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Abstrakt 
 

Svensk titel: ”Barnböcker, det förtrollade landet” 

En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring val och arbete med barnböcker i 

förskolans verksamhet 

 

English title: “Children´s books, the enchanted land” 

A qualitative study on preschool teachers' thoughts on choice and work with children's 

books in preschool activities 

 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med 

barnböcker i förskolans verksamhet. Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar 

utformats, vad grundar sig förskollärarnas val av böcker på i förskolans verksamhet? 

hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolans verksamhet? samt vilka syften 

har förskollärarna med att använda barnböcker i förskolans verksamhet? Studien är en 

kvalitativ studie och bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på 

fyra olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett didaktiskt perspektiv samt 

ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att förskollärare besitter medvetna 

tankar som styr deras val av barnböcker i förskolans verksamhet samt hur det arbetar 

med barnböcker och att förskollärarna har tydliga syften med varför de använder 

barnböcker och läsning i förskolan. Resultatet visar att förskollärarna i studien har 

många liknande tankar kring barnböcker men att det även finns variationer kring hur det 

väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans verksamhet.  

 

Nyckelord  
 

Förskolan, Förskollärare, Barnböcker, Val av barnböcker, Arbete med barnböcker, Syfte 

med barnböcker, Gemensamma lästillfällen, Språkutveckling  
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Vi vill rikta ett tack till alla de som medverkat och hjälpt oss under studiens gång och 

gjort arbetet möjligt. Vi vill även tillägna ett tack till vår handledare Martin Gren och 

våra studiekamrater för stöttning under dessa veckor. Slutligen vill vi tacka våra 

fantastiska familjer som funnits där och underlättat för oss under under utbildningens 

gång så att vi kunnat slutföra våra studier och slutligen även detta arbete. TACK, ni är 
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1 Inledning 
 

”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det 

förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje.” Lindgren i Vi 

husmödrar 1956:10 

 

Barnböcker har alltid varit ett starkt intresse hos oss och är något som ligger oss varmt 

om hjärtat. Vi kan än idag minnas tillbaka till vår egen barndom där böcker haft en 

betydande roll och gett oss mycket glädje vilket fortfarande väcker positiva minnen. 

Simonsson (2004) belyser i sin forskning vikten att barn tidigt får bekanta sig med 

böcker och tidigt får möjlighet att skapa en positiv bild av barnböcker och dess 

funktion. Liknande tankar lyfter Edwards (2008) och nämner att barn genom litteratur 

får möjlighet att erfara många positiva aspekter, såsom utveckling av språk och 

ordförråd, gemenskap och samvaro med andra människor samt förmåga att kunna skapa 

inre bilder. Barnboken är ofta barns första möte med litteratur och kan vara början på en 

livslång och fantastisk värld. I relation till ovanstående resonemang kan det tänkas att 

förskolan tidigt kan bidra till att barn får uppleva barnböcker och dess magiska värld 

och tidigt får införskaffa positiva erfarenheter kring litteratur.  

 

Under utbildningens gång har vi genom arbete i olika förskoleverksamheter upplevt att 

det finns stora variationer kring hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker. 

Westlund (2012) nämner att det är av vikt att det finns ett medvetet förhållningssätt 

kring val av böcker i verksamheten som ser till barns erfarenheter och främjar för samtal 

och diskussioner. Liknande tankar speglas i följande citat. ”Det går inte att bara att ta en 

bok och läsa högt utan det måste finnas en tanke bakom valet av högläsningsbok” 

Heimer, 2016:18). Barnböcker kan anses vara ett vanligt förekommande inslag i 

förskolans verksamhet och vår upplevelse är att barnböckers fulla potential inte alltid 

kommer till uttryck eller väljs med en medvetenhet av förskollärarna. Av den 

anledningen kan det tänkas vara viktig att fördjupa sig vidare kring hur förskollärarna 

tänker gällande val och arbete med barnböcker i förskolan.  

 

Ytterligare aspekt som förstärker valet av ämne är att högläsning och samtal om 

litteratur numera står inskrivet i förskolans läroplan och därav är en del av vårt 

kommande uppdrag i rollen som förskollärare. Det är därav betydelsefullt att på bästa 

sätt kunna inkludera barnlitteratur i förskolans verksamhet. ”Barnen ska erbjudas en 

stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 

högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Skolverket 2018:8).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående vill vi därför med studien synliggöra hur förskollärare 

väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans verksamhet. Vi vill med studien 

synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans 

verksamhet för att kunna se om det finns medvetna tankar hos förskollärarna bakom 

deras val och arbete med barnböcker. Westlund (2012) belyser vikten av medvetna och 

väl planerade lästillfällen för att barns utveckling ska främjas på bästa sätt och menar att 

en avsaknad av medvetenhet gällande arbetet med barnböcker kan innebära sämre 

möjligheter för barns utveckling. I relation till Westlund (ibid.) kan det tänkas att en 

avsaknad av medvetenhet hos förskollärarna gällande barnböcker kan innebära att en 

del barn går miste om den värdefulla och magiska lärsituationen som böcker kan skapa.  
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2 Begreppsdefinitioner 
 

Under detta kapitel kommer betydelsefulla begrepp för studien att presenteras och 

definieras utifrån dess innebörd i studiens kontext. Intentionen är att ge läsaren en 

tydligare förståelse för studiens innehåll och dess syfte.  

 
2.1 Definition av begrepp  

 

Barnböcker  - I studien avser begreppet barnböcker böcker som är skrivna för 

målgruppen barn, men även övrig litteratur som används i förskolans verksamhet 

tillsammans med barnen.  

Lästillfällen - I studien avser begreppet lästillfällen alla de tillfällen där förskollärare 

och barn i förskolans verksamhet interagerar med varandra genom barnböcker.  

Arbete med barnböcker -  I studien avser arbete med barnböcker hur förskollärarna 

väljer att använda sig barnböcker i verksamheten, och hur barnböcker på olika sätt, och i 

olika sammanhang, kommer till uttryck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med 

barnböcker i förskolans verksamhet. 

 

Utifrån vårt syfte har nedanstående frågeställningar formulerats. 
 

o Vad grundar sig förskollärarnas val av böcker på i förskolans verksamhet?   

 

o Hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolans verksamhet? 

 

o Vilka syften har förskollärarna med att använda barnböcker i förskolans 

verksamhet? 
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4 Bakgrund 
 

Under detta kapitel kommer tidigare litteratur inom ämnet att lyftas. Litteraturen ämnar 

att ge läsaren en inblick kring vad en barnbok kännetecknas av samt vilka möjligheter 

barnböcker i förskolans verksamhet kan bidra med.   

 

 

4.1 Vad kännetecknar en barnbok? 

 

Synen på vad barnlitteratur är har under historiens gång skiftat och sett olika ut. Många 

av dagens klassiska barnböcker var från början inte riktade och skriva specifikt för barn 

(Kåreland 2013). Vad som idag kännetecknar en barnbok är böcker som är skrivna för 

barn och inte av barn. Vad som kännetecknar en barnbok är att texten inte är alltför tung 

samt att texten gärna får vara indelad i stycken för att undvika att texten blir för 

kompakt. Barnbokens meningsuppbyggnad och ord ska inte vara komplicerade utan ska 

vara anpassad för dess målgrupp (Nettervik 2004).  

 

4.2 Barnböckers möjligheter 

 

Edwards (2008) nämner att barnboken har många möjligheter och det är betydelsefullt 

att som förskollärare känna till vad barnböckers positiva egenskaper kan bidra med till 

barnen samt dess nytta i förskolans verksamhet. Den mest framträdande 

utvecklingsfaktorn som barnböcker kan bidra till är utveckling av språket. Författaren 

förklarar att i dagens samhälle är läsning och skrivning en viktig färdighet att besitta för 

att kunna fungera i vårt samhälle och ta del av den kommunikation och information som 

ständigt möter oss. Edwards (ibid.) menar att barnböcker är en viktig del för att barn ska 

kunna utveckla en språkfärdighet. Genom barnböcker får barn möjlighet att utveckla sitt 

ordförråd och därmed utveckla sitt språk vidare.  

 

Böcker kan även skapa lustfyllda stunder och kan bidra med underhållning till barnen 

där de får möjlighet att uttrycka känslor, såsom glädje och sorg. Böcker ger även barnen  

möjlighet att utveckla sin fantasi och kan bidra till att utveckla deras förmåga att 

processa egna bilder och tolkningar av berättelser och fenomen (ibid.). 

 

Heimer (2016) lyfter specifikt högläsning som ett viktigt redskap i förskolans 

verksamhet och anser att högläsning lägger en grund för barns förståelse för vad läsning 

innebär. Hon nämner att högläsning kan bidra till att barn får komma i kontakt med det 

skriftliga språket. Detta genom att böcker tenderar innehålla längre och mer utförliga 

förklaringar samt nya och varierande uttryckssätt och ord. Hon betonar vidare att 

högläsning tillsammans med barnen är ett positivt inslag i förskolans verksamhet och ett 

givande sätt att skapa intresse för böcker hos barnen. Högläsning kan även bidra till att 

barn får möjlighet att utveckla förståelse för berättelsers uppbyggnad och struktur. Hon 

nämner att böcker är uppbyggda med en tydlig början, mitt och slut och att barn genom 

högläsning får utveckla kunskap kring denna struktur, vilket kan vara gynnsamt att bära 

med sig vad det gäller sin egen läsutveckling.  

 

Heimer (ibid.) förklarar vidare att högläsning även kan vara en rik möjlighet gällande 

den sociala aspekten då högläsning tillsammans med barnen bidrar till gemenskap där 

frågor, funderingar och tankar kan delas och skapa värdefulla samtal och diskussioner. 

Högläsningsstunder tillsammans med barnen kan öppna upp för diskussioner som berör 
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känslor och empati för andra då böcker kan hjälpa oss att förstå vår omgivning utifrån 

andras perspektiv. Heimer (ibid.) uttrycker att barnboken och högläsning är en 

fantastisk möjlighet och ett bra redskap för att hjälpa barnen att kunna bearbeta olika 

händelser och känslor. Kåreland och Lindh-Munther (2005) nämner liknande 

resonemang angående hur barnböcker kan möjliggöra för barns bearbetning av känslor. 

De menar att det är ett bra verktyg för att kunna nå de barnen känner och deras specifika 

behov. De nämner att barnets behov kan vara en utgångspunkt vid valet av barnbok, 

detta för att kunna möta barnet på bästa sätt och boken kan då fungera som en 

inkörsport till ett visst ämne.  
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5 Tidigare forskning  
 

Under detta kapitel kommer tidigare forskning om hur förskollärare väljer ut och arbetar 

med barnböcker i förskolan samt syftet kring barnböcker att presenteras. Den tidigare 

forskningen anses relevant då den lyfter väsentliga aspekter i relation till studiens syfte 

och kan bidra till att skapa förståelse för det valda området. Forskningen kommer att 

kategoriseras under tre rubriker vilka är följande, val av barnböcker i förskolan, arbete 

med barnböcker i förskolan samt syfte med barnböcker i förskolan. Rubrikerna har valts 

då dessa tar utgångspunkt i våra frågeställningar och är därav relevanta i relation till 

studiens syfte.  

 

 

5.1 Val av barnböcker i förskolan 

Bartan (2018) har genomfört en studie som har för avsikt att undersöka vilka kriterier 

förskollärare anser är viktiga i val av barnböcker i verksamheten. Vilka böcker som 

väljs i förskolan visar sig ha en inverkan på hur barn förhåller sig till böcker i ett 

framtida perspektiv vilket är anledningen till att studien genomförts. Materialet till 

studien samlades in med hjälp av semistrukurerade intervjuer. Intervjufrågorna 

relaterade till böckernas fysiska egenskaper. Resultatet som framkommer i studien är att 

alla deltagande förskollärare anser att bokens kvalitet och hållbarhet är en viktig aspekt 

vid val av barnböcker. Likaså visar resultatet att böckernas storlek är en viktig faktor 

hos flertalet förskollärarna vid val av barnbok vilket speglas i följande citat av en 

deltagande förskollärarna i studien. "Jag väljer böcker i den storlek som barn bekvämt 

kan hålla" (Bartan 2018:191). Stor del av de tillfrågade i studien anser även att 

böckernas omslag samt bilderna i boken är viktiga aspekter att förhålla sig till i valet av 

barnböcker förskolan. Förskollärarna uttrycker vidare i studien att ett viktigt kriterium i 

val av böcker till verksamheten är att det finns ett samband mellan bokens bild och text. 

Vidare resultat i studien är att nästan alla medverkande förskollärare i studien ser till att 

böckerna som väljs i verksamheten ska innehålla karaktärer med ”rätt beteende” som 

visar lämpliga och ”rätt” saker för barnen. Stor del av de deltagande förskollärarna 

väljer även böcker där barns intressen tas i bekatande då de väljer böcker utefter vad 

barnen visar intresse för.  

Martucci (2016) har genomfört en studie som ämnar synliggöra hur gemensamma 

lästillfällen mellan förskollärare och barn i förskolan kan bidra till att utveckla barns 

språkliga förmåga att uttrycka och relatera till känslor. Materialet i studien samlades in 

med hjälp av observationer och videoinspelningar av gemensamma lästillfälle mellan 

förskollärare och barn. Ett resultat som framkom i studien är att samspelet mellan en 

boks text och bild är viktiga komponenter gällande val av barnböcker i förskolans 

verksamhet, vilket även Bartans (2018) forskning visar resultat på.  

Ett annat resultat framkommer i Arif och Hashims (2008) forskning som belyser vikten 

av bilder i barnböcker och nämner att välja böcker som endast består av bilder kan vara 

gynnsamt. Arif och Hashims studie syftar till att undersöka och få en ökad förståelse för 

hur barn förstår och skapar mening i böcker som endast innehåller bilder och ingen text. 

Vidare syfte är att utforska hur barn kan skapa berättelse utifrån endast bilder i böcker. 

Materialet som samlades in i studien bestod av observationer och videoinspelningar av 

ett barn som introducerades för böcker med endast bilder och där barnet utifrån den 

textlösa boken ombads att högt berätta om bokens innehåll.  
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Ytterligare resultat vilket Bartans (2018) forskning visar är att samtliga förskollärare 

medvetet efterfrågar böcker med ett vardagligt och lättförståeligt språk samt ett enkelt 

innehåll, för att göra det lättbegripligt för barnen. Martucci (2016) anser dock att det kan 

vara positivt att medvetet använda böcker med ett nyanserat och utvecklat språk, där 

ordens innebörd presenteras utifrån flera olika synonymer för att utveckla barns 

ordförråd samt utmana deras språkliga förmåga. 

Simonsson (2004) har genomfört forskning som syftar att bidra med kunskap om hur 

bilderboken används i förskolans verksamhet samt hur bilderboken kan skapa 

möjligheter för social interaktion. Studiens material har främst samlats in genom 

observationer och videoinspeningar. Ett resultatet som framkommit i studien visar att 

både förskollärare och barn är aktiva gällande val av vilka böcker som skulle läsas men 

att valet av bok i slutändan ändå tenderar att bli slumpvis, vilket speglas i följande citat 

ur studien. ”Förslag till böcker för lunchläsningen kom från både barnen och 

pedagogerna, men vilken bok som det till slut blev var även starkt beroende av t ex 

vilken bok som råkade hamna överst i högen då pedagogen samlade in böckerna i 

läsgrupperna” (Simonsson 2004:106). 

Beträffande val av böcker i förskolans verksamhet visar Bartans (2018) forskning att 

förskollärare vid val av böcker till stor del ser till vilka författarna är samt vilket 

bokförlag som givit ut boken. Förskollärarna förespråkar vid val av böcker till 

verksamheten böcker skrivna av författare som de är bekanta med sedan tidigare eller 

utgivna av kända bokförlag. Likande mönster visar även Simonsson (2004) i sin 

forskning och uttrycker att förskollärarna medvetet väljer böcker i verksamheten skrivna 

av välkända författare såsom Astrid Lindgren och Elsa Beskow, och tänker att dessa 

böcker signalerar god kvalitet med ett bra innehåll som är värdefullt för barnen.  

Simonssons (2004) studie visar även att det finns stora variationer kring utbudet av 

böcker i förskolans verksamhet och att detta kan ha en inverkan på vilken litteratur som 

kan väljas ut i verksamheten.  

5.2 Arbete med barnböcker i förskolan 

Martucci (2016) lyfter gemensamma lästillfällen som ett sätt att arbeta med litteratur i 

förskolan. Studien visar att gemensamma lästillfällen inkluderar samtal och 

diskussioner och att dessa oftast tar utgångspunkt i den lästa boken och att alla som 

deltar vid tillfällena är aktiva i samtalen. Resultatet visar att förskollärarna uppmuntrar 

barnen till delaktighet och återkopplar när barnen lyfter frågor eller tankar kring texten. 

Förskollärarna tillåter medvetet att läsningen stannar upp emellanåt för att samtala kring 

frågor som uppkommer eller tankar kring bokens innehåll för att utveckla barnets 

språkliga förmåga samt förmåga att uttycka känslor och tankar. Följande utdrag ur en 

dialog i studien visar exempel på ovanstående och hur förskolläraren under en lässtund 

samtalar med barnen.  

