även utveckla andra förmågor och kunskaper hos 
barn som inte är direkt litterära som till exempel att visa respekt och empati för sina 
kamrater, att träna på att vänta på sin tur. Respondenterna berättar att boken även 
används i andra sammanhang till exempel som avslappning, när barnen behöver slappna 
av och bara koncentrera sig på att lyssna. I tidigare forskning kan vi ta del av 
Simonssons (2004) avhandling och som belyser samma som i resultatet. Boken kan ses 
som ett verktyg där lärande och språk knyts samman, men kan också utveckla flera 
färdigheter hos barnen. Det kan vara sociala förmågor som genom samspel med 
kamrater utvecklas som till exempel empati, respekt och att vänta på sin tur. Här finns 
en samstämmighet mellan respondenternas svar och tidigare forskning. Här kan vi som 
forskare se att boksamtal kan ge mer än litterära kunskaper hos barnen om pedagogen 
engagerar och fokuserar på flera områden utifrån barngruppens behov. 
 
8.3 Förslag på fortsatt forskning 
För fortsatt forskning vore det intressant utifrån vårt perspektiv att vid ett flertal 
tillfällen observera de intervjuade förskolepedagogerna under deras arbete med 
boksamtal. Då hade vi kunnat skapa en mer mångsidig bild om hur boksamtal fungerar 
som metod i förskolan för att främja barns litteracitetsutveckling. Vi hade också kunnat 
få en bättre inblick i hur pedagogerna organiserar verksamheten så att boksamtalen blir 
en prioriterad aktivitet bland allt annat som ingår i förskolans uppdrag. Vår studie 
grundar sig på pedagogernas uppfattningar och inställningar men det hade också varit 
intressant att ta del av barnens perspektiv genom att observera boksamtalen och även ta 
del av barnens åsikter och tankar genom intervjuer.  
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
Deltagande i en studie om förskolepedagogers uppfattningar av 
boksamtal samt vilka förfaranden som sker vid boksamtal för att 
främja barns litteracitetsutveckling. 
  
Vi är två studenter som går distansutbildningen på förskollärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö och samtidigt arbetar på förskola. Genom denna studie så 
hoppas vi på att få möjlighet att skapa förståelse för hur förskolepedagoger arbetar med 
boksamtal som metod i undervisningen samt hur förskolepedagoger uppfattar 
boksamtalets betydelse för barns litteracitetsutveckling. Det är något som intresserar oss 
båda och som vi vill undersöka. Därför har vi tagit kontakt med dig och ser nu fram 
emot att få träffas för en intervju. 
 
Studien är ett självständigt arbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 
förskollärare. Studien kommer att genomföras med fyra respondenter under maj-oktober 
2018. Intervjun kommer att beröra Din uppfattning och erfarenhet av boksamtal och 
dess betydelse för barns litteracitetsutveckling. Intervjun beräknas ta 45 minuter, och vi 
kommer till er förskola och intervjuar efter överenskommelse. Intervjun kommer att 
spelas in och skrivas ut i text. 
  
Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Redovisningen av 
resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 
presenteras som ett självständigt arbete. När självständiga arbetet är färdigt och godkänt 
kommer det att finnas i databasen DiVA portal. Inspelningarna och den utskrivna texten 
kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del 
av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 
  
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie? Har Du frågor 
om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss eller till vår handledare. 

Caroline Haglind Sellén ch222ga@student.lnu.se  070-5551184 
Anneli Persson  apeoy09@student.lnu.se  070-6848608 
Handledarens kontaktuppgifter: Lena Glaes- Coutts lena.glaescoutts@lnu.se 
0470-767206 
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Bilaga B Intervjufrågor 
 

● Kan du beskriva lite om dig själv?  
Följdfrågor: Kompetensutveckling? Erfarenhet inom yrket? 
Förskolans inriktning?       

● Kan du berätta lite varför du har valt att använda boksamtal? 
● Kan du beskriva hur ett boksamtal går till praktiskt? 
● Kan du beskriva lite hur du tänker när du planerar och förbereder boksamtalet? 
● Vad tror du är viktigt för att boksamtalet ska bli så bra som möjligt? Följdfrågor: 

Pedagogens roll? Grupperingar av barn? Miljö? Vilka åldrar? Vem eller vilka i 
personalgruppen ansvarar? 

● Hur mycket utrymme ges för boksamtal i er förskola? Följdfrågor: När? Tid?  
● Kan du berätta hur du samtalar med barnen under boksamtalet för att öka 

förståelsen för det lästa? 
● Hur möjliggör du som pedagog så att alla barnen blir delaktiga i boksamtalet? 
● På vilket sätt anser du att boksamtal kan hjälpa barnen att få förståelse för den 

lästa texten? 
● Vilken kunskap upplever du att boksamtalen kan ge barnen? 
● Kan du beskriva hur du ser att barnen tillägnar sig denna kunskap genom 

boksamtalen? 
            Är det något mer som du känner att du vill berätta om ämnet?
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