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Abstrakt 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka föreställningar förskolepedagoger har om 

boksamtal som ett pedagogiskt verktyg för läsförståelse. Vi har gjort en kvalitativ 

undersökning och intervjuat fyra förskolepedagoger. Våra frågeställningar är: Hur mycket 

utrymme ges för boksamtal i förskolan? Vilka metoder används vid boksamtalen? Vilka 

föreställningar har pedagoger om boksamtal och betydelsen av dessa för barnets framtida 

förståelse av texter? Resultatet av undersökningen visar att boksamtal används i mindre 

utsträckning som pedagogiskt verktyg i förskolan. Vi kan utläsa av svaren att pedagoger, som 

fortbildats i ämnet, har större förståelse för boksamtalets betydelse. Det innebär att en 

pedagog med vidareutbildning i boksamtal har större möjlighet att påverka barns 

språkutveckling positivt.  

Nyckelord: boksamtal, språkutveckling, förskola, barnlitteratur, läsförståelse 

Engelsk titel: Booktalking – Kindergarten Teachers’ Attitudes towards Booktalking as 

a Method to Develop a Reading Comprehension 
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1 Inledning 

Vi är två blivande pedagoger, som arbetar i förskolan samtidigt som vi läser till lärare med 

inriktning mot förskola och förskoleklass. Båda har vi stort intresse för böcker och läsning 

och tycker att läsning och boksamtal ska vara ett naturligt inslag i förskolan. Genom detta 

arbete vill vi belysa boksamtalets betydelse och ta reda på vad förskolan kan bidra med, för att 

försöka vända en negativ trend, vad det gäller läsförståelse. 

 

Vi har tagit del av en fördjupande analys av rapporten från studien PIRLS (2007) ”Progress in 

international Reading Literacy Study”. Denna analys finns i boken Texters, textuppgifters och 

undervisningens betydelse för elevens läsförståelse (Skolverket, 2010). Boken handlar om 

mellanstadieelevers läsvanor. Resultatet från den världsomspännande rapporten visar att 

svenska barn har svårare med läsförståelse än vad barn från många andra länder har. Även 

andra läsförståelseundersökningar visar på liknande trender, exempelvis PISA-

undersökningen ”Programme for International Student Assessment”. PISA är en internationell 

undersökning som utförs vart tredje år bland OECD:s 34 medlemsländer. Rapporten från år 

2012 visade att svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap 

fortsätter att försämras (Skolverket, 2014). I vår studie vill vi därför ta reda på mer om vad vi 

som arbetar i förskolan kan bidra med, för att försöka vända denna negativa trend. 

 

Litteraturutredningen (2012) har uppmärksammat en påtagligt försämrad läsförståelse hos 

yngre svenska barn. Därför vill regeringen genomföra ett ”läslyft” i svenska skolan. Detta 

innebär bland annat att skolans personal ska arbeta utifrån olika framtagna förslag, för att öka 

barns läsförståelse. Till förskolan föreslår man ytterligare insatser genom att införa läsombud 

med uppdraget att öka barnens läslust. Regeringen har som ambition att läs-målet att ska vara 

uppnått senast 2018.  

 

En anledning till att barn läser mindre kan vara att barn lockas mer av andra medier än att läsa 

vanliga böcker. Medierådet (2010) beskriver dagens barns påverkan av medier i sin 

undersökning. De kom fram till att barns fritidssysselsättningar domineras av datorspel, Tv-

spel och Tv-tittande varvat med lek. Endast 15 % av tvåtusen uppgav i undersökningen att 

barnen läste böcker eller tidningar. 

 

Vår undersökning bygger på hur fyra förskollärare i två olika kommuner förhåller sig till 

barnlitteratur och boksamtal, samt dess pedagogiska värde kopplat till verksamheten i 
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förskolan. Vi vill också ta reda på om och i så fall hur pedagogerna använder sig av boksamtal 

i sitt arbete.  

 

Detta examensarbete är uppbyggd enligt följande. Först kommer ett metodkapitel där vi 

presenterar val av metod samt en kort redogörelse varför vi valt bort andra metoder. I detta 

kapitel presenterar vi även de informanter som ingick i vår undersökning. Sedan följer 

bakgrunden där vi presenterar olika forskare, litteratur och projekt som är relevanta för 

studien. I det följande kapitlet redogör vi för resultatet av våra intervjuer. Därpå följer 

diskussion och sammanfattning varefter vi avslutar med en reflektion. 

 

2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers föreställningar om och erfarenheter av 

boksamtal, som pedagogisk aktivitet.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur mycket utrymme ges för boksamtal i de undersökta förskolorna? 

 Vilka metoder används vid boksamtalen? 

 Vilka föreställningar har pedagoger om boksamtal och betydelsen av dessa för barnets 

framtida förståelse av texter? 

