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Sammanfattning  

 

Vårt resultat visar att pekboken har en hög status och används i verksamheten på de förskolor 

som varit med i undersökningen. Den finns tillgänglig för barnen att läsa själv eller 

tillsammans med någon vuxen. Pekboken inspirerar barnen till att leka lekar, men den kan 

också användas som ett föremål i barnens lek. Vi ställer oss därför frågan om den borde få 

användas i leken, och då som leksak eller bok? 

I vår undersökning anser pedagogerna i förskolorna att pekboken ska behandlas på samma 

försiktiga sätt som andra böcker, och resultatet från intervjuerna har även gjort oss medvetna 

om hur vi kan läsa en pekbok. Pedagogerna menar att de måste tillåta att det tar tid att läsa 

och lyssna på barnens tolkningar och berättelser om bilderna. I vår uppsats om pekboken har 

vi fått fram att pekboken är en första inbjudan till böcker och läsning, och pedagogerna i vår 

undersökning visar en tydlig bild av hur vi kan göra detta till en positiv upplevelse. Att läsa en 

pekbok innebär att skapa en dialog och ett samspel med barnet. Pekboken är en litteraturform 

som kräver tid, lyhördhet, omtanke, men också fantasi.  

Nyckelord: Förskola, Pekbok, Läsa, Leksak 
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1Inledning 

 

Vi har ett stort intresse för barnlitteratur och på vilka olika sätt vi kan arbeta med detta i 

förskolan. Vår upplevelse är att vi vuxna ofta anser att man inte behöver ”läsa” för barnen 

innan de är ett år och barnen får istället själva leka, riva, titta, kasta och smaka på böckerna. 

Under våra år som barnskötare i förskolan och även under vår utbildning till förskollärare, har 

vi sett att förhållningssätten till böcker varierar. Variationen består enligt oss av sätten som 

pedagoger och andra vuxna läser böckerna och hur barnen använder sig av dem. Vi ser själva 

pekboken som en bok att läsa tillsammans med barnen och det är dessa gemensamma 

lässtunder som skapar en lust till böcker och läsning hos barnen.  

 

Vårt material består av en undersökning i form av fyra intervjuer med pedagoger från tre olika 

förskolor. Vi intervjuade två pedagoger som arbetade med barn i åldrarna ett till fem år och 

två pedagoger som arbetade med barn från ett till tre år. I vår uppsats beskrivs först vårt syfte 

och våra frågeställningar och sedan följer metoden och forskningsöversikten om pekboken. 

För att få fram forskningsöversikten har vi använt oss av litteratur och forskning. Resultatet av 

våra intervjuer med pedagogerna presenteras sedan. Efter varje frågeställning följer en analys 

och därefter en avslutande diskussion.  
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2 Syfte 

Vi som arbetar i förskolan ska skapa glädje och lust för böcker, bokstäver och skrift på olika 

sätt, enligt Läroplanen för förskolan, reviderad 2010: ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar ett intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa”(2010:10). För att kunna skapa dessa förutsättningar för 

barnen, måste vi som pedagoger först se på hur vi själva förhåller oss till olika sorters 

barnböcker. 

 

Vårt syfte är därför att undersöka hur pedagoger ser på barnens första möte med böcker i 

förskolan. För att kunna få fram en bild av hur pedagoger på förskolor förhåller sig till 

pekboken har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

Hur hanteras pekböcker i förskolan? 

Hur läser och arbetar pedagogerna med pekböcker i förskolan? 

På vilka sätt upplever pedagogerna att barnen använder pekboken? 

Vad tycker pedagogerna att en pekbok ska innehålla? 
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3 Metod 

3.1 Förberedelser inför intervjuerna  

Vårt arbete består av en kvalitativ undersökning med kvalitativa intervjuer. Vi valde att samla 

in materialet på detta sätt för att de som blev intervjuade skulle få möjlighet att själva beskriva 

och argumentera med sina egna ord. Detta vill vi koppla till författarna Runa Patel och Bo 

Davidson som menar att i en kvalitativ intervju ska frågorna som intervjuaren ställer erbjuda 

en möjlighet för intervjupersonen att uttala sig individuellt (2003:78). Författarna menar även 

att avsikten med en kvalitativ intervju är att försöka få fram individens enskilda uppfattningar, 

och detta sker genom att både intervjuaren och den som blir intervjuad tillsammans skapar en 

dialog. Den kvalitativa intervjun skiljer sig därför åt från den kvantitativa intervjun, där det 

istället finns frågor med fasta svarsalternativ, och den som blir intervjuad får olika svar att 

välja mellan. Vi förberedde oss inför våra intervjuer genom litteratur om pekboken. Detta 

tillförde oss en ny kunskap om pekboken men också fler frågor om pekboken. Arbetet 

kommer att lyfta fram om pekboken får användas i leken och om pekboken ger barnet någon 

kunskap. Patel & Davidson menar också att det är en fördel om man har planerat och har en 

viss kunskap i det ämne som ska undersökas innan en kvalitativ intervju genomförs 

(2003:79).  

 

Vi började med att skicka ut ett presentationsbrev via mejl till tre olika förskolor om vilka vi 

var och vilken undersökning vi ville göra (se bilaga 1). Två förskolor ligger i en storstad, 

varav en är privat och en är kommunal. Den tredje förskolan ligger i en mindre ort utanför 

storstaden och är kommunal.  

 

Vi kommer att använda oss av begreppet pedagoger i vår uppsats, och med pedagoger menar 

vi den personal som arbetar pedagogiskt i barngrupperna på förskolorna. Pedagogerna i vår 

undersökning har utbildning som barnskötare, förskollärare/fritidspedagog och förskollärare/ 

grundskollärare, och en har grundskoleutbildning. Vi valde att intervjua pedagogerna på 

förskolorna för att försöka se pekboken ur deras perspektiv, men också för att lättare kunna se 

om där finns skillnader och likheter jämfört med vår egen yrkeserfarenhet och uppfattning av 

pekboken. 
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Genom att göra barnintervjuer och observationer skulle vi även kunna visa barnens syn och 

förhållningssätt till pekboken. Men då vi inte utgick från någon av våra arbetsplatser eller 

praktikplatser i vår utbildning, var vi inte heller välbekanta med barngrupperna. Det kan vara 

svårt att genomföra intervjuer med barn som man inte är bekant med. Elisabet Doverborg och 

Ingrid Pramling Samuelsson menar också detta och anser att för att få en fungerande intervju 

underlättar det om där finns ett förhållande till barnet som grundar sig på en tillförsikt 

(2000:27). Valet av förskolor utfördes på ett slumpmässigt sätt, men vi valde att intervjua 

pedagoger som arbetade på avdelningar för både 1-3 åringar och 1-5 åringar, för att kunna se 

om pekboken användes i alla åldrar.  

3.2 Intervjufrågorna 

Våra frågor handlade om pedagogernas syn på pekboken, och hur de arbetade med denna, 

men också deras allmänna syn på barnböcker. När vi ställde våra frågor använde vi oss av 

trattekniken. Patel & Davidson skriver att detta innebär att intervjun börjar med öppna frågor, 

frågor som inte har något rätt svar, och sedan kan frågorna bli mer specifika (2003:74). 

Pedagogerna fick inleda intervjun genom att berätta om sig själva och förskolans arbete med 

barnböcker, för att därefter få svara på mer detaljerade frågor om just pekboken (se bilaga 2). 

3.3 Genomförande 

I vårt presentationsbrev informerade vi om vilka vi var och om vår undersökning. Vi valde att 

inte skicka med våra frågor utan beskrev istället vårt arbete och vad vi ville samtala om med 

pedagogerna. Vårt syfte med detta var att pedagogerna skulle blir mer nyfikna om de endast 

fick en allmän beskrivning av ämnet, istället för att bli nervösa och börja läsa på för att hitta 

de” bästa” svaren.  