 
Lärare: Varför tror du att han var rädd? 

Ellie: För att katter jagar hundar 

Lärare: Katter jagar hundar? Är du säker? Varför gömmer han sig? 
Callum: Han är rädd för katten 

Lärare: Varför skulle han vara rädd för katten? Vad är det för något med katten 

som han skulle vara rädd för? 
Jaime: Hans klor 

(Martucci 2016:61).  
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Studiens resultat visar att förskollärarna inte har problem med att stanna upp i texten vid 

lästillfällena om det uppkommer frågor eller tankar, vilka förskollärarna då besvarar 

eller utvecklar vidare hos barnen.  

 

En forskning gjord av Damber (2015) syftar att beskriva och analysera högläsning i 

förskolans verksamhet. I studien har förskollärarstudenter genom observationer studerat 

hur högläsning kommer till uttryck och används i förskolans verksamhet. 

Förskollärarstudenterna studerade hur ofta högläsning användes, hur länge lästillfällena 

varade, om det förekom samtal vid dessa tillfällen och om det förekom något efterarbete 

kring högläsningen. Ett resultat som framkommit i studien är att samtal vid lästillfällen 

tenderar att ta utgångspunkt utifrån den lästa sagan då samtalets fokus oftast är på 

bokens innehåll och inte barns egna erfarenheter eller livsvärld. Detta är i likhet med 

Martuccis (2016) tidigare nämnda resultat där förskollärarna tillåter att läsningen 

stannar upp för samtal och frågar kring boken. Damber (2015) nämner dock i sin studie 

att förskollärare vid vissa tillfällen döljer bilderna under sagoboksläsningarna med 

syftet att barnen inte ska rikta för mycket fokus åt dessa när boken läses.  

 

Planerade lässtunder efter lunchen i förskolan framkom i Simonssons (2004) studie vara 

ett återkommande inslag i många förskoleverksamheter. Efter lunchen i väntan på att 

barnen ska bli färdiga med måltiden är det rutin att barnen ska sysselsätta sig med hjälp 

av litteratur och att dessa tillfällen är planerade även om förskollärarna inte är 

närvarande just då. Liknande resultat bekräftar även Dambers (2015) studie och visar att 

litteraturläsning är ett återkommande inslag i verksamheten och till största del sker 

dessa planerade tillfällen i anslutning till lunchvilan. Resultatet i studien tyder på att 

planerade litteraturtillfällen utöver lunchvilan mycket sällan kommer till uttryck i 

verksamheten.  

Damber (2015) beskriver biblioteksbesök som en aktivitet många förskolor gör i sitt 

närliggande område. Det nämns vidare att det finns bibliotek på förskolorna men att det 

finns en stor variation gällande huruvida uppdaterade och välfyllda dessa 

förskolebibliotek är och att intresset av att hålla dessa bibliotek aktuella skiljer sig åt. 

Besök på bibliotek är även något som Simonsson (2004) nämner och de två förskolorna 

som ingick i hennes studien besöker både förskolans egna bibliotek men även det stora 

stadsbiblioteket när tillfällen ges. Beträffande Simonssons (2004) studie skiljer sig dock 

förutsättningarna åt gällande möjligheterna att ta sig till stadsbiblioteket då avståndet till 

bilioteket skiljer sig åt, vilket resulterar i att förskollärarna som arbetar på förskolan 

med längre avstånd till stadsbiblioteket ibland åker dit utan barnen då det anses för 

stressigt och tidskrävande.  

5.3 Syfte med barnböcker i förskolan 

Norlings (2015) avhandling avser att utveckla kunskap om den sociala språkmiljön i 

förskolan i relation till olika aspekter såsom förskolepersonalens förhållningssätt och 

engagemang. Materialet består av intervjuer, observationer, enkäter samt 

videoinspelningar. Forskningen visar att det finns en medvetenhet och syfte hos 

förskollärarna att utmana barnens språkutveckling genom barnböcker och lästillfällena. 

Förskollärarna syftar att utveckla barnens ordförråd genom att bland annat läsa böcker 

med ett mer avancerat språk. Följande citat återger en förskollärares tankar kring 

ovanstående.  

Ibland kan man tänka att man ska hoppa över en del ord när man läser saga. Man 

tänker att det här förstår inte barnen. Då får man förklarar sig varje gång vad det är 
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för någonting, så de förstår. Som den lilla, lilla gumman och hennes lilla, lilla 

stäva. Det är nästan inga barn som vet vad stäva är för någonting. Men man kan 

ändå förtsätta att använda det ordet för tillslut så vet de det, att man inte tror att 

man måste förenkla orden (Norling 2015:75).  

Ovanstående citat visar att det finns ett syfte och en medvetenhet hos förskollärarna att 

böcker kan bidra till att utveckla barns ordförråd. Studien visar vidare att förskollärarnas 

syfte och synsätt gällande barnböcker i förskolan och hur de arbetar med barnen i 

litterära sammanhang i många fall står i relation till vilken utbildning samt vilka 

möjligheter till vilken kompetensutveckling de erbjuds. Studiens resultat tyder på att 

regelbunden kompetensutveckling gynnar barns lärande och uppmuntrar till samsyn i 

arbetslaget kring barns utveckling och läroplanens olika innehållsområden. Beträffande 

kompetens och kompetensutveckling i relation till barnböcker visar Dambers (2015) 

resultat att det förekommer brist på kompetens hos många förskollärare. Detta 

beträffande hur arbetet med barnlitteratur kan fortlöpa och utvecklas vidare samt hur de 

kan ge barnen möjlighet att vara aktiva vid lästillfällena.  

Martucci (2016) framhäver motsatsen och anser att förskollärarna besitter kompentens 

gällande gemensamma lästillfällen. Hon menar att förskollärare har ett medvetet syfte 

och förhållningssätt där barnen uppmuntras att vara aktiva deltagare i lässtunden och att 

syftet med detta är att uppmuntra barnen till samtal och språkutveckling. I Dambers 

studie (2015) framkommer att förskollärarna vanligtvis läser kring lunchvilan och att 

syftet vid dessa tillfällen ofta är att barnen ska får möjlighet att varva ned och vila. 

Följande citat av en förskollärare ur studien återger dessa tankar. ”Vi läser rutinmässigt, 

för att få lite lugn och ro efter lunchen. Språkutveckling är inte en del av projektet” 

(Damber 2015:272). Vidare resultat i studien är att dessa tillfällen till stor del är 

rutinmässiga i verksamheten och barnen är införstådda med att aktiviteten avslutas när 

boken är färdigläst och att barnen därav ofta väljer att gå iväg när boken är färdigläst.   

Arif och Hashims (2008) studie betonar vikten att använda böcker som endast 

inkluderar  bilder och menar att syftet med dessa är att främja barns läsutveckling, 

genom att de uppmuntrar barnen att själva skapa egna förståelser och tolkningar utifrån 

endast bilderna. Böcker utan text har för avsikt att uppmuntra barnen att vara aktiva och 

skapa egna berättelser utifrån bilderna som inte styrs av ett förutbestämt innehåll. Även 

Norlins (2013) studie visar vikten att låta barnen vara aktiva i lässtunderna och 

poängterar betydelsen att i rollen som pedagog vara lyhörd inför barnens frågor och 

funderingar. Detta ska främja för att barnböckerna ska syfta till att inbjuda barnen till 

samtal och diskussioner under läsningens pågående aktivitet. Norlins (2013) studie 

avser att genom observationer och intervjuer studera hur förskollärare och barn förhåller 

sig till bilderböckers innehåll och vilka didaktiska möjligheter dessa tillfällen innehåller. 

Studien utgår ifrån två bilderböcker och under lästillfällen med dessa böcker har det 

gjorts undersökningar på vad det är som sker mellan förskollärare och barn. Ett annat 

resultat framkommer i Dambers (2015) studie som visar att litteraturläsningen vid 

läsvilan inte tenderar att ha någon större pedagogisk intention eller målmedvetna 

språkstimulerande syften. Resultatet visar dock vidare att det finns gott om planerade 

språkstimulerande aktiviteter i verksamheten men att lästillfällena vid läsvilan inte hör 

till dessa trots att läsningen innehåller många möjligheter till språkutveckling.  
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5.4 Sammanfattning 

 

Gällande forskning kring val av barnböcker i förskolan visar tidigare forskning att 

förskollärare prioriterar och ser till olika kriterier vid val av barnböcker, såsom bokens 

kvalitet och hållbarhet, samspel och harmoni mellan text och bild samt bokens storlek. 

Flera forskningsresultat visar att förskollärare ser till bokens författare vid val av böcker 

och tenderar att välja böcker skrivna av välkända och bekanta författare. Ett flertal 

forskningsresultat visar att språket i barnböckerna är en viktig aspekt hos förskollärarna 

vid val av bok. Hur språket ska vara i en barnbok uppfattas dock olika då forskning 

visar att vissa efterfrågar ett vanligt och lättförståeligt språk och andra ett nyanserat och 

utvecklat språk. Tidigare forskning visar att val av barnböcker i förskolan många gånger 

tenderar att bli slumpvis även om både förskollärare och barn är delaktiga att välja 

böckerna.  

 

Tidigare forskning kring arbete med barnböcker i förskolan visar att gemensamma 

lästillfällen i förskolan är återkommande inslag i verksamheten. Flera forskare 

konstaterar att förskollärarna tillåter att läsningen stannar upp för samtal om tankar och 

frågor kring boken. Forskning visar att samtalen i samband med dessa lästillfällen oftast 

tar utgångsunkt i den lästa sagan och bidrar till givande konversationer. Tidigare 

forskning visar att biblioteksbesök är återkommande inslag i många 

förskoleverksamheter.  

 

Vidare visar tidigare forskning att förskollärares syfte och arbete med barnböcker i 

förskolan tenderar att stå i relation till deras utbildning och möjlighet till 

komptensutveckling. Flertal forskning visar att förskollärare besitter kompetens 

gällande arbete med barnböcker i förskolan och att dessa har ett tydligt syfte att 

uppmuntra till samtal och språkutveckling hos barnen. Forskningsresultat visar dock att 

lästillfällen vid lunchvilan främst syftar till att barnen ska få möjlighet att varva ned och 

vila utan någon pedagogisk intention.  
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6 Teoretiskt ramverk 
 

Under detta kapitel beskrivs studiens teoretiska ramverk. Studien utgår från ett 

didaktiskt perspektiv där didaktikens huvudfrågor, vad? hur? och varför? är i fokus 

samt även begreppet didaktisk relief. I det teoretiska ramverket förklaras vår definition 

av vad vi i studien menar med val, arbete och syfte med barnböcker i förskolan. Även 

ett sociokulturellt perspektiv tas i beaktande gällande studien samt begreppen, den 

närmaste proximala utvecklingszonen, scaffolding, mediering och appropriering. Dessa 

teorier och begrepp kommer vara till hjälp för att analysera och tolka resultatet.  

 

 

6.1 Didaktiskt perspektiv 

 

Begreppet didaktik härstammar ursprungligen från det grekiska ordet för undervisning, 

vilket är ”didaskein”. Didaktik handlar om undervisning och på vilka olika sätt denna 

organiseras och kommer till uttryck. Vidare innebär didaktik, förmågan att i dialog 

kunna överföra tankar och idéer till andra människor och skapa förutsättningar för att 

dessa ska mottagas på bästa sätt (Selander 2017).   

 

Inom didaktiken är tre grundfrågor framträdande, vilka benämns som vad? hur? och 

varför? (Wahlström 2016). Dessa är väsentliga frågor inom skolväsendet och för  

läraruppdraget, det vill säga vad är det som ska läras ut, hur ska detta läras ut, och varför 

är detta viktigt. Författaren (ibid.) menar vidare att det inte finns något givet sätt att 

tillämpa dessa frågor, som passar för alla undervisningstillfällen, eftersom varje 

undervisningssituation som skapas är unik, men att didaktikens tre grundfrågor kan 

hjälpa läraren att skapa lärtillfällen som är anpassade efter olika behov och 

förutsättningar. Liberg (2017) förklarar vidare att de didaktiska frågorna hjälper läraren 

att medvetengöra och motivera lärprocesserna som sker samt ge lärandet ett syfte.  

 

I denna studiens analysdel kommer tolkning att genomföras utifrån ett didaktiskt 

perspektiv med fokus på de didaktiska frågorna vilka är vad, hur och varför, i syfte att 

synliggöra förskollärarnas didaktiska förhållningssätt och motiv gällande barnböcker i 

förskolans verksamhet, till exempel med avseende på om det finns några medvetna 

tankar bakom val och arbete med barnböcker. 

 

I studien handlar den didaktiska vad-frågan vad förskolläraren väljer för böcker till 

lästillfällena med barnen och vad som ligger bakom dessa val. Med val av böcker avses 

vilka aspekter förskollärarna ser till och värdesätter i verksamheten och vad de grundar 

sina val på. Tidigare forskning visar att förskollärare ser till ett flertal olika aspekter vid 

val av barnböcker, till exempel bokens storlek, dess språk, och samspelet mellan text 

och bild. Frågan ”hur?” handlar i studien om hur förskollärarna väljer att arbeta med 

barnböcker i förskolans verksamhet, exempelvis hur lästillfällena organiseras och 

genomförs under och efter läsningen. Tidigare forskning visar att det finns olika sätt att 

arbeta med barnböcker i förskolans verksamhet exempelvis att samtala kring böcker 

både under och efter läsningen samt att dölja eller visa bilder under läsningen. Detta är 

exempel på vad vi menar med att arbeta med barnböcker, och aspekter som vi syftar att 

undersöka i vår studie. Den tredje didaktiska frågan ”varför?” avser i studien att 

synliggöra vilket syfte barnböcker har i förskolans verksamhet enligt förskollärarna och 

varför dessa används i verksamheten. Tidigare forskning visar att förskollärare kan ha 

olika syften med barnböcker och läsning i förskolans verksamhet, vilket till exempel 
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kan vara både språkstimulerande syfte men även utveckling av fantasi. Detta illustrerar 

vad som i studien avses med förskollärarnas syfte med barnböcker i verksamheten och 

vad vi fokuserar på. Genom att sätta vårt resultat i relation till dessa frågor kan vi 

synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans 

verksamhet och se om det finns några medvetna val samt vilka faktorer som ligger till 

grund för bokval, arbete och syfte med barnböcker i förskolan. 

 

Inom didaktiken framhävs även begreppet didaktisk relief vilket innebär att läraren 

genom de didaktiska valen hen gör framhäver vissa delar i undervisningen medan vissa 

hamnar i skymundan, och i en del fall exkluderas helt. Genom lärarens prioriterade val 

byggs en didaktisk relief upp, vilket blir en del av lärarens didaktiska 

undervsiningsdesign (Liberg 2017). Begreppet didaktisk relief kommer tillämpas i 

studiens analys för att kunna förklara och förstå förskollärarnas tankar och erfarenheter 

som påverkar deras val och arbetssätt. Detta är kopplat till den didaktiska reliefen 

eftersom förskollärare kan ha olika perspektiv och sätt att se på barnböcker i förskolans 

verksamhet, och de kan även utforma sin undervisning på olika didaktiska sätt. Den 

didaktiska reliefen kan därigenom ge en ökad förståelse för att förskollärare framhäver 

och prioriterar olika aspekter i arbetet med barnböcker. Detta gör att vissa faktorer 

framhävs mer än andra och att motiven till val och arbetet med barnböcker kan skiljas 

sig åt mellan olika förskollärare.  

 

6.2 Sociokulturellt perspektiv 

 

Säljö (2017) nämner att det sociokulturella perspektivet ursprungligen härstammar från 

Vygotskijs teorier om lärande, språk och utveckling. Inom det sociokulturella 

perspektivet anses lärande ske i interaktion mellan människor där språket och 

kommunikationen är särskilt betydelsefull. Författaren förklarar vidare att Vygotskij 

betonar sambandet mellan tanke och språk och att han menar att dessa hänger samman. 