 

3 Metod 

I denna del presenterar vi hur vi har kommit fram till vårt resultat. Vi går igenom vilken 

metod vi har använt, men även vilka metoder vi skulle kunna använt oss av. Vi har intervjuat 

fyra olika förskollärare ifrån två olika kommuner. Dessutom har vi därtill intervjuat Maud 

Nilzén som är grundare till projektet Läslyktan. Nilzén arbetar idag som språk- läs- och 

skrivutvecklare och hennes projekt Läslyktan skriver vi mer om i vårt bakgrundsmaterial i 

avsnitt 4.8. 

 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer vilket betyder att vi har genomfört öppna och 

tämligen ostrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. Bo Johansson, lektor i pedagogik, 

och Per Olov Svedner, lektor i svenska, skriver i sin bok, Examensarbetet i lärarutbildningen: 

undersökningsmetoder och språklig utformning (2006), att denna typ av kvalitativa intervjuer 
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är en av de vanligaste metoder som används vid examensarbeten inom lärarutbildningen. Dels 

ger metoden intressanta infallsvinklar på hur enskilda personer tänker runt ett ämne, dels 

skapar metoden en trygg och avslappnande dialog mellan respondenten och informanten. 

Eftersom vi ville att intervjun skulle upplevas som en dialog och kännas avspänd valde vi 

även som universitetslektor Staffan Stukát beskriver i sin bok, Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap (2011), en ostrukturerad kvalitativ form. Frågorna (se bilaga 2) 

framställdes i första steget som lika för alla, men allteftersom samtalet flöt på fanns det 

utrymme för följdfrågor, där frågor och svar kunde utvecklas. Vi valde metoden med syftet att 

öppna upp för mer fördjupade och utvecklade svar.  

 

En annan metod vi kunde valt är den kvantitativa intervjun som framställs genom 

standardiserade frågor i enkätform. Fördelen med den kvantitativa metoden menar Stukát, 

(2011) är att respondenten lättare kan hantera en större mängd data då svaren kan redovisas i 

ett stapeldiagram eller liknande, eftersom det handlar om frågor man besvarar kortfattat. 

Nackdelen påpekar Stukát, är att informanter oftare väljer att inte svara eller tackar nej då det 

är mer tidskrävande att fylla i en enkät. Dessutom krävs det mer förarbete med 

frågeställningarna för att få dem så precisa så att de är möjliga att besvara kortfattat.  

 

För att vara säker på att man får korrekta svar i en undersökning är det enligt Stukàt (2011) 

lämpligt att genomföra observationer. En observation kan avslöja en verklighetsbild som den 

enskilde informanten kan välja att försköna vid en intervju (2011). Genom observationer hade 

vi kunnat skapa en säkrare bild om boksamtal verkligen fungerar som metod i förskolan. För 

oss passade det dock bättre att göra intervjuer. Vi valde bort observationer därför att det inte 

fanns utrymme för både observationer och intervjuer inom våra tidsramar. 

  

3.1 Informanter 

Enligt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer har vi avidentifierat informanterna genom att inte 

avslöja deras riktiga namn eller deras arbetsplatser. Vi raderade dessutom de inspelade 

intervjuerna efter att vi transkriberat dem. Detta meddelade vi våra informanter innan 

intervjun.  

  

Informanterna är verksamma i två mellanstora kommuner i södra Sverige. En av 

förskollärarna arbetar på ett föräldrakooperativ med musikprofil och en annan arbetar på en 

förskola med profilering sagotema. Med sagotema menas i detta fall att förskolan utgår från 
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en sagobok varje år som de kopplar till många av läroplanens mål. De övriga två 

förskollärarna arbetar inom traditionell kommunal förskola. Med anledning av de varierade 

inriktningarna tyckte vi att det var intressant att undersöka de här förskollärarnas erfarenhet av 

boksamtal. En nackdel med valet av informanter är att vi känner till dem sedan tidigare vilket 

skulle kunna orsaka tillrättalagda svar på frågorna. Vår upplevelse var dock att informanterna 

kände sig trygga och avslappnade under intervjun och att de var ärliga i sina svar. Med hänsyn 

till frågornas trovärdighet hade det ändå varit bättre om vi istället valt att intervjua varandras 

informanter. Möjligen skulle vi fått fram värdefulla följdfrågor, som kanske nu gick förbi oss 

på grund av kunskapen om den egna kommunens riktlinjer och arbetssätt.  

 

Samtliga informanter fick innan intervjuerna ett missivbrev med information om syftet med 

intervjuerna. (se Bilaga 1). De fick även frågorna mailade till sig för att få möjlighet att 

förbereda sig inför intervjun (se Bilaga 2). 