 

Patel & Davidson skriver att man innan intervjun bör förklara dess avsikt samt hur materialet 

kommer att användas (2003:70). Vi tolkar detta som ett sätt att inleda intervjun och därför 

informerade vi pedagogerna först om vår undersökning och vår utbildning, men också att vi 

själva arbetade inom förskolan. Sedan berättade vi att de som intervjuades skulle 

anonymiseras i den färdiga uppsatsen. Detta gör vi i enlighet med det som Patel & Davidson 

rekommenderar (2003:70). Namnen som används i uppsatsen är alltså fingerade.  

 

Intervjuerna genomfördes i förskolornas personalrum och varade i cirka en halvtimme. 

Samtalen med pedagogerna spelades in med en diktafon. Detta gjorde att vi lättare kunde gå 
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tillbaka, reflektera och tolka över både innehållet i intervjuerna, men också lyssna till 

pedagogernas tonfall.  Patel & Davidson tar upp både fördelar och nackdelar med att spela in 

intervjuer. Författarna menar att svaren bevaras precis som de sägs, men en nackdel kan vara 

att det tar lång tid att skriva ut det inspelade, och att bandspelaren påverkar svaren som istället 

blir mer eftertänksamma (2000:83). Vi var därför förberedda på att pedagogerna kunde bli 

nervösa av att bli inspelade och att svaren kunde bli korta.  

 

Vi märkte att pedagogerna blev nervösa när vi berättade att vi skulle spela in intervjun. Men 

när pedagogerna fick börja berätta om sig själva så upplevde vi att nervositeten försvann och 

diktafonen glömdes bort. Vi själva upplevde diktafonen positivt då vi som intervjuare kunde 

ge pedagogerna mer respons genom ögonkontakt och spontana kommentarer, men också för 

att vi kände oss mer avslappnade och inte så stressade. 

3.4 Arbetsfördelning 

Tillsammans började vi med att diskutera vår egen syn på pekboken och hur vi själva som 

yrkesverksamma i förskolan arbetar med pekböcker. Detta skapade i sin tur en nyfikenhet för 

hur andra förskolor arbetar med pekböcker. Vi började båda med att leta och samla litteratur 

om pekböcker, och använde oss av böcker av enskilda författare men även litteraturvetenskap 

om barnlitteratur. Därefter skrev vi gemensamt intervjufrågorna och vårt presentationsbrev. 

Vanja transkriberade sedan intervjuerna, medan Elisabet skrev forskningsöversikten. 

Tillsammans analyserade och diskuterade vi vårt resultat. Under arbetets gång har vi hela 

tiden gett varandra motivation och inspiration för att kunna utveckla vårt arbete. Detta har 

varit lättare då vi bor nära varandra och haft möjlighet att träffas fysiskt.  

3.5 Teori 

Vi har valt att beskriva några utgångspunkter för hur vi ser på pekböcker och enklare 

bilderböcker och det pedagogiska perspektivet av leken, i förhållande till övrig lek.  

Maria Nikolajeva skriver i boken Bilderbokens pusselbitar att samspelet mellan bilderna och 

texten kallas för ikonotext (2000:15). När man läser en pekbok så kan man tolka bilderna och 

texten på olika sätt beroende på hur mycket bilder och text det finns i boken. Det kan finnas 

böcker där läsarna läser samma bok på samma sätt fast det bara finns bilder i boken och ingen 

text, skriver Nikolajeva. Då är där så många beskrivande bilder på vad som händer i boken att 

ung som gammal läser den på samma sätt. Boken kan innehålla en röd tråd men bilderna är så 
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rika på detaljer att läsarna tolkar olika saker på bilderna och ställer sig olika frågor om 

bilderna (2000:1821). 

Nikolajeva skriver att det finns bilderböcker där det finns lite text, men att läsaren kan få fram 

handlingen utan texten genom att bara titta på bilderna. Hon nämner här Max- böckerna som 

ett exempel. I dessa böcker tar man upp vardagliga händelser, men en händelse per bok. I 

texten finns inget som man inte redan ser på bilderna, men man kan få fram mer detaljer av 

bilderna än vad man kan få utav texten. Nikolajeva skriver att i dessa böcker så är bild och 

text symmetriska. Genom bilderna kan man få fram mer än av texten. Man kan se vilken färg 

Max har på sina byxor eller om Max hund är stor eller liten (2000:22- 23). 

Nikolajeva skriver vidare att i dagens samhälle får vi mer information genom bilder och 

genom olika medier som till exempel film, reklam, tv. Detta innebär att idag är det viktigt att 

kunna avläsa bilder och här har bilderböcker en viktig roll. Nikolajeva skriver vidare att det är 

vi vuxna som ska lära barnen att bilderna i bilderböckerna inte bara är en bild, utan att man 

kan få fram ett innehåll från bilden (2000:264).  Samspelet mellan bild och text är något som 

återkommer ofta i våra intervjuer och det är grundläggande för att man till slut ska kunna 

tolka och förstå samhällets information som ofta sker via bild och text. 

 Margareta Öhman skriver i boken Empati genom lek och språk att gemenskap och samspel är 

en viktig del i leken (2010:92). Det första som barn leker är det som de själva har upplevt och 

varit med om. Men efter ett tag utvecklas leken i att barnen kan leka sådant som de inte har 

upplevt, utan istället något som de sett någon annan göra (2010:95). Barn leker för att 

samspela och utforska sina möjligheter och hur det fungerar i verkligheten. Genom lek lär sig 

barnen mer om det som de upplever och lever i (2010:99). 

Öhman skriver att om barn i leken behöver till exempel en bricka, och de inte har en bricka så 

kan de ta en bok och använda den som en bricka. De förvandlar om andra saker till det som 

behövs i leken, kanske är det inte likt det som det ska föreställa, men i barnens inre syn så är 

den saken det rätta föremålet (2010:100). Nikolajeva nämner också att ofta ser man pekboken 

som någonting mellan leksak och bok (2000:18). Det är också något som kommer att bli 

framträdande i vår studie. 
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4 Forskningsöversikt 

4.1 Definitionen av en pekbok 

Stellan Ellboj skriver i boken Pekbilder. En undersökning av pekbilder och deras 

användbarhet i barns perceptuella utveckling om skillnaden mellan en pekbok och en 

bilderbok. Han refererar detta till den danske pedagogen Torben Gregersen, som menar att en 

pekbok består av enkla bilder som inte är beroende av varandra, då de inte utgör någon 

handling tillsammans. Bilderboken är däremot en bok som är väl illustrerad så att bilderna blir 

ett underlag till texten (1982:5). 

Agneta Edwards menar i boken Bilderbokens mångfald och möjligheter att pekboken är en 

bok som har bilder utan ord, och den är första steget i att närma sig böcker med mer 

sammanhängande text i. Efter pekböckerna kommer småbarnsböckerna med tydliga 

berättelser och enstaka ord, för att följas av bilderboken som har en mer sammanhängande 

text (2008: 94).  

Ann Granberg skriver i boken Småbarns sagostund. Kultur språk och lek, att en pekbok ska 

ha bilder på varje sida som är tydliga, med lite text eller ingen alls. Bilderna ska passa ihop 

och de kan vara målade eller fotograferade och ha en bakgrund som är tom. Det är viktigt att 

bilderna är ordentligt utformade och de ska vara lätta att förstå (1996:18). Granberg lyfter 

fram något som är gemensamt för pekboken och bilderboken, och menar att bilderna i dessa 

böcker ska vara av bra kvalitet. Det är bilderna som gör att barnen blir mer nyfikna på bokens 

innehåll. När vi sedan börjar läsa böcker med text i blir detta en upplevelse som är positiv, 

samtidigt som barnen får upptäcka bokstäver, ord och meningar i böckerna (1996:18).  

 

Ulla Rhedin skriver i Bilderboken på väg mot en teori, att där finns en tanke med 

småbarnsbilderböcker. Det är att barnet ska sitta tillsammans med en vuxen och bläddra i en 

bok. Det blir då en överraskning varje gång barnet vänder på sidan och ser en ny bild. Rhedin 

uttrycker ett liknande resonemang som Granberg (1996) och menar att barnet ska få en positiv 

upplevelse samtidigt som överraskningen inbjuder till litteraturens värld (2001:166) 

 

Ann Granberg menar också att en pekbok har ett omslag och sidor av bra kvalitet, så att den 

tål barnets sätt att använda den, vilket ofta är ganska tydligt och bestämt (1996:23).  Kåreland 

(2001) skriver detsamma i Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och 
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ungdomslitteratur och menar att barnet ska få uppleva pekboken på sitt särskilda sätt. Detta 

kan innebära ett stadigt och hårt grepp och därför är pekboken inplastad och gjord i kartong 

(2001:54). 