Liknande tankar framgår av Säljö (2014) som poängterar att det är genom 

kommunikation med andra människor som vi utvecklar och lär oss, och att barn 

utvecklar språket i samspel med andra människor. Det sociokulturella perspektivet 

handlar om att människor lär tillsammans och i samspel med andra genom bland annat 

språket vilket är betydelsefullt för studien då arbetet med barnböcker i förskolan sker 

tillsammans och i samspel med både förskollärare och barn. Därför kan det tänkas vara 

viktigt att ha det sociokulturella perspektivet i beaktande i analysen då lärande och 

utveckling är social process som sker i interaktion med andra människor, vilket 

lästillfällena i förskolan är då dessa sker tillsammans med andra. Det kan även vara 

betydelsefullt att ha med det sociokulturella perspektivet då förskolläraren när de väljer 

böcker och planerar för lästillfällen gör det med utgångspunkt i sammanhang med flera 

människor.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet lyfts begreppet ”närmaste proximala 

utvecklingzonen”. Säljö (2017) förklarar vidare att Vygotskij talar om att människor 

aldrig blir fullärda utan är under ständig utveckling och att lärande är en ständigt 

pågående process under hela livet. Begreppet närmaste proximala utvecklingzonen 

beskriver Säljö (ibid.) innebär enligt Vygotskij att när vi människor har utvecklat en 

färdighet om något då även är på god väg att utvecklas vidare och behärska något nytt 

inom området, vilket är vad det närmaste proximala utvecklingszonen handlar om. Säljö 

(ibid.) förklarar vidare att Vygotskij menar att det är viktigt att anpassa lärsituationen 

utefter barnets kunskapsnivå. Anledningen är för att på en lämplig utvecklingsnivå 

kunna utmana barnet vidare utifrån vart de befinner sig kunskapsmässigt. Begreppet den 
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närmaste proximala utvecklingszonen kommer tillämpas i studiens analys för att 

möjliggöra en ökad förståelse för hur förskollärare väljer ut böcker och anpassar 

lästillfällena efter barnens behov och kunskapsnivå. Begreppet den närmaste proximala 

utvecklingszonen kan anses viktig att ha i beaktande i analysen då den kan tänkas hjälpa 

oss att förstå hur och varför förskollärarna väljer att genomföra arbetet med barnböcker 

på ett visst sätt och i vissa konstellationer.  

 

Begreppet scaffolding är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. Det 

innebär att en mer kunnig person, ger stöd och stöttar en annan person, för att personen 

så småningom ska kunna utveckla en färdighet eller förmåga att behärska och klara sig 

självständigt utan stöd från den mer kunniga. Det kan liknas vid en ställning som den 

mer kunniga personen skapar åt barnet, i syfte att barnet ska kunna ta sig vidare i sin 

utveckling för att därefter inte behöva stöd alls (ibid.). I analysen är tanken att begreppet 

kan vara till hjälp för att förstå hur lärarna skapar och tänker kring hur de arbetar och 

stöttar barnen i arbetet med böcker.  

 

Ett annat centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Mediering 

handlar om att vi människor använder olika redskap när vi förstår och samspelar med 

vår omvärld. Människor använder två olika typer av redskap vilka är språkliga och 

materiella redskap och att dessa måste samspela för att utveckling ska kunna ske (ibid.). 

I studiens analys kan begreppet vara till hjälp för att förstå betydelsen och sambandet 

mellan böckerna i rent fysisk bemärkelse i relation till det arbetet som sker i samband 

med böckerna såsom samtal och diskussioner.  

 

Ytterligare centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är appropriering. Begreppet 

innebär att människor i samspel med varandra och sin omvärld tillämpar olika kulturella 

redskap för att tillägna ny kunskap. I samtal och interaktion med andra människor 

tillämpas ständigt nya tankar och perspektiv och på så sätt skapas vår egen förståelse av 

vår omvärld (ibid). Begreppet kommer tillämpas för att förklara och synliggöra hur 

förskollärarna genom samtal kan bidrar till att barnen får utveckla deras tankar och 

skapa sin egen uppfattning genom att synliggöra nya perspektiv och infallsvinklar 

tillsammans med flera barn.   
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7 Metod 
 

Syftet med studien har varit att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med 

barnböcker i förskolans verksamhet. Studien har ämnat undersöka hur förskollärare 

tänker kring val och arbetet med barnböcker samt barnböckers syfte i förskolans 

verksamhet, för att se om det finns medvetenhet kring detta. I metodkapitlet redovisas 

de metoder som legat till grund för genomförandet av studien. Första området som 

presenteras är metodval och materialinsamling, där kvalitativ forskningsmetod samt 

semistrukturerade intervjuer beskrivs och sätts i relation till studien. Andra området som 

lyfts är urval där subjektivt urval samt bekvämlighetsurval förklaras och relateras till 

studien. Det tredje området, vilket nämns som genomförande, beskriver 

datainsamlingens tillvägagångssätt. Därefter beskrivs området bearbetning av material 

vilket förklarar hur det insamlade empiriska materialet kommer att behandlas med hjälp 

av en innehållsanalys. Slutligen avslutas metodkapitlet med en diskussion angående 

studiens överförbarhet, tillförlitlighet och trovärdighet samt en förklaring till de fyra 

forskningsetiska principerna och hur dessa tagits i beaktande gällande studien. 

 

 

7.1 Metodval  

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Studiens fokus har varit att 

synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans 

verksamhet på ett djupare plan. Vår studie har syftat att nå djupare kunskap kring ämnet 

och är småskalig då den involverat endast ett fåtal intervjupersoner samt färre och mer 

djupgående intervjufrågor.  Denscombe (2018) förklarar att kvalitativ forskning tenderar 

att användas vid djupgående samt småskaliga studier och innebär ingående 

beskrivningar av ett fenomen vilket är i likhet med vår studie och stärker vårt val. 

För att skapa ett empiriskt underlag och få svar på det studien ämnat undersöka har 

intervju valts som forskningsverktyg. Denscombe (ibid.) nämner forskningsintervjuer 

som forskningsverktyg för att samla in data och beskriver att forskningsintervjuer har 

fokus på människors åsikter och vad de säger sig göra. Syftet är att synliggöra hur 

förskollärare tänker kring barnböcker och sätts det i relation till Denscombes (2018) 

beskrivning av forskningsintervjuer kan det tänkas vara en lämplig metod i vår studie. 

Detta då vi vill nå kunskap kring deras tankar om barnböcker och genom dessa 

intervjuer kan det tänkas att deras uppfattningar om hur de säger sig arbeta och se på 

barnböcker kommer till uttryck på ett djupare plan, vilket innebär att kvalitativ metod 

lämpar sig för denna studie.  

7.2 Datainsamling 

I studien har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Frågor till intervjuerna förbereddes 

i förväg och frågorna som ställdes var öppna och uppmuntrade på så vis förskollärarna 

att svara mer utvecklat än enbart ja eller nej. Intervjufrågorna i studien har utformats 

utifrån våra tre forskningsfrågor där fokus varit på att synliggöra hur förskollärarna 

väljer ut och arbetar med barnböcker samt deras syfte. Utifrån dessa tre 

forskningsfrågor har sedan lämpliga intervjufrågor utformats under varje 

forskningsfråga som berör den specifika frågan. Det med anledning att säkerställa att 

det fanns frågor som möjliggjorde för att det insamlade materialet skulle vara tillräckligt 

för att ge svar på det studien ämnat undersöka. När intervjufrågorna formulerades togs  

det teoretiska ramverket i beaktande genom att frågorna influerades av ett didaktiskt 
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samt ett sociokulturellt perspektiv. Intervjufrågorna (se bilaga C) har präglats av vår 

definition av vad val, arbete och syfte med barnböcker innebär vilket har beskrivits mer 

utförligt i det teoretiska ramverket. 

Denscombe (2018) beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att i förväg 

förbereda frågor som ska ligga till grund för intervjun. Dessa frågor bör ha en öppen 

formulering som möjliggör för respondenten att ge mer utvecklande svar. Det är 

betydelsefullt att det finns en flexibilitet kring frågornas ordningsföljd samt en 

möjlighet att kunna ändra frågornas utformning och anpassa följdfrågorna utefter de 

svar som uppkommer. Denscombes (2018) resonemang har tagits i beaktande gällande 

våra intervjufrågor som inte har varit slutna eller styrda utan har präglats av möjlighet 

till följsamhet utefter den intervjuade. Anledningen har varit att främja för så 

utvecklande svar som möjligt, men även för att kunna följa och möta de intervjuades 

svar.  

7.3 Urval 

 

I studien har fyra utbildade och legitimerade förskollärare på fyra olika förskolor i södra 

Sverige intervjuats. De olika förskolorna hade i verksamheterna alla ett förskolebiliotek. 

Valet att använda fyra olika förskolor i studien har haft sin grund i att det på så vis kan 

framkomma fler variationer än att endast välja en och samma förskola. Förskolornas 

bibliotek har varit utformade på olika sätt, och innehållet och utbudet har skiljt sig åt 

beroende på verksamheternas förutsättningar och förhållningssätt. Valet att intervjua 

fyra legitimerade förskollärare har haft sin grund i att dessa personer genom sin 

utbildning besitter kunskap kring barnböcker, samt hur det kan användas i 

verksamheten.  

Denscombe (2018) beskriver subjektivt urval som en urvalsprocess, vilket innebär att 

forskaren medvetet väljer intervjupersoner som anses besitta kunskaper kring det valda 

ämnesområdet. Ovanstående resonemang har satts i relation till studiens syfte och 

därför har det subjektiva urvalet ansetts som en lämplig urvalsprocess. Detta för att 

främja för god kvalitet på det empiriska underlaget som relaterat till det som studien 

önskat undersöka. Denscombe (ibid.) lyfter bekvämlighetsurval som en urvalsmetod 

vilket innebär att forskaren väljer det som anses mest tillgängligt. I relation till studiens 

tidsomfattning har därför närliggande förskolor valts vilket har kunnat relaterats till ett 

bekvämlighetsurval.   

De deltagande förskollärarna benämns i studien med olika siffror från ett till fyra. En 

kort förklaring ges nedan om hur länge de olika förskollärare har arbetat som 

förskollärare i förskolans verksamhet. 

Förskollärare 1: Arbetat cirka 25 år som förskollärare. 

Förskollärare 2: Arbetat cirka 27 år som förskollärare.  

Förskollärare 3: Arbetat cirka 30 år som förskollärare.  

Förskollärare 4: Arbetat cirka 36 år som förskollärare.  
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7.4 Genomförande 

 

Ett missiv har skickats ut till de förskollärare som valts ut till studien med en förfrågan 

om deltagande samt beskrivning av studiens syfte (Se bilaga A). När de tillfrågade för 

intervjun gett sitt godkännande och tackat ja till deltagande bestämdes var och när 

intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna ägde rum på det utvalda förskolorna. 

Inledningsvis fick de intervjuade personerna ta del av ett dokument med information om 

studien och dess syfte samt hur de etiska aspekterna skulle tas i bektande. 

Intervjupersonerna fick därefter skriva under och godkänna sitt deltagande innan 

intervjuerna påbörjades (Se bilaga B). Vid intervjutillfället avsattes ungefär fyrtio 

minuter till intervjun. Anledningen till den avsatta tiden var för förskollärarna skulle få 

en uppfattning om intervjuernas tidsomfattning och kunna planera därefter för att inte 

behöva känna sig stressade.  

Forskarna i studien har tagit lika stort ansvar för intervjuernas genomförande och 

därmed genomfört två intervjuer vardera.  Intervjuerna genomfördes med en 

förskollärare i sänder och dessa spelades in med ljudupptagning. Valet att spela in 

intervjuerna med ljudupptagning har ansetts gynnsamt för att undvika att gå miste om 

värdefulla detaljer och möjliggöra för att kunna lyssna flera gånger. Denscombe (2018) 

nämner personliga intervjuer som en intervjuform. Personliga intervjuer karaktäriseras 

av att dessa endast består av två personer, forskaren och respondenten. En fördel med 

personliga intervjuer kan vara att materialet är lätt att härleda då informationen som 

framkommer med säkerhet kan härledas till en informant. Vidare positiv aspekt som 

lyfts gällande personliga intervjuer är att materialet vid bearbetning är enklare att 

hantera då endast en person ska urskiljas i det empiriska materialet. I studien har tagit de 

positiva aspekterna av personlig intervju tagits i beaktande och utifrån det har en 

förskollärare i sänder intervjuats. Ännu en viktig aspekt som togs i beaktande 

beträffande intervjuerna är att dessa genomfördes i ett avskilt rum utan yttre störande 

faktorer. Anledningen till det var att både respondent och forskare skulle kunna hålla 

fokus på intervjun och kunna uppfatta det som sades.  

Intervjufrågorna i studien var öppet utformade för att inbjuda till längre och utvecklade 

svar. En fördel med att använda öppna frågor kan vara att dessa inte upplevs uppmuntra 

till specifika svar som anses rätt eller fel samt att öppna frågor i större utsträckning 

tenderar att vara värderingsfria. Kihlström (2007) belyser vikten av öppna frågor då 

dessa inte tenderar att styra de intervjuade mot ett specifikt svar. Detta var aspekter som 

togs i beaktande gällande vårt val att använda öppna frågor i intervjuerna. De 

intervjuade fick tillgång till intervjufrågorna en dag innan intervjutillfället. Anledningen 

till att de intervjuade fick tillgång till frågorna i förväg var på grund av att de 

intervjuade personerna skulle få möjlighet att förbereda sig innan, vilket ytterligare kan 

tänkas ha uppmuntrat till djupare och mer utvecklade svar.  

7.5 Bearbetning av data 

 

Efter intervjuerna fick respondenterna se så att deras svar uppfattats rätt genom att 

forskaren kortfattat gick igenom svaren med de intervjuade. Denscombe (2018) lyfter 

begreppet respondentvalidering och förklarar innebörden med att forskaren kan 

återkoppla det uppfattade materialet till respondenten för att möjliggöra för 

respondenten att kunna kontrollera och godkänna så att svaren uppfattats korrekt och i 

enlighet med vad respondenten velat förmedla. Vårt val att använda 

respondentvalidering ansågs gynnsamt och har bidragit till att studien hållt en god 
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kvalitet. Intervjuerna transkriberades sedan för att lättare kunna kategorisera svaren i 

relation till syfte och frågeställningar. Denscombe (2018) lyfter att transkribering 

underlättar när data ska jämföras och för att lättare finna detaljer. Med det som 

utgångspunkt har intervjuerna därför valts att transkriberas.  

 
7.5.1 Metod för analys 

Efter transkriberingen har en innehållsanalys av resultatet genomförts. Enligt 

Denscombe (2018) kan en innehållsanalys tillämpas på vilken text som helst. Analysen 

av innehållet innebär att bryta ned texten i mindre delar och sedan kategorisera dessa. 

Det är av vikt att forskaren är medveten om vad som intresserar hen och vad hen letar 

efter i det empiriska resultatet. Detta är i likhet med vår valda metod för analys. Vårt 

resultat i form av intervjusvar bröts ned i mindre enheter då det kategoriserades utefter 

studiens frågeställningar och vad vi angett i vårt teoretiska ramverk. I det teoretiska 

ramverket har definitioner av vad vi avser med val, arbete och syfte med barnböcker i 

förskolans verksamhet beskrivits. Detta har utgjort grunden för vår innehållsanalys då 

dessa definitioner varit aspekter som vi letat efter i det empiriska materialet. Det 

empiriska materialet har kategoriserats utifrån frågeställningarna och våra definitioner 

av val, arbete och syfte med barnböcker. Genom att kategorisera materialet utifrån våra 

frågeställningar och definitioner av vad vi menar med val, arbete och syfte med 

barnböcker har vi analyserat och urskiljt relevanta delar i materialet som svarar upp till 

studiens syfte och det studien ämnat undersöka. I resultatet beträffande val av 

barnböcker har fokus varit på att urskilja och bryta ner materialet utefter vilka aspekter 

förskollärare ser till och värdesätter vid val av böcker. Under kategorin val av 

barnböcker har det empiriska materialet sedan delats in i underkategorier vilka har varit 

framträdanden teman. Dessa underkategorier är, utifrån vems initiativ väljs 

barnböckerna i verksamheten ut, val av bok utifrån bokens fysiska utfromning och val 

av bok utifrån bokens struktur och innehåll. Gällande arbete med barnböcker har fokus 

varit på att urskilja hur förskollärare arbetar med barnböcker både under lästillfällena 

men även efter. Även under denna kategori har det empiriska materialet delats in i 

underkategorier som varit framträdanden teman. Dessa är, under vilka tillfällen läser 

förskollärarna för barnen, arbetet med barnboken under lästillfället och arbetet med 

barnboken efter lästillfället. Beträffande syftet med barnböcker i förskolan har fokus 

varit att synliggöra förskollärarnas intentioner med att använda barnböcker i förskolan 

och vad förskollärarna anser att böcker kan bidra med till barnen. Likaså har det 

empiriska materialet under denna kategori delats upp i underkategorier som varit 

framträdande teman. Dessa är, barnböcker för språkutveckling, barnböcker och läsning 

som avkoppling och barnböcker för utveckling av fantasi och förståelse.  