  

3.2 Presentation av informanter 

Monica 

Monica är fyrtioåtta år och har arbetat tjugosju år som förskollärare. Just nu arbetar hon på en 

fristående kommunal förskola med en avdelning. Förskolan som Monica arbetar på ligger 

relativt centralt i staden. Förskolan har barn i åldrarna ett till fem år men övervägande barn är 

under fyra år. 

 

Karin 

Karin är fyrtioåtta år och blev färdig förskollärare våren 2011. De senaste fjorton åren har 

Karin arbetat på samma förskola. Förskolan drivs genom ett föräldrakooperativ och har 

profileringen musik. Den är centralt belägen i innerstan och rymmer 27 barn indelade i två 

avdelningar, tio barn ett till två år gamla och sjutton barn tre till fem år. 

  

Annika 

Annika är fyrtio år och har arbetat som förskollärare i tre och ett halvt år. Hon har arbetat på 

samma förskola sedan hon tog examen. Förskolan består av sex avdelningar och är belägen på 

en mindre ort tre mil utanför en större stad. Det är sammanlagt nitton barn inskrivna i åldrarna 

ett till fem år.  

 

Fanny 
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Fanny är tjugofem år och har arbetat som förskollärare i fyra år. Hon har arbetat på samma 

landsortsförskola sedan hon tog examen. Förskolan är indelad i fyra avdelningar med nitton 

barn på respektive avdelning. Två avdelningar med barn mellan ett till tre år och två 

avdelningar med barn mellan tre till fem år.   

4 Bakgrund 

Under denna rubrik redogörs bakgrunden till varför det enligt ett flertal forskare och praktiker 

är viktigt med boksamtal redan i förskolan. Dessutom beskrivs olika undersökningar som 

visar att svenska barn läser allt mindre. Vi lyfter fram läroplanens utveckling som en del av 

samhällets åtgärder för att utveckla barns läsförståelse. Därtill presenteras olika teorier om 

barnlitteraturens betydelse samt vikten av barns delaktighet i sitt eget lärande. Slutligen 

redogör vi för olika metoder och projekt som visar hur ett bra boksamtal kan se ut samt vilka 

positiva effekter det kan leda till. 

  

4.1 Revidering och förtydliganden av Läroplanen för förskolan 98 

Läroplanen för förskolan har arbetats fram och bearbetats under en längre tid för att anpassas 

till de behov samhället idag ställer på barn och ungas utveckling av språklig medvetenhet och 

läsförståelse. Vi vill genom en historisk tillbakablick visa hur läroplanen kom till och 

utvecklats under åren. Denna utveckling har lett fram till dagens läroplan som reviderades 

2010, med målet för förskolans pedagoger att arbeta mer medvetet med texter och bilder samt 

tolka och samtala om dem. Detta innebär bland annat att vi redan i förskolan bör arbeta mer 

aktivt med boksamtal, för att barnen ska få en djupare förståelse för vad som står i en text 

eller en bok.  

 

Året 1998 lämnade Omsorgsförvaltningen som tidigare stått som ansvariga för barnomsorgen 

och daghemmen över sitt ansvar till Utbildningsförvaltningen. I och med detta blev nu 

daghemmen en del av skolan och bytte namn till Förskolan – före skolan, vilken kommer att 

leda till att skolsektorn står för en sammanbindande utbildning 1–18 år. Förskolan får liksom 

skolan en egen läroplan, innehållande vägledande och medvetet framtagna mål för 

verksamheten förklarar skolforskare Ulf P. Lundgren (2008) i boken Lärarens handbok. 

Utifrån förskolans mål runt språklig medvetenhet lyfter Läroplanen för förskolan 98 fram att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 
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• utvecklar ett rikt nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 

uttrycka sina tankar, och 

• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner (Lpfö 

98:9) 

Personalen och arbetslaget skulle gemensamt arbeta för skapandet av förutsättningar för barns 

strävan efter en språklig medvetenhet, utifrån dessa mål i verksamheten. 

 

I den snabba förändring och utveckling som vi ser i samhället, ställs allt högre krav på 

utveckling av undervisningen i skolorna. Utifrån den internationella läsundersökning: PIRLS 

2007 som står för ”Progress in international Reading Literacy Study” undersöktes elevers 

läsvanor och deras förmåga att förstå olika texter. Undersökningen, som genomfördes i 

trettiosex länder världen över, förväntades ge en bild av hur svenska elever och deras 

utbildning står sig gentemot andra länder i världen. Första gången PIRLS genomfördes var 

året 2001 och resultatet visade att Sverige kom på första plats bland de deltagande länderna. 

Resultatet gav den svenska skolan en bekräftelse på att undervisning utvecklas i takt med 

samhällets förväntningar på elevers kunskapsmål (Skolverket 2003). Vid PIRLS-analysen fem 

år senare, 2006, hamnade Sverige på sjätte plats av de då fyrtiosex testade länderna i världen. 