  

Bettina Kümmerling – Meibauer skriver i Emergent Literacy: Children´s Books from 0 to 3 

(2011), om definitionen av pekböcker. Författaren säger att de flesta av pekböckerna har högst 

tio bilder och ingen text. Ibland kan man se ett ord som betecknar föremålet som är avbildat. 

Kümmerling – Meibauer skriver vidare att pekböckerna kan bestå av fotografier i färg eller 

svart och vitt, och menar även som Granberg (1996) och Kåreland (2001), att pekböckerna är 

gjorda av kartong, tyg, trä eller plast och de har ett lätthanterligt format. 

En annorlunda infallsvinkel intar Monica Westerlund i boken, Språkutveckling i 

förskoleåldern, hon hävdar att barnets första pekbok kan tillverkas av föräldrarna själva. Detta 

gör att barnet lättare kan förstå bilden och koppla bilden till sin vardag (2009:46). 

 När vi talar om pekboken i vårt arbete avser vi en bok som har tåligt material som till 

exempel kartong och som är plastad. Bilderna ska vara tydliga och kan vara illustrerade eller 

fotograferade, och det behöver inte finnas någon text. Det som skiljer pekboken och enklare 

bilderböcker åt är att i bilderböcker finns oftast bild och text som tillsammans skapar en 

handling. I en pekbok skapar istället den som läser, en handling med bilderna som hjälp. 

Materialet, omslaget och sidorna på en bilderbok, behöver inte vara så tåligt som i en pekbok, 

då själva upplevelsen av boken kommer från själva handlingen och inte av hur boken känns 

eller ser ut, som hos en pekbok. 

 4.2 Pekbokens historia 

Ann Granberg behandlar i sin bok Småbarns sagostund: kultur, språk och lek, de första 

barnböckerna och den första pekboken. Författaren skriver att den första svenska pekboken 

kom år 1932. Den heter Första bilderboken och består av fotograferade bilder från barnens 

vardag (1996:16).  

 

Stellan Ellboj jämför i sin bok Pekbilder En undersökning av pekbilder och deras 

användbarhet i barns perceptuella utveckling, bokmärkesböckerna på 1800-talet med dagens 

pekböcker. Dessa böcker innehöll ett antal enskilda bokmärken, där barnen fick möjlighet att 

namnge objekt i sin närhet (1982:8). Författaren tar också upp flera tidiga pekböcker som 
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getts ut.  Mary Steichen-Martin gjorde pekboken The first picturebook. Everyday things for 

babies, som kom ut 1930, för att sedan göra en likartad bok ett år senare. Böckerna bestod av 

fotografier tagna av saker i barnets vardag, och hur man kunde använda dessa föremål (1982: 

12). Ellboj nämner också En bilderbok för de allra minsta i färgfotografi av Adam A. Georg 

och Henning Paul, som kom ut 1946, och Nalle av Grete Janus-Nielsen och Morgan Hertz 

från 1949 (1982:13).  

Ellboj menar att utgivningen av pekböcker kom igång under 60-talet och detta berodde på en 

större efterfrågan på böcker hos småbarnsföräldrar. Bilderna i pekböckerna skulle vara enkla, 

enligt pedagoger och bildmakare, men kunde istället bestå av orimliga proportioner och starka 

färger. Detta kunde bero på att böcker med enkla bilder ansågs tråkiga och bokförlagen 

vågade inte riskera att ge ut dessa böcker av ekonomiska orsaker. Men Ellboj tar även upp att 

böckerna kunde se ut på detta sätt för att man inte hade kunskap om hur barnet utvecklade sin 

synförmåga. Men under 1970-talet börjar en del böcker som var mer genomarbetade ges ut. 

De innehöll mer konkreta bilder och miljöer (1982:13–15). Lena Kjersén Edman skriver i 

boken Barn och ungdomsböcker genom tiderna om pekbokens roll idag. Författaren menar att 

det inte framställs många pekböcker idag, och nämner Svenska Barnboksinstitutets 

bokprovning 2001, där det inte fanns någon pekbok med från år 2000. Men Kjersén Edman 

menar också att många av dagens svenska författare och konstnärer gör böcker för småbarn 

med bilder och enstaka ord i (2002:128). 

4.3 Att läsa en pekbok   

 Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan skriver i sin bok Lärandets grogrund om 

vikten av fundera över hur vi ska läsa böcker för barnen och lyfter fram samspelet i förskolan. 

Barnen lär sig i samspelet med läraren och med de andra barnen, genom att tillsammans 

undersöka, förklara, diskutera och dra slutsatser (2006:114). Det som har störst betydelse är 

hur man läser och hur man samtalar om det som boken innehåller med barnen, så som 

symbolerna och bilderna. Genom att göra detta kan barnen uppleva att de får delta i läsandet 

(2006:76). Susanna Ekström skriver i sin bok Läs och berätta: handledning för högläsare och 

berättare som besöker barngrupper i förskola och förskoleklass, om samspelet mellan den 

vuxne och barnet, när vi läser en pekbok. Hon menar att vi måste stanna upp vid bilderna och 

uppmuntra det som barnet ser och känner igen och detta gör att barnet upplever att de kunnat 

förmedla något (2004:47). 
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Hur man läser en pekbok nämns även av Lena Kåreland, som skriver i boken Möte med 

barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, om vikten av det 

första mötet med böcker och tar upp pekboken betydelse för barnets fortsatta intresse för 

läsning. Författaren menar att det bästa tillvägagångssättet att läsa är när en vuxen och ett barn 

läser tillsammans, och då kan den vuxne också ge namn på föremålen på bilderna och skapa 

en dialog med barnet (2001:54).  

 

Westerlund anser också att pekboken kan skapa förutsättningar för barnet att lättare lära sig 

läsa. Hon menar att barn som tittar i en pekbok vill gärna ta i saken de ser och använda den, 

och genom att de får titta på bilderna i stor omfattning skapas också förutsättningar för barnet 

att lättare förstå bilderna (2009:47).  

 

Att börja läsa för barn är något som man ska börja med redan när barnet är i spädålder, menar 

Anette Kohkoinen som har genomfört ett arbete tillsammans med föräldrar och deras 

spädbarn. De fick tillsammans lyssna på högläsning, titta och känna på böcker.  Kohkoinen 

skriver i sin bok Bebis plus bok = glädje. Det underbara i att läsa högt för de allra minsta, 

om betydelsen av att börja tidigt med att presentera boken för barnet. Hon vill framkalla 

läslust i god tid, så att läsningen blir en del av vardagen. Syftet var även att göra föräldrarna 

intresserade så att de börjar läsa för sina barn (2007:15). Författaren tar upp värdet av 

högläsning för riktigt små barn och menar att detta utvecklar deras talförmåga.  

 

Stellan Ellboj har däremot en avvikande åsikt om att börja läsa för riktigt små barn. 

Författaren menar att pekboken inte utgör någon kunskap som är värdefull för barnet. Den är 

en sak som liknar en bok, och som endast gör barnen nyfikna för en kort stund (1982: 47–48). 

Ellboj menar även att det inte har någon betydelse hur verklig bilden är, för de minsta barnens 

sensomotoriska kunskap av föremålen är inte så utvecklad, och därför riktar sig pekböckerna 

mer till barn över ca två års ålder, då barnets sensomotoriska kunskaper av sakerna blivit 

bättre. De minsta barnen har mer glädje av bilder med former och färger (1982:48).  