Tidström och Nyberg (2012) tar upp att en innehållsanalys tillhör en av det vanligare 

analysmetoderna för kvalitativa forskningsansatser. Författarna nämner att det är 

lämpligt att dela in materialet i övergripande kategorier för att sedan kunna urskilja 

eventuella underkategorier till dessa. Författarna förklarar vidare att det är positivt att 

styrka resultatet med relevanta citat. Ovanstående har tagits i beaktande i vår studie då 

de presenterade resultatet har delats upp i kategorier och sedan har lämpliga 

undergrupper presenterats. Studiens resultat har kontinuerligt stärkts med relevanta och 

talande citat. Därefter diskuterades och analyserades det empiriska materialet i relation 

till relevanta teorier och begrepp samt tidigare forskning för att syfte och 

frågeställningar har kunnat besvaras.  
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7.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Begreppet trovärdighet i relation till kvalitativ forskning handlar enligt Denscombe 

(2018) om forskningen fokuserat på relevanta aspekter i relation till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Trovärdighet handlar om att studiens samtliga delar och 

tillvägagångssätt har ett genomgående samband och har som avsikt att svara upp till 

studiens syfte och det som studien tänkt undersöka. Det teoretiska ramverket och 

forskningsfrågorna har varit utgångspunkt för intervjufrågornas utformning. Detta för 

att möjliggöra för ett det insamlade materialet ska kunna svar upp till syftet och att 

studiens delar ska häng samman då målsättningen har varit att dess olika delar ska ha ett 

samband och vara relevanta i relation till det studien ämnat undersöka. Denscombe 

(2018) förklarar att forskaren har möjlighet att återkoppla till respondenten för att 

avstämma att forskaren uppfattat svaren korrekt vilket kallas respondentvalidering. Efter 

genomförda intervjuer har respondenterna fått möjlighet att se över svaren så att dessa 

uppfattats korrekt och stämmer överens med de svar som de önskat förmedla. Det kan 

tänkas stärkt studiens trovärdighet då respondentvalideringen minskat risken för 

missuppfattningar och bidragit till att det empiriska materialet varit av korrekt 

uppfattning. Vårt val att använda respondentvalidering ansågs vara gynnsamt och 

bidragit till att studien hållt en god kvalitet. 

Denscombe (ibid.) lyfter att tillförlitlighet i relation till kvalitativa studier fokuserar  på 

om materialet samlats in på ett objektivt och värderingsfritt sätt. För att öka studiens 

tillförlitlighet formulerades öppna frågor inför intervjuerna och syftet med det har varit 

att respondenten inte skulle påverkas av att ge önskvärda svar eller svara i en viss 

riktning.  

Begreppet överförbarhet innebär i vilken omfattning ett resultatet kan överföras och 

användas till andra studier (ibid.). I relation till studien kan det tänkas funnits möjlighet 

till en viss överförbarhet. Studiens tillvägagångssätt samt intervjufrågor skulle möjligen 

kunnat överföras till liknande studier. Däremot kan det anses att resultatet inte haft 

någon större överförbarhet då studiens resultat med stor sannolikhet skulle fått ett annat 

utfall om studien gjordes om. Detta då studiens resultat till stor del varit beroende av 

dess kontext och respondenternas olika erfarenheter och tankar och med det i åtanken 

har studiens överförbarhet gällande resultatet kunnat diskuteras.  

7.7 Etiska överväganden 

 

Enligt vetenskapsrådet (2017) har etiska aspekter och etiska riktlinjer en betydande roll 

för vilken kvalitet en forskning har. Vetenskapsrådet (2011) lyfter fyra forskningsetiska 

principer som är viktiga att beakta gällande forskningsstudier. Dessa är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet. 

Informationskravet innebär att respondenterna tilldelas information om studiens syfte. 

Konfidentialitetskravet innebär att inga namn synliggörs i studien och att 

respondenterna därmed får vara anonyma. Nyttjandekravet innebär att materialet endast 

används i utbildningssyfte. Den sista etiska principer är samtyckeskravet vilket syftar 

till att respondenterna informeras om att deltagandet är frivilligt (Björkdahl Ordell 

2007).  

I vår forskning har det varit av vikt att beakta dessa principer, dels för att säkerställa 

respondenternas trygghet men även för att hålla god kvalitet på 

forskningen. Informationskravet togs hänsyn till genom att respondenterna informerades 
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om forskningens syfte genom ett missiv som skickats ut. Missivet innehöll information 

om hur studien tagit hänsyn till de fyra huvudkraven. Missivet innehöll även 

information om respondenternas rättigheter beträffande undersökningen och studien 

samt kort information om forskarna bakom studien. 

Respondenternas personuppgifter har skyddats genom anonymisering samt deras och 

verksamheternas namn vilket innebär att konfidentialitetskravet har beaktats. Materialet 

som samlats in har endast använts i studiens syfte och därigenom synliggjordes 

nyttjandekravet. Deltagandet i studien har varit frivilligt och förskollärarna fick innan 

intervjuerna påbörjades skriva under en blankett angående deras godkännande att delta i 

studien och på så sätt har samtyckeskravet tillämpats.  
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8 Resultat och analys 
 

Under detta kapitel kommer studiens resultat i relation till studiens syfte att presenteras. 

Resultatet har delats in och presenterats utefter studiens tre forskningsfrågor. Dessa är 

val av barnböcker i förskolans verksamhet, arbete med barnböcker i förskolans 

verksamhet samt syfte med barnböcker i förskolans verksamhet. Dessa har präglats av 

vår defintion av begreppen, vilket nämns i det teoretiska ramverket. Varje 

resultatområde kommer att avslutas med en analys där studiens resultat sätts i relation 

till studiens tidigare forskning samt valda teorier och begrepp.  

 

8.1 Val av barnböcker i förskolans verksamhet 
 

Under detta område kommer resultat att presenteras gällande vad förskollärare säger sig 

grunda sina val av barnböcker på i förskolans verksamhet. Under området synliggörs 

resultat gällande vad förskollärare ser till, och vilka aspekter de anser är viktiga i val av 

barnböcker till lästillfällena och till verksamheten. Resultatet har delats in tre 

underkategorier vilka har varit framträdande teman i resultatet. Dessa är, utifrån vems 

initiativ väljs barnböckerna i verksamheten ut, val av bok utifrån bokens fysiska 

utformning samt val av bok utifrån bokens struktur och innehåll.  

 
8.1.1 Utifrån vems initiativ väljs barnböckerna i verksamheten ut 

 

Ett resultat som framkom var att samtliga av förskollärarna uttryckte att både 

förskollärarna och barnen var aktiva gällande val av vilka böcker som användes vid 

lästillfällena, dock menade de att de ibland var barnen som valde bok och ibland valde 

förskollärarna medvetet bok. Samtliga förskollärare uttryckte att barnen valde böcker 

främst vid de spontana lästillfällena och att förskollärarna till större del valde böcker vid 

de planerade lästillfällena, vilket speglas i citatet nedan.  

 
Det är ju både och, spontana lästillfälle är det oftast barnen som väljer. Men det 

kan vara jag som gör också, att jag känner att nu ska vi sätta oss och läsa här. Sen 

när jag väljer böcker för att verkligen läsa vid ett planerat tillfälle med barnen då är 

det jag som medvetet väljer en bok (Förskollärare 1). 
 

Ovanstående citat visar att det både var förskollärare och barn som valde böcker till 

lästillfällena i förskolan, men att böckerna till de spontana lästillfällena tenderade att i 

större utsträckning väljas av barnen och de planerade av förskollärarna. Samtidigt 

uttryckte förskolläraren att även hen kan välja böcker vid de spontana tillfällena 

beroende på situationen.  

 

Vad det gäller val av böcker till verksamheten uttryckte samtliga förskollärare att de 

fanns ansvariga förskollärare på varje förskola som hade hand om biblioteket och dess 

utbud av böcker. De ansvariga för biblioteket såg till att det fanns ett stort utbud av 

böcker i biblioteket och hade möjlighet att köpa in och välja de böcker som skulle 

finnas i biblioteket. Nästan alla av förskollärarna uttryckte att de ansvariga för 

biblioteket tog emot förslag och önskemål från personalen gällande vilka böcker som 

efterfrågades när det skulle köpas in vilket förskollärarna i studien ofta hade önskemål 

kring, vilket uttrycks i följande citat. ”Varje avdelning fick önska och beställa så vi fick 

en 65 böcker eller något” (Förskollärare 3). Resultatet visar dock att endast en 
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förskollärare inkluderar barnens önskemål vid inköp av nya böcker, vilket framkommer 

i följande citat. 

 
Ibland kommer det ut att hon som är biblioteksansvarig ska köpa in böcker och då 
pratar hon med barnen och personalen, hon har haft så kallade barnråd då hon har 

pratat med barnen om vilka böcker som ska köpas in (Förskollärare 2).  

 

Föregående citat visar att förskollärarna hade möjlighet att påverka vilka böcker som 

köps in till verksamheten utefter önskemål och specifika tankar. Även barnen fick 

möjlighet att uttrycka sina åsikter och önskemål gällande vilka böcker som ska finnas i 

verksamheten. Ett annat resultat som framkommit gällande initiativ till val av 

barnböckerna i förskolan var att endast en förskollärare uttryckte att de lyssnade till 

vårdnadshavarnas önskemål när det valde böcker i verksamheten. Förskolläraren 

uttryckte att vårdnadshavarna ibland hade önskemål om specifika böcker såsom språk 

vilket togs i beaktande vid val av barnböcker, dessa tankar återges i ett citat nedan.  

 
Ibland kan våra föräldrar komma och ge förslag på böcker på deras specifika språk, 
inne hos oss så har vi ett barn där föräldrarna pratar isländska och vi hade inga 

böcker på isländska så då sa vi till den biblioteksansvarige och undrade om inte 

hon kunde köpa in böcker på isländska eftersom föräldrar hade frågat efter det, så 
det är ju på föräldrarnas intitiativ med och sen får de ju gärna låna härifrån med 

(Förskollärare 2).  

 

I ovanstående citat synliggörs en samverkan mellan vårdnashavare och förskollärare 

gällande val av barnböcker i verksamheten där vårdnashavarna har möjlighet till 

inflytande vad det gäller verksamhetens utbud av barnböcker.  

 
 

8.1.2 Val av bok utifrån bokens fysiska utformning 

Ett resultat som framkommit beträffande hur förskollärare förhåller sig till och väljer 

böcker utefter bokens fysiska utformning är att hälften av förskollärarna ansåg att 

bokens kvalitet och storlek var något de tog i beaktande när de valde böcker. Gällande 

bokens storlek uttryckte hälften av förskollärarna att det var en viktig aspekt att förhålla 

sig till när de valde bok. Förskollärare 1 uttryckte att hen föredrog mellanstora böcker, 

detta då de var bekvämast att hålla i och menade att alltför stora böcker var lite 

otympliga samt att alltför små böcker kunde bli svårt för barnen att se vid lästillfällen 

med flera barn. Följande är ett citat från förskollärare 1. ”En mellanstor bok är väl 

trevligast att jobba med, jättestora kan vara svåra att hålla och de små är ju fjuttiga för 

barn att titta på när man läser för många barn” (Förskollärare 1). Förskollärare 2 

uttryckte vikten av bokens storlek och menade att bokens storlek och kvalitet var viktigt 

att ta i beaktande främst gällande de yngre barnen vilket återges i nedanstående citat. 

”Om det är för de yngre barnen så är det viktigt att det är böcker som är i lagom storlek 

och lite kraftigare som inte går sönder så lätt och tål en del. Här uttryckte förskolläraren 

att det var särskilt viktigt att böckerna för de yngre barnen var mer slitstarka och mer 

tåliga så att böckerna kunde användas utan att gå sönder så lätt.  

8.1.3 Val av bok utifrån bokens struktur och innehåll   

 

Nästan alla av de intervjuade förskollärarna nämnde att bokens språk var en viktig 

komponent när de valde barnböcker till lästillfällena. Förskollärare 2 nämnde att det var 
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viktigt att välja bok med ett språk som var anpassat efter barnets ålder. Hen uttrycker 

sina tankar i nedanstående två citat.  

 
När jag väljer till de yngre barnen så tycker jag det är viktigt att det inte är för svårt 
språk och för mycket text. Babblarböckerna som vi jobbar med är ju väldigt 

populära och har oftast inte så mycket text.  

 
… 

 

När barnen är lite äldre så tycker jag att man kan välja böcker med lite svårare ord 

fast jag brukar ändå tänka på att det inte ska vara för mycket text särskilt viktigt för 
de barnen som inte har svenska som modersmål då det kan bli för jobbigt. Barnen 

som har svenska som modersmål har vi ju också och dom kan ju ha böcker med 

mer text (Förskollärare 2).  

 

Förskolläraren menade att hen föredrog mindre mängd text och lättare språk för de 

yngre barnen och ett mer utvecklat språk till de äldre barnen däremot valde hon 

medvetet böcker som inte innehöll för mycket text även till äldre barnen som inte hade 

svenska som modersmål, detta då hen upplevde att boken då kunde kännas tung för 

barnen. Förskollärare 3 betonade även hen vikten av bokens språk i sitt val vilket 

framkommer i citatatet nedan. 

 
Jag tycker inte om när det är för krångliga ord, däremot kan jag läsa med lite text 

och sen kan jag lägga till om man tänker Max potta. Då läser jag ofta av bilderna 

och så broderar man ut. (Förskollärare 3).  

 

I citatet nämner förskollärare 3 i likhet med förskollärare 2 att det inte ska vara för 

mycket text. En skillnad som framkommit är att förskollärare 3 hellre lade till ord för att 

utmana barnen vidare om boken var för enkel medan förskollärare 2 anpassade sitt val 

av bok utefter språket i relation till barnens ålder.  

 

Vidare resultat som framkommit i val av barnböcker gällande bokens innehåll är att en 

stor del av förskollärarna valde böcker som de själva tyckte om att läsa. Förskollärarna 

uttryckte att det var viktigt att de själva tyckte om den bok som skulle läsas, då de 

menade att det påverkade hur boken lästes och med vilken känsla den förmedlades till 

barnen.  Förskollärare 3 nämnde att personerna i arbetslaget kan ha olika böcker som de 

gillar och att de speglar sig i hur böckerna läses upp. Ovanstående tankar återges i 

följande citat. ”Jag tycker det är viktigt att man tycker om att läsa böckerna man ska 

läsa annars gör man inte det på ett bra sätt” (Förskollärare 3).  

 

Ytterligare resultat som framkommit är att samtliga förskollärare poängterade att de 

valde böcker med en tanke om att det skulle finnas ett budskap och ett syfte att boken 

skulle bidra med något till barnen. En förskollärares åsikter gällande ovanstående 

återges i följande citat. ”Sen ska ju boken gärna ha ett budskap eller att man har någon 

tanke med det man läser (Förskollärare 3).” Hälften av förskollärarna valde gärna 

böcker med genusperspektiv som var gränsöverskridande och normkritiska. En av dessa 

förskollärare poängterade att det var viktigt att det inte var för snäva könsroller i de 

böcker som valdes ut till lästillfällena. Den andra förskolläraren menade att det är 

viktigt med gränsöverskridande böcker för att visa barnen att det finns variationer och 

inget är rätt eller fel, vilket följande citat visar.  

 
Ja men precis och genom den boken till exempel Kenta och papporna får barnen 

höra att han har två pappor och att det är ju inget konstigt med det, alla familjer ser 
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olika ut. Sen finns ju boken Konrads klänning som jag brukar läsa och den älskar ju 

barnen och genom den kan barnen se att även killar kan ha klänning (Förskollärare 

2).  

 

Övriga två förskollärare poängterade gällande bokens budskap att de istället för genus 

ofta valde bok utifrån barnens behov och att boken kunde bli ett en inkörsport till ett 

visst ämne eller något som det fanns behov av att beröra och samtala om i barngruppen. 

De talade vidare om att boken kunde bli en språngbräda in i samtalsämnen eller vidare 

diskussion kring något men även att boken kan hjälpa barnen att bearbeta händelser 

eller känslor och att boken därför ofta medvetet valdes med utgångspunkt i dessa 

ovanstående tankar. Kommande citat återspeglar en förskollärares åsikter kring detta.  

 
Jag tänker ofta att på att välja bok som en språngbräda in i samtal och ibland kan 
de vara lättare att läsa en bok för då kan man ju diskutera utifrån det och då kan ju 

barnen distansera utifrån det, till exempel om man har ett barns som slåss, då är det 

lättare att läsa en bok om någon som slåss och diskutera utifrån personen i boken 
(Förskollärare 3).  

 

Ytterligare resultat som framkommit gällande val av bok i relation till dess innehåll var 

att endast en av förskollärarna uttryckte att hen såg till barnens intresse vid val av bok 

till lästillfällena. Hen menade att de är viktigt att se till barnens önskemål när bok väljs 

till ett lästillfälle, då det bidrar till att stunden blir lustfylld och i större utsträckning 

bidrar till att barnens intresse bibehålls och stimuleras under lästillfället, vilket 

framkommer i följande citat.  

 
Eller om de tycker om att räkna då tar jag en sån bok, finns ju räkneböcker eller om 

barnet har frågat om något särskilt eller visat intresse för något, eller om man vet 

att de älskar katter då kan välja en bok om katter. Om jag sitter med ett gäng som 
jag vet kanske älskar vilda djur då kan jag ju välja en bok om just vilda djur  

(Förskollärare 2).  

 

8.1.4 Resultatanalys 1 

 

Utifrån resultatet har det uppmärksammats hos samtliga förskollärare att de böcker som 

valdes ut i verksamheten skedde utifrån både barnens och förskollärarnas önskemål och 

initiativ. Till de spontana lästillfällena har det framkommit att det oftast var barnen som 

valde bok och att förskollärarna i större utsträckning valde bok vid de planerade 

lästillfällena. Detta stämmer delvis överens med Simonssons (2004) forskning som visar 

att både barn och förskollärare är aktiva gällande val av böcker i verksamheten. 

