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Sammanfattning 

I följande uppsats har en nyfikenhet kring hur högläsning och boksamtal används i förskolor 

varit huvudområdet. Det har undersökts på tio utvalda förskolor och bland tio yrkesarbetande 

utvalda pedagoger.  

Genom observationer på två förskolor och en enkätundersökning bland tio yrkesarbetande 

pedagoger på tio utvalda förskolor har Marie-Anne Lyckman och Ann-Cathrin Jönsson 

kommit fram till ett resultat och en tolkning av det. Detta redovisas i två metoddelar för 

respektive förskola samt en metoddel för enkätfrågorna till de tio utvalda pedagogerna. 

Tillsammans med varje metoddel finns en resultatdel. 

Vad forskare och teoretiker beskriver i sin litteratur har tillsammans med metoder och resultat 

bildat en helhet där tolkningar och undersökningar blivit diskuterat. 
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1. Inledning 

I Läroplan för förskolan 98 (Skolverket 2010:10) står det att barnen ska ha möjligheter i sin 

utveckling att få vidga sitt talspråk med olika begrepp och att öka ordförrådet. I förskolans 

uppdrag ingår det att förskolan ska hjälpa barnen till en ökad förståelse i samtal samt att 

lyssna och att reflektera över såväl egna som andras uppfattningar. Vilka verktyg som 

används eller hur förskolan gör för att öka barnens språkvärld står inte omnämnt, vilket är en 

orsak till att närmare undersöka hur det fungerar på olika förskolor. Det som poängteras i 

läroplanen är att förskolan skall sträva efter att varje barn få leka med ord, få uttrycka sig samt 

utveckla sitt talspråk. När även Ann Granberg (1996:47), diplomerad småbarnspedagog, 

skriver i sin bok Småbarns sagostund, kultur språk och lek om hur litteraturen ger barnen 

möjligheter till god begreppsuppfattning och ett välutvecklat språk, blir högläsning och 

bearbetning av bokinnehåll ett område som väcker vår nyfikenhet på hur det kan se ut på tio 

utvalda förskolor i Västsverige. Den engelske författaren och litteraturpedagogen Aidan 

Chambers (2011) teorier om metoder i boksamtal är ofta förekommande i verksamheterna 

som är undersökta. Därför förekommer hans tankar om böcker, boksamtal och metoder för 

boksamtal ett flertal gånger i texten. Chambers metoder har problematiserats och utvecklats i 

en av förskolorna i studien, på grund av att pedagogerna anser att det är svårt att verbalt 

kommunicera böcker med så små barn. Verksamma barn i denna förskola är i åldrarna ett till 

tre år. Förskolan har därför utarbetat Chambers metoder ytterligare. Detta beskrivs i texten 

under ”Metod i förskola ett till tre år”. 

I vår studie vill vi ta reda på hur pedagogerna väljer ut böckerna och vilket syfte de har med 

högläsning och litteratur. Dessutom vill vi veta vad de gör med den lästa litteraturen samt hur 

den lästa litteraturen bearbetas i barngrupperna. I vårt examensarbete förekommer ordet 

pedagog flera gånger och med det menar vi utbildade barnskötare och/eller utbildade 

förskollärare som är yrkesarbetande inom förskolverksamhet. Vi vill även göra en studie och 

se om vi kan se några likheter och/eller skillnader på vilket sätt man arbetar med högläsning 

och boksamtal beroende på barnens ålder. Detta valde vi att göra på två av de tio utvalda 

förskolorna i Västsverige. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med 

barnböcker och boksamtal. Vi vill också undersöka om vi kan se några likheter och/eller 

skillnader på de sätt man arbetar med högläsning och boksamtal beroende på barnens ålder på 

två utvalda förskolor i Västsverige. 

2.2 Frågeställning 

Hur arbetar pedagoger med barnböcker och boksamtal i förskolan? 

Vilka likheter och/eller skillnader finns i hur högläsning och boksamtal genomförs i åldern ett 

till tre år jämfört med barn fyra till fem år? 

 

3. Litteraturgenomgång 

I Läroplanen för förskola, Lpfö98 (Skolverket 2010:10) läggs det mycket fokus på barns 

språkutveckling. Reflektion och berättande är viktiga delar i de strävansmål pedagoger arbetar 

mot. Att vuxna läser högt för barn anses generellt ha betydelse för barns språkutveckling. I 

barnlitteratur och bearbetning av densamma blir boksamtal en metod i ett arbete där barn ska 

sträva mot att utveckla sin reflektion och sitt berättande. Samspel med en vuxen kring en bok, 

blir en utgångspunkt för samtal kring boken som utvecklar barns kommunikativa och 

språkliga förmåga samt ordförråd (fil.mag. i specialpedagogik Kerstin Dominkovic´, fil.dr i 

konstvetenskap och lektor Yvonne Eriksson samt fil.dr i pedagogik och lektor i 

specialpedagogik Kerstin Fellenius 2006:19). Även den engelske författaren och 

litteraturpedagogen Aidan Chambers (2011:128) anser att samtal kring böcker är en bra 

aktivitet, eftersom barnen tränar sig i att uttrycka sig. Han har myntat begreppet ”tell me” 

översatt till ”jag-undrar-frågor” och med det menar han att det är viktigt att vi använder oss av 

öppna frågeställningar som inbjuder alla att delta i samtalet. Med öppna frågor menas att 

pedagogen själv inte vet svaret. Rigmor Lindö (lärarutbildare, författare och 

universitetslektor) förklarar Chambers metoder med att ”Samtalsledaren skall försöka att välja 

frågor som hjälper barnen att identifiera sig med huvudfiguren, få syn på den röda tråden och 

koppla till sina egna erfarenheter. Ett mål för boksamtalet är att få alla barnen att delta och att 

lära sig lyssna på varandras inlägg. Det är viktigt att haka på barnens tankegångar och 
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uppmuntra dem att tänka ett steg till: Hur tänker du nu? Kan du berätta lite mer om det?” 

(2009:246).  

Enligt Mats Myrberg, professor i specialpedagogik på Stockholms universitet, är ordförrådet 

den viktigaste faktorn bakom läsförståelse. Han menar att genom läsning och 

språkutvecklande samtal mellan vuxen och barn utvecklas ordförrådet. För att ytterligare 

utöka barnens ordförråd och stärka deras begreppsbildning kan pedagogen stanna upp under 

högläsningen och plocka ut ord och begrepp från texten och därefter samtala med barnen om 

ordens betydelse (2007:77). Barnens språk utvecklas i olika takt och genom att använda sig av 

regelbundna boksamtal tränar sig barnen på att lyssna, reflektera och diskutera innehållet i 

böckerna. Berättare och adjunkt Carina Fast (2001:88) menar att ett av det bästa sättet för att 

barn ska förstå ett bokinnehåll är att få berätta med egna ord. Detta menar även Agneta 

Edwards (litteraturpedagog, föreläsare och skribent) när hon skriver i sin bok Bilderbokens 

mångfald och möjligheter: ”Att prata om böckerna utvidgar och fördjupar också tolkningen 

och upplevelsen och är viktig om avsikten är att barnen ska knyta bokens handling och 

konsekvenser till sig själva” (2008:59). Vidare skriver hon: ”Att reflektera kring böcker […] 

är ett led i en process. Syftet med samtalet är att väcka tankar, få igång funderingar, kanske 

utveckla förhållningssätt, och det finns aldrig några färdiga svar” (2008:60). 

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik, beskriver hur högläsning gynnar barns 

språkutveckling på flera områden (2009:143). När högläsning sker hör barn inte bara orden i 

sig, utan hör en melodi, uttal och meningsbyggnad som även det gynnar barnens utveckling i 

språksammanhang, menar hon (2009:150). Även Elisabeth Björklund (lektor i didaktik) 

menar att barnen utvecklas i språk genom möten och dialoger. Hon menar att vid högläsning 

och boksamtal kan vuxna ställa frågor eller kanske påbörja en problemlösning där barnen 

sedan kan fortsätta att samtala och på så sätt utvecklas deras språk. Hon menar att det som 

barnet idag kan göra i samarbete, kommer det imorgon att kunna göra självständigt (2011:31). 

När de gäller de yngre barnen menar Rigmor Lindö (2009:240) att det är viktigt att använda 

sig av någon form av rekvisita vid sagostunden. Hon menar att det då blir lättare för barnen att 

hålla kvar uppmärksamheten under en längre stund. Chambers (2011:128) uttrycker att samtal 

kring böcker inte enbart är en bra aktivitet i sig, utan hjälper även barnen att uttrycka sig i 

kommande samtal. Det gäller att som vuxen vara förberedd på att under högläsning stanna 

upp för att samtala kring något som väcker barnets undran eller reflektion kring bokens 

innehåll. Att samtala om böcker är något som bygger på att det sker regelbundet så att 

pedagog och barn tillsammans skapar förutsättningar för den känsla av trygghet som behövs 
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för att alla skall deltaga (Edwards 2008:60). Genom att föra en dialog mellan barn och vuxna 

runt bokens innehåll till exempel, skapas en förstärkning av språket. Precis som Elisabeth 

Arnér (fil.kand. i pedagogik) och Britt Tellgren (fil.lic. i pedagogik) skriver är samtalet det 

allra viktigaste redskapet i mänsklig samvaro (2006:24). Vidare skriver de att barn inte tänker 

på samma sätt som vuxna. Språket blir ett instrument eller redskap för tänkandet och att 

relationen mellan tanken och orden är en levande process samt att tänkandet föds genom 

orden (2006:26). Det viktigaste är att de blir hörda och lyssnade på, oavsett hur de uttrycker 

sig och med vilka röster de talar. Barnen behöver vänja sig vid att uttrycka sina tankar på 

olika sätt och i olika sammanhang. Samtalet mellan barn och vuxna är en viktig väg för oss 

vuxna att komma nära och bättre förstå barns perspektiv. Man får heller inte glömma bort att 

vuxna också är förmedlare och barn blir tolkare utifrån sina perspektiv (2006:26). 