Utifrån detta resultat och efterföljande analys satte regeringen in en utredning för att ta reda 

på hur andra länder undervisar och hur den svenska undervisningen skulle kunna utvecklas. I 

analysen av PIRLS från 2006 belyser Skolverket (2010)  olika anledningar till att intresset för 

böcker och läsning har minskat och vad en ökad läsförståelse har för betydelse för all övrig 

kunskapsinhämtning. En anledning som diskuteras är föräldrars attityd till läsning vilket kan 

påverka barnen positivt eller negativt. I de hem där det finns litteratur och familjemedlemmar 

som läser, blir oftast också barnen inspirerade till att läsa. En annan anledning är samhällets 

utveckling av sociala medier det senaste decenniet. Idag finns ett betydligt större utbud av 

sociala medier och många barn väljer att hellre läsa i dessa forum än att läsa böcker. 

Skolverket poängterar dessutom att en stark läsare utvecklar ett större ordförråd vilket i sin tur 

gynnar läsförståelse, i alla skolans ämnen. Med en god språklig medvetenhet och ett rikt 

ordförråd stärks dessutom självkänslan och den egna identiteten (Skolverket, 2010).  

 

I Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (2010) beskrivs de 

kommande förändringarna och förtydligandena av läroplanen, dess mål för pedagogerna och 

barnens strävansmål. Vi tolkar det som att PIRLS-undersökningarna ligger till grund för 
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utvecklingen och revideringen av läroplanen. Läroplanen för förskolan 98 rev.2010 beskriver 

de reviderade och nytillkomna målen kring språkutveckling enligt följande: 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

och försöker förstå andras perspektiv 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och dess 

kommunikativa funktioner 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra, 

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

sig av, tolka och samtala om dessa” (Lpfö 98 rev.2010:10) 

Boksamtal kan fungera som en del i arbetet för att öka barns läsförståelse. Det går bland annat 

att utläsa i följande mål, ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” (Lpfö 98 rev.2010:10). Genom att 

förskolan bjuder in till ett positivt förhållningssätt och ett varierande utbud av litteratur, bilder 

och medier tolkar vi det som att förskolan är delaktiga i att skapa goda förutsättningar för 

barns framtida intresse och lärande.       

 

4.2 Barnbokens betydelse för barns språkutveckling 

Detta examensarbete beskriver främst förskolebarnets språkutveckling men också hur 

pedagogen genom samtal om bilder och texter i böcker, kan lägga grunden för vidare 

läsförståelse inför skolåren. Barn har behov av en rik språklig stimulans för att utvecklas på 

bästa sätt. Ett barn som växer upp i en trygg, kärleksfull och språkmedveten miljö med inslag 

av sång, musik, texter och bilder av olika slag utvecklar ett rikt ordförråd.  

 

Det finns flera sätt att stimulera barns tidiga språkutveckling och ordförråd. Ann-Katrin 

Svensson (2009), docent i pedagogik, lyfter i sin bok Barnet, språket och miljön fram det lilla 

barnets första möte med bilderböcker. Den vuxne läser, pekar och förklarar bokens innehåll 

och det lilla barnet sätter sig in i boken och får förståelse för att boken har en handling och att 

text och bild kan samspela.  Detta, menar Svensson, kan för de yngre barnen ses som 

förstadiet till kommande boksamtal (2009).  
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Aidan Chambers, litteraturpedagog och författare, har skrivit boken Böcker inom och omkring 

oss (2011). I boken hänvisar han till forskaren Maryanne Wolf som är neurolog och dyslexi-

specialist. I hennes forskningsrapport står det att det är barns rättighet att få tillgång till böcker 

och att få samtala om dem. Chambers menar också att ” […] avsaknad av böcker kommer att 

ha en förödande effekt, på både ordförråd och den omvärldskunskap som barnen bör inhämta 

under dessa tidiga år” (Chambers 2011:80). Det ska vara något självklart och naturligt att alla 

barn ska få tillgång till böcker, om inte hemma så i förskolan, och därmed få samma grund att 

utgå ifrån inför framtiden (2011). En av förskolans främsta uppdrag är att ge alla barn samma 

förutsättningar till lärande inför framtiden. Med hjälp av litteraturen som pedagogiskt verktyg 

anser vi, att förskolan kan skapa förutsättningar för att dessa mål nås.    

 

4.3 Lärande ur ett demokratiskt perspektiv – att bli delaktig i sitt eget lärande 

Läroplanen betonar vikten av det demokratiska förhållningssätt som förskolan ska bygga på. I 

förskolan skapas förutsättningar för demokrati och barnen ska lära sig att de är betydelsefulla 

och att de kan påverka. Det är förskolans uppgift att se till att barnen får vara delaktiga i sin 

vardag.  