4.4 Olika synsätt på hur böcker kan hanteras på förskolan 

Ann Granberg menar att barn inte lär sig att visa hänsyn till litteraturen om de får behandla 

den hur som helst. På förskolan ska böckerna finnas så att barnen når dem och själv kan ta en 

bok efter eget val. Granberg menar också att barnen ofta väljer efter omslaget, så boken ska 

stå placerad så att barnen ser bokens framsida. Böckerna kan stå i bokhyllor eller i 
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tidningshyllor. Efter att barnen läst en bok ska den ställas tillbaka och detta gäller även oss 

vuxna, då barnen ser hur vi hanterar böckerna och gör likadant. Böcker ska inte ligga på 

golvet, och inte heller användas för att leka med (1996:22). 

   

Agneta Edwards anser emellertid att böckerna ska få finnas i rummen där barnen leker med 

annat material. Då kan barnen läsa när de exempelvis leker olika rollekar. Men samtidigt 

anser författaren att vi vuxna inte ska gå med på att böcker används som leksaker, och att det 

är viktigt att ändå ta hand om boken i leken (2008:27). 

4.5 Våra definitioner 

Ellboj (1982) tar upp att pekboken inte ger barnet någon kunskap, vilket vi inte håller med 

om. Vår definition av pekboken är att den skapar nya begrepp och erfarenheter för barnen att 

ta till sig. Men detta sker främst genom att skapa en dialog med barnen, genom att läsa 

pekboken med barnen. Våra definitioner av pekboken motsvarar därför Kårelands (2001), 

som skriver om själva sättet att läsa en pekbok på. Kåreland menar att det bästa är när en 

vuxen och ett barn läser tillsammans och detta gör att barnen också blir intresserade av att 

läsa.  

 

Det finns olika uppfattningar om pekbokens innehåll, och Ellboj (1982) menar att en pekbok 

är för barn över två år, då de mindre barnen hellre vill läsa böcker med färger och former i. 

Ellboj skiljer sig därför från Granberg(1996) som lyfter fram bilderna i pekboken. Granberg 

menar att det är viktigt att bilderna är av god kvalitet, och det är bilderna som gör att barnen 

börjar undra om bokens innehåll. 

 

 Vi tolkar det som att det finns tre olika bilder som träder fram ur vår forskningsöversikt. En 

beskrivning av pekboken är att det är en bok som spelar en viktig roll för barnets fortsatta 

intresse för att läsa, och denna är också den som framträder starkast. Men pekboken nämns 

också som en bok att få leka med, och som en bok som inte ger barnet någon direkt kunskap. 

Därför är det intressant att se vilken av dessa bilder pedagogerna i förskolan har av pekboken. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Beskrivning av pedagogerna 

Vi har valt att dela in resultatet under olika rubriker där vi också skriver hur vi tolkat 

resultatet. I vårt resultat har vi valt att benämna pedagogerna vid fingerade namn. Petra är 

barnskötare som har arbetat i förskolans värld i ca 13 år och arbetar med barn som är ett till 

fem år. Stina har grundskoleutbildning. Hon har arbetat i förskolan i ca sju år och arbetar med 

barn som är ett till fem år. Malin är förskollärare och fritidspedagog och har arbetat i 

förskolan i sex år, med barn ett till tre år. Carin är förskollärare och grundskollärare, och har 

arbetat i ett år i förskolan. Carin arbetar med barn som är ett till tre år. 

 

Vi började intervjuerna med allmänna frågor om barnlitteratur, var och när pedagogerna läser 

för barnen, var böckerna finns på avdelningen och vem som väljer ut vilka böcker som ska 

finnas på avdelningen. Alla pedagogerna svarar att de läser för barnen under hela dagen, när 

barnen kommer med en bok eller när pedagogerna märker att det kan vara lämpligt att läsa för 

några barn. Man försöker läsa vid samlingar innan lunch eller mellanmål på alla förskolorna. 

På Malins och Carins förskolor så har man mer bestämda platser, som till exempel en matta 

eller en sagohörna som man sitter i när man läser och tittar i böcker. På Petras och Stinas 

förskola så kan man läsa var som helst, och böckerna finns lite överallt på avdelningen men 

ändå på bestämda platser. På alla förskolorna finns böckerna på barnens nivå så att barnen kan 

gå hämta böckerna själva. Granberg (1996) betonar också hur viktigt det är att böckerna syns 

och är lättillgängliga för barnen så att de själv kan välja och ta en bok. 

Vuxna och barn lånar böcker från biblioteket på alla förskolorna. Om barnen är med på 

besöket på biblioteket så får barnen välja vilka böcker som ska lånas. Men är det bara 

pedagogerna som går till biblioteket så tar man hänsyn till vilka sorters böcker som barnen 

tycker är intressanta. Men också vad som intresserar barnen just nu och vilket tema som man 

arbetar med för tillfället. På Petras och Stinas förskola handlar chefen in många olika böcker, 

som pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker.  

5.2 Pekboken – en del av förskolans vardag 

Hur hanteras pekböckerna i förskolan? 

På Petras förskola finns det böcker överallt och Petra menar att det är bra att böcker finns nära 

barnen. De finns i ett stort rum där böckerna står i ett tidningsställ. Under en trappa finns ett 

litet myskrypin och inne bland leksakerna finns det också böcker. Petra menar att barnen på 
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hennes förskola får berättat på biblioteket av bibliotekarien hur man behandlar böcker. De är 

på biblioteket ca en gång i månaden. Några regler tycker inte Petra att de har, hon tror inte att 

man behöver det. ”Det är väl det vanliga, hur man förhåller sig till böcker. Att man är 

försiktig när man läser dem, att man inte river i dem och så. Barnen här har i alla fall med 

sig rätt sunt förnuft”(Petra).  

 

Stina svarar också att pekböckerna förvaras i en bokhörna under en trappa och i en bokhylla 

inne i ett av de stora rummen på avdelningen. Pekböckerna är lättillgängliga för alla barnen så 

att de kan sätta sig och titta i böckerna själva. Stina anser att pekböckerna inte får ligga på 

golvet och att man ska vara rädd om dem. ”Men de får lov att använda dem”(Stina).  

 

Malin svarar först att de inte hade något speciellt förhållningssätt till pekboken för de små 

barnen men anser att barnen ska sitta ner när de tittar i en pekbok/bok.  

 

Carin berättar att på hennes förskola försöker pedagogerna lära barnen att man ska titta fint i 

böckerna. Pedagogerna vill vara nära i boksituationer för att kunna hjälpa barnen och visa hur 

man bläddrar i en bok. Pedagogerna vill lära barnen från tidig ålder att man ska vara rädd om 

boken för att den ska användas om igen. Pedagogen menar att man inte ska kasta en pekbok 

även om den tål det. ”Om vi tillåter det med en bok så är det svårt för ett barn att veta vilken 

bok får jag kasta, vilken får jag inte kasta. Det är svårt för ett barn att urskilja vilken bok ska 

jag vara rädd om, den eller den?”( Carin). 

5.2.1 Analys 

Vi upplever att pedagogerna är eniga här om att man ska vara försiktig med böckerna och att 

man ska sitta ner när man använder pekböckerna. Om barnen lär sig i tidig ålder att man ska 

vara försiktig med böcker så kan de användas om och om igen. Detta tolkar vi som att 

pedagogerna vill lära barnen från tidig ålder att man ska vara försiktig med böcker, även 

pekböckerna. Barnen får inte kasta, riva eller bita i pekböckerna. När barnen ska titta i en 

pekbok så ska man sitta ner och titta i den, man springer inte omkring med en bok. En pekbok 

är till för att sitta ner i lugn och ro, titta i ensam eller tillsammans med någon. Vi upplever att 

pedagogerna intar ett liknande perspektiv som Granberg (1996), då hon anser att när barnen 

får använda sig av pekböcker, får barnen lära sig hur de ska hantera böcker, och de får också 

uppleva glädjen med böcker. 
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5.3 Pekboken - ett verktyg i verksamheten 

Hur arbetar pedagogerna med pekboken i förskolan? 

Samtliga pedagoger tycker att man kan arbeta med pekboken och de kom med olika förslag. 