Forskarna och författarna Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson 

(2010:30,46) har i ett forskningsprojekt bland annat undersökt de yngsta barnens uttryckssätt 

och har kommit fram till att med hjälp av rekvisita blir bokens innehåll lättare att förstå. 

Författarna menar att barnen känner en ytterligare närhet och ett igenkännande då 

bokinnehållet relaterades till barnens vardagliga erfarenheter, vilket har en stor betydelse för 

att barnen ska kunna utvidga bokinnehållet och dra slutsatser parallellt med sin livsvärld. När 

berättaren läser kan de yngsta barnen agera med rekvisitan och då visa på sin förståelse, 

integration med andra, sina funderingar och utvidgande av bokinnehållet. 

Bokläsning är ofta en av många rutiner i förskolan och ingår ofta i ett dagsprogram 

(Björklund 2011:59). När ett barn återberättar något från en bilderbok som de tidigare har hört 

är det vanligt att de använder sig av den tidigare läsarens eller berättarens uttryck (2011:43). 

Vidare skriver Björklund att ”små barns tidiga deltagande i konversationer blir ofta 

framgångsrika förutsatt att barnen får många frågor från sina samtalspartner om ämnen som 

intresserar dem och som också lämnar utrymme för deras svar” (2011:46). De yngsta barnen 

på förskolan kommunicerar med varandra med sina kroppar. Forskning har visat att små barn 

uppfattar mer än vad de verbalt utrycker sig. Genom sina handlingar visade de omgivningarna 

att de redan är kompetenta på många sätt. Till exempel när de håller i, tittar och talar samtidigt 

som de bläddrar i boken (2011:58).  

I tidigare forskning skriver Björklund (2011:59) om hur barnen skapar mening vid 

bokläsning. I studier som genomförts med fyraåringar talade barnen mer när de lyssnade till 

kända berättelser. ”Formen för barnens responser förändrades när de lyssnade till okända 
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respektive kända berättelser. Till exempel ställde barn fler frågor när berättelsen var okänd för 

dem. Vidare förändrades barnens svar ju mer de lyssnade till en specifik berättelse. Mönstret 

för förändring varierade från berättelse till berättelse och det visar, menar forskarna, att så 

snart barnen får kontroll över berättelsens olika aspekter klarar de att ta upp nya dimensioner i 

berättelsen” (2011:59). Rigmor Lindö (2009:67) skriver om hur viktigt det är att barn får en 

rik och varierad språklig stimulans i lustfyllda sammanhang. Att det är nödvändigt att 

förskolan ger alla barn optimala möjligheter att utveckla kommunikativa förmågor. Hon 

menar, med stöd av tillgänglig forskning, att barn som inte har fått tillräcklig språklig 

stimulans under sina tidiga barndomsår får problem med att tillägna sig språket.  

3.1 Val av bok  

Vid en högläsningsstund är val av bok en viktig uppgift. Ulla Rhedin (lektor i 

litteraturvetenskap) skriver i sin avhandling Bilderboken på väg mot en teori om hennes 

tankar kring själva läsakten, högläsningen, vilket i sin tur väcker våra tankar i hur pedagoger 

förmedlar och bearbetar litteraturupplevelser i förskolebarns olika åldrar.  

Den kan, när det gäller bilderboken, beskrivas som en social  

samspelsakt i tiden och rummet. Den är således en treställig  

relation som inbegriper boken, barnet och den vuxne. För det  

riktigt lilla barnet […] kan man tänka sig att begreppet ’bok’  

representerar konkreta handlingar som ’att läsa’ eller ’att bläddra’  

eller ’att sitta i mammas knä’, snarare än förväntan på litteraturupplevelse.  

I senare åldrar kan läsakten i fråga om närvaro och unicitet under 

framställningen jämföras med en teaterförställning eller en dramatisk 

uppläsning inför publik, d.v.s. tolkad i en ny gestaltning. 

                                                                        (Rhedin 2001:143–144). 

 

Chambers skriver: ”Innan vi kan prata om en bok måste vi ha läst den; innan vi kan läsa en 

bok måste vi välja en bok att läsa. Och eftersom boken vi väljer innehåller själva 

förutsättningarna för vårt samtal – ämne, idéer, språk och bilder, minnen som väcks, m.m. – 

så är valet av bok en ytterst viktig uppgift. De som väljer utövar makt” (2011:198). När man 

väljer bok är det av stor vikt, som Chambers skriver, att man har en medvetenhet om barnens 

tidigare läsning och deras erfarenheter kring litteraturen, både när det gäller boksamtal och för 

att kunna välja rätt böcker (2011:211). Vidare skriver Chambers att ”Det ska finnas en 

genomtänkt linje i lärarens val av böcker för boksamtal. Det får inte ske slumpmässigt, får 

inte bara grunda sig på stundens ingivelse” (2011:211). Även litteraturpedagog Susanna 
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Ekström poängterar att när man väljer att läsa en bok för en grupp barn som man endast är 

ytligt bekant med ska man hämta så mycket information om gruppens tidigare läsvanor som 

möjligt. Hon menar att det är viktigt är att ta reda på vilka berättelser de gillar och därefter 

välja en bok med samma stil. Först därefter bör man presentera en bilderbok om barngruppen 

verkar koncentrerad och lyssnarglad (2004:27).  

När barnen själva väljer bok föredrar de vissa böcker framför andra. Chambers skriver: ”När 

en vuxen visar ett genuint intresse för barnets bokval är det troligt att barnet också försöker 

sig på den bok som den vuxne föreslår att hon ska läsa nästa gång” (2011:96). Björklund 

menar att ”barn gör val när de hämtar fram en bok. Det visas när barnen då de tar upp en bok, 

inte alltid bestämmer sig för den som ligger överst, utan lyfter undan och lägger åt sidan för 

dem oviktiga titlar tills de når den bok de vill ha” (2011:213). Björklund drar den slutsatsen 

att barnen därför sannolikt inte väljer en bok planlöst. Vanligt är att barnen, när de hämtat sin 

bok, väljer att sätta sig tätt intill varandra och bläddra och läsa i den egna boken eller så väljer 

de att titta i kompisens bok som sitter bredvid (2011:176). 

3.2 Högläsning 

Högläsningen ur en bok kräver att berättaren är förtrogen med bokens innehåll och att 

densamma läses med engagemang och inlevelse. Chambers menar att ”Meningar som utan 

problem går att säga tyst för sig själv kan visa sig vara betydligt svårare att läsa högt. Läs 

därför helst högt för dig själv innan du läser högt för andra” (2001:74). Björklund skriver: 

”Under pågående högläsning är det vanlig att barnen bredvidläser antingen i den bok som 

barnet själv har valt eller i en färdigläst bok. Alternativt kan barn söka kontakt med andra 

barn. Vid högläsning utvidgas ofta det lästa genom frågor till barnen eller genom 

pedagogernas egna erfarenheter som kan knytas till bokens innehåll” (2011:197).  

Barn bearbetar sina upplevelser ständigt och leken är en viktig del där bearbetning av 

reflektioner sker. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999:83–88) förtydligar hur viktig leken 

är för såväl språkutveckling som bearbetning av reflektioner. Genom leken kan jag som 

pedagog se olika uttrycksformer hos barnen vad som intresserar och väcker tankar hos dem. 

Det är ofta i leken barn gör sina reflektioner synliga och bearbetar olika böckers innehåll. 

Samtidigt är det viktigt att bokens innehåll är igenkännande för att barnens reflektion i deras 

unga år ska bli känslomässigt hanterligt (Svensson 2009:144–145). 
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3.3 Boksamtal 

Ett boksamtal går endast att förbereda till en viss del. Framför allt gäller det att vara nyfiken, 

lyhörd, följsam och beredd att både lyssna, lära och dela med sig. Att jag som pedagog är väl 

förberedd och att boken är noga utvald är det viktigaste i förberedandet för ett boksamtal 

enligt Lindö (2005:52,55,179–218). Här handlar det om bokens längd, struktur samt möjlighet 

till identifikation men även att boken i efterhand ska vara lätt att arbeta vidare med. Genom 

samtal i samband med högläsning vet varken barn eller pedagog svaret på de frågor som ställs 

utan detta är något man diskuterar tillsammans. 

Chambers (2011:183) beskriver hur boksamtal går ut på att böckers innehåll ger lyssnaren 

möjligheter att diskutera och reflektera samt berätta och argumentera för andra i en 

högläsningssituation. Lyssnaren får möjlighet att reflektera över ett bokinnehåll och knyta det 

till sin egen erfarenhetsvärld och sina upplevelser, vilket i sin tur bidrar till en ökad förståelse. 

Chambers menar vidare att barnen behöver uppleva boken. Det menar han är att bland annat 

bokinnehåll diskuteras. Han menar att i samtalen där barn delger varandras tankar och åsikter 

genererar i en större förståelse för bokinnehållet, hur boken är berättad samt hur den är 

skriven. Lindö menar att det inte räcker med att läsa boken för barnen. Det är i samtalet kring 

den gemensamma läsupplevelsen som pedagogen utmanar barnens tankar, föreställningar 

samt att de då får en förståelse för innehållet av boken (2009:243). Enligt Chambers 

(2011:179) är det viktigt vilka frågor som ställs till barnen kring den lästa texten. Att ställa 

frågor med ordet varför först i meningen bör undvikas, då de kan anses ha en negativ klang. 