 

Läroplanen för förskolan uttrycker: ”Förskolan vilar på demokratisk grund. Därför ska 

verksamheten utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar” 

(Lpfö 98 rev.2010:4). Sverige är ett demokratiskt land där vi som medborgare har rätt att 

uttrycka våra tankar och åsikter. Lpfö 98 (rev.2010) lyfter också fram denna rättighet och 

skriver att förskolan är och ska ses som en demokratisk mötesplats och att verksamheten ska 

bjuda in till ett gemensamt lärande. Genom ett medvetet förhållningssätt av pedagogen, 

skapas förståelse för allas lika värde och rätten till att göra egna val och uttrycka sina egna 

tankar, åsikter och känslor. Språket är ett viktigt redskap för att skapa möjligheter till 

delaktighet och inflytande över det egna lärandet. Genom att läsa litteratur och samtala om 

innehållet, skapas lärsituationer, där barnet får möjlighet till inflytande på ett demokratiskt 

sätt. För att kunna uttrycka sig och så småningom delta aktivt i samhällslivet behöver vi alla 

ett bra språk, en god språkförståelse samt ett rikt ordförråd. Ett medvetet och engagerat arbete 

med barnlitteratur i förskolan skulle kunna vara en av flera åtgärder för att uppnå detta.   

 

Barbro Westlund (2014), lektor i läs- och skrivutveckling, säger i Tv-programmet Strategier 

för läsförståelse och högläsning i förskolan, att vi vuxna måste väcka barns nyfikenhet så att 

de känner att litteratur är lustfyllt och intressant. Westlund anser att det är en demokratisk 
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rättighet att få vara delaktig i sitt eget lärande (2014). Vi anser att genom perspektivet 

demokrati och hållbar utveckling i förskolan växer samhörighetskänslor fram eftersom barnen 

får möjlighet att sätta sig in i andras känslor och upplevelser. Dessa erfarenheter kan ges i 

arbetet med litteratur och boksamtal i förskolan. 

 

Katarina Eriksson-Barajas (2012), docent i pedagogiskt arbete, lyfter i Boksamtalets 

dilemman och möjligheter fram sina forskningsresultat vilka visar hur skolelever särskilt varit 

intresserade av att diskutera olika texter som de har kunnat koppla till verkliga händelser. 

Eriksson-Barajas menar att eleverna blir betydligt mer delaktiga i samtal kring olika texter 

som de känner igen sig i och kan koppla dem till egna erfarenheter. Eriksson-Barajas hänvisar 

även till en studie gjord av forskaren Marilyn Cochran-Smith på en förskola i USA, där 

barnen utifrån sina egna vardagserfarenheter kopplade texter till vad de själva vet eller 

upplevt. Den amerikanska forskaren kallar interaktionen här för ”live-to-text”, något som 

Eriksson-Barajas i sin bok har översatt till svenskan som; ”Vardagslivslänkar” (2012:111). 

Detta torde också kunna vara relevant arbetssätt i förskolan, det vill säga att koppla text till 

barns vardag för att få igång givande demokratiska samtal. För att ta ett exempel från 

Eriksson-Barajas så läser pedagogen en berättelse om ett barn som simmar och blir vän med 

delfiner. Pedagogen frågar barnen om de tror att det skulle kunna vara på riktigt? Något barn 

svarar ja och berättar att hen har varit i djurparken och sett en delfinshow. Ett annat barn 

berättar att hen har klappat en delfin i samma djurpark. Pedagogen kanske förklarar att hen 

har en vän som vet att delfiner är intelligenta vilket betyder att de har lätt för att lära. I 

djurparker kallas delfinernas hus delfinarium och besökare kan där få se när djurskötaren 

simmar med delfiner på riktigt. Efter detta kanske fler barn minns vad de har hört talas om 

eller själva upplevt (2012).  

 

Enligt Eriksson-Barajas (2012) visar studien hon gjorde att elever visar mer intresse för att 

diskutera texter som de kan koppla till realistiska verkliga händelser än ren fantasy. Detta 

tolkar vi som att eleven/barnen känner sig säkrare på att uttrycka det de själva varit med om 

och har erfarenhet av (2012).  

 

Även litteraturpedagogen Agneta Edwards (2008) har i sin bok Bilderbokens mångfald och 

möjligheter lyft fram betydelsen av att få möjligheten att knyta böckers texter till den egna 

erfarenheten. Hon har uppmärksammat ytterligare en aspekt till att samtala runt och möta 

olika texter.  Författaren uttrycker: ”I skolan har man under de senaste åren uppmärksammat 
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problemet att många barn inte förstår vad som berättas även om de är bra på att koda av 

texten” (2008:59).  Här visar Edwards att det är viktigt med olika slags möten med 

litteraturen. Vi som skriver detta arbete, tolkar det som att det finns ett behov av att arbeta 

med boksamtal, redan i förskolan.  