Petra menar att man ska vara tydlig och ta reda på vad barnet vill ha ut av boken. Om det till 

exempel är en djurbok, kanske barnet vill höra djurens läte eller veta vad mamma, pappa och 

barn heter, eller vilka färger de olika djuren har. Tydlighet, upprepning och att hålla barnens 

intresse vid liv är viktigt när man arbetar med pekboken. Petra anser att pedagogen får lägga 

nivån på olika plan beroende på barnets ålder och utveckling som sitter med i lässtunden. ”Är 

det ett äldre barn som definitivt också kan välja en pekbok så vill de ju visa sitt kunnande. Då 

lägger man nivån lite högre, men man kan ändå använda samma bok”(Petra). Ibland 

använder pedagogerna på Petras förskola pekboken i femårsverksamheten, där de pratar om 

bilderna och barnen får rita av dem och säga/skriva något om bilderna. Pekboken används 

även som ett hjälpmedel vid inskolningar på Petras förskola. 

 

I intervjun med Stina anser hon att man kan skapa vilken berättelse som helst av pekboken, 

man kan anpassa berättelsen efter åldern på barnen. Stina föredrar den fysiska pekboken 

istället för pekboksappar på läsplattor. I den fysiska pekboken får barnet en ansvarskänsla 

genom att ta hand om boken, man kan räkna sidor, se om boken är stor eller liten, medan allt i 

pekboksappar är lika. ”Det är bra med en bok i handen som man följer hela vägen. Man har 

varit och tagit den i bokhyllan eller varit på biblioteket och lånat den” (Stina.) 

 

På Malins förskola lånar de böcker på biblioteket och har gjort detta till en process där barnen 

själv får låna, ta hand om böckerna och sedan lämna tillbaka dem. 

På Malins avdelning tar man även in pekboken på toaletten, men inte de övriga 

bilderböckerna eftersom de lättare kan bli förstörda. Malin menar att det är praktiskt att ta 

med pekboken in på toaletten för att den är lätt att torka av. Pekböckerna skapar också 

samtalsämnen mellan barnen, istället för lek vid vaskarna. 

  

Vid inskolning av de yngre barnen så är pekboken ett bra verktyg för att komma närmare 

barnen, menar Malin. Pedagogen kan skapa närhet och trygghet genom att ta fram en pekbok 

som man kan titta i tillsammans. Denna sorts bok kan vara något barnen känner igen 

hemifrån. ”Det behöver inte vara så mycket text, en bild säger mer en tusen ord”( Malin). 
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Carin tycker att pekboken kan fungera som ett hjälpmedel i verksamheten. Pekboken kan 

användas till barn som inte pratar sitt eget språk så bra eller inte kan det svenska språket. 

Pekboken kan även inspirera till lek, tror Carin. Om man till exempel har en pekbok som 

handlar om tåg, kan barnet sitta och titta i den, för att sedan vilja leka med tåg och eller leka 

med tågbanan.  

5.3.1 Analys 

Samtliga pedagoger tycker att man kan arbeta med pekboken och de kom med olika förslag.  

De använder pekboken till inskolningar, då pedagogerna anser att barnen känner igen den 

sortens bok hemifrån. Pekboken kan skapa en trygghet och då kan man också komma närmare 

barnen. Rhedin (2001) skriver att det är bra om barn och vuxna läser en småbarnsbilderbok 

tillsammans. Bläddrandet i boken blir en överraskning så fort man vänder på sidan och detta 

kan leda till en positiv upplevelse av litteraturens värld. Malins förskola har pekboken inne på 

toaletten, då pekboken skapar ett samtal mellan barnen istället för lek vid vaskarna. Det var 

endast pekboken och inga övriga böcker som fick vara på toaletten då den var lätt att torka av 

om den blev våt. Detta tolkar vi som att pedagogerna anser att pekbokens tålighet spelar roll, 

då barn lättare kan läsa när de vill och var som helst på förskolan. Westerlund (2009) nämner 

just detta, att det är viktigt att barnen får titta i en pekbok ofta. Hon menar att barn ska få titta 

på bilderna i en pekbok gång på gång, detta skapar bättre förutsättningar för barnen att förstå 

bilderna men också att kunna lära sig läsa. Men vår tolkning är också att pedagogerna anser 

att pekboken väcker barnens nyfikenhet och skapar samtal mellan barnen. Detta avleder då 

uppmärksamheten från att ha vattenlek. Detta är vad Pramling Samuelsson& Sheridan skriver 

om, att barnen lär sig i samspelet med läraren och de andra barnen, genom att tillsammans 

undersöka, förklara, diskutera och dra slutsatser (2006:114).  

 

De flesta av förskolorna lånar sina böcker på biblioteket och detta blir en process för barnen 

där de själv får låna, ta hand om och att lämna tillbaka böckerna. Men vi uppfattar också att 

pedagogerna använder biblioteken i ett annat syfte, då de också vill ge barnen en möjlighet att 

få uppleva olika böcker och att få välja bok utifrån intresse. Vi tolkar det som att pedagogerna 

på förskolorna anser att om barnen själva får välja bok så skapar detta lättare en dialog mellan 

den vuxna och barnet när de sedan läser boken tillsammans. Vår uppfattning är att 

pedagogerna vill att barnen ska motiveras till att berätta och visa det som de tycker om eller är 

intresserade av. Ekström anser detsamma och menar att vi måste stanna upp vid bilderna och 
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uppmuntra det som barnet ser och känner igen, och detta gör att barnet upplever att de kunnat 

förmedla något (2004:47).  

 

Pekboken kan användas som ett hjälpmedel i barnens språkutveckling och vi tolkar det som 

att pedagogerna tycker att bilderna i en pekbok är enkla och tydliga för barnet att läsa av.  

En pedagog tog upp att hon tyckte att det var bättre med den fysiska pekboken istället för 

pekbok på läsplatta. Med den fysiska kan man räkna sidor och jämföra olika pekböckers 

storlek. På läsplattan tyckte hon att allt var lika. Vi tolkar det som att pedagogen tycker att 

barnen ska få uppleva pekboken med alla sina sinnen. Pedagogen intar ett liknande 

resonemang som Granberg, som menar att en pekbok ska bestå av ett omslag och sidor av bra 

kvalitet så att barnen kan få använda den på ett tydligt och bestämt sätt (1996:23). En av 

pedagogerna ansåg att pekboken lockade barnen till att leka olika lekar, beroende på bokens 

innehåll och vi tolkar detta som att pekboken används som ett stöd i barnens lek. Detta vill vi 

koppla till Öhman(2010) som skriver om barnens lek och att barn leker för att utforska sina 

möjligheter och hur det fungerar i verkligheten. 

Pedagogerna har ett syfte när de arbetar med pekboken och de vet varför de använder 

pekboken på de olika sätten i verksamheten. Vår uppfattning är att pedagogerna menar att 

pekboken kan användas på olika sätt beroende på barnets ålder. Pekboken får användas av de 

äldre barnen och här kan barnen träna sin skrivförmåga, då de skriver om bilderna i 

pekböckerna. Vi uppfattar även att pekboken används som ett verktyg att hjälpa barnen på 

olika sätt i förskolan, till exempel för de barn som har svårt med språket men även för de barn 

som vill lära sig att skriva och läsa. Vår undersökning visar att pedagogerna anser att den 

fysiska pekboken har en betydelsefull roll i barnens lärande och utveckling. Ellboj (1982) har 

inte samma uppfattning, utan menar att pekboken inte skapar någon kunskap för barnet, utan 

bara väcker deras nyfikenhet för stunden. Detta håller vi inte med om, utan vi anser som 

pedagogerna i vår undersökning, att pekboken utvecklar barnen på olika sätt beroende på 

ålder. 
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5.4 Pekboken i leken 

På vilka sätt upplever pedagogerna att barnen använder pekboken? 

Petra berättar att barnen sitter i egna små samlingar och läser pekböcker för varandra och att 

de packar ner pekböckerna i väskor och vagnar i leken. Barnen väljer ofta att packa 

pekböckerna framför bilderböckerna. Detta tror Petra beror på att pekboken är gjord av 

hårdkartong och är mer tålig. När barnen ligger och vilar så kan de ligga och titta på 

bokhyllan och välja en bok som de vill att någon vuxen ska läsa för dem. Barnen kan också 

hitta på egna historier om böckerna. 