Chambers menar att det blir ett förhör istället för ett givande och turtagande samtal. Han 

menar vidare att dessa frågor som inleds med ordet varför inte inbjuder till en öppen dialog 

kring det som lästs. Istället bör man använda sig av frågor som inleds med; jag undrar. Dessa 

frågor inbjuder till samverkan mellan den vuxne och barnen. Det är en inledande fras som 

leder in barnen och den vuxne i ett samtal. Chambers skriver att frågor som inleds med jag 

undrar är grundstommen till ett samtal. Dessutom skriver han om tre andra olika typer av 

frågor: grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor. Grundfrågorna handlade om vad 

barnen gillade/ogillade i boken och om det var något som de inte förstod i texten. Allmänna 

frågor handlar om att jämföra boken med någon annan bok som liknar den de precis läst. Den 

vuxne och barnen har åsikter och gör jämförelse med andra böcker. Frågor som kan användas 

här är till exempel ”Om du skulle berätta om den här boken för någon kompis, vad skulle du 

säga då?”. Specialfrågorna handlar om att lägga fokus på språk, form och innehåll, samt den 
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blandning av dessa som ger boken dess speciella karaktär. En specialfråga skulle kunna vara: 

”var någonstans händer det här?” eller ”var utspelar sig berättelsen?” (2011:229–234). 

Enligt barnboksförfattaren Katarina Kuick, som översatt Chambers till svenska, (2005:88) är 

ett boksamtal ett samtal om böcker mellan människor som alla har läst samma bok. Hon 

menar att den typ av boksamtal som intresserar henne mest är de när man får vrida och vända 

på en bok, jämföra sina upplevelser tillsammans med andra och det som ger allra mest är när 

man får en bok att öppna sig på ett nytt sätt. Dessutom menar hon att boksamtal förutom att 

det är roligt, utvecklar till exempel barnen som läsare, talare, lyssnare och att vi blir bättre på 

att tänka, reflektera och se sammanhang och genom detta utvecklas vi som människor. 

Edwards har sammanfattat boksamtalens betydelse i sin bok Bilderbokens mångfald och 

möjligheter (2008:64) enligt följande: 

”Boksamtalet: 

 fördjupar barnens förståelse, tolkning och upplevelse av berättelsen, 

 är språk- och tankeutvecklande, 

 är ett tillfälle att samtala i demokratisk anda, lära sig lyssna till och acceptera andras 

åsikter och våga uttala och stå för sina egna tankar vilket stärker jag-känslan och ökar 

gruppkänslan, 

 stärker den empatiska förmågan, 

 knyter boken till barnens egna upplevelser och hjälper dem att reflektera över och 

bearbeta händelser och existentiella frågor, 

 ger förmåga att se, tolka och uppskatta även mer komplexa bilder och texter 

 ger ökat bokintresse, när man ser och förstår mer och upptäcker hur mycket böcker 

kan innehålla”. 

4. Metod 

Studiens metod för att få fram ett resultat av syftet har inneburit att tio förskolor i Västsverige 

valdes ut. Studien valdes att delas upp på flera förskolor för att få ett bredare underlag till 

undersökningen. Vi valde ut fem förskolor som arbetar med barn ett till tre år och fem 

förskolor som arbetar med barn fyra till fem år. Därefter kontaktade vi förskolorna per telefon 

och frågade om intresse fanns att vara med på en enkätundersökning om högläsning och 

boksamtal. Urvalet av pedagog som skulle fylla i enkäten var inget vi kunde påverka, utan det 

valde de utvalda förskolorna själva ut.   
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Vi har dessutom utfört observationer i två verksamheter. Det som observerades var hur och 

när böcker och boksamtal användes på förskolorna. Vi har valt att dela upp arbetet mellan oss. 

Detta innebär att Ann-Cathrin Jönsson undersöker förskolor som arbetar med barn i åldern ett 

till tre år och Marie-Anne Lyckman undersöker förskolor som arbetar med barn i åldern fyra 

till fem år. På samma sätt delas observationerna upp mellan oss. Observationerna 

genomfördes genom fotografering, filmning och skriftliga anteckningar under olika tillfällen 

var för sig. Därefter analyserade vi, Ann-Cathrin Jönsson och Marie-Anne Lyckman, 

observationerna tillsammans. Vi gick igenom våra anteckningar, foton samt filmerna och 

skrev sedan ner våra tolkningar på hur vi hade upplevt de olika sagostunderna och jämförde 

dessa. Dessutom valde vi att vid några tillfällen titta på bilderna och filmerna tillsammans 

med barnen för att lyssna till deras reflektioner kring våra sagostunder och boksamtal. När 

examensarbetet är avslutat och godkänt väljer vi att kassera foton, filmer och skriftliga 

anteckningar.  

För att få svar på våra frågeställningar har vi även studerat relevant litteratur om boksamtal 

och högläsning. Viss litteratur har vi kommit i kontakt med genom vår utbildning, bibliotek 

samt sökt på internet. Vi har även fått litteraturtips från vår handledare Helene Ehriander. 

Med hjälp av litteraturen ville vi få fram en helhetsbild av hur den aktuella forskningen ser ut 

kring högläsning och boksamtal.  

I vår studie har vi observerat barn från familjer med svenskt ursprung. Det var inget medvetet 

val från vår sida, utan på de två utvalda förskolorna som vi observerade var det endast barn 

med svenskt ursprung. Vi tror dock att det hade varit betydligt svårare att förstå barn med 

annat modersmål än svenska och då framförallt de yngre barnen när vi sedan skulle göra 

rättvisa åt barnens röster. 

4.1 Forskningsetik 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna i våra intervjuer, observationer, filmer, 

fotograferingar och i bearbetning av materialet. Vi har skickat ut brev till vårdnadshavare för 

deras medgivande kring examensuppgiftens genomförande som sedan kommer att 

dokumenteras på olika sätt. Det kan handla om fotografering, filmning, observationer, 

intervjuer och anteckningar. Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller, 

vilket innebär att varken barnets, lärarnas eller förskolans namn framgår i vårt examensarbete. 

Eventuella namn i examensuppgiften är avidentifierade. Se bilaga 1.  
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De tio utvalda pedagogerna som skulle svara på enkätundersökningen blev kontaktade av oss 

genom telefonsamtal. Pedagogerna blev då informerade om vad enkätundersökningen hade 

för syfte, vilken roll deras svar hade, att de var helt anonyma, att deras ifyllda enkäter endast 

skulle behandlas av Ann-Cathrin Jönsson och Marie-Anne Lyckman, de undersökande 

studenterna, och att undersökningen var frivillig och kunde när som helst avbrytas. 

4.2 Metod i verksamhet ett till tre år 

 

4.2.1 Bakgrund 

Denna undersökning är gjord på en förskola med tre avdelningar där alla barn är mellan ett 

och tre år. Varje avdelning har 18 barn inskrivna. Det arbetar 3-4 pedagoger på varje 

avdelning med diverse tjänstgöringsgrad och befattning. Förskolan ligger i ett litet 

lantbrukarsamhälle på södra Sveriges västkust. Verksamheten har under en längre tid arbetat 

med boksamtal.  

Med inspiration från Chambers teorier har den undersökta förskolan utarbetat boksamtal 

ytterligare. Det på grund av att förskolans barngrupp består av 1-3 åriga barn, och de yngsta 

saknar många gånger en verbal förmåga i sina reflektioner. Därför har den aktuella förskolan 

under en längre tid inte bara läst böcker på ett traditionellt sätt som innebär att en bok läses 

högt för en eller flera barn, utan de har även utarbetat metoder i boksamtalen för att de yngsta 

på fler sätt än verbalt ska kunna uttrycka sina reflektioner. Förskolan använder sig av 

flanografi, dockor och annat som symboliserar bokinnehållet. Det kan till exempel vara 

möbler, mat och kläder. För att förtydliga detta kan jämföras med att ur en bok där en katt är 

något återkommande, illustreras det i en flanosaga med en bild på en katt eller då en 

dramatisering av sagan utförs, en kattfigur av plast, trä eller som ett kramdjur. Kattens 

betydelse för bokinnehållet förtydligas då den namnges efter karaktären i boken och 

återkommande används i ett sammanhang som har betydelse för just den aktuella boken och 

dess innehåll. Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson (2010:46) beskriver hur diverse 

rekvisita ur ett bokinnehåll kan vara behjälpligt när lärare och barn har sagostund i 

reflektionssyfte. När boken berättas genom att dramatiseras tycker författarna att de yngsta 

barnen ger en större respons än om endast böckerna användes som högläsning. De märker hur 

barnen genom att använda fler uttrycksätt gjorde sig förstådda. Ett exempel kunde vara att 

barnen använde rekvisitan fritt och kunde istället visa på en sak som de undrade över. Genom 
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observationer och samtal med pedagoger kunde en koppling till Sheridan, Pramling 

Samuelsson, Johansson (2010:46) teori göras. 

I arbetet med de yngsta barnen i förskolans verksamhet kan ett verbalt samtal ibland inte vara 

det mest utvecklande för att barn och pedagoger ska förstå varandra. Med det menas att 

många gånger har de yngre barnen svårt att verbalt kommunicera sina tolkningar, tankar och 

reflektioner. Då behövs andra metoder och verktyg för att nå barnens andra kommunikativa 

sätt, vilket den förskola undersökningen gjorde på har utarbetat. 

4.2.2 Undersökningsinnehåll 

Under hela undersökningsperioden dokumenterades det som upptäcktes utefter framförallt de 

observationer som gjorts. Vi skrev ned det vi såg och skrev sedan till våra egna tankar och 

funderingar tillsammans med de tagna fotografier samt filmer som fanns till respektive 

situation. 

Eftersom barnen i de yngsta åren ofta har en avsaknad av verbalt uttryck används böcker på 

flera sätt för att nå barnens uttryck i sin kommunikation menar pedagoger i den undersökande 

förskolan. Böcker (högläsning), flanosagor, sagopåsar och sagodramatiseringar blir då sätt för 

pedagogen att framföra en berättelse ur ett bokinnehåll. Barnen deltar aktivt med alla sina 

sinnen, hörsel, syn, känsel och ibland även med smak och lukt. Men för att nå barnet bäst 

behöver innehållet många gånger relateras till barnets närhet menar Svensson (2009:107). 