Däremot nämner Simonsson (ibid.) att valet ändå oftast blir slumpvis då böckerna 

samlades in tillsammans och sedan valdes en bok slumpvis ut. I relation till vårt resultat 

har det framkommit att barnen och förskollärarna snarare hade olika tillfällen att välja 

böcker och att dessa inte blandades ihop utan skedde vid separata tillfällen. Detta  

innebar att när förskolläraren medvetet valde bok blev det den boken som lästes och då 

inte blandades ihop med barnens val och blev därför inte slumpvis vilket innebär att vårt 

resultat därför delvis inte stödjs i Simonssons (ibid.) forskning. Här kan vi se att 

förskollärarna tog hänsyn till den didaktiska frågan vad, vilket i situationen handlar om 

vad som ska läsas genom att förskollärarna vid de planerade tillfällen har en specifik 

bok som de valt ut och håller fast vid och inte låter valet bli slumpvis utvalt eller 

förändras för att exempelvis barnen önskar en annan bok.  
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Vidare visade resultatet att alla förskolor hade ansvariga personer för 

förskolebiblioteken som ansvarade för inköp av böcker men endast en av de intervjuade 

förskollärare uttryckte att barnens intresse togs i beaktande när böcker till biblioteket 

skulle köpas in. Resultatet stödjs därför inte helt av Bartans (2018) forskning vilken 

visar att majoriteten av förskollärarna i studien ser till barnens intresse vid val av böcker 

i verksamheten och vid lästillfällena. Det kan bero på skillnader i studiens kontext. I vår 

studie var det endast en förskola som såg till barnens intresse vid inköp av barnböcker 

till verksamheten vilket påverkar valet av böcker som förskollärarna sedan kunde göra 

vid lästillfällena. Simonssons (2004) forskning visar att det finns stora variationer kring 

utbudet i förskolebiblioteken vilket stämmer överens med det resultat som framkom i 

denna studie. Detta genom att barnens inflytande över vilka barnböcker som köps in till 

verksamheten skiljde sig åt mellan förskolorna och därför blev även utbudet i 

förskolebiblioteken olika då barnens önskemål och perspektiv togs i beaktande i olika 

utsträckning.  

 

Ett mönster som gått att urskilja i resultatet är att nästan alla de intervjuade 

förskollärarna uttryckte att bokens språk var en viktigt kompentent vid val av böcker. 

Stor del av de intervjuade nämnde att mängden text och språket var betydelsefullt vid 

val av bok och att det var viktigt att det inte var för mycket text. Däremot kan vi se att 

förskollärarna hade olika strategier gällande hur de valde bok med anpassat språk och 

innehåll. En förskollärare valde medvetet böckernas text och språk utefter barnets 

specifika ålder, medan en annan förskollärare valde böcker med mindre text och lättare 

språk oavsett och anpassade sedan läsningen och orden utefter situationen genom att 

lägga till eller ta bort ord i boken anpassat efter barnens utvecklingsnivå. Båda dessa 

resultats stämmer överens med den forskning som Bartan (2018) kommit fram till men 

även Martuccis (2016). Forskningen visar att förskollärare ser till ett lättförståeligt och 

enkelt språk vid val av bok vilket de intervjuade uttryckte.  

 

Forskningen visar även att det kan vara positivt att försöka utveckla barns språkliga 

förmåga genom att välja böcker med nya ord eller mer utvecklat språk vilket även det 

framkom togs i beaktande hos de intervjuade vid val av böcker. Den ena intervjuade 

förskollärarens tankar kring bokens språk och text anpassat utefter barnens kunskapnivå 

och ålder skulle kunna förstås utifrån den närmaste proximala utvecklingszonen. Detta 

då den ena förskolläraren anpassade bokens språk och ord utefter barnets kunskapsnivå 

genom att lägga till eller att ta bort ord i texten för att med boken kunna utmana barnet 

vidare utifrån den kunskapsnivå där barnet befinner sig. Även här har det gått  att 

urskilja att förskollärarna hade den didaktiska frågan vad i beaktade när det valde 

böcker. Detta genom att det fanns en tydlig tanke kring val av vad som skulle läsas för 

att passa de barn som boken skulle läsas för, men även genom att förskollärarna valde 

bok anpassat efter ålder eller genom att anpassa språket och vilka ord de valde att läsa i 

boken utefter barnens ålder och kunskapsnivå.  

 

Ett resultat som framkommit i vår studie och som vår tidigare forskning inte belyst är att 

stor del av de intervjuade förskollärarna såg att det var viktigt att välja bok efter vad de 

själva tyckte om att läsa. Förskollärarna uttryckte att det ofta valde böcker som det 

själva tyckte var kul och tyckte om att läsa vilket de menade speglade sig vid lässtunden 

och innebar att boken därför lästes med större inlevelse och på ett bättre sätt. Här kunde 

en koppling till den didaktiska reliefen urskiljas då förskollärarna genom sina 

erfarenheter och tankar gjorde olika val i undervisningen i detta fall valde böcker, vilket 

resulterat i att olika böcker valdes av olika förskollärare utifrån egna erfarenheter och 

tankar.    
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Ytterligare mönster som återkommit hos alla de intervjuade i valet av bok var att boken 

skulle ha ett budskap eller bidra med något till barnen. Samtliga av de intervjuade hade i 

åtanke i valet av bok att den skulle ha ett bra innehåll som på något sätt skulle ge barnen 

möjlighet att utvecklas vidare och ge dem nya perspektiv eller tankar. Resultaten visade 

dock att förskollärarna hade olika tankar kring böckernas budskap och karaktärernas 

beteende och ett mönster som gick urskilja angående detta vara att hälften efterfrågade 

böcker med fokus på genus och genusöverskridande innehåll medan andra hälften valde 

böcker med fokus på barnen och barngruppens behov för tillfället och val av bokens 

budskap eller innehåll kunde användas för vidare utveckling inom ett visst område. 

Detta resultat var delvis i likhet med det resultat som Bartans (2018) studie kommit 

fram till där stor del av de intervjuade förskollärarna efterfrågar böcker med karaktärer 

som har ett bra beteende eller rätt beteende som kan utveckla barnen vidare. Exempel  

skulle kunna vara böcker med ett genusperspektiv där barnen kan få möjlighet att 

utveckla förståelse och tolerans för att det finns olikheter och inget är rätt eller fel. Även 

här gick det att urskilja den didaktiska reliefen då förskollärarna valde och prioriterade 

olika delar i sin undervisning. Det visade sig genom att förskollärarna valde böcker med 

fokus på olika områden utefter vad ville framhäva i undervisningen och de aspekter de 

ansåg var viktiga och utefter de formades undervisningen och att exempelvis genus 

blivit mer i framkant i barnböckerna hos vissa förskollärare. Även här synliggjordes den 

didaktiska frågan vad, dock på olika sätt då förskollärarna hade olika utgångspunkter 

och tankar med sina olika val av böcker och att den didaktiska frågan var närvarande då 

det fanns tankar bakom valet men förskollärarna hade olika motiv med hur de valde.  
 

8.2 Arbetet med barnböcker i förskolans verksamhet 

 

Under detta område kommer resultat att presenteras gällande hur förskollärare arbetar 

med barnböcker i förskolans verksamhet. Under området synliggörs resultat gällande 

hur förskollärare arbetar med barnboken både under lästillfällena men även efter. Det 

kommer även lyftas resultat gällande under vilka tillfällen som läsning sker i förskolans 

verksamhet. Resultatet har delats in i tre underkategorier vilka har varit relevanta och 

tydliga teman i resultatet. Dessa är, under vilka tillfällen läser förskollärarna för 

barnen, arbetet med barnboken under lästillfället samt arbetet med barnboken efter 

lästillfället.   

 
8.2.1 Under vilka tillfällen läser förskollärarna för barnen  

 

Samtliga av förskollärare lyfte att läsning sker kontinuerligt varje dag i verksamheten 

men att vissa stunder var spontana och vissa var inplanerade. Ett tillfälle som alltid var 

inplanerat för läsning var i anslutning till efter lunchen. De framgick även hos 

förskollärare 1 och förskollärare 3 att de barn som sov vid vilan alltid fick till sig 

läsning ändå genom att förskollärarna läste för barnen en stund tillsammans i soffan 

efter att de vaknat. Förskollärare 1 uttryckte sig enligt följande.  

 
Ibland läser vi innan maten, och vi läser alltid efter maten men vi läser ju även när 
de vaknat upp efter vilan. Det finns många tillfällen under dagen som vi läser, vi 

har böcker tillgängligt i flera rum och jag tycker faktiskt att vi läser ganska mycket. 

(Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 3 nämnde att de spontana lästillfällena oftast skedde tillsammans med de 

yngre barnen då de yngre oftare spontant kom med böcker som de ville att 
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förskollärarna skulle läsa och att förskolläraren försökte ta tillvara på dessa spontana 

tillfällen. Gällande de äldre barnen skedde läsningen även där spontant när de kom med 

böcker men även vid tillfällen som var planerade. Förskollärare 4 nämnde gällande 

vilka tillfällen som förskollärarna läste för barnen att läsningen även skedde utomhus 

när temperaturen var bra och behaglig, vilket hen uttryckte uppskattades mycket av 

barnen. Hen nämnde vidare att de gärna läste ute för barnen då det är bra med 

miljöombyte och även gynnsamt för barnens koncentration.  

 
8.2.2 Arbetet med barnboken under lästillfället 

 

Under lästillfällena tillsammans med barnen uttryckte stor del av förskollärarna att de 

ofta tillät att läsningen stannade upp emellanåt för att svara på barnens tankar och frågor 

som uppkommit under läsningen. Förskollärare 2 uttryckte att hen under läsningen 

ibland medvetet ställde olika frågor till barnen gällande bokens innehåll som var 

anpassade och riktade individuellt till ett särskilt barn, detta för att bilda sig en 

uppfattning kring vilka barn som uppfattat texten och hur de uppfattat det som lästs 

samt för att kunna utmana varje barn vidare med lagom utmanande frågor. Liknande 

tankar lyfte förskollärare 3 och nämnde att de hade planerade boksamtal där barnen var 

indelade efter sin språkliga förmåga i olika grupper. Vid dessa boksamtal hade 

förskolläraren valt ut en bok i förväg som hen var väl insatt i och som innehöll något 

svårare ord än vad barnen vanligtvis kände till och började sedan att läsa den för barnen. 

Under läsningen stannade hen medvetet upp och ställde öppna frågor riktade till barnen 

om hur de tolkade bokens innehåll och försökte följa barnens tankar och funderingar. 

Däremot uttryckte både förskollärare 2 och 3 att det är balansgång kring hur mycket 

läsningen tilläts att stanna upp för frågor och tankar för att flytet i texten inte skulle 

förstöras eller att det ska bli för osammanhängande vilket uttrycks nedanstående citat.  
 

Sen ibland kan det bli för många frågor, för ibland finns det ju barn som pratar hela 
tiden så att man aldrig får något flyt i läsningen och då får man ibland säga att vi 

får prata mer om det sen. De finns ju barn som pratar hela tiden och de kan bli 

väldigt hackigt. Men det beror på konstellationen också och hur många barn det är. 

Om det bara är ett barn som pratar och tio andra som tappar fokus eller om det vid 
tillfället bara är tre barn och en pratar så är det ju lättare att även få med de andra i 

samtalet (Förskollärare 3).  

 
Det beror lite, vad det är för typ av bok och i vilken ålder, för att de stora barnen 

måste ju tränas på att kunna lyssna också utan att se i alla fall när man är fem år, 

och sen ibland kan det vara så att nu läser vi en sida sedan samtalar vi om den och 
bilden sen, för annars stör man ju rytmen hela tiden. Men det är viktigt att de hör 

det här flödet i texten annars bryts det bara av (Förskollärare 2).  

 

Beträffande samtal under läsningen uttryckte däremot förskollärare 4 att hon oftast inte 

samtalade under läsningen eller lät läsningen stanna upp. Hen arbetade med de yngre 

barnen och uttryckte att det inte var lika lätt att låta läsningen stanna upp för samtal då 

de lättare tappade sitt fokus än vad de äldre barnen gjorde. ”Nu jobbar ju jag med de 

allra yngsta barnen så det är inte så lätt, men absolut med de som är lite äldre kan man 

ju stanna upp och lite sådär” (Förskollärare 4).  

 

Ytterligare resultat som framkommit är en skillnad hos förskollärarna huruvida bilderna 

visades vid lästillfällena eller inte. Det framkom skillnader hos förskollärarna 

beträffande hur det valde att arbeta med att låta barnen se bilderna vid lästillfället eller 

inte. Förskollärarna 3 lyfte att hen aldrig dolde bilderna och uttryckte sig enligt följande. 
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”Jag döljer aldrig bilderna för de är så vana vid bilder och vill uppleva böckerna” 

(Förskollärare 3). Förskollärare 1 betonade att hen gjorde både delarna beroende på 

situationen vilket speglas i följande citat ”Nä det beror på lite hur det fungerar med 

berättelsen, ibland vill man ju inte att de ska se bilderna innan jag hunnit läsa och då 

håller man ju lite på bilden” (Förskollärare 1). Förskollärare 2 lyfte att de har haft ett 

projekt där barnen inte tilläts se bilderna i böckerna vid lästillfället vilket framkommer i 

följande citat. 

 
Ett projekt som vi haft var att vi dolde bilderna i böckerna för barnen under 

läsningen, dels för att se hur mycket de lyssnade men även för att se hur de kunde 
göra egna fantasibilder, för läser du och visar bilderna så blir det ju den bilden som 

man tänker i huvudet och som man utgår ifrån men vet man inte hur bilden ser ut 

så skapar man ju en egen inre bild (Förskollärare 2).  

 

Utifrån citaten kunde vi se att alla hade olika tankar kring hur de valde att göra gällande 

att visa eller dölja bilderna i böckerna vid lästillfällena. Förskollärare 2 uttryckte att de 

utöver projektet som innebar bilderna dolde annars ibland kunde använda sig av en stor 

tv skärm på väggen i biblioteket där de kunde få upp boken på en stor skärm så att alla 

barn kunde se. Detta resultat framkom även hos förskollärare 3 då även hen menade på 

att det var ett vanligt förekommande inslag att koppla upp boken på en större skärm 

med bilderna och texten för att alla barn skulle få samma möjlighet att se boken på 

samma sätt.  

 

Ett gemensamt resultat som framkommit hos alla förskollärarna var att besök hos 

stadsbibliotek eller bibliotek i närområdet inte är något som gjordes numera utan 

gjordes mer förr. Detta återspeglas i två citat.  
 

Nej vi har inget samarbete med något bibliotek och det kan jag tycka är lite synd 
fast vi har ju vårt förskolebibliotek nu som ändå väger upp. Till vårt 

förskolebibliotek köps det ju in böcker som det gjorde förra året men sen köper de 

ju inte in på ett tag. Det är ju roligt att gå till biblioteket och så men det kan ju bli 

dyrt förstås om man missar att lämna tillbaka böcker eller de försvinner eller går 
sönder (Förskollärare 4).  

 

Vi har ju inget samarbete med något bibliotek, faktiskt inte, det finns ju egentligen 
inget bibliotek här så vi får gå upp och låna i skolan men det är ju hela tiden 

beroende av hur mycket aktiviteter skolan har i biblioteket och hur det passar. Så 

det har fallit bort faktiskt med tiden och sen vi fick så mycket egna böcker och 
bibliotek (Förskollärare 1).  

 

Samtliga förskollärare uttryckte att behovet att gå till bibliotek inte var lika stort längre 

då det numera fanns förskolebibliotek på alla förskolor och att det fanns böcker att tillgå 

där. I resultatet framkom att förskolorna numera hade egna bibliotek vilket i 

kombination med andra omständigheter såsom tidsplanering, tillgång till närliggande 

bibliotek och ekonomi har bidragit till att förskolorna inte längre gick till andra 

bibliotek. Dock uttryckte förskollärare 4 att hen upplevde att det var synd och tråkigt att 

det inte görs längre och anser att det var en givande utflykt och stund med barnen.   

 
8.2.3 Arbetet med barnboken efter lästillfället  

 

Efter lästillfällena har det framkommit olika resultat hur arbetet med den lästa boken 

kom till uttryck. Förskollärare 1 uttrycker att de arbetade aktivt med boksamtal i 

verksamheten och att de fått utbildning kring ämnet. Hen menade att de med 
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utbildningen fått kunskap om att gå lite djupare i läsningen med barnen och aktivt 

arbetade med det efter lästillfällen med boken. Hen berättade att det fanns frågor 

uppsatta i biblioteket och i anslutning till ställen i verksamheten där de brukade sitta och 

läsa med frågor som kunde användas efter läsningen för att dessa ska vara lättillgängliga 

när man läst för barnen. Hen förklarar att det är vissa böcker som är särskild lämpliga 

att använda och där det finns specifika frågor som ska användas efter att boken läst för 

barnen. Hen berättar att det har flera av dessa planerade boksamtal varje termin och att 

det sker i mindre grupp med max fem barn i varje grupp. Efter att boken lästs ställdes 

frågor om texten som barnen tillsammans skulle få möjlighet att tänka om och besvara. 