 

Stina berättar att ibland såg pedagogerna att barnen använde pekböcker till brickor i leken. 

På Stinas förskola arbetar de i tvärgrupper, hon har varit i en tvärgrupp med ettåringar och 

tvååringar. Hon berättar att de små ofta väljer pekboken när de går och hämtar en bok. ”Det 

tycker jag är så himla roligt att läsa pekböcker för det kan bli så stora historier av de här 

böckerna”( Stina). Hon menar att det inte blir samma berättelse av samma pekbok var gång, 

det blir istället olika. De små barnen kan även komma med en pekbok till de äldsta barnen, 

femåringarna, och be att de ska läsa boken för dem, vilket de gärna gör.  

 

Malin berättade att pedagogerna såg att barnen kunde sitta och läsa pekboken på ”sitt lilla 

sätt” (Malin). Där märker pedagogerna att barnen tar efter de vuxna. Men boken kan hållas 

upp och ner eller bak och fram, och kompisarna måste sitta ner. Malin berättar att barnen är 

tydliga till sina kompisar att man ska sitta ner när man lyssnar på boken. Barnet som ska läsa 

visar med sin hand mot golvet/mattan att de andra barnen ska sitta ner när de lyssnar. 

Ibland lekte barnen till exempel tåg och satte stolar på en rad, då kunde det hända att barnen 

hämtade pekböcker och satte sig och läste när de åkte tåget. ”De sitter och läser på rad, de 

har tagit med boken in i leken och då är det svårt att säga till dem tycker jag” (Malin). 

Carin berättar att de minsta barnen på hennes avdelning gärna sitter och tittar i böckerna 

ensamma, medan barn som är lite större, 4-åringar, kan sitta och titta i en pekbok tillsammans. 

5.4.1 Analys                                    

Här tar pedagogerna upp att de upplever att barnen tar efter hur de vuxna gör när de använder 

pekboken. Barnen läser också för varandra och visar varandra att man ska sitta ner när man 

läser böcker. Barnen håller själva i samlingar tillsammans med sina kompisar där de gör som 
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pedagogerna har gjort innan. Vi tolkar detta som att pedagogernas sätt att använda pekboken 

påverkar barnens sätt att använda den. Granberg (1996) anser även detta, att barnen ser hur vi 

vuxna behandlar böckerna, och förhåller sig då på samma sätt till böcker som vi vuxna. De 

mindre barnen kan gå och hämta en pekbok och ge till något äldre barn när de vill att det äldre 

barnet ska läsa för dem. Pedagogerna säger att barnen leker det som pedagogerna har gjort 

innan. Precis så skriver Öhman (2010) att barn gör, de leker det som de själva har upplevt. 

Samling och att någon läser för dem är några av de många saker som barn upplever på 

förskolan. Barnen hittar på egna historier om pekböckerna. Barnen använder även pekboken i 

leken. Barnen kan packa ner pekboken i vagnar och väskor, kan använda pekboken som 

brickor och när man till exempel leker tåg kan man sitta i ”tåget” och läsa en pekbok. Öhman 

(2010) tar upp betydelsen av att barn får använda olika saker i leken. Hon menar att barn 

använder sig av föremål i leken som de förvandlar till något annat än det egentligen är och 

som de behöver för stunden. 

 

Vi tolkar detta som att barnen tar efter hur pedagogen gör med pekboken. Om pedagogen är 

tydlig med hur man använder en pekbok så kommer barnen att göra på samma sätt. Vi 

uppfattar även att pekboken får lov att användas i leken, men att barnen vet att de inte får 

bygga eller kasta med pekboken. Barnen leker att man packar boken, vilket man gör när man 

ska ta tillbaka boken till biblioteket eller när man ska ta med den till förskolan för att man har 

lånat den på biblioteket. Barnen hittar på egna historier om pekboken. Här får barnen använda 

sin egen fantasi och lära sig att tolka bilderna och skapa en historia utav det. I tågleken märker 

vi att man sitter ner i tåget och läser en bok, precis som vi gör i vardagen. Edwards (2008) 

anser också att böcker ska få användas i leken och böckerna ska vara tillgängliga i rummen 

där barnen leker med annat material, men manar då att boken ska användas som en bok och 

inte som en leksak. Vi instämmer med Edwards att boken ska få användas i leken som en bok 

att läsa. Vi anser att om barnen använder en pekbok som en sak i leken, så har de svårt att 

sätta gränsen på vad man får och inte får göra med en bok. Slutligen kan det bli svårt för 

barnen att veta hur man ska hantera en bok om allt blir tillåtet i leken. 
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5.5  Bildernas betydelse i en pekbok  

 

 Hur läser pedagogerna en pekbok? 

 Vad ska en pekbok innehålla? 

 

Stina menar att det är viktigt att utgå från det som finns på bilderna. ”Är där ett äpple så kan 

du inte säga att det är ett päron även om barnen säger det”(Stina). Är där figurer i boken som 

har vissa kläder på sig eller gör olika saker så är det lätt att samtala om detta. Om det är en 

djurbok så kan man fråga om barnen har träffat de olika djuren och i så fall var de har träffat 

djuren någonstans. 

 

Malin tycker inte att man ska läsa en pekbok rakt upp och ner, ”Näsa, och så vänder man 

blad. Hund, och så vänder man blad.”(Malin). De små barnen undrar också men kan inte 

uttrycka sig verbalt och måste då visa genom att ta på näsan. 

 

Carin menar att man inte ska läsa en pekbok för snabbt. Det är viktigt att man väntar in barnet 

så att barnet får upptäcka bilden färdigt innan man vänder blad. Att man inte ska tänka att 

pekboken är en bok som går snabbt att läsa. För den kan också ta tid att läsa. Carin anser att” 

Det är en värld som öppnar sig”. Carin menar också att pekboken är den första bok som 

barnen möter och att det kan vara den som väcker ett bokintresse för livet. Carin tycker inte 

att det spelar någon roll om det finns text i en pekbok. Det viktigaste är bilderna. Under 

intervjun tog Carin fram en av de böcker som hon hade med sig och visade. ”Här finns ju 

många olika saker att titta på i denna. En affär, en papperskorg, hon åker vagn och mamma 

har ryggsäck”(Carin).  

 

Malin menar att bilden ska vara realistisk, så att barnen känner igen detta ute i världen senare. 

Färgglada bilder är bra att börja med, sedan kan man använda sig av bilder som är 

fotograferade. Malin menar även att det är bilden i pekboken som spelar roll. Stina tycker 

även att pekboken gärna kan ha stora fina bilder som tilltalar barnen.  

 

Carin hade med sig några olika pekböcker från avdelningen när vi intervjuade henne. De 

böcker som hon hade med sig var fyra böcker som var av hårdpapp och inplastade med ritade 

bilder och text i. Två böcker var av trä, även dessa hade ritade bilder men ingen text. 

Träböckernas innehåll var kategoriserade, en bok var det olika fordon i och den andra var det 
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olika djur i. Bilderna i en pekbok kan vara både tecknade och fotograferade. Bilderna ska vara 

realistiska så att små barn lärde sig hur världen såg ut. Men här stannade Carin upp och 

menade att detta fick henne att fundera över om det spelade någon roll om exempelvis en 

hund var blå. 