Pedagogerna i den undersökande verksamheten funderar över hur de bäst kan få fram barnens 

reflektioner och samtal ur bokens innehåll när ett verbalt språk saknas eller är på låg nivå. 

Relevanta frågor som barnen känner igen kan vara ”Jag undrar vad flickan handlar för mat” 

om bokens innehåll handlar om en flicka som handlar mat. För att vidareutveckla samtalet kan 

vi fråga ” vad handlar du för mat när du är i affären?”  ”Vad är din favoritmat?” och så vidare. 

Samtalet är nog så viktigt även om barnen under undersökningstillfällena har svårt att uttrycka 

sig verbalt.  

Under en fyraveckorsperiod har två böcker valts att användas lite mer intensivt. Chambers 

(2011:198) menar att pedagogens val av bok ska vara genomtänkt, vilket i de valda böckerna 

var fallet. Att dessa böcker valdes hade två syften som den aktuella förskolan kände var 

relevant för stunden. Dels har Dollans dagis av Barbro Lindgren (2005) valts för att 

verksamhetens barn hade en period med mycket knuffande och en del utanförskap. Dollan 
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måste gå på dagis där också Raffe och Knutte finns. De vill leka alla tre, men kan man det? 

Barnen bråkar. I bråken förekommer det en del puttande. Boken tar upp hur ett bråk med 

puttande kan lösas. Vidare är Ella är förkyld av Linne Bie (2007) en bok som handlar om Ella 

som är förkyld och vad som sker då. Näsan rinner, doktorn är på besök, Ellas mamma sköter 

om henne och medicin ges. Syftet med att just denna bok valdes var att det var 

förkylningstider på förskolan och många barn drabbades. Vi ville då att barnen skulle 

reflektera över bokens innehåll och sina och andra barns situationer och händelser som hade 

med förkylning att göra. 

Vi valde att arbeta med hela barngruppen men inte alla på en och samma gång. Endast två till 

fem barn åt gången var med när böckerna valdes och användes. Barnen var då slumpmässigt 

och frivilligt inblandade. Orsakerna till att barnen var slumpmässigt utvalda var om de hade 

närvaro i verksamheten vid det aktuella tillfället och om de visade intresse att vilja lyssna på 

en saga. Tillfällena var frivilliga.  

Metoder som användes:  

 

 

 

 

4.3 Metod i verksamhet fyra till fem år 

4.3.1 Bakgrund 

Undersökningen är gjord på en förskola som ligger i ett litet samhälle på västkusten. På 

förskolan arbetar tre pedagoger. Förskolan består av en åldersintegrerad avdelning med 21 
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barn, vilket ger möjlighet för de yngre och de äldre barnen att lära av varandra. Samtidigt som 

pedagogerna ser vinsten i detta, vet de att det också är bra att låta barnen få umgås och lära i 

mindre grupper. Detta har man valt att göra när man bland annat har planerade sagostunder 

med efterföljande boksamtal. Sheridan & Pramling Samuelsson skriver att: ”Barn mår och lär 

bäst i små grupper tillsammans med erfarna vuxna som utmanar dem både kognitivt och 

socialt” (2009:14). En sagostund och efterföljande boksamtal kan med fördel göras i mindre 

grupper, eftersom fler då kan komma till tals. Det är lättare att vara personlig och öppen samt 

lättare att både våga fråga och svara. I vår undersökning har vi använt oss av Chambers metod 

när det gäller boksamtal och vid dessa tillfällen har det varit grupper på sex till åtta barn i 

åldrarna fyra till fem år. Vid varje tillfälle har det varit blandat pojkar och flickor. 

Undersökningen har gjorts på en förskola där barnen är vana vid högläsning och boksamtal 

under en längre tid. Dessa barn får även mycket högläsning i sin hemmiljö. Ordet högläsning 

kan associeras till många olika situationer i olika sammanhang. I detta sammanhang används 

ordet genomgående i betydelsen att en vuxen person läser högt ur en bok för barn.  

4.3.2 Undersökningsinnehåll 

Under hela läsåret från och med hösten 2011 till våren 2012 har pedagogerna på den utvalda 

förskolan bland annat arbetat med boken Snick & Snack, vännerna i Kungaskogen bygger en 

koja av Lisa Grane (2005). Grundtemat i boken är hur vi människor ska vara och inte vara 

mot varandra. Att pedagogerna har valt denna bok grundar sig i att den handlar om vänskap, 

moral, etik och samarbete. Boken innehåller färgglada och tydliga bilder med lättläst text. 

Dessutom tillhör det två CD där en skådespelare (Börje Ahlstedt) läser ur boken samt att de 

även innehåller sång och musik. Texterna och noterna till sångerna finns också i boken. 

Förskolan har även köpt in handdockor till alla djuren som förekommer i boken. 

Vid våra observationer har vi valt att sitta bredvid och föra anteckningar samt att fotografera. 

Vid vissa tillfällen har vi även valt att filma det hela för att lättare kunna analysera det i 

efterhand.  

Sagostunderna har sett ut på lite olika sätt. Vid varje sagostund har man valt att arbeta med ett 

kapitel i taget ur boken. Följande metoder har pedagogerna använt sig av: 
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Högläsning med efterföljande boksamtal.  

Dessa sagostunder kan vi kalla för ”Läslyktan”. Det innebär att så länge ljuset är tänt, är det 

bara pedagogen som pratar. Barnen bjuds in till en sagostund i ”mysrummet”, vilket är 

förberett med ett tänt ljus mitt på golvet. Barnen sitter tysta på golvet och pedagogen sitter i 

en ”sagostol”, en stor nalle som fungerar som en stol. För att rikta barnens uppmärksamhet 

mot boken som skall läsas inleds sagostunden alltid med en ramsa, en så kallad ”in-ramsa”. 

Granberg (1996:67) menar; genom att använda sig av en ramsa innan sagan läses upp skapar 

man förväntningar hos barnen. Vidare menar hon att rutiner och vanor skapar trygghet hos 

barnen. När sagostunden är slut blir det tyst en liten stund och sedan blåser pedagogen ut 

ljuset. Därefter använder man sig av ett boksamtal och diskuterar boken tillsammans med 

barnen enligt Chambers metod.  

Dramatisering av boken med hjälp av handdockor och boksamtal.  

Detta innebär att berättelsen framställs med hjälp av handdockor samt en del rekvisita. 

Rekvisitan bestod av brädor, verktyg och ett träd. Händelserna i boken spelas upp med hjälp 

av figurer som pedagogen flyttar med händerna samtidigt som boken läses. Barnen får här 

konkreta bilder som fångar deras intresse. Efteråt får barnen använda sig av figurerna när de 

samtalar kring boken. 

Läsa boken med hjälp av flanobilder på flanellograf och efterföljande boksamtal. 

Under tiden som boken läses upp sätts bilder upp på en flanellograftavla. Detta är en metod 

som ger fler barn möjlighet att se bilderna från sagan samtidigt. 

Boksamtal med hjälp av bilderna i boken utan att läsa texten.  

Eftersom boken Snick & Snack. Vännerna i Kungaskogen bygger en koja är en kapitelbok har 

barnen med hjälp av bilder från lästa kapitel fått återberätta om vad som har hänt i föregående 

kapitel, innan nästa kapitel börjar läsas.  

Dokumentation av boken med hjälp av teckningar.  

Boken läses upp och bilder som finns i boken visas. Efter sagostunden får barnen 

dokumentera utifrån vad de kommer ihåg från berättelsen.  

Lyssna på boken på CD med efterföljande boksamtal.  

Innan CD:n sätts på väljer pedagogen att förklara eventuella svåra ord som förekommer i det 

kapitel som barnen skall få lyssna på. Vid dessa tillfällen väljer pedagogen att antingen sitta 

med bland barnen och lyssna alternativt agerar pedagogen med handdockorna samtidigt som 
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berättelsen berättas på CD:n. Sagostunden avslutas med efterföljande boksamtal enligt 

Chambers metod.  

5. Resultat 

I vår undersökning använde vi oss av enkäter (se bilaga 2), vilka innehöll både öppna och 

slutna frågor till pedagogerna. Bryman (2002) menar att det kan finnas en risk att använda sig 

av öppna frågor i enkäter om pedagogerna, i vårt fall, inte vill skriva för mycket i sina svar. 

Det i sin tur kan innebära att vi får en del bortfall på grund av ofullständigt ifyllda svar. 

Anledningen till att vi valde enkäter framför intervjuer var för att få fram ett så brett underlag 

som möjligt på kort tid samt att intervjuer kräver att bägge parter samtidigt kan avsätta tid för 

samtal. Ytterligare en fördel med enkäter är att pedagogerna i lugn och ro kan fylla i dem när 

de själva har möjlighet till det. När det gäller enkäter så anser Bryman att det kan fungera 

bättre än intervjuer då respondenterna annars kan påverkas av olika personliga faktorer hos 

intervjuaren. Han menar vidare på att en viss risk finns att respondenten i intervjuer ger svar 

för att skapa en mer ”positiv bild av sig själva” (Bryman 2002:146). Negativt med en 

enkätundersökning är att vi inte kan ställa följdfrågor när något eventuellt behöver förtydligas.  

5.1 Resultat av enkätfrågorna 

Av de tio utskickade enkäterna inkom nio ifyllda enkäter. Storleken på enkätundersökningen 

är inte tillräckligt stor för att vi ska kunna dra några generella resultat, men däremot kan vi se 

vissa mönster och därefter dra slutsatser i vår undersökning utifrån det. Något vi även måste 

tänka på är att pedagogerna som svarade på enkäterna är anonyma och vi har därför ingen 

uppgift om deras ålder och erfarenhet av förskolan.  