Det kunde vara frågor som exempelvis vilken känsla fick du av boken eller var det 

någon bild du gillade extra mycket. Förskolläraren uttryckte att barnen behövde mycket 

hjälp i början gällande frågorna men nu när barnen fått göra flera av dessa samtal gick 

det lättare att besvara frågorna och samtala om böckerna och förskolläraren inte 

behövde stödja dem i lika stor utsträckning längre. I följande citat uttryckte 

förskollärare 1 sig om boksamtal och dess funktion.   

 
Det är roligt att kunna gå lite djupare i texten och få dem att tänka efter lite mer och 

det finns grundfrågor som man alltid kan jobba med, i början är det svårt för att 
ibland kan barnen tycka det blir tjatigt och lite svårt med alla frågor men nu 

fungerar det bra, det är ju en träningssak både för de och oss och barnen har 

utvecklats mycket i samtalen sen vi började.  

 
… 

 

Vi jobbar ju lite mer djupare och aktivt med olika samtal och olika frågor. Jag har 
gjort i ordning sett ställe där jag placerat böcker som kan användas i boksamtal och 

frågeställningar till dessa böcker och hur man kan jobba dag för dag med just de 

böckerna.  
 

… 

 

Det finns grundfrågor som man alltid kan jobba med, vi har satt upp dessa 
grundfrågor på väggen där vi brukar läsa. Så att man har dem tillgängliga när man 

läst. Grundfrågorna kan vara vilke känsla fick du av boken, var det någon bild du 

gillade extra mycket, är det något du tyckte var konstigt eller inte förstod eller var 
det något särskilt i boken du vill prata mer om ( Förskollärare 1).   

 

Ytterligare resultat som framkommit gällande arbete med barnböcker efter lästillfället 

var att förskollärare 2 nämnde att hen ibland kunde låta barnen dramatisera bokens 

innehåll där egna tolkningar och tankar synliggjordes och fick ta plats vilket speglas i 

citatet nedan.  

 
Barnen får dramatisera boken ibland och ibland ritar dom de. Bockarna bruse har 

barnen själva fått berätta med hjälp av rekvisita som ska symbolisera det som 

boken handlar om, till exempel bron, bockarna och vattnet utifrån det gjort sina 
egna tolkningar (Förskollärare 2).   

 

Hen nämnde även vidare att barnen fick rita bilder utefter bokens innehåll och 

lästillfället, vilket de fick göra både då bilderna visades under lästillfället men även inte. 

Genom att barnen inte fick se bilderna under lästillfället kunde de rita och skapa sig en 

egen idé om hur karaktärerna i böckerna såg ut och fick med det stimulera och utveckla 

sin fantasi. Liknande tankar lyfte även förskollärare 1 och berättade att efter 

lästillfällena brukade barnen ibland få dramatisera boken eller med hjälp av sagopåsar 
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som rekvisita få leka och återberätta sagan efteråt. Hen berättade vidare att rita 

innehållet till en saga efter att boken var läst tillhörde en förekommande aktivitet, vilket 

återges i följande citat. ”Ibland får barnen berätta sagan efteråt och ibland får de 

dramatisera sagan men även berätta och leka fram utifrån boken med hjälp av sagopåsar 

som rekvisita” (förskollärare 1).  
 
8.2.4 Resultatanalys 2 

 

Utifrån resultatet har det framkommit ett mönster som visar att stor del av förskollärarna 

vid lästillfällena tillsammans med barnen medvetet tillät att läsningen stannade upp för 

barnens frågor, tankar och funderingar. Det skedde även på förskollärarnas egna 

initiativ genom att förskollärare ställde frågor till barnen och var inlyssnande kring 

deras tankar. Detta resultat stämmer överens med det resultat som Martucci (2016) 

presenterar i sin forskning som visar att lästillfällena i förskolan inkluderade samtal och 

diskussioner genom att förskollärarna återkopplade och var lyhörda för barnens tankar 

och funderingar kring boken.  

 

Martuccis (ibid.) forskning visar att både barn och förskollärare var aktiva vid 

lästillfällena gällande samtal och liknande resultat har visat sig i vår forskning. Hälften 

av de intervjuade förskollärarna i vår forskning betonade i relation till att låta läsningen 

stanna upp att det var en balansgång och att det inte fick bli att endast ett barn var aktivt 

och ställde frågor och att tio andra barn därav tappade fokus utan att det var viktigt att 

alla barn fick möjlighet att vara aktiva och att det kunde vara lättare att få med alla barn 

om det var färre barn vid tillfället. Här gick det att urskilja ett sociokulturellt perspektiv 

då förskollärarna i studien såg lästillfällena som en möjlighet till en social process där 

alla skulle få vara aktiva och där förskollärarna värdesatte samspel och interaktion både 

mellan barn och förskollärare för att barnen på så sätt skulle få möjlighet att utvecklas 

och lära tillsammans i en social kontext, vilket är vad det sociokulturella perspektivet 

handlar om. Barnen fick vid lästillfällena ta del av varandras tankar och funderingar 

kring boken och dess innehåll vilket kunde bidrog till att de fick nya kunskaper och nya 

perspektiv att se på sin omvärld tillsammans med dessa samtal som skedde under 

lästillfällena.   

 

Hälften av förskollärarna uttryckte att de i samtal vid lästillfällena genom frågor 

försökte utmana och möta varje barn utifrån den kunskapsnivå de befann sig på för att 

barnen skulle kunna få möjlighet att utmanas och utvecklas vidare. Det skedde på olika 

sätt, en förskollärare anpassade varje fråga utifrån det enskilda barnet och en valde att 

dela upp barnen i grupper där barnen befann sig på ungefär samma språkliga nivå och 

valde sedan böcker med ett innehåll av ord som låg strax över den nivå som barnet 

behärskade. Här gick det att se att förskollärarna har tagit den didaktiska frågan hur i 

beaktande på olika sätt, detta då det fanns medvetna tankar angående hur det väljer att 

arbeta med barnböckerna vid lästillfällena. Här gick det även att urskilja att 

förskollärarna ser till den närmaste proximala utvecklingszonen då de medvetet valde 

strategier och anpassade innehållet och frågorna så att dessa skulle utmana barnen 

vidare och vara strax över den nivån barnet befann sig på.  

 

Gällande samtal med barnen angående böckerna och dess handling och innehåll 

uttryckte en förskollärare att hon delade in barnen i mindre grupper och valde att 

samtala med barnen efter att boken lästs. Hen ställde frågor om böckerna till barnen och 

stöttade dem utefter de behovet som fanns. Resultatet som framkom visade att behovet 

av stöttning avtagit med tiden och ju längre de arbetet med dessa samtal. Här gick det 
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att dra kopplingar till begreppet scaffolding då förskolläraren stöttade barnen mer 

inledningsvis i samtalen och att barnen med tiden utvecklat förmågan att svara på 

hennes frågor och föra samtalet vidare trots mindre stöttning av förskolläraren. En av de 

intervjuade i vår studie uttryckte dock att hen inte brukade samtala med barnen efter att 

boken var läst, utan brukade lägga ihop den och låta barnen göra något annat. I relation 

till begreppet appropiering kan det innebära att barnen vid dessa tillfällen går miste om 

värdefulla samtal och diskussioner där de fått möjlighet till att ta till sig ny kunskap och 

nya perspektiv av världen.  

 

Ett annat mönster som varit framträdande beträffade hur förskollärarna valde att visa 

bilderna under lästillfället är att stor del av de intervjuade hade medvetna tankar kring 

hur det valde att göra med bilderna men att dessa tillvägagångssätt skiljde sig åt. 

Dambers (2015) forskning visar att förskollärare tenderar att dölja bilderna för barnen 

under lästillfällen i verksamheten och förklarar att syftet med det är att barnen inte ska 

koncentrera sig för mycket på endast bilderna vid lästillfället. Sätts Dambers (ibid.) 

forskningsresultat i relation till vårt studies resultat fanns likheter vad det gäller att dölja 

bilderna för barnen i böckerna detta då två av de intervjuade förskollärarna uttryckte att 

de vid vissa tillfällen valde att inte visa bilderna för barnen men syftet med att dölja 

bilderna skiljer sig däremot från Dambers (ibid.) resultat.  Förskollärarna i vår studie 

dolde bilderna med syfte att barnen skulle få möjlighet att skapa sig egna inre bilder och 

utveckla sin fantasi och den andra förskollärare dolde bilderna för att inte avslöja 

bokens handling för tidigt med hjälp av en bild. Här kan det tänkas att begreppet 

mediering kom till uttryck genom att barnen som vid lästillfällena inte fick se bilderna 

gick miste om samspelet mellan det språkliga och materiella vilket i detta fall blev 

samspelet mellan samtalen och bokens fysiska bilder vilket kan inneburit en sämre 

möjlighet till att skapa förståelse för barnen då dessa med fördel uttrycks bäst 

tillsammans. 

 

8.3 Syftet med barnböcker i förskolans verksamhet 

 

I detta område kommer resultat att presenteras gällande vilka syften förskollärarna anser 

att barnböcker har i förskolans verksamhet. Under området synliggörs resultat 

beträffande vad förskollärna anser att barnböcker kan bidra med till barnen i förskolan 

och vilka syften förskollärarna har med barnböcker i verksamheten. Resultatet har delats 

in i tre underkategorier vilka har varit framträdande teman i resultatet. Dessa är, 

barnböcker för språkutveckling, barnböcker och läsning som avkoppling samt 

barnböcker för utveckling av fantasi och förståelse.  

 
8.3.1 Barnböcker för språkutveckling 

 

Samtliga av de intervjuade förskollärna ansåg att barnböcker var ett väldigt bra medel 

att använda i ett språkfrämjande syfte. Samtliga av de intervjuade uttryckte att det 

främsta syftet med barnböcker och läsning i förskolans verksamhet var att det ska 

främja språket och språkutvecklingen hos barnen. Förskollärare 2 nämnde att det var 

viktigt med lästillfällen i förskolan och samtal kring böckerna och dess innehåll och att 

de syftade till att barnen skulle få möjlighet att höra rytmen i språket och höra och se det 

skrivna ordet. Hen uttryckte vidare att läsning och böcker även var viktigt för barnens 

kommunikation och att kommunikationen är grunden till allt. Hen uttryckte sig följande 

om barnböckers syfte som språkutvecklande redskap.  

 



  
 

34 

Det är ju för språket och svenskan, att få se det skrivna ordet, det är ju första 

gången de möter det skrivna språket när man ser en bok och då ser de ju att det är 

en text i med bokstäver, så det är ju viktigt att de får inspireras av det och förstå att 
texten och orden har en mening (Förskollärare 2).  

 

I likhet med förskollärare 2 uttryckte även förskollärare 4 att barnböcker och läsning 

syftade till att barnen skulle få möjlighet att utveckla sitt språk. Hen uttryckte vidare att 

barnen genom böcker och läsning fick möjlighet till ett rikare och mer nyanserat språk. 

Hen lyfte vidare i likhet med förskollärare 2 att boken ofta är barnens första kontakt 

med det skrivna språket och att det är viktigt att barnen ges en uppfattning om vad en 

bok är. Gällande bokens betydelse för utveckling av språket uttrycker sig hen följande 

genom dessa citat. ”Ja det är ju det, att de får ett rikare språk och ett nyanserat språk 

genom att vi läser för dem och att de då får höra nya ord” (Förskollärare 4).  

 
Ja det är jätteviktigt och gynnsamt med böcker med i förskolan, och viktigt för de 

barnen som kanske inte har en familj hemma som pratar svenska utan som har ett 
annat språk, så då kan man ju få mycket språkutveckling genom läsning och böcker 

här istället (Förskollärare 4).  

 

Utifrån ovanstående citat berättade förskollärarna vikten av att använda böcker i 

förskolan och att det syftade till språkutveckling hos barnen och att det var 

betydelsefullt att läsa böcker för att kunna utveckla det svenska språket. Förskollärare 1 

uttryckete i likhet med övriga av de intervjuade att böcker syftade till språkutveckling 

för barnen. Hen menade vidare att barn genom böcker fick möjlighet till ett utvecklat 

ordförråd men betonade att samtal efter läsning var betydelsefulla för språkutveckling 

då barnen efter läsning fick möjlighet till ytterligare språkstimulans och inte bara vid 

lästillfället. Förskollärare 3 betonade även hen att böcker och läsning syftar till att 

barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk genom samtal och tillägger i skillnad från 

övriga förskollärare att böcker utan text kan vara ett bra medel för språkutveckling. 

Dessa tankar återges i kommande citat.  

 
Det finns ju böcker utan text och det är ju väldigt intressanta och bra att använda 
för språket för de har ju bara bilder som är en story som man följer och då måste 

man ju agera tillsammans genom samtal med barnen till exempel ”ser du det 

där…”  (Förskollärare 3).  
 

Här uttrycker förskolläraren att böcker utan text kräver mer dialog mellan förskollärarna 

och barnen och kan vara bra att använda för att utveckla språket genom att dessa böcker 

uppmuntrar till samtal då det endast finns bilder och ingen text.  

 

Ett annat resultat som framkommit genom studien är att samtliga förskollärna ansåg att 

det besatt god kompetens och kunskap kring hur de ska arbeta med barnböcker i 

förskolans verksamhet. Förskollärare 1 och förskollärare 3 lyfter att de har fått 

kompetensutveckling och utbildning gällande boksamtal och upplever båda två att det 

bidragit positivt och gett mer utveckling och kunskap. Förskollärare 1 förklarar  i 

kommande citat. ”Jag tycker att jag fått ganska mycket kunskap nu genom det här 

utbildningsdagarna som vi har haft med språk och den här boksamtalsboken som vi läst 

och fördjupat oss i och att det varit utvecklande” (Förskollärare 1). Även förskollärare 2 

ansåg sig besitta goda kunskaper gällande arbete med barnböcker i förskolan men 

förklarade vidare att hen ofta rådfrågade och tog inspiration från deras 

biblioteksansvariga då hen hade mer kunskaper gällande de området vilket synliggörs i 

kommande citat.  
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Man känner ju ändå att man har kunskap barnböcker och hur vi vill använda de 
men jag frågar ofta den biblioteksansvariga ändå för hon har ju ännu bättre koll och 

vi andra är ju inte alltid uppdaterade på samma sätt eftersom hon har hand om den 

biten (Förskollärare 2).  
 
8.3.2 Barnböcker och läsning som avkoppling  

 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna uttryckte att böcker och läsning i förskolans 

verksamhet förutom det språkliga syftet även hade en viktig funktion att bidra till 

avkoppling och närhet. Samtliga förskollärarna lyfte att lästillfällena förutom den 

språkfrämjande funktionen även kunde vara en mysig stund tillsammans där barnen fick 

möjlighet till gemenskap och en möjlighet att varva ned tillsammans. Förskollärare 1  

berättar följande. ”Det är ju för språket och språkutveckling men sen är det ju även en 

fantastisk stund för närhet” (Förskollärare 1). Beträffande lästillfället vid lunchvilan 

uttryckte endast en förskollärare att lunchvilans främsta syfte var att varva ned och hen 

menade att dessa tillfällen inte hade samma fokus och syfte på att medvetet bidra 

språkfrämjande och därför inte stannade upp eller gick vidare med boken i samma 

uträckning vid dessa lästillfällen som vid övriga tillfällen. Förskollärare 1 uttryckte att 

hen ibland använde boken för att särskilt lugna ned barngruppen vid behov och skapa en 

mysig stund tillsammans, vilket speglas i följande citat. ”Ibland kan det vara att man 

känner att nu behöver jag lugna gruppen lite och så väljer man en bok för det och sätter 

sig tillsammans och försöker koppla av” (Förskollärare 1).  

 
8.3.3 Barnböcker för utveckling av fantasi och förståelse  

 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna uttryckte att barnböcker och läsning i 

förskolan syftar till att barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasiförmåga och att 

böcker ska stimulera barns fantasi. Förskollärarna var eniga om att barnböcker i 

verksamheten ska vara ett lustfyllt inslag och som gärna får ha en nöjesrelaterad 

funktion utöver det språkliga syftet för att det ska vara en uppskattad stund hos barnen. 

Följande citat uttrycker förskollärares 1 och förskolllärares 4 uppfattningar gällande 

barnböckers funktion för utveckling av fantasi men även för nöje. ”Böcker är ju bra för 

tusen saker men det är ju rolig stund tillsammans och barnen får möjlighet att fantisera 

sig i en annan värld” (Förskollärare 4).  

 
Det är ju en fantastisk stund för barns fantasi men även för nöje. Man ser ju när 
man läser kapitelböcker men även andra böcker som barnen gillar att de har varit så 

fantastiskt roliga att läsa för barnen, för man har verkligen sett hur de uppskattar 

det (Förskollärare 1).  