5.5.1 Analys 

Pedagogerna berättar att man inte ska läsa pekboken rakt upp och ner, utan det är viktigt att 

man utgår ifrån det som finns på bilderna och samtalar kring dem. Vi uppfattar det som att 

man inte ska läsa en pekbok så att den blir som en textbok som läses rakt upp och ner utan 

avbrott. Det är även viktigt att man tar lång tid på sig att läsa en pekbok, att pedagogen låter 

barnen få upptäcka bilderna färdigt och att man låter barnen få samtala kring dessa. Detta 

kopplar vi till Pramling Samuelsson & Sheridan (2006), som menar att samspelet har 

betydelse och det är här barnen lär sig att undersöka och diskutera tillsammans med läraren 

och andra barn. Vi upplever att när man läser en pekbok på förskolan sitter ofta en pedagog 

och några barn tillsammans. Detta skapar en dialog som kan leda till en diskussion och 

undersökning utifrån de bilder som barnen samtalar om.  Nikolajeva (2000) skriver också att 

bilder kan tolkas på olika sätt, att även om boken innehåller en röd tråd så kan bilderna vara så 

detaljrika att läsarna/tittarna kan se olika detaljer och ställa sig olika frågor. Vi uppfattar att 

pedagogerna tar sig tid, att barnen får ifrågasätta och tolka bilderna utifrån egna funderingar 

och vad de ser på bilden. När pedagogerna låter barnen titta ordentligt i pekboken är detta 

också ett sätt att göra barnen nyfikna på boken och andra böcker, och det blir en mysig stund 

som man har tillsammans. Kohkoinen (2007) lyfter också denna stund tillsammans och menar 

också att detta börjar redan i spädbarnsåldern, då barnen påverkas av bilder i färg och rytmen 

på orden. Som vi tidigare har skrivit i vårt arbete så tycker pedagogerna att man kan läsa för 

de minsta barnen. Pedagogerna börjar redan med det under inskolningsperioden, då de 

upplever att barnen känner sig trygga med en pekbok, då denna sort av bok finns ofta i 

barnens hem. 

 

Om det skulle vara fotograferade bilder eller ritade spelade inte så stor roll för pedagogerna. 

Nästan alla pedagogerna tyckte att det skulle vara realistiska bilder, men viktigaste var att det 

var bilder som tilltalade barnen. Granberg (1996), skriver om hur viktigt det är att bilderna i 

en pekbok är ordentligt utformade och lättförståeliga.  Därför är vår tolkning att pedagogerna 

menar att det inte spelar någon roll om bilderna är realistiska, utan att barnen istället får tolka 

bilderna fritt, utifrån erfarenhet och intresse.   
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5.6 Pedagogernas uppfattning om vad som kännetecknar en pekbok 

Petra ifrågasätter om pekboken var en sådan bok som bara hade en bild på varje sida och om 

Maxböckerna räknades till pekböcker. Vidare menar hon att en pekbok är en bok som är rejäl 

och inplastad. En bok som man kan uppleva med alla sina sinnen utan att den går sönder.   

 

Stina understryker att pekboken är en bok som är av hårdpapp och inplastad, så att barnen 

själva kan vända blad utan att boken går i sönder. Stina ansåg också att böckerna som är i tyg 

är inga böcker. ”Det ska vara en bok som är en bok.”(Stina) Malin tyckte att det var svårt att 

säga vad en pekbok var, och menade att pekboken skulle kännas som och vara lik en bok.  

5.6.1 Analys 

Alla pedagoger tyckte att en pekbok skulle vara av hårdpapp och plastade sidor. Pekboken 

skulle tåla hård behandling utan att den gick sönder. Barnen ska kunna titta i den och bläddra i 

pekboken utan att den gick sönder. Vi upplever att pedagogerna tycker att barnen ska få 

möjlighet att upptäcka pekboken med alla sina sinnen och därför är det viktigt att den är av 

tåligt material. Kåreland (2001) anser liknande och skriver att barnet ska få uppleva pekboken 

på sitt eget speciella sätt, vilket kan vara ett hårt grepp och därför är pekboken inplastad och 

gjord i kartong, och även Granberg (1996) menar att pekboken är gjord med sidor och omslag 

i bra kvalitet.  

5.7 Pedagogernas synpunkter på texten i pekböcker 

Om det ska finnas någon text i pekboken så ska det vara ett ord till bilden eller en siffra, men 

inte några meningar. ”En pekbok för mig, alltså det kan mycket väl stå äpple så att de ser 

bokstäverna, men inte så att det blir en story för den tycker jag att den storyn ska finnas i 

deras lilla huvud eller i mitt att jag kan återberätta i olika textjargonger” (Stina).  

 

 Malin menar att det är lättare att få igång fantasin om det inte finns någon text och man kan 

då prata mer om vad som händer i boken. Då blir det lättare ett samspel kring pekboken. ”Då 

har man ingen text att oroa sig för utan kan bara prata om det som händer”( Malin). Det 

finns inte så mycket information på en bild så det är viktigt att ta till vara på det genom att 

samtala och svara barnet.  
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Carin menar att en pekbok kan ha en mening eller en halv mening och att texten i boken är ett 

hjälpmedel till pedagogen om pedagogen inte vet vad hon/han ska berätta så kan hon/han läsa. 

5.7.1 Analys 

Det finns blandade åsikter hos pedagogerna om det ska finnas text i en pekbok. En del 

pedagoger menade att om det fanns för mycket text i en pekbok så blev man bunden till den 

och det var svårare att prata fritt från den. Men en del av pedagogerna menar att texten kunde 

vara till hjälp om man inte kom på vad man skulle berätta om. En av pedagogerna menade att 

det bara skulle finnas ett ord under bilden eller en siffra och inga hela meningar, då 

berättelsen skapades i barnets huvud. Vi upplever att pedagogerna menar att vi ska lyfta fram 

det som barnet säger och visar om bilderna, och inte vad som förmedlas via texten. Detta 

anser även Ekström (2004) som menar att genom att vi tittar på bilderna och pratar om det 

som barnen ser eller känner igen, upplever barnet att det själv kan berätta något. 
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6 Diskussion 

 

Vi har genom vår undersökning fått fram en tydlig bild av hur pedagogerna ser på barnets 

första möte med böcker i förskolan. Pekboken värderas högt genom att pedagogerna har ett 

syfte med sitt arbete med pekböcker. Resultatet av vår undersökning visar att pedagogerna 

använder pekboken för att lära barnen hur man tittar och läser i en bok. Barnen ska vara 

försiktiga med pekböckerna och sitta ner och läsa dem. Vi ser att pedagogerna har en liknande 

uppfattning som Granberg (1996), som skriver om vikten av att använda pekböcker och att 

barnen då lär sig hur man ska behandla böcker. Genom att pedagogerna har detta 

förhållningssättet så uppfattar vi att pekboken får en hög status på förskolorna.  

 

En av pedagogerna från undersökningen menade att pekboken fick användas vid toalettbesök, 

medan övriga böcker inte fick vara på toaletten då de kunde gå sönder. Våra första tankar var 

att pedagogen nedvärderade pekboken framför övriga böcker. Men man kan också se det som 

positivt att det finns böcker som kan få användas i alla situationer, och att barnen får läsa ofta 

och när de vill. Pedagogernas inställning till att endast pekboken och inga andra böcker får 

vara på toaletten, kan istället vara ett sätt att visa att pekboken är betydelsefull.  

 

Pedagogerna hade alla en liknande beskrivning av hur en pekbok kan se ut. Omslaget ska vara 

hårt och tåligt och har plastade blad. Vi anser att pedagogerna har en liknande definition av 

pekboken som Granberg (1996) och Kåreland (2001), som båda beskriver en pekbok som en 

bok med omslag och sidor av bra kvalitet, som är plastad och gjord i kartong. Vi tror att 

pedagogernas definition av pekboken skapas av att pekboken ser ut som den gör, och att det är 

just pekbokens tåliga material som får pedagogerna att låta barnen använda den i leken. 

 

Samtidigt som pedagogerna tycker att barnen ska sitta ner och läsa en bok får de använda den 

i sin lek, på olika sätt. Vårt resultat visar att barnen får använda böckerna i leken på tre olika 

sätt. På två av förskolorna packade barnen böcker i väskor eller läste i exempelvis tågleken. 

Här fick barnen använda böckerna i leken som en bok att läsa. Pedagogerna har därför en 

liknande inställning som Edwards (2008) som menar att böcker ska finnas i de rum där barnen 

leker med annat material och kan användas i barnens rollekar, men att den behandlas som en 

bok i leken. Men på en förskola användes pekboken som en sak i leken, exempelvis en bricka. 