På frågan om pedagogerna läser högt för barnen på förskolan svarade alla nio att man gjorde 

det minst en gång per dag. De flesta pedagogerna nämner olika tillfällen där detta sker; 

planerade sagostunder före och efter lunch, vilan, samlingen samt vid planerade tillfällen då 

det finns ett mål med att en viss bok väljs. Undersökningen visar att pedagogerna är medvetna 

om att högläsning är en viktig aktivitet på förskolan. 

När det gäller val av bok svarade alla nio pedagoger att det finns tillfällen när barn och 

pedagog gemensamt väljer bok som skall läsas. När böckerna lånas på biblioteken svarade 

fem pedagoger att bokvalet görs av pedagogerna och en pedagog svarade att de får hjälp av 

bibliotekarien. Resterande tre pedagoger nämner inget om hur bokvalen görs på biblioteket. 
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Vi upptäckte att denna fråga kunde tolkas på olika sätt när vi fick in svaren från pedagogerna. 

Att välja bok när man besöker biblioteket är hur de flesta pedagoger har uppfattat denna fråga. 

Vår tanke var att få ett svar på vem som väljer bok vid en sagostund. Detta framgick inte 

tydligt i våra enkäter och något som vi måste ta hänsyn till när vi tolkar svaren från 

pedagogerna. 

När de gäller vilket syfte pedagogerna har med högläsning har vi fått flera olika svar. Dessa 

var att väcka nyfikenhet kring läs- och skrivspråket, fantasin, utveckla ordförrådet, träna 

koncentrationen, en stund att ”varva ner” samt att lyfta något speciellt som har med temat att 

göra. Där pedagogerna har svarat att bokval görs utifrån ett speciellt tema tolkar vi att boken 

blir ett redskap när man vill fördjupa sig i något.  

I frågor som berörde samtal kring böcker och dess innehåll berättade alla nio att samtal 

omkring böckernas innehåll sker. Alla nio använde sig av både planerade och oplanerade 

samtal. Överlag svarade pedagogerna att de är införstådda med och anser att boksamtal är 

berikande för barnets språkutveckling. I undersökningen kan vi se att pedagogerna har en 

medvetenhet om att boksamtal är språkutvecklande. Genom intresse för samtal kring böcker, 

vilket de flesta pedagogerna uttryckte i enkäten, kan vi förmoda att de genom erfarenhet samt 

eget intresse är medvetna om att böcker är viktig för språk- och begreppsutvecklingen. 

Pedagogerna skulle berätta om det var bild eller text man förde samtal kring när man läste en 

bok. Alla nio pedagogerna använde sig av bilderna i första hand. För att ytterligare förstärka 

och utmana barnen kring bokens innehåll använder alla nio sig av textinnehållet. Det gjordes 

dock inte lika ofta. 

I samtalen ur bokinnehållet använde sig pedagogerna av diverse frågeställningar. Åtta 

pedagoger använde sig av olika frågor till barnen beroende på barnens åldrar och vad boken 

handlade om. Chambers är en central person i de olika förskolorna där boksamtal förekom 

och där Chambers metod i att föra boksamtal ofta förekommer. Det framkom genom att flertal 

av pedagogerna i de olika förskolorna nämnde detta i sina enkätsvar. Återkommande hos de 

åtta pedagogerna är frågor till barnen som handlar om hur barnet eller bokens gestalter känner 

sig i olika situationer. Det vi lade märke till var att flertalet pedagoger svarade att de använde 

sig av boksamtal enligt Chambers metod. Det som pedagogerna hela tiden skriver i svaren när 

det gäller boksamtal är att dessa endast handlar om innehållet av böckerna och ”jag-undrar” 

frågor. Någon ytterligare fördjupning av boksamtal hade ingen av pedagogerna skrivit om. En 

pedagog skriver att de inte använder sig av boksamtal.  
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Alla nio pedagoger svarade ja på frågan som berörde om de anser att barnen blir stimulerade i 

sin språkutveckling. Flertalet av pedagogerna skriver att barnen utökar sitt ordförråd och att 

de får en större ordförståelse med hjälp av högläsning. De menar att genom högläsning får 

barnen höra hur ord och språkljud låter, till exempel rimljud.  

På frågan om hur ofta boksamtal används har sex pedagoger angett att de använder sig av det 

någon gång i veckan och två pedagoger har svarat någon gång i månaden. En pedagog har 

svarat att den aldrig använder sig av boksamtal. Åtta av de svarande pedagogerna har uttryckt 

i sina kommentarer att de önskar att boksamtal användes oftare i barngruppen. Vid frågan som 

berörde om och huruvida man kunde märka barnens återkoppling av ett bokinnehåll i deras 

lek, svarade åtta pedagoger att de märkte i leken att reflektioner förekom utefter ett 

bokinnehåll. En pedagog svarade att hon inte visste. Det som märktes var hur de verbalt 

kommenterade gestalter och handlingar ur böckers innehåll. Vår tolkning av enkätsvaren blir 

att pedagogerna därmed ger barnen en möjlighet att bearbeta boken genom att de använder sig 

av boksamtal. Dessutom anser vi att pedagogerna är lyhörda inför barnens vardag när det 

gäller frågeställningarna i boksamtalet, eftersom de ofta märkte att barnen återkopplade 

bokinnehållet i deras lek.  

Alla nio pedagoger svarade ja på frågan som berörde barns språkutveckling. Därmed bekräftar 

enkätundersökningen att pedagogerna använder sig av böcker i tron på boken som ett 

pedagogiskt verktyg. Däremot anser vi att det är svårt att utifrån dessa svar kunna säga att de 

använder sig av högläsning i syfte att det är språkutvecklande. Vi anser att det beror på hur 

man tolkar de enskilda enkätsvaren.   

5.2 Resultat verksamhet ett till tre år 

Under den period som vi observerade barngruppen och pedagogerna blev högläsning och 

boksamtal mer intensifierad. Pedagogerna läste oftare högt för barnen vid fler tillfällen under 

dagen än tidigare. Då var högläsningsstunderna oftast förlagda mellan två aktiviteter som till 

exempel mellan frukost och förmiddagssamling, i väntan på ”sin tur i hallen” eller i väntan på 

att få gå och vila efter lunch. När nu pedagogerna var medvetna om att en undersökning 

skedde kring högläsning och boksamtal blev pedagogerna mer engagerade i sina 

högläsningsstunder och ägnade mer tid åt efterföljande samtal. Vår tolkning av detta fenomen 

var att pedagogerna visste att de ofta var iakttagna i boksituationer. En pedagog uttryckte vid 

ett tillfälle ” Nu när vi är iakttagna blir jag nog mer medveten om att jag måste läsa böcker 
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oftare” (Anonym pedagog 2012). Det resultat vi såg tillsammans med andra pedagogers 

reflektioner, var att barnen oftare bad om att en bok skulle läsas. Barnen tog själva fram 

böcker och bläddrade i, läste utefter bilderna i boken, läste för andra kompisar och lekte 

böckernas innehåll betydligt oftare. 

Vi märkte efterhand att samtalen utvecklades utefter bokens innehåll på ett mer fördjupat sätt. 

Frågor som tidigare kunde stanna vid ”Varför tror du Raffe puttar Knutte?” utvecklades till 

fler följdfrågor där ”Hur tror du Knutte känner sig? Berätta om hur Raffe tänkte när han 

puttade Knutte.” Vidare blev även frågorna som berörde barnens egen livsvärld fler. Tidigare 

stannade ofta samtalen vid att pedagogerna och barnen pratade om knuffandet på förskolan. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010:48) trycker på att för att de yngsta 

barnen förståelse och reflektion behövs kopplingar till egna erfarenheter. Det för att samtalen 

och reflektionerna ska få en ökad förståelse för barnen i ett bokinnehåll.  Efter observationer 

under undersökningsperioden pratade pedagogerna och barnen om hur man kan känna sig och 

hur varje enskilt barn känner sig om det blir knuffat. Den förändringen av samtalsinnehåll 

sågs när anteckningar tillsammans med pedagogiska diskussioner fördes och jämfördes under 

och efter undersökningen. Detta samtal skedde efter att bokinnehållet samtalats kring flera 

gånger. Barn och pedagoger hade kopplat ihop ord och handling till en helhet och barnen hade 

fått beskriva sina uppfattningar och tolkningar av det de sett och hört läsas om. Ett exempel 

var hur de kunde beskriva och berätta om Raffe när han blev puttad respektive puttade. 

Barnen visade, gestikulerade och språkade kring Raffes känslor och hans handling. 

När det kommer till leken upptäckte vi ganska snart, efter att observationer i undersökningen 

startade, hur barnen oftare gick in i roller ur en boks innehåll. Dessutom associerade de 

händelser med böckerna. När någon blev knuffad i barngruppen kunde ett barn tala om att ”nu 

blir XX ledsen för det blev Knutte när Raffe puttade honom”. 

Utifrån observationerna upplevdes det som att barnen visade större engagemang och 

nyfikenhet när en boks innehåll dramatiserades. Barnen satt oftast stilla och tittade och 

lyssnade under hela dramatiseringen. Efteråt ville barnen gärna använda dockor, möbler eller 

annan rekvisita som tillhörde sagan som dramatiserades. Barnen använde rekvisitan, möbler 

och dockor i sin egen lek, spelade upp sagan för varandra eller för pedagogerna och/eller 

tittade i boken. Barnen ställde nya frågor kring sina funderingar vilket kunde vara ”Var är 

Dollans pappa?” Barnen reflekterade över fler saker som från början var en planerad tanke 

från pedagogernas sida. I arbetet med likabehandling är olikheter också en stor del, vilket 
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barnen började fundera kring. Att de just reflekterade i ”Var är pappa?” gjorde att samtalen 

och leken blev familjerelaterade. Barnen kunde varken se en fadersgestalt eller höra något 

berättas om en pappa vilket vi tror bidrog till deras funderingar kring frågor som berörde just 

pappan. Pedagogerna berättade då om hur familjer kan se ut och ställde motfrågor till barnen 

om var de trodde att pappan var någonstans.   