 

Ett annat resultat som framkommit hos samtliga av förskollärarna gällande syftet att 

läsa böcker för barnen och samtala om dessa är att barnen genom böckerna får möjlighet 

till en ökad förståelse för sin omvärld och omgivning samt ökad empati för andra. 

Förskollärare 3 menade att genom böcker och läsning får barnen möjlighet att utöka sin 

förståelse för andra människor och se andra människors perspektiv men även lära sig 

nytt och nya infallsvinklar, både genom läsningen men även i samtal med andra barn 

och förskollärare med hjälp av boken. Det uttrycks i följande citat.  

 
Genom boken får barnen möjlighet att fly in i en annan värld och möjlighet till 

vidgade perspektiv och liksom få lära sig nytt och få nya tankar och skaffa sig nya 
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perspektiv om saker och ting genom att läsa men även genom att samtala med 

andra (Förskollärare 3).  

 

Både förskollärare 2 och 4 betonade vikten av att använda böcker i syfte att barnen 

skulle få öka sin förståelse för andra människors tankar och upplevelser. Förskollärare 2 

lyfte vidare att det var viktigt för barn att få hjälp med att uttrycka och förstå sina 

känslor då detta inte alltid är så lätt och att förskolläraren genom böcker som 

inkluderade känslor kan hjälpa barnen i sina tankar och funderingar kring dessa. Hen 

uttrycker sig som följer. ”sen väljer jag gärna böcker om känslor och så, för det kan vara 

svårt för våra barn att sätta ord på sina känslor och då böcker vara till hjälp” 

(Förskollärare 2).  

 
8.3.4 Resultatanalys 3 

 

Ett mönster som framkommit i studien är att samtliga av de intervjuade förskollärare 

ansåg att böcker och arbetet kring böcker har som främsta syfte att vara språkfrämjande 

och utveckla barns språk. Resultatet visade att förskollärare till stor del hade medvetna 

syften och tankar bakom val och arbete med barnböcker i förskolans verksamhet. De 

uttrycker bland annat att lästillfällen tillsammans med barnen var viktigt för att barnen 

ska få utveckla ett rikare och nyanserat språk, får höra rytmen i texten samt se och höra 

de skrivna orden och förstå ord och meningars innebörd. Resultatet går i likhet med 

Norlings (2015) tidigare forskningsresultat som visar att förskollärarna genom läsning 

och barnböcker vill utmana barnens språkliga förmåga och ge dem möjlighet till ett 

utvecklat språk. Förskollärarna i vår studie nämnde vidare att lästillfällena och samtal 

kring böckerna även är gynnsamt för barnens kommunikativa förmåga och därför 

uppmuntras barnen till att vara aktiva vid dessa tillfällen. Här synliggjordes en närvaro 

av den didaktiska frågan varför hos förskollärarna detta då de fanns en tydlig 

medvetenhet till varför barnböcker i förskolan ska användas och vad barnböckerna 

syftar till och ska främja för. Det är likhet med det resultat Martucci (2016) presenterar 

då hon menar att förskollärare besitter kompetens och har medvetna syften med de val 

och arbete som sker kring barnböcker i förskolans verksamhet och låter barnen vara 

aktiva deltagare i lässtunden för att främja för deras utveckling. Även Norlins (2013) 

forskningsresultat visar vikten att förskollärarna medvetet bjuder in barnen till samtal 

för att lästillfället ska syfta att främja för samtal och diskussioner, vilket till stor del 

återspeglades i vår studies resultat och förskollärarnas förhållningssätt och syften.   

  

Ett annat mönster som varit framträdande gällande förskollärarnas syften är att 

användning av barnböcker i förskolans verksamhet syftade till att barn ska få utveckla 

sin fantasiförmåga och i dialog få möjlighet att samtala kring böcker och skapa sig egna 

bilder och tolkningar. Detta resultat återfinns även i Arif och Hashims (2008) studie 

vilken belyser vikten att genom böcker främja och stimulera barns fantasiförmåga och 

uppmuntra barnen till egna tolkningar vilket kan ske genom exempelvis böcker med 

endast bilder.  

 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna nämnde att böcker och läsning kan bidra till 

att barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för andra människor och kan bidra till 

att vidga barnens perspektiv kring olika frågor. Genom böcker kan olika perspektiv 

lyftas och genom att samtala tillsammans med barnen utifrån böckers innehåll eller 

karaktärer kan olika infallsvinklar och synsätt synliggöras. Genom att barnen och 

förskollärarna samtalade om dessa innehåll fick barnen erfara andras perspektiv och syn 

på olika situationer där barnen utifrån böcker kunde bidra med egna erfarenheter och 
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tolkningar och på så sätt utvecklas tillsammans. Förskollärarna uttryckte vidare att 

böcker kan hjälpa barnen att samtala om känslor och hur människor kan uppfatta och 

uppleva företeelser olika och att boken blev en utgångspunkt för samtal. Här gick det att 

urskilja en koppling till det sociokulturella perspektivet, då samlärandet står i fokus och 

där barn tillsammans med andra barn och förskolläraren får ta del av varandras tankar 

och åsikter som kan skapa diskussioner vilket i sin tur kan leda till nya infallsvinklar 

och nya sätt att se på världen.  

 

I resultatet har det även framkommit att böcker utöver ovanstående syften även kan vara 

en mysig stund för avkoppling tillsammans där barnen även får möjlighet att varva ner. 

Stor del av förskollärarna uttryckte ingen skillnad på om lästillfällena endast skulle ha 

ett avkopplande syfte och därav inget medvetet utvecklande fokus utan menade att både 

delarna kunde finnas vid lästillfällena och de inte behöver utesluta varandra. En 

förskollärare uttryckte sig dock på ett annat sätt och menade att lästillfällena specifikt 

vid lunchen inte hade något särskilt fokus på att vara språkutvecklande vilket är i likhet 

med det resultat Dambers (2015) forskning visar då lunchvilans främsta syfte var att 

varva ned barnen och låta dem få koppla av en stund. Övriga förskollärares tankar kring 

lunchvilan återspeglas därför inte det tidigare foskningsresultat som Damber (ibid.) 

lyfter. Detta då förskollärarna i vår studie inte uttryckte att något lästillfälle endast hade 

ett avkopplande syfte utan lästillfällena kunde syfta till avkoppling och vara lustfylla 

men samtidigt ha ett tydligt syfte och medvetna tankar hos förskollärarna med att främja 

för barns utveckling och lärande inom olika områden.  
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9 Diskussion  
 

Under detta kapitel kommer studiens empiriska resultat och analys att diskuteras samt 

våra egna reflektioner att lyftas. Kapitlet kommer även att presentera konsekvenser för 

yrkesprofessionen. Diskussionerna har kategoriserats utefter studiens tre 

forskningsfrågor. Studiens metod kommer även att diskuteras och dess svagheter och 

styrkor kommer lyftas fram i relation till resultatet. Slutligen kommer kapitlet att 

avslutas med att ta upp hur vidare forskning kan fortlöpa. 

 

 

9.1 Resultatdiskussion 

 
9.1.1 Vad grundar sig förskollärarnas val av böcker på i verksamheten? 

 

Utifrån studiens empiriska resultat och analys uppmärksammar vi att både barn och 

förskollärarna är aktiva vad det gäller val av böcker i förskolans verksamhet vilket 

Simonssons (2004) tidigare forskningen även lyfter. I vår studie framkommer det att 

barnen i större utsträckning väljer böcker vid de spontana lästillfällena och 

förskollärarna är mer aktiva i valet vid de mer planerade lästillfällen. Det kan tänkas 

vara positivt att barnen får möjlighet att välja böcker i verksamheten för att främja för 

deras intresse och önskemål. För att förskollärarna ska ha möjlighet att även vid dessa 

tillfällen när barnen valt bok ska ha en medveten tanke kring boken och känna till dess 

innehåll skulle det kunna vara positivt att även barnen emellanåt får välja böcker i 

förväg inför det planerade tillfällen så att förskollärarna har möjlighet förbereda sig 

inför lästillfället men samtidigt utifrån barnens val av bok. På detta sätt skulle barnens 

intresse kunna inkluderas i ett sammanhang som är planerat och där det finns en 

medvetet kring boken och lästillfället.  

 

Vi kan även se att samtliga förskollärare ser till olika faktorer vid val av böcker till 

verksamheten. Samtliga förskollärare ser till språket som en viktig komponent men 

även aspekter som att boken gärna får innehålla budskap eller tillföra något till barnen. 

Här kan vi se att den didaktiska frågan ”vad” finns närvarande hos förskollärarna då 

förskollärarna har medvetna tankar bakom valet av böcker och även om förskollärare 

ser till olika faktorer vid val av bok så finns det ändå medvetenhet som sty det val som 

görs. För att studien har kunnat synliggöra vad förskollärarna grundar sina val av böcker 

på i verksamheten är det positivt att ha den didaktiska frågan vad i beaktande för att 

lättare kunna urskilja och hitta de bakomliggande motiv som styr förskollärarna i valet 

av bok. Här har den didaktiska reliefen varit till hjälp för att förstå och förklara varför 

förskollärare väljer böcker på olika sätt och väljer att lyfta olika aspekter utifrån olika 

erfarenheter och tankar vilket sedan påverkar val av bok och därav lästillfället.  

 

Ytterligare intervjuresultat som vår studie visar är att förskollärarna gärna väljer böcker 

som de själva tycker är kul och tycker om att läsa. Även här synliggörs den didaktiska 

reliefen då förskollärarna väljer utefter sitt intresse vilket innebär att vissa aspekter eller 

områden framhävs mer än andra och att det kan skilja sig åt mellan förskollärare. En 

reflektion kring att förskollärarna ibland väljer bok utifrån eget intresse eller vad de 

själva tycker är kul är att det kan innebära en risk att det blir fel fokus då det även finns 

många andra betydelsefulla komponenter beträffande val av bok samt att det kan bli 

svårare att få in nya böcker med nya perspektiv vid lästillfällena om de oftast väljer 

utifrån tidigare erfarenheter. 
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Bartans (2018) resultat visar att förskollärarna i hans studie gärna väljer böcker med 

karaktärer som har rätt och lämpligt beteende. Vårt empiriska resultat visar att hälften 

av förskollärare har tankar om att boken kan beröra ämnen som barngruppen har behov 

att diskutera och utvecklas kring, exempelvis om något barn slåss så kan det vara lättare 

att diskutera utifrån att ett barn i en bok slåss, detta resultat kan tänkas motsäga Bartans 

(2018) resultat, för om böckerna alltid ska återspegla rätt beteende kan de tillfällen då 

böcker öppnar för diskussion om andra ämnen gå förlorad. Med det menas att de ibland 

kan vara gynnsamt att kanske inte bara använda böcker som lyfter karaktärer med 

önskvärda beteende då det inte möjliggör för utveckling och reflekterande samtal på 

samma sätt.  

 

Tidigare forskning visar att besök på bibliotek är ett vanligt inslag i förskolans 

verksamhet. Det resultatet återspeglas inte i vår studies empiriska resultat då samtliga 

förskolor uttryckte att besök hos bibliotek inte var något som det gjorde numera då de 

har egna förskolebibliotek i verksamheten samt att förutsättningarna att ta sig till 

biblioteken såg olika ut. En reflektion beträffande detta resultat i relation till 

yrkesprofessionen och verksamheten är att det positivt att förskolorna numera har egna 

bibliotek då det kan bidra till större möjligheter för förskollärarna att erbjuda barnen ett 

lätttillgängligt och större utbud av barnböcker. Det kan tänkas främja för att 

förskollärarna på ett lättare sätt kan göra mer aktiva och medvetna val om utbudet av 

böcker i verksamheten är rikligt. Detta kan dock tänkas kräva ett medvetet arbete kring 

att hålla förskolebiblioteken uppdaterade och välfyllda och att det kan vara betydesefullt 

att det finns någon som ansvarar för det så att det kan utnyttjas till sin fulla potential.  

 

Ytterligare positiv aspekt av att det numera finns förskolebibliotek kan vara att det kan 

bidra positivt till att skapa mer jämlika villkor i verksamheten då alla barn ges möjlighet 

att komma i kontakt med ett förskolebibliotek. Då resultatet från intervjusvaren visar att 

förutsättningarna för att ta sig till andra bibliotek skiljer sig åt, kan förskolebiblioteken 

bidra positivt och innebära att förskollärarna och barnen inte behöver bli så beroende av 

övriga bibliotek. Eftersom förutsättningarna för att ta sig till andra bibliotek ser olika ut 

kan förskolebiblioteken minska risken för att vissa barn går miste om bibliotekens 

möjligheter och rika utbud. Förskolebiblioteken kan tänkas främja för mer jämnlika 

villkor samt ge förskollärarna möjligheter att erbjuda barnen likvärdiga förutsättningar 

och främja för givande arbeta med barnböcker då tillgången till böcker blir mer 

lättillgänglig för alla.  

 
9.1.2 Hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolans verksamhet? 

 

Gällande arbetet med barnböcker i förskolans verksamhet framkommer det att stor del 

av förskollärarna medvetet tillåter att läsningen stanna upp för frågor och reflektioner 

tillsammans med barnen. Martuccis (2016) tidigare forskning visar på liknande resultat 

att förskollärarna tillät pauser vid lästillfällena där barnens tankar och frågor kom till 

uttryck. Detta sker på både barnens och förskollärarnas initiativ. Då förskollärarna 

medvetet tillåter att läsningen stannar upp för samtal tillsammans med barnen under 

lästillfället och uppmuntrar att barnens egna tankar kommer till uttryck och synliggjörs 

vid lästillfällena kan vi se att dessa lästillfällen går i linje med ett sociokulturellt 

perspektiv. Detta då förskollärarna ser lästillfället som en social aktivitet där samtal och 

samspel med flera personer värdesätts och lyfts fram. Här kan vi se att barnen genom 

samtal och diskussion med varandra kan återkoppla och dela varandras tankar och 
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uppfattningar vilket sedan kan leda till nya perspektiv och med det barnen utvecklas 

vidare tillsammans. 

 

För att bibehålla samspelet och interaktionen vid lästillfällena så uttrycker 

förskollärarna att det dock är viktigt att läsningen inte avbyts hela tiden då det kan 

resultera i att flödet i läsningen går förlorad men även att sammanhanget och bokens 

budskap inte nås fram vilket skulle kunna resultera i att vissa barn tappar fokus. Även 

här går det att se att förskollärare poängterar och ser till att samspelet mellan alla 

deltagarna vid lästillfällena är viktigt och ytterligare betonas det sociokulturella 

perspektivet då de anser att alla får möjlighet att vara aktiva och komma till tals. Här 

finns en medvetenhet hos förskollärarna gällande vikten av samtal och reflektioner 

vilket speglar sig i lästillfällena då förskollärna är medvetna om att mängden barn vid 

lästillfällena påverkar och ibland därför delar upp i mindre grupper.  

 

Vår uppfattning är att det i dagens förskolor tenderar att vara stora barngrupper i 

verksamheten och att det därför är särskilt betydande att under lästillfällena dela upp 

barnen i mindre grupper för att främja för att alla barnen får möjlighet att komma till 

tals och samtala med varandra och att förskolläraren känner att hen kan möta varje barn 

på bästa sätt. Vid vissa tillfällen delade förskollärarna upp barnen i mindre grupper för 

att främja för samtal och kunna möta varje barn individuellt med frågor om en 

böckernas innehåll och mening. Här kan den proximala utvecklingszonen tänkats 

synliggjorts hos förskollärarnas arbete med barnböcker vilket har bidragit till en ökad 

förståelse hos oss för varför förskollärare delat upp barngrupper i mindre grupper samt 

exempelvis valt böcker med något svårare ord än vad de vanligtvis använder.  

  
9.1.3 Vilka syften har förskollärare med att använda barnböcker i förskolans 
verksamhet? 

 

Ur  det empiriska resultatet går det att urskilja att förskollärarna besitter medvetna 

tankar gällande barnböckers syfte och samtliga uttrycker att barnböcker främst har ett 

språkfrämjande syfte och att läsningen ska bidra till ett ökat och nyanserat ordförråd. 

Det är i likhet med det resultat Norling (2015) presenterar i sin studie. Hen menar att 

förskollärarna genom barnböcker vill utveckla barns språkliga förmåga och ge dem 

möjlighet till ett rikare ordförråd. Förskollärarna i vår studie uttrycker att barnböcker är 

ett viktigt inslag i förskolans verksamhet och att barnen genom böcker får möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd och få lära sig nya begrepp och ord samt se och höra det lästa 

ordet. Förskollärarna talar om att böcker bidrar till att utveckla deras kommunikativa 

förmåga och att kommunikationen är grunden till mycket annat och därför är det viktigt 

att barn ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att kommunicera med andra vilket 

förskollärarna beskriver sker vid lästillfällena och genom samtalen som uppstår vid 

dessa tillfällen. Vi kan i likhet med Martuccis (2016) tidigare forskning se att 

förskollärarna i vår studie besitter kompetens kring varför barnböckers ska användas i 

förskolans verksamhet och har ett tydligt syfte med dess användning som grundar sig i 

medvetna val och tankar. Med ett didaktiskt perspektiv i beaktande kan det genom 

förskollärarnas syften med barnböcker i förskolan synliggöras att den didaktiska frågan 

varför varit framträdande då det finns medvetna mål och syften med att arbeta med 

barnböcker.  