Pedagogerna här förhåller sig på samma sätt som Öhman (2010) som menar att det har 

betydelse att barn får använda olika saker i leken som de förvandlar till något annat.  Öhman 
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menar också att barn leker för att utforska sina möjligheter och hur det fungerar i 

verkligheten. Först uppfattade vi att pedagogerna på denna förskola förmedlar dubbla budskap 

till barnen, då barnen ska sitta ner och titta i boken i en situation och i en annan situation 

tillåts leka med boken. Men när vi reflekterar över detta visar kanske dessa situationer att det 

finns en öppenhet och vilja hos pedagogerna att även försöka se hur barnen själva vill 

upptäcka böcker. Vi uppfattar att pedagogerna på denna förskola anser att leken också är ett 

sätt för barnen att lära känna och möta böcker. Därför ser vi att pekbokens höga status även 

visar sig genom att barnen får använda sig av pekboken i leken.    

 

 Genom att barnen får använda pekboken som leksak ger detta en bild av att barnen ska få 

uppleva pekboken med sina sinnen. De ska få upptäcka pekboken genom att ta i den och 

använda den på olika sätt. Detta stämmer överens med Kåreland (2001) som menar att barnen 

ska få uppleva pekboken på sitt särskilda sätt som kan vara ett hårt grepp.  

 

En av pedagogerna ansåg, att pekboken inspirerar barnen till lek. Pedagogen menade att om 

en pekbok handlar om tåg kan detta inspirera barnen till att leka tåg eller att vilja leka med 

tågbanan på förskolan. Därför uppfattar vi att det som barnen ser och läser i en pekbok lockar 

och motiverar dem till att leka en speciell lek eller med vissa föremål och material på 

förskolan. Det är som Öhman (2000) skriver, att barn leker det som de har varit med om och 

själva har upplevt. Detta sätt att se på pekboken anser vi är intressant, då det inte längre 

handlar om barnens sätt att fysiskt använda pekboken i leken, utan att pekboken istället sätter 

igång barnens fantasi. Vi drar därför slutsatsen att pedagogerna anser att dessa olika 

leksituationer, oberoende på vilket sätt barnen använder pekboken i leken, leder till ett positivt 

första möte med böcker för barnen.  

 

Alla pedagogerna ansåg att det var viktigt hur man läste en pekbok. Tiden spelade en stor roll 

och man fick inte ha bråttom. Pedagogerna på alla förskolorna ansåg också att bilderna 

skapade en dialog, ett samspel mellan den vuxna och barnet och de har således en liknande 

uppfattning som Pramling Samuelsson& Sheridan (2006), som lyfter fram att barn lär sig i 

samspelet med läraren och andra barn genom att tillsammans få förklara och diskutera.  Vi ser 

också i resultatet att barnen på förskolorna fick och använde pekböcker, oavsett vilken ålder 

de var i. Detta visar oss att pedagogerna menar att pekboken ska få användas av barn i alla 

åldrar. Genom att pekboken används av barn i alla åldrar på förskolorna uppfattar vi att det 

skapar ett sådant samspel som Pramling Samuelsson& Sheridan (2006) skriver om. 
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Alla pedagogerna berättade att bilderna var viktigast i en pekbok. Bilderna skulle vara 

realistiska, men det viktigaste var barnets egna upplevelser av bilden. Vi tolkar det som att 

pedagogerna anser att vi ska läsa en pekbok genom att prata om bilderna. En av pedagogerna 

menade att bokens handling finns hos barnet och inte hos oss pedagoger, medan en annan 

pedagog menade att om där fanns text i en pekbok kunde vi bli styrda av texten.  Men en 

tredje pedagog ansåg att texten istället kunde hjälpa oss att börja berätta och läsa. Dessa tre 

infallsvinklar får oss att fundera över att det måste få finnas olika sätt att läsa en pekbok på. 

 

Efter att ha sett vårt resultat har nya tankar nu väckts av vikten hur vi läser en pekbok. Dessa 

tankar vill vi ta med oss in i verksamheten på de förskolor där vi arbetar, och diskutera hur vi 

som pedagoger kan skapa detta möte. Vår bild av att vuxna inte läser en pekbok har också 

klarnat. Pekboken har inte ofta någon större text och detta kan skapa förvirring om man bör 

läsa den, men också hur den ska läsas. Vad inbjuder egentligen pekboken till? Vi tror att 

pekboken visar de vuxna att den ska läsas av barn då den oftast inte har någon text. Därför 

hade vi velat göra en undersökning riktade till föräldrar om vikten av att läsa en pekbok med 

sitt barn. Även observationer och intervjuer av barn i olika åldrar om pekbokens användande 

skulle kunna ingå i ett fortsatt arbete, för att kunna se pekboken ur barnens perspektiv. 

Kohkoinen (2007) lyfter också dessa första stunder tillsammans och menar att läslusten börjar 

redan i spädbarnsåldern, då barnen påverkas av bilder i färg och rytmen på orden. Hon menar 

vidare att det är viktigt att läsa för riktigt små barn och detta utvecklar deras talförmåga. 

 

 En studie av förlagens pekboksutgivning och dess förändring över tid, skulle också ge fler 

perspektiv på frågan om barns första möte med litteraturen. En innehållsanalys av ett flertal 

pekböcker hade också kunnat visa på att pekboken inte är en homogen genre, utan innehåller 

många olika uttryckssätt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser till förskollärare, distansutbildning på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

arbetar samtidigt på två olika förskolor i Malmö. Vi har arbetat som barnskötare i ca 20 år. Vi 

kommer att skriva ett examensarbete under vår- och sommarterminen 2013. Vi ska göra ett 

examensarbete om hur man använder pekboken i förskolan. Genom vårt arbete vill vi lyfta 

och väcka en nyfikenhet för pekboken, och dess betydelse som bok. Vi skulle gärna vilja 

komma och intervjua en till två pedagoger som arbetar med barn i åldern 1-5 år på er förskola.   

Vi undrar om det finns några pedagoger som kan tänka sig att bli intervjuad av oss, vi 

beräknar ca en halvtimme per intervju. Frågorna kommer att handla om hur pedagogerna 

använder pekboken och hur de förhåller sig till den i verksamheten. 

 Examensarbetet kommer vi att redovisa muntligt för en lärare och några studenter, men även 

skriva ner det i en rapport. Vi kommer att se till att inga riktiga namn, varken personals eller 

förskolans, nämns i rapporten. Namn som förekommer i rapporten kommer att vara påhittade. 

Allt enligt forskningsetiska principer.  

 

Vi kommer att höra av oss till er igen inom en vecka. 

Har ni tankar och funderingar så hör gärna av er till oss.  

Elisabet Nilsson xxxx-xxxxxx eller Vanja Svensson xxxx-xxxxxx 

elisabet.nilsson@xxxx.xx                 vanja.svensson@xxx.xxxxx.xx 

  

Med vänliga hälsningar  

Elisabet och Vanja 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågorna till pedagogerna 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat i förskoleverksamhet? 

3. Var och när läser ni böcker på förskolan/avdelningen? 

4. Var förvaras böckerna? 

5. Vilka böcker använder ni er av på avdelningen? Hur väljer ni böckerna?  

6. Har ni förhållningssätt/regler om hur barnen får använda böckerna? Vilka? 

  

7. Använder ni er av pekböcker? 

8. Vad är en pekbok för dig?  

9. Använder sig barnen av pekböcker? På vilket sätt? Hur kan man arbeta utifrån detta? 

10. Hur förvaras pekböckerna? 

11. Var och när används pekboken i er verksamhet? 

12. Har ni förhållningssätt/regler om hur barnen får använda pekböckerna? Vilka? 

13. Läser barnen pekböcker själv? Hur bemöter du detta?  

14. Vad bör man tänka på när man läser en pekbok? 

15. Arbetar ni med böcker/pekböcker digitalt? Hur ser du på detta?  

 

 

 

16. Vilken ålder tycker du att pekboken riktar sig mot? 

17. Vilket material bör en pekbok bestå av? 

18. Vilka bilder ska en bra pekbok ha? Fotografier eller tecknade bilder? Bör bilderna vara 

realistiska? 

19. Är det en pekbok om där står lite text på varje sida? 

 

 