En utveckling av hur barnet hanterade begrepp blev ganska tydlig under observationernas 

undersökningsperiod. De begrepp som framförallt utmärkte sig var de ord som har med 

känslor att göra. Tidigare kunde barnen berätta eller visa att de hade ont om någon puttade så 

någon trillade. Efterhand under observationsperioden kunde fler känsloyttringar beskrivas hos 

barnen både verbalt och genom gester och mimik. De ord och gester som vi framförallt 

märkte av var arg, ledsen och glad. Barnen kunde förklara på olika sätt vad dessa ord innebar 

för dem var och en. Till exempel kunde de med verbal förmåga tala om att de var arga och 

vad som gjorde dem arga. Likaväl kunde de sedan berätta om varför de blev arga. 

Med hjälp av de dokumentationerna vi gjorde kunde pedagogerna som var med under 

undersökningen följa utvecklingen, vilket ledde till en ökad medvetenhet under perioden. Det 

var säkert en av orsakerna till att boksamtalen efterhand blev förändrade och fördjupade. 

5.3 Resultat verksamhet fyra till fem år 

Eftersom pedagogerna har använt sig av olika metoder vid högläsning och boksamtal väljer vi 

att dela upp metoderna när vi redovisar resultaten. 

Högläsning med efterföljande boksamtal.  

Dessa sagostunder kallade vi för ”Läslyktan”. Detta var den vanligaste metod som 

pedagogerna använde sig av. Oftast fungerade det väldigt bra. Barnen satt oftast helt tysta 

under hela sagostunden, så länge ljuset var tänt. Om något barn någon gång sa något var det 

genast något annat barn som reagerade och sa att man måste vara tyst, samtidigt som de 

pekade på det tända ljuset. Barnen kom lätt in i ett samtal och diskuterade om vad boken 

handlade om. Ju mer vana barnen blev med bokpratet om bokens innehåll, desto lättare kunde 

pedagogerna utveckla samtalen och använda sig av Chambers metod. Det kunde handla om 

att pedagog och barn gemensamt tittade på bilderna och diskuterade om vad de såg men som 

inte stod i texten. Samtalen fördjupades med att förklara ord som barnen inte alltid förstod, de 

jämförde boken med andra böcker samt att de diskuterades mycket i vilken skog man kunde 

träffa på alla djur som förekommer i boken.  
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Dramatisering av boken med hjälp av handdockor och boksamtal.  

Detta var något som barnen gillade. Vi kunde se att de levde sig in i bokens handling under 

högläsningen när handdockorna var med. Barnen visade tydliga ansiktsuttryck genom att se 

glad eller ledsen ut när handdockorna agerade. Detta tror vi beror på att när pedagogen 

agerade med dockorna visade hon tydligt känslor när någon var glad eller ledsen. Hon log 

med hela ansiktet och pratade glatt när någon var glad, lät som en riktig retsticka när någon 

blev retad och när någon var ledsen använde sig pedagogen av en ledsam röst och snyftade till 

i berättandet. Ett exempel på detta är när kaninen blev retad för sin dialekt och inte fick vara 

med på kojbygget, då kunde vi se tårar i ögonen på barnen. Vid boksamtalet fick barnen hålla 

i handdockorna och samtidigt som de gjorde det, var det vanligt att de själva spelade upp 

något från handlingen av boken. Vissa handdockor var mer populära än andra och alla ville då 

vara en speciell figur. Till slut kom de överens om att dela upp handdockorna så att alla fick 

hålla i var sin figur. Vid dessa boksamtal använde sig barnen av rösten genom att ibland vara 

högljudda och ibland mer tystlåtna när de dramatiserade sagen, samtidigt som de agerade med 

handdockorna. Dessa boksamtal varade längre än alla de andra boksamtalen i 

undersökningen, men boksamtalen höll sig oftast till bara innehållet av boken.  

Läsa boken med hjälp av flanobilder på flanellograf och efterföljande boksamtal.  

När pedagogerna använde sig av denna metod kunde barnen följa med i berättelsen på ett 

enkelt sätt. De såg handlingen genom bilderna och i efterhand var det lättare att återberätta 

handlingen. Barnen tittade på bilderna när de samtalade kring vad som hade hänt. När frågor 

kom, hur till exempel kaninen kände sig när den inte fick vara med och bygga på kojan, kunde 

vi se att de även tittade på bilderna för att kunna se uttryck på figurerna om någon till exempel 

var ledsen, glad eller arg. Det var lätt för barnen att uttrycka känslorna, eftersom bilderna är så 

talande. Med hjälp av bilderna fick samtalen en djupare diskussion. Det var många 

funderingar som diskuterades från bilderna och som inte hade lästs i texten.  

Boksamtal med hjälp av bilderna i boken utan att läsa texten.  

I början när pedagogerna använde sig att denna metod upplevde vi att barnen tittade på 

bilderna och upprepade handlingen. Vi fick en känsla av att de ibland kanske önskade få hjälp 

med tolkningen av oss som var omkring. När barnen kände sig trygga med denna metod hade 

de inga problem att återberätta innehållet av boken. Vi håller med Carina Fast när hon menar 

”Att återberätta en berättelse med egna ord är ett av de bästa sätten att få ett grepp om 

berättelsen” (2001:88). Bilderna i boken är många och är väldigt tydliga. De säger mycket om 
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handlingen i boken. Samtalen utvecklades till att diskutera om hur det såg ut i skogen, hur 

kojan byggdes och vilka verktyg man använde vid kojbygget med mera. 

Dokumentation av boken med hjälp av teckningar.  

Denna metod fungerade efter ett tag bra. Barnen tyckte till en början att det var svårt att rita 

något som de mindes från berättelsen. Eftersom dokumentationen med hjälp av teckningar har 

använts under en längre tid kunde vi se på resultaten av teckningarna hur de utvecklades med 

detaljer med mera. Detta tror vi beror på att barnen blev mer och mer bekanta med boken och 

dess figurer och därför utvecklades säkert fler och fler detaljer i teckningarna.  

Lyssna på boken på CD med efterföljande boksamtal.  

När pedagogerna valde denna metod upplevde vi att de var mer förberedda på berättelsen. 

Pedagogerna började alltid samtala om vad som hade hänt innan i boken och därefter förklara 

eventuellt svåra ord som förekommer i texten. Vi fick som förklaring till detta att det var 

svårare att stanna upp i högläsningen när berättelsen spelades upp på CD, än när pedagogerna 

själva läste från boken. Denna metod användes inte lika mycket som de andra metoderna. När 

denna metod användes var det oftast för att pedagogerna ville att barnen skulle lyssna på 

någon speciell sång som fanns på CD:n. Vid våra observationer kunde vi se att barnen 

skrattade mycket och blev inspirerade av de olika dialekterna som förekom på CD:n. 

Dialekterna kommenterades alltid efteråt av barnen, till exempel; ”vad konstigt de pratade” 

eller ”var det kaninernas egna språk?”. Vid efterföljande boksamtal upplevde vi att innehållet 

av berättelsen inte var så viktig, utan fokus lades mer på språket och funderingar kring var 

handlingen utspelade sig.  

Det vi kunde se i vår undersökning var att barnen, som vi använde oss av i studien, även 

använder sig av boken Snick och Snack. Vännerna i Kungaskogen bygger en koja som en 

resurs i de olika aktiviteter som förekommer på förskolan. De skapar egen mening utifrån vad 

de har uppfattat i berättelsen samt nämner ofta figurerna Snick och Snack i leken. Vid 

boksamtalen generellt kunde vi även uppleva hur samtalen kunde skapas i stunden och att de 

inte alltid höll sig till innehållet av berättelsen. Ofta kom de in på saker som hänt på förskolan 

och då drog de paralleller med Snick och Snack.  

Förskolan har valt att endast använda sig av boken Snick och Snack Vännerna i Kungaskogen 

bygger en koja med de äldsta barnen, fyra- och femåringarna. Vid läsårets slut kunde 

pedagogerna ofta höra hur de äldsta barnen, som skall börja i förskoleklass till hösten, 

diskutera med kommande grupp barn om att de nu också snart skall få läsa om Snick och 
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Snack. Att läsa böcker förekommer dagligen på förskolan, men dessa stunder med enbart de 

äldsta barnen har varit speciella. En anledning kan vara att dessa sagostunder har ägt rum i 

”mysrummet”. Övriga sagostunder förekommer mer spontant, med blandade åldrar på barn, 

och är inte lika planerade. När vi frågar pedagogerna om de har lagt märke till någon 

utveckling hos barnen, genom att läsa böcker och använda sig av efterföljande boksamtal 

under en längre tid, svarade de att de har upplevt att boksamtalen har uppmuntrat barnen att 

hitta nya ord och uttryckssätt. Barnen testar och provar olika språkljud och ord ur boken, de 

lär sig använda ord som de dagligen vanligtvis inte använder. Exempel på detta är ”klara 

färger” och ”skiftnyckel”. Barnen har även frågat vad ord betyder när man till exempel varit 

ute i skogen och då bland annat frågat; ”vad menas med skogens konung?”  

Pedagogerna uppfattar att barnen behöver uppleva med flera sinnen för att befästa förståelsen 

för sagan. Dessa verktyg har varit handdockorna, flanosagor och att de fick skapa en egen bild 

genom att rita. Genom att använda sig av dessa metoder upplevde pedagogerna att det blev 

mer konkret för barnen att komma ihåg berättelsen, men också att berättelsen framträder på ett 

helt annat sätt än vad den gör i boken om man endast läser högt för barnen. 