 

En vidare reflektion utifrån detta är att det är väldigt viktigt att i rollen som förskollärare 

ställa sig frågan varför gör vi detta? för att en avsaknad av ett medvetet syfte även kan 

påverka de övriga två didaktiska frågorna som i detta fall är vad väljer vi att läsa och 
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hur arbetar vi med böckerna då syftet på ett sätt utgör grunden för vad och hur och att 

det då inte blir något samma möjlighet för utveckling hos barnen. Vidare reflektion kan 

tänkas vara att det är betydesefullt att förskollärarna samtalar kontinuerligt med 

varandra i arbetslaget för att tillsammans synliggöra vilka mål och syften barnböcker 

har så att alla barn ges samma möjligheter vid lästillfällena. 

 

En annan reflektion utifrån resultaten av intervjuerna är att ingen av förskollärarna 

nämnde läroplanen som utgångspunkt i sitt arbete med barnböcker. Alla var eniga om 

att det hade tydliga mål och syften med barnböcker och läsning i verksamheten och att 

språket var det främsta syftet med att använda barnböcker och samtala kring dessa. 

Ingen av förskollärare i vår studie relaterade dock till följande specifika läroplansmål 

som lyfter högläsning och samtal. ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 

förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om 

litteratur och andra texter” (Skolverket 2018:8). Här tänker vi att det är viktigt att 

förskollärare har läroplanen och det specifika läroplansmålet som lyfter högläsning och 

samtal i beaktande och se till böckernas värde i sig och inte bara som ett medel för att nå 

vissa andra områden i läroplanen vilket var en tanke som uppkom hos oss då ingen 

förskollärare nämnde detta mål.  

 

Samtliga förskollärare uttrycker att barnböcker utöver den språkliga funktionen även har 

många andra betydelsefulla möjligheter och syften i förskolan. Det framkommer att 

förskollärarnas syfte med böcker även är barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi 

samt förståelser, känslor och empatiförmåga för andra människor genom böckerna och 

samtal. Här tolkar vi det som att förskollärarna har en vidgad uppfattning kring vad 

barnböcker i förskolan kan bidra med och att det finns flera olika syften som kan 

komma till uttryck gällande användning av barnböcker i förskolan. Förskollärarna 

uttrycker att böcker även har som funktion att bidra till att barnen ska få möjlighet att 

varva ner och koppla av samt ha en lustfylld funktion. Utifrån det tolkar vi det som att 

förskollärare har en uppfattning om att lästillfällena kan fylla flera olika funktioner och 

att ett lästillfälle kan vara både lustfyllt men även ha en medveten tanke och syfte att 

bidra med utveckling till barnen.  

 

Vår studie visar att förskollärarna har många tydliga tankar med barnböckers potentiella 

syfte och har många tankar kring vad de vill åstadkomma med böcker och läsning. 

Exempelvis språkutveckling, fantasiförmåga och känslor men likaså att böcker kan ha 

en avkopplande effekt. Vi tolkar utifrån detta resultat det som att lästillfällena med 

fördel inte behöver vara antingen det ena eller andra utan att ett lästillfällena kan vara 

både en möjlighet till att varva ned samt vara lustfyllt men ändå bidra med lärande och 

utveckling till barnen där det finns en medveten tanke bakom val, arbete och syfte. Vi 

menar att om ett lästillfälle ska vara avkopplande kan det väl ändå fortfarande finnas en 

medvetenhet kring att det ska bidra till barns utveckling.  
 
9.1.4 Sammanfattade ord 

Syfte med studien är att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med 

barnböcker i förskolans verksamhet.  Detta för att kunna se om det finns medvetna 

tankar som styr deras val och arbete med barnböcker i förskolans verksamhet. Ur 

studiens empiriska resultat kan vi synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med 

barnböcker i förskolans verksamhet. Uppfattningen är att förskollärare har medvetna 

tankar som styr deras val av böcker samt hur de arbetar med barnböcker i verksamheten 

och att de finns ett tydligt medvetet syfte med barnböcker vilket återspeglas i både valen 

av bok men även hur arbetet genomförs. Resultatet visar att förskollärarna på många sätt 
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har liknande medvetna tankar kring barnböckers syfte som styr deras val och arbete men 

att det finns vissa variationer kring hur de väljer ut och arbetar i förskolans verksamhet. 

 

 

9.2 Metoddiskussion 

 

Vår studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod. Denna metod anser vi lämplig då 

studiens syfte är att synliggöra på ett djupare plan hur förskollärare väljer ut och arbetar 

med barnböcker i förskolans verksamhet samt vilket syfte förskollärarna har med 

barnböcker i verksamheten, detta för att kunna se om det finns medvetna tankar bakom 

arbetet med barnböcker. I studien har endast fyra förskollärare intervjuats med 

anledningen att intervjuerna skulle kunna gå mer djupet men även tidsaspekten har varit 

en bidragande faktor till det få intervjuade personerna då tiden delvis var begränsad. I 

en efterkommande reflektion beträffande antalet intervjupersoner är en tanke att det 

skulle kunnat varit gynnsamt att intervjua ytterligare några fler, för att få ett bredare 

empiriskt underlag med fler infallsvinklar och perspektiv.  

Ytterligare reflektion angående intervjuerna är att det hade kunnat vara gynnsamt om 

båda forskarna varit närvarande vid samtliga intervjuer, detta för att möjliggöra för att 

mer liknande följdfrågor kunnat ställas samt för att svaren kanske hade kunnat bli mer 

utvecklande då två personer hade kunnat bidra med följdfrågor och uppfattat det som de 

intervjuade uttryckte. En nackdel med att både forskarna skulle vara med vid 

intervjutillfället hade dock kunnat tänkas vara att det hade skapat en viss nervositet hos 

de intervjuade och kunnat bidra till att den intervjuade upplevt sig vara i en mer utsatt 

position vilket kan påverka svaren negativt.  

Att använda ljudupptagning vid intervjutillfället har varit väldigt positivt och underlättat 

bearbetning av materialet då detta möjliggjort för transkribering och även bidragit till att 

vi kunnat återgå till det insamlade forskningsmaterialet flera gånger och genom det 

kunnat synliggöra detaljer och inte riskerat att något gått förlorat. Då vi delade upp 

intervjuerna och därmed inte varit närvarande på varandras intervjuer har 

ljudupptagningarna även här varit positiva då det har gett inblick i den andra forskarens 

intervjutillfälle och skapat en bättre helhetsbild. Då våra erfarenheter av att genomföra 

intervjuer inte har varit så stora kan det tänkas vara en aspekt som kan haft en påverkan 

på intervjutillfället. Med det menat upplevdes vissa svårigheter med att ställa spontana 

följdfrågor som var bra och relevanta och därmed kan resultatet som framkommit fått en 

viss påverkan och en större erfarenhet av intervjuteknik hade kunnat bidra till att bättre 

följdfrågor ställts och därmed kunnat bidra till mer utvecklade och relevanta svar. 

Beträffande valet att låta de intervjuade personerna få tillgång till frågorna innan skulle 

en kritisk aspekt kunna vara att svaren vinklats utefter vad som antagits varit ett 

önskvärt svar. Med detta menat fanns en risk att svaren inte blev helt spontana och 

därmed inte helt sanningsenliga då respondenterna fått tillgång till frågorna i förväg och 

därmed fått längre tid att tänka igenom och utvecklat sina svar än om svaren uppkommit 

spontant. 

Beträffande bearbetning av det empiriska underlaget har det varit gynnsamt att dela upp 

och kategorisera detta utefter våra forskningsfrågor och även utefter underfrågor 

relaterade till dessa. Detta då det har varit till hjälp för att lättare kunna hantera det 

empiriska materialet och finna relevanta och intressanta aspekter i resultatet i relation 

till studiens syfte. Uppfattningen är att vi genom intervjuerna och våra intervjufrågor 

har fått ett bra empiriskt underlag som möjliggjort att syftet kunnat besvaras och vi har 
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kunnat synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker i förskolans 

verksamhet och sett med vilken medvetenhet och vilka syften. De didaktiska frågorna 

har varit till hjälp för oss för att kunna synliggöra hur förskollärarna väljer ut och 

arbetar med barnböcker i förskolans verksamhet och även barnböckers syfte enligt 

förskollärarna. Utifrån de didaktiska frågorna har det varit lättare att synliggöra 

förskollärarnas medvetenhet och tankar bakom de val som förskollärarna gör gällande 

barnböcker för att om de didaktiska frågorna är närvarande i undervisningen kan det 

tänkas innebära att det finns medvetna val och tankar i det arbete som sker med 

barnböcker. Det sociokulturella perspektivet har gett oss en ökad förståelse kring vikten 

av samtal och diskussioner vid läsning av barnböcker och vi har kunnat se att det 

sociokulturella varit närvarande vid lästillfällena. Detta då förskollärarna har lagt stor 

vikt vid samtal och diskussioner med barnen vid dessa tillfällen och vikten av att alla får 

vara aktiva och komma till tals för att dessa tillfällen ska bidra med lärande för barnen 

där barnen får utvecklas tillsammans och dela varandras tankar.  

 

 

9.3 Avslutande tankar om studien  

 

Barnböcker är ett vanligt förekommande inslag i förskolans verksamhet. I läroplanen för 

förskolan står det skrivet att barn ska få möjlighet att lyssna till högläsning och samtala 

om olika texter (Skolverket 2018:8). I rollen som förskollärare blir det därför viktigt att 

kunna förhålla sig på ett professionellt och medvetet sätt till barnböcker och läsning i 

förskolan för att på bästa sätt kunna erbjuda barnen meningsfulla lästillfällen som 

främjar för deras utveckling och lärande. Under studiens gång har vi fått en tydligare 

inblick i hur förskollärare väljer ut och arbetar med barnböcker och har kunnat se att det 

finns en medvetenhet hos förskollärarna som styr deras arbete med barnböcker. Vi har 

genom studiens process fått en breddad kunskap kring hur arbetet med barnlitteratur kan 

komma till uttryck i verksamheten och alla fördelar som barnböcker kan bidra med. Vår 

förhoppning är att studien ska ge förskollärare en inblick om hur viktigt det är att arbeta 

medvetet med barnböcker i förskolans verksamhet men även kunna inspirera och bidra 

med infallsvinklar och tankar om hur arbetet med barnböcker kan fortlöpa. Studien kan 

bidra till att förskollärare upptäcker nya kreativa sätt att arbeta med barnböcker men 

även nya tankar hur medvetna val gällande böcker kan göras som sedan kan ligga till 

grund för givande samtal och diskussioner med barnen i verksamheten. Vår 

förhoppning är att barnböcker i förskolan ska prioriteras och få ta plats i förskolan som 

en givande lärsituation och inte bara som en stund för avkoppling utan i rollen som 

förskollärare se till barnböckers fulla potential och utnyttja dessa väl.  

 

 

9.4 Förslag till vidare forskning 

  

Studiens resultat var baserat på underlag från intervjuer med fyra förskollärare kring 

deras tankar om barnböcker i förskolans verksamhet. Genom intervjuerna framkom 

förskollärarnas tankar gällande vad de väljer för böcker, hur de arbetar med böcker samt 

vilket syfte barnböcker har i verksamheten. Då vi genom intervjuerna endast når deras 

tankar om ämnet skulle vidare forskning med fördel kunna fokusera på observationer 

istället, detta för att kunna synliggöra hur val och arbete med barnböcker sker i 

praktiken eftersom vi med denna studie endast nått deras tankar. Det hade varit 

intressant att sedan jämföra dessa två och se om deras tankar återspeglas i det praktiska 

arbetet med böcker i barngruppen eller om deras tankar kanske endast varit visioner 
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som av någon anledning inte kommer till uttryck i den faktiska verksamheten. 

Ytterligare aspekt för vidare forskning skulle kunna vara att genomföra studien med ett 

större antal intervjuade förskollärare, detta för att få ett bredare underlag och därmed 

möjliggöra för fler perspektiv som kan leda till ytterligare synsätt och intressanta 

tolkningar.  
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 

 

Hej! 

Vi heter Camilla Olsén och Sara Olsén. Vi studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser för tillfället kursen 

självständigt arbete inom det förskolepedagogiska området och i den kursen skrivs vårt 

examensarbete.  

 

Syftet med vårt arbete är att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med 

barnböcker i förskolans verksamhet.Vår studie bygger på intervjuer med förskollärare 

för att få en inblick i förskollärares tankar och upplevelser gällande bokval och arbete 

med barnlitteratur i förskolans verksamheten.  

 

Studien kommer att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna för att säkerställa 

en god kvalitet på forskningen samt bidra till trygghet för de medverkande i studien. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas. Inga namn eller personliga uppgifter 

på de som deltar i studien kommer att synliggöras vilket innebär att inga kopplingar till 

enskilda personer eller platser kommer att kunna göras. Det insamlade materialet från 

intervjuerna kommer endast att användas till studiens syfte och med största möjlighet 

behandlas varsamt.  

 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30-40 minuter och kommer att spelas in med 

ljudupptagning. Detta för att information inte ska gå förlorad men även för att vi ska 

kunna transkribera dessa samtal. Detta material kommer sedan efter godkänd 

examinering att raderas.  

 

Härmed tillfrågas ni om deltagande i denna studie. Vi ser gärna att ni återkopplar 

oavsett om ni har möjlighet att delta eller inte. Om det finns möjlighet önskar vi att få 

genomföra intervjuerna helst v.48, detta då tidsaspekten är lite snäv.   

 

Hoppas att ni har möjlighet att delta i studien, det hade varit väldigt uppskattat av oss!  

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 

 

Camilla Olsén   Sara Olsén 

co222ax@student.lnu.se    so222mq@student.lnu.se 

tel:     tel:  
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Bilaga B Godkännande av deltagande i studien 

 

Vi heter Camilla Olsén och Sara Olsén. Vi studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser för tillfället kursen 

självständigt arbete inom det förskolepedagogiska området och i den kursen skrivs vårt 

examensarbete.  

 

Syftet med vårt arbete är att synliggöra hur förskollärare väljer ut och arbetar med 

barnböcker i förskolans verksamhet. Vår studie bygger på intervjuer med förskollärare 

för att få en inblick i förskollärares tankar och upplevelser gällande bokval och arbete 

med barnböcker i förskolans verksamhet.  

 

Studien kommer att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna för att säkerställa 

en god kvalitet på forskningen samt bidra till trygghet för de medverkande i studien. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas. Inga namn eller personliga uppgifter 

på de som deltar i studien kommer att synliggöras vilket innebär att inga kopplingar till 

enskilda personer eller platser kommer att kunna göras. Det insamlade materialet från 

intervjuerna kommer endast att användas till studiens syfte och med största möjlighet 

behandlas varsamt.  

 

Jag,     godkänner härmed mitt deltagande i studien. 

 

Datum och ort:    

 

Underskrift:     Namnförtydligande:    
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Bilaga C Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

o Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

o Vad tänker du på när du hör ordet barnböcker? 

 

 

Vad grundar sig förskollärarnas val av böcker på i förskolans verksamhet?   

 

 

o Utifrån vems initiativ väljs böckerna i verksamheten ut? 

o Vad anser du är viktiga aspekter i val av böcker i förskolan? 

o Vad påverkas du av när du väljer böcker? Och vilka tankar finns bakom 

valet av bok? 

o Hur ser utbudet av barnböcker ut i din verksamhet? Och med vilken 

regelbundet byts böckerna i verksamheten ut? 

 

Hur arbetar förskollärarna med barnböcker i förskolans verksamhet? 

  

 

o Under vilka tillfällen läser du böcker för och med barnen? 

o På vilket sätt arbetar nu med barnböcker verksamheten? Beskriv gärna 

o Vilken roll har barnböcker i er verksamheten? Är de inplanerade i 

verksamheten eller sker det spontant? 

o Hur ser ett lästillfälle ut hos er tillsammans med barnen? Både under 

läsningen men även efter? 

o Hur går ni tillväga för att förnya och se över böckerna i verksamheten? 

Har ni något samarbete med tex biblioteken? 

 

 

Vilka syften har förskollärarna med att använda barnböcker i förskolans 

verksamhet? 

 

o Vilket syfte har barnböcker i förskolans verksamhet enligt dig?  

o Hur tänker du att barnböcker kan bidra till barns utveckling och lärande? 

o Vad upplever du att du behöver för kunskap för att kunna arbeta 

medvetet med barnböcker? Upplever du att du besitter tillräckligt med 

kunskap för att kunna arbeta medvetet med barnböcker? 

o Anser du att ett medvetet förhållningssätt gällande val och arbete med 

barnböcker i förskolans verksamhet är gynsamt? Isf, berätta gärna hur! 

 

 

 

 

 

 