 

Historiskt sett kan den nya tidens forskningsresultat näst intill jämställas med vad tidigare 

forskning sagt. Leif Strandberg (2006) som är psykolog har i boken Vygotskij i praktiken – 

Bland plugghästar och fusklappar tolkat Vygotskijs forskning om barns interaktion och 

lärande. Strandberg bekräftar vår tanke om att barn blir delaktiga i sitt eget lärande genom att 

aktivt delta i olika situationer med andra. En sådan aktivitet kan vara ett boksamtal. Att lyssna 

på en bok och sedan aktivt delta i samtalet om innehållet skapar den interaktion vilken 

Vygotskij förklarar som ett lärande i mötet med andra. Lev S. Vygotskij (1934) som var 

psykolog förklarar i sin egen bok Tänkande och språk att barn tillsammans med andra lär sig 

nya sätt att förstå och tänka utifrån olika infallsvinklar och tolkningar av en text. Detta kallar 

han själv för den proximala utvecklingszonen. Denna zon, menar Vygotskij, är en nivå av 

kunskap dit barnet ännu inte nått. Tillsammans med andra barn eller vuxna kan de få hjälp 

att ta sig dit genom att aktivt lyssna, utbyta tankar och tolkningar utifrån olika samtalsämnen. 

Detta ger i nästa steg sammanbindande effekt på egna tidigare erfarenheter utvecklade med 

nya erfarenheter (1934).  

 

Även valet av litteratur, eller snarare hur valet av litteratur skall gå till kan diskuteras. Å ena 

sidan anser Chambers (2011) att det finns vinster i att läraren väljer ut passande böcker som 

håller för boksamtal, men menar att vi ibland ska låta barnen välja för att på så sätt även 

respektera deras val och intressen. Å andra sidan lyfter Rigmor Lindö (2005) 

universitetslektor och lärarutbildare i sin bok Den meningsfulla språkväven, sin åsikt 

angående vem som väljer böcker med att poängtera pedagogens roll som inspirationskälla. 

Barnen kan genom pedagogens val av böcker lockas till nya läsupplevelser som de annars inte 

får tillgång till och kan inspireras av. Chambers (2011) hävdar dock att det ligger mycket i 

lärarens skicklighet att leda samtalet och därmed hålla intresset vid liv, om det är ett medvetet 

boksamtal som ska genomföras. 

 

4.4 Varför är det viktigt med boksamtal i förskolan 

Vi vill i detta avsnitt lyfta fram vikten av att i förskolan ge alla barn samma förutsättningar för 

språkutveckling, läsintresse och förståelse. PIRLS (2007) är en av undersökningarna som vi 
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tidigare skrivit om, men kontinuerligt pågår även andra undersökningar och forskningsprojekt 

om skolelevers läsförståelse. 

 

Lindö (2005) hänvisar till PISA-rapporten 2004 om femtonåringars kompetens i läsförståelse 

och menar att det viktigaste resultat denna undersökning gav var: 

 […] eleverna behöver mer träning i att utveckla sitt eget tänkande. Det handlar inte bara 

om att kunna tillgodogöra sig information utan också om att kunna dra slutledningar och 

kunna läsa både det som står i texten och det som står mellan raderna (2005:15)  

Detta resultat bekräftar att tidig medvetenhet och träning runt texters betydelse behövs, för att 

ge alla barn/elever samma förutsättningar. Ulla Damber, lektor i läs och skrivutveckling, och 

Jan Nilsson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, samt Camilla Ohlsson, adjunkt i 

svenska (2013), poängterar i boken Litteraturläsning i förskolan förskolans viktiga roll inom 

flera områden: “Litteracitetsaktiviteterna ger barnen en relation till skriftspråket som de 

sannolikt kommer att behålla och vidareutveckla livet ut” (2013:18). Om förskolan erbjuder 

barnen möjlighet till att diskutera, tolka och skapa en djupare förståelse för texter, anser vi att 

många elever kommer få det lättare att lyckas i skolans alla ämnen. Damber, Nilsson och 

Ohlsson (2013) förklarar vidare, att pedagoger i förskolan behöver känna till och kunna 

förmedla de skolkoder som förväntas att blivande skolelever ska klara av. Med begreppet 

skolkoder menar författarna på vilket sätt skolans undervisning sker och vad som förväntas 

mer av eleven än att bara kunna läsa och skriva. I skolans undervisning förväntas det att 

eleven själv lär sig att lära. Det krävs ett aktivt deltagande och för att eleven ska kunna 

uttrycka och argumentera för sina egna tankar och erfarenheter. 

 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) belyser sina erfarenheter av hur högläsning kan gå till i 

förskolan och menar att på många ställen läser pedagogen bara för barnen, således inte med 

barnen. Högläsning med barnen syftar på en aktiv dialog runt bokens innehåll och struktur 

(2013).  