5.4 Analys av enkätsvaren 

När vi sammanställer enkätsvaren från de olika förskolorna kan vi konstatera att alla 

pedagoger som svarat på enkäten använder sig av planerade högläsningsstunder på respektive 

förskola. Genom ett ganska smalt urval kunde vi konstatera att alla nio svarande pedagoger 

hade någon fundering eller erfarenhet kring boksamtal. Även om urvalet endast är nio 

pedagoger, anser vi att bilden vi fått är ganska god då de enkätsvarande pedagogerna är aktiva 

på olika förskolor. När pedagogerna svarade på enkätfrågorna härledde de sina svar till sin 

egen verksamhet vilket vi tolkar som att många verksamheter och verksamhetsområde är 

bekanta med boksamtal.  

Något vi funderade och reflekterade kring var hur stor sanning det låg i pedagogernas svar. 

Pedagogernas svar kunde varit ett svar de tror att vi förväntar oss eller att svaren de gav var 

pedagogens önskan att verksamheten skulle se ut på sådant vis de redogjort för. Det samma 

gäller om pedagoger har hört eller sett genom litteratur eller andra kollegor utom sin 

verksamhet, ett sätt att arbeta med böcker och boksamtal som de kunde förknippa till 

enkätfrågorna och svarat utifrån det. Vår förhoppning är givetvis att de svar vi fick in var 

sanningsenliga. Så här i efterhand funderar vi även på om vi hade fått andra svar från 
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pedagogerna om vi valt att göra intervjuer istället för enkätundersökning när det gäller 

boksamtal. Vi hade kunnat ställa följdfrågor och mer ingående fråga hur boksamtalen går till. 

Vi tror att många blandar ihop bokprat med boksamtal. På grund av tidsbrist har vi inte hunnit 

med att göra några intervjuer så om så är fallet kan vi inte svara på det.   

5.5 Analys av verksamhet ett till tre år jämfört med fyra till fem år 

När vi tittar på de olika metoderna som de bägge undersökta förskolorna använde sig av kan 

vi konstatera att det finns många olika sätt att genomföra högläsning och boksamtal med barn 

ett till fem år. Samtalen med de yngre barnen var inte lika verbala jämfört med de äldre 

barnens samtal. Med det menas att pedagogerna använde sig av färre antal ord i meningar, 

vilket är naturligt anser vi, då texterna är förkortade i de böcker som är anpassade för barn ett 

till tre år. I en del böcker som användes fanns inga ord alls och kallas för pekböcker. Inga 

böcker som användes i sammanhang där barn fyra till fem år ingick, bestod utav sidor med 

färre än tre meningar med minst sju ord. Vår tolkning är att de små barnen, ett till tre år, tror 

att bilderna i böckerna förmedlar bokens innehåll/budskap medan de äldre barnen, fyra till 

fem år, har lärt sig att det även är texten som förmedlar bokens innehåll/budskap. Här ser vi 

den största skillnaden när vi jämför ett till treåringarna med fyra till femåringarna. 

Boksamtalen utvecklades mer bland fyra och femåringarna ju mer vana barnen blev. I början 

diskuterades mest innehållet från boken och då speciellt om att vara en bra kompis. 

Boksamtalen utvecklades dock mer och mer och handlade då oftast om känslor och miljön. 

Bilderna är ett bra verktyg eftersom de är väldigt talande och färgstarka i boken. Dessutom 

jämförde vi boken med andra böcker. Det vi oftast kom fram till när vi jämförde med andra 

böcker, var böcker som handlade om när någon (djur eller människa) till exempel inte fick 

vara med i leken. Här gör vi jämförelse med vad Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2010:30, 46) beskriver samt våra egna slutsatser, att små barn gör reflektioner 

med egna erfarenheter.   

Vidare ser vi en stor skillnad i hur boksamtal genomförs. I verksamhet ett till tre år händer det 

ofta att böcker dramatiseras. När sen ett boksamtal genomförs använder pedagoger och barn 

sig av det konkreta materialet för att en kommunikation mellan dessa blir lättare. Det för att 

alla barnen i den åldern kan komma till tals. De barn som inte har ett verbalt språk använder 

sig av material för att uttrycka sig. Till exempel kan det vara när ett barn tar bilden på 

”Knutte”, kan barnet samtidigt bli ledset på låtsas. I och för sig är det den vuxnes tolkning, 
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men den vuxne frågar då barnet ”Är Knutte ledsen?” och får ett ja eller nej, oftast genom 

huvudrörelse och då vet den vuxne om den har uppfattat rätt. 

6. Diskussion 

När vi studerade relevant litteratur kring högläsning och boksamtal upptäckte vi att det inte 

finns någon direkt forskning kring högläsning och boksamtal för barn i förskoleverksamhet. 

En anledning, till att forskning om barn i förskoleverksamhet kring högläsning och boksamtal 

är begränsad, tror Björklund beror på att skolstarten i Norden startar mycket senare än vad 

den gör i flera andra länder i Europa (2011:240). Det hade varit intressant att göra en 

jämförelse på fler förskolor och jämföra barn i samma ålder istället för att göra jämförelse 

med barn ett till tre år och barn fyra till fem år. Hur hade vårt resultat sett ut då? 

Om vi skall ställa oss kritiska till enkätundersökning som metod, så reflekterar vi över om 

pedagogerna verkligen gör som de skriver eller om de i verkligheten gör något helt annat. Vi 

tror att pedagogerna tror att vi har vissa förväntningar på deras svar och därför väljer att svara 

så som vi önskar att de skall svara. Det hade varit intressant att göra en observation innan 

enkäterna hade skickats, för att se på vilket sätt pedagogerna arbetade med högläsning och 

boksamtal. Pedagogerna beskriver i sina enkätsvar hur viktigt det är med boksamtal och att 

samtalet och bilder medverkar till att barnen får en bättre förståelse för innehållet av boken. 

Om vi skall vara kritiska till pedagogernas svar tror vi inte att alla nio pedagoger menar 

boksamtal enligt Chambers metod. Vi tror att många av dem menar att de använder sig av 

bokprat och endast diskuterar med barnen om böcker de läst. Hur samtalen i själva verket ser 

ut framgår inte av enkätsvaren. Hade vi gjort om undersökningen idag hade vi säkerligen 

ändrat på frågeformuleringen i enkäterna. Detta på grund av att vi själva nu har fått mer 

kunskap om vad högläsning och boksamtal är. Något vi är övertygade om är att om 

pedagogen använder sig av Chambers metoder när det gäller boksamtal kommer både barnen 

och pedagogen att vidga sina vyer och därmed får en djupare förståelse, med hjälp av tankar 

och funderingar från den vuxne och även från de andra barnen som är delaktiga, i 

boksamtalet. Det vi ställer oss kritiska till är att boksamtal enligt Chambers metoder är svåra 

att genomföra med de yngre barnen. Genom att endast samtala och ställa jag undrar frågor 

med mera och fördjupa sig i en bok enligt Chambers metoder kan de yngre barnen inte riktigt 

hänga med. Vi anser att barnen i alla fall bör vara tre till fyra år innan de kan börja använda 

sig av boksamtal enligt Chambers metoder.  
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När det gäller likheter och/eller skillnader på hur högläsning och boksamtal genomfördes i 

åldern ett till tre år jämfört med barn fyra till fem år har vi kommit fram till följande: det finns 

många likheter att genomföra högläsning för barn ett till tre år och barn fyra till fem år. Det du 

kan göra med de yngre barnen går alltid att göra med de äldre barnen. Att använda sig av 

flanellografbilder och rekvisita är vanligt oavsett ålder på barnen. Skillnaden i högläsningen 

är att de äldre barnen kunde sitta och lyssna på texten utan att se på bilderna medan de yngre 

barnen helst ville både titta i boken och på pedagogen när de lyssnade. Den största skillnaden 

kunde vi se i hur boksamtalen genomfördes. Att använda sig av Chambers metoder anser vi 

vara för svårt för de yngre barnen mellan ett och tre år. Boksamtalen blir då oftast kopplade 

till barnens egen livsvärld. Med hjälp av rekvisita kunde vi få de små barnen att förstå 

böckernas innehåll. Det vi kunde se var att de äldre barnen, fyra och femåringarna, utvecklade 

sin förståelse för innehållet av boken med hjälp av bilddetaljerna men som saknades i texten, 

alternativt att pedagogerna samtalade om sådant som sägs i texten men som saknades på 

bilden. Boksamtalen utvecklades också efter hand ju längre tiden gick och barnen blev mer 

vana vid dem. Ju mer berättelser de äldsta barnen fick höra, desto mer intresserade blev de att 

få samtala själva. Vi tror att det handlar om trygghet. Att känna en trygghet tror vi är bästa 

grogrunden för att vilja kommunicera. De yngre barnen, ett till tre år, tog oftast hjälp av 

rekvisitan när boksamtalen genomfördes. Vi håller med Chambers som skriver att öppna 

frågor där barnet får berätta om vad de ser eller vad som händer på en bild eller utifrån textens 

handling, är bättre än att ställa än en så kallad sluten fråga med rätt svar, som till exempel färg 

eller namn. Vi anser att öppna frågor väcker fler frågor och funderingar hos barnen och blir 

därmed mer intressanta och tankeväckande. Precis som Chambers skriver är det bättre att 

ställa ”jag undrar – frågor” där det inte finns ett entydigt svar. På så sätt ger det form åt det 

som skildras i boken och de tolkningar som pedagog och barn skapat av texten. Däremot har 

vi upptäckt att ställa dessa ”jag undrar-frågor” till de yngsta barnen kan ibland vara en 

svårighet eftersom barnen dels har svårt att förstå vad pedagogen menar, men också att få ett 

svar som är direktkopplat till bokens innehåll. Vi tolkar det återigen som att de yngsta barnen 

ständigt behöver stöd från sin egen livsvärld i sitt eget svar och resonemang. En orsak till det 

tror vi beror på att barn i åldern ett till tre år inte har utvecklat sitt eget sätt att kunna fundera 

utifrån en fiktiv figur eller handling. Vi märkte att barn vid få tillfällen hade svårigheter med 

att fantisera kring figurerna, men de flesta gånger de gav svar fanns en reflektion som kunde 

härledas till barnens egen erfarenhet och livsvärld.  
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När det kommer till de allra yngsta i en verksamhet är den verbala biten ofta svår att 