 

Ett flertal forskare som exempelvis Ivar Bråten, professor i pedagogisk psykologi, och Helge 

I. Strømsø, professor i pedagogik, tar upp fler aspekter som behöver lyftas fram, detta för att 

motivera barn/elever för att skapa intresse av litteraturläsning. I förlängningen får eleven 

möjlighet att fördjupa sin läsförståelse och kunskapsinhämtning genom hela skolgången.  

Bråten och Strømsø, skriver i boken Läsförståelse i teori och praktik (2008), att det egna 

personliga intresset spelar en stor och roll för lärandet och förklarar att det skapas genom ett 

mer aktivt engagemang av att fördjupa sig i ett ämne, eller en handling i en bok. Intresset för 
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ett ämne ökar barns/elevers motivation till att använda sig av olika strategier för att förstå en 

text (2008). 

 

4.5 Historiskt perspektiv på Lev Vygotskij och Jean Piaget teorier runt lärandet 

När en pedagog läser tillsammans med en barngrupp och samtalar runt en text, skapas en 

djupare förståelse och känsla av grupptillhörighet runt ett gemensamt ämne. Vygotskij (1934) 

menar att lärandet sker i samspel med omgivningen och att barnet lär sig tänka och minnas 

genom att lyssna på vad andra också har att förmedla utifrån sina egna perspektiv och 

erfarenhetsvärld. Lärandet sker här, menar Vygotskij, i en växelverkan med omgivningen, ett 

lärande av varandras tankar och kunskaper. Vygotskij kallar detta lärande för sociokulturellt 

lärande (1934).  

 

I motsats till Vygotskijs sociokulturella lärande vill vi även lyfta forskaren Jean Piagets teori 

som är mer individanpassad. Elisabeth Doverborg, adjunkt i förskolestadiets metodik, och 

Ingrid Pramling, professor i pedagogik, belyser i boken Inlärning och utveckling – Barnet, 

förskolan och skolan (1987) forskaren Jean Piagets teori om hur lärandet hos individen sker. 

Piaget menar att förmågan att ta till sig kunskap går i arv och håller därmed inte med 

Vygotskij som hävdar att vi lär oss i möten med andra människor. Piaget menar att barnets 

mognadsnivå spelar en viktig roll och han hävdar att barnet utvecklas i olika stadier. Piaget 

anser också att barnet skapar sin egen kunskap genom att tolka hörsel och synintryck. Här kan 

vi se att forskarnas teorier skiljer sig åt. I detta arbete kommer vi främst att beakta Vygotskijs 

synsätt. 

    

4.6 Boksamtal 

Under denna rubrik kommer vi till stor del använda oss av Chambers (2011). Han för 

intressanta diskussioner om hur bra boksamtal kan gå till. En engagerad pedagog kan föra ett 

samtal med elever om en bok för att stimulera elevernas egna tankar och få dem att våga dela 

med sig av sina tankar till varandra.  Om eleverna vågar samtala och dela med sig av egna 

erfarenheter utvecklas elevernas förståelse. Det har till följd att eleverna lättare kan ta till sig 

olika texter, vilket också leder till ökad läsförståelse (2011).   

 

Chambers (2011) lyfter fram hur betydelsefullt det är att samtala kring en text och vad den 

kan tänkas betyda för var och en av oss. Han skriver uttryckligen att ”Vi vet inte vad vi tänker 

förrän vi hör vad vi säger” (Chambers, 2011:143). Han betonar också hur viktigt det är att 



13 

 

samtala i grupp om det man läser, för att skapa en djupare förståelse för själva läsningen. 

Varje individ i läsgruppen bidrar till att texten får en djupare betydelse än vad du på egen 

hand skulle klara av att åstadkomma (Chambers, 2011). Ett samtal runt en gemensamt läst 

bok kan ses som en gemensam reflektion av tankar, där barnens egna tolkningar lyfts fram. En 

tanke och en tolkning är alltid personens egen och kan inte ses som rätt eller fel, utan bara en 

tanke bland många olika tänkbara perspektiv. När vi hjälper barn att lära sig samtala om 

böcker, hjälper vi dem samtidigt att förstå och träna sig på att uttrycka sina tankar och åsikter 

om andra saker som rör dem själva i livet (Chambers, 2011). Lindö (2005) hänvisar till 

litteraturforskaren Louise Rosenblatt som utvecklat en av de mest spridda teorierna som 

försöker förklara hur vi läser en text på olika nivåer. Britta Stensson, lärare och författare, 

beskriver i boken Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning (2006) 

Rosenblatts teorier runt två olika sätt att skapa förståelse för olika texter i litteraturen. 