övervinna har vi märkt. De yngsta använder sig av uttryckssätt som gester, mimik och 

härmning vilket syns väldigt tydligt i leken. En central forskare i Sverige är Ingrid Pramling 

Samuelsson. Hon har skrivit flera böcker, ensam och tillsammans med andra, där forskning 

kring lek hos de yngre barnen har varit ett viktigt område. Det hon har kommit fram till är att 

barn och deras lek är viktigt för varje barns lärande, utvecklande och förståelse för deras 

omvärld. I Sheridan, Pramling Samuelsson, Johanssons (2010:30,46 ) forskning har det 

kommit fram att leken tillsammans med diverse rekvisita är ett bra sätt att låta de yngsta 

barnen berätta bokinnehållet när ett verbalt språk saknas. Ett sådant sätt att arbeta med de 

yngsta barnen hade en förskola arbetat fram, där förskolans pedagoger nämner hur de lättare 

nu kan tyda barnens kommunicerande. Det för att det finns rekvisita som är ett levande, 

tillåtande och tillgängligt material i leken, menar de. Denna utarbetade metod är ett sätt som 

vi fortsättningsvis kommer att använda i våra egna verksamheter. Dels för att det är ett 

fungerande och praktiskt beprövad metod i en förskola, enligt pedagogerna som använder 

denna metod i våra studier, men också för att Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson 

(2010:30, 46) menar att detta är ett bra sätt att reflektera över ett innehåll i en bok. 

Under själva högläsningen sker en utveckling av språket, men att just hjälpa barnen med att 

sätta ord på handlingar, känslor med mera i relation till litteratur genom boksamtal är väldigt 

utvecklande har vi märkt. Chambers (2011:127) menar att förr skulle barn inte höras och drar 

en parallell till i dag när barn till och med bedöms efter sin förmåga att kunna uttrycka sig. 

Boksamtal är då en viktig aktivitet för att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, 

funderingar och tolkningar anser vi. Det gynnar deras framtida förmåga till att mer uttrycka 

sina tolkningar och åsikter är vår slutsats. Att ställa frågor till en text vid högläsning, som 

Chambers beskriver som ett sätt att uppleva boken, anser vi vara en strategi som barn lär sig 

och sedan använder sig av när de sedan läser på egen hand. Vi menar här att vi blir förebilder 

som pedagoger och ett stöd för barnen att utveckla strategier för hur man bygger upp en 

förståelse för det lästa. Chambers (2011:179–188) betonar vikten av att man vid ett boksamtal 

med små barn, ett till fem år, kan ställa ”jag undrar frågor” och på så sätt fördjupa sig i boken. 

Meningen är att pedagog och barn lyssnar på varandra och diskuterar boken tillsammans. Vi 

anser att denna fråga skall ställas oftare än vad den vanligtvis gör för att visa barnen att deras 

tankar och åsikter är viktiga, samt att innehållet av det lästa lyfts fram än mer. Genom 

högläsning kan barn få möjlighet att känslomässigt sätta sin in i andra människors liv. De kan 

identifiera sig med människors alternativt djurs liv som förekommer i till exempel böckerna 
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Snick och Snack Vännerna i Kungaskogen samt Dollans dagis och därmed uppleva och förstå 

känslor som visas i bild och läses i text.  

En orsak till att använda sig av högläsning ur en bok, anser flera av pedagogerna som svarade 

på våra enkäter, var att de ville att barnen skulle komma ner i varv och få en lugn stund. Vi 

anser att det inte skall stanna vid det utan att man istället tar tillfället i akt och samtalar kring 

boken, ett boksamtal. Viktigt är att göra skillnad på bokprat och boksamtal i pedagogernas 

sätt att hantera situationen och göra dem medvetna om vilket de gör. Bokprat är något som du 

ägnar dig åt innan de som lyssnar har läst boken. Bokprat väcker inspiration och läslust för 

kommande läsning och genom bokprat kan man sedan skapa en förförståelse för boken, vilket 

också kan bli en grund för ett kommande boksamtal och som därmed blir en vidareutveckling 

av bokpratet. Man kan till exempel samtala om ord och begrepp som förekommer i boken 

samt visa bilder. Därefter kan man berätta om inledningen i boken. På så sätt kan man väcka 

inspiration och lästlust för en bok. Med ett boksamtal menar vi att barnen och även 

pedagogerna får höra mer funderingar och tankar kring bokens innehåll med mera som de 

precis har läst upp. På så sätt tror vi att barnen men även pedagogen vidgar sina vyer och får 

en djupare förståelse för boken. Vi kan jämföra detta med när vi vuxna diskuterar med 

varandra om en bok som vi har läst, då är det inte bara innehållet som diskuteras utan även om 

miljöerna, personerna och språket med mera. Därför anser vi att det är av stor vikt att man 

som pedagog är lyhörd och uppfattar och tolkar barnens uttryck, både kroppsliga och 

muntliga. Samtidigt har vi sett att med detta sätt ökar tryggheten hos pedagogerna så att 

samtal kring boken blir mer naturligt och används oftare. 

Vi håller med Lindö (2005:52,55,179–218) när hon skriver om hur viktigt det är att berättaren 

är förtrogen med materialet vid högläsning och att man läser med ett engagemang och en 

inlevelse. Genom att använda sig av handdockor eller annan rekvisita blir du som berättare 

mer engagerad och lever dig in i berättelsen. Vi tror att detta kan bidra till att barnen, oavsett 

ålder, lättare får en förståelse för sagan. Vid efterföljande boksamtal är det viktigt att du som 

pedagog är uppriktigt intresserad av barnens åsikter och låter dem tala först. Därefter kan du 

sammanfatta deras åsikter och först därefter bör du delge dina åsikter till barnen. På så sätt 

kan en diskussion komma igång igen. Vi anser att man har lättare att föra ett boksamtal om 

man som pedagog är väl förtrogen med innehållet. 

När vi i efterhand analyser vad boken har för betydelse i förskolan kan vi se att den har många 

funktioner. En vanlig syn är att ett barn ofta sitter själv och utforskar en bok och att det sedan 
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inte dröjer lång stund tills fler och fler barn blir nyfikna på boken och sätter sig bredvid. 

Oavsett ålder på barnen så granskar de boksidorna, pekar på bilderna och texten. Ofta 

förekommer det att de läser tyst, läser högt eller läser den tillsammans och diskuterar. Något 

som inte heller är ovanligt är att de små barnen många gånger väljer att gå omkring med en 

bok i leken eller också kör de runt med den i till exempel en dockvagn. Den slutsats vi kan dra 

är att boken har flera funktioner än att endast läsas.  
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Bilaga 1 

Dokumentation i studiesyfte 

 
Vi studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i 
Växjö och arbetar nu med vår sista uppgift, ett 
examensarbete. Examensarbetet handlar om boksamtal. Vi 
kommer i denna uppsats att undersöka boksamtalen på några 
förskolor i Västsverige. Era barn kan bli omnämnda i 
uppsatsen, men de blir alltid avidentifierade så att ingen 
kan härleda informationen till ett visst barn.  

Vår fråga är då om ni som vårdnadshavare samtycker till 

att era barn kan finnas med i olika studiesammanhang och 

som också blir ”offentliga” i vårt examensarbete? 

Eftersom arbetet med examensarbetet redan har kommit igång 

ber vi er att fylla i nedanstående godkännande/icke 

godkännande snarast. 

När uppsatsen är färdig kommer den att finnas tillgänglig 

för intresserade vårdnadshavare. 

Anne & Marie-Anne 

Klipp av här- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vi godkänner att vårt barn medverkar i eventuell dokumentation i 

Anne/Marie-Annes studiesammanhang    

Vi godkänner inte att vårt barn medverkar i eventuell dokumentation i 

Anne/Marie-Anne studiesammanhang   

Vårdnadshavare 1:s underskrift ………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavare 2:s underskrift ………………………………………………………………………… 
 
Vid frågor kring studier eller dokumentationer fråga Anne eller Marie-Anne!  
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Bilaga 2 

 

Enkätfrågor till pedagoger 

1. Läser ni högt för barnen? Hur ofta? Hur länge? Vilken tid på dagen? Hur sitter ni? 

Är alla barnen med eller är det i mindre grupper? Vid vilka tillfällen läser du en bok för 

barn 1-5 år på förskolan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Vem bestämmer valet av bok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Vad är ditt syfte med högläsning? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Samtalar ni om boken när ni läst den? Har ni planerade boksamtal eller spontana? 

Hur kan ett sådant samtal se ut? Vad vill du uppnå med samtalet? Vad finns det för 

pedagogiska vinster med boksamtal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Utgår du vid boksamtal från text eller bild i samtalet eller använder du dig av båda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Vilken typ av frågeställning använder du dig av vid planerade boksamtal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Upplever du att boksamtal stimulerar barnen att hitta nya ord och uttryckssätt? 

 Ja   

 Nej        

På vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Hur ofta använder du dig av boksamtal? 

 Varje dag   

 Någon gång i veckan    

 Några gånger i månaden    

Om möjligt, uppge orsak till val av antal gånger: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Kan du som pedagog se att barnen/barnet spontant bearbetar alternativ reflekterar 

över ett boksamtal senare under en lek/aktivitet? 

 Ja   

 Nej          

 Vet ej   

Om ja, på vilket sätt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10. Anser du att högläsning och efterföljande boksamtal främjar barns 

språkutveckling? 

 Ja                    

 Nej                

 

Om ja, vill du vara vänlig och utveckla svaret? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om nej, vill du vara vänlig och utveckla svaret? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand för att du deltog i vår undersökning 

Hälsningar Ann-Cathrin Jönsson och Marie-Anne Lyckman   

 

 