Rosenblatt förklarar skillnaderna mellan efferent och estetisk läsning.  Efferenta läsningen är 

kopplat till facklitteratur som går ut på att läsa och fokusera på rätt efterfrågad information 

och genom detta skapa förståelse om textens innehåll. Hon menar vidare att skolan främst ser 

till den efferenta läsningen oavsett vilken genre det rör sig om som exempelvis faktatext eller 

skönlitteratur. Rosenblatt är alltså kritisk mot skolans metod att ensidigt lära ut läsförståelse 

som fokuserar på faktainhämtande. Istället lyfter hon här fram den estetiska läsningen av 

skönlitterära texter. Genom estetiken berörs läsaren mer av de känslor texten förmedlar, vilket 

visar om personen har njutit eller gripits av texten på något sätt. Rosenblatt menar att det 

estetiska sättet att läsa också leder till en djupare förståelse för texten från ett annat 

perspektiv. Kopplat till boksamtal menar hon att det personliga engagemanget i samtalet gör 

att läsaren kommer ihåg mer, än om man till exempel läser en faktatext rätt upp och ner. Ett 

boksamtal bör alltså inte endast fokusera på textens innehåll, utan måste också lämna 

utrymme för diskussion om vilka känslor, minnen och tankar som texten frambringar(2006). 

 

Lea M. Mcgee, professor i tidig läsinlärning vid Ohio State University och Judith A. 

Schickedanz, professor i pedagogik vid Boston University, (2007) menar att barnen redan i 

förskolan ska få möjlighet att aktivt börja arbeta med barnlitteratur. Forskarna belyser olika 

ingångar för hur pedagoger kan genomföra utvecklingspedagogiska aktiviteter med 

förskolebarn i syfte att träna ordförståelse, men också hur man kan arbeta med samtal och 

diskussion runt bokens innehåll. Resultatet av deras forskning visade att enbart högläsning 

inte var tillräckligt för att utveckla barns ordförråd och förmåga att lära sig lyssna. Mcgee och 

Schickedanz poängterar vikten av att barn och vuxna tillsammans diskuterar och samtalar om 
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olika frågeställningar kopplade till den aktuella boken. Detta för att en utveckling av 

läsförståelse ska ske.  För att kunna fördjupa sig i en bok menar forskarna att det krävs att 

barn och vuxna läser samma bok flera gånger för att förstå bokens innehåll från olika 

perspektiv. Bästa tekniken för att nå önskvärd utveckling är att barnen får möjlighet att vara 

aktivt inblandade, ställa frågor och tillsammans söka svaren i boken enligt författarna (2007). 

 

En annan faktor som också är betydelsefull i sammanhanget är konsten att kunna lyssna. 

Pauline Gibbons, språklärare och författare, anser i sin bok Stärk språket, stärk lärandet: 

språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet 

(2006) denna förmåga som gynnsam för språkutvecklingen. För att förstå en text måste du 

kunna lyssna till vad som sägs och verkligen förstå det som uttrycks. Även Chambers (2011) 

anser att förmågan att lyssna påverkar förmågan att förstå en text. För att stimulera denna 

process anser Chambers att alla barn i skolåldern, minst vid ett tillfälle om dagen borde få 

tillgång till en högläsningsstund (2011).    

 

Görel Sterner, lärare och specialpedagog och Ingvar Lundberg (2010), professor i psykologi, 

är författarna till boken Före Bornholmsmodellen (2010). De redogör i boken för forskning 

som visat att sättet som högläsningen sker på är betydelsefullt. Aktiv högläsning och aktivt 

samspel med barnen leder till mer stimulans och utveckling av språket än enbart läsning av en 

bok från pärm till pärm utan samtal. Eriksson-Barajas (2012) skriver att textens innehåll inte 

spelar så stor roll utan det är diskussionen, alltså samtalet kring en text som är viktig. 

Stensson (2006) uttrycker ”Att säga det man tycker gör tanken klarare” (2006:121) Detta är 

viktiga aspekter i ämnet boksamtal, anser vi. Det är då nya tankar och föreställningar skapas. 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) beskriver att ett medvetet arbete med boksamtal gör att 

barnen får en relation till skriftspråket som bibehålls hela livet. Författarna menar vidare att 

det är viktigt att barnen diskuterar tillsammans om en bok för att det ska bli ett bra och 

utvecklande lärande med ett givande och tagande mellan barn-barn och barn-pedagog.  

 

4.7 Reciproka boksamtal 

Forskning pågår hela tiden med utgångspunkt i hur läsförståelse och lässtrategier på bästa sätt 

ska få eleven att öka sin kunskapsinhämtning, och alla elever oavsett bakgrund ska få chansen 

att utvecklas på samma villkor. Bråten och Strømsø (2008) påminner oss om 70-talets 

lärarsyn. Detta var en ideologi som innebar att många lärare mest utgick ifrån att ta reda på 

vad och hur mycket eleven hade lärt sig utifrån en text. Intresset var betydligt mindre för att 
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utveckla strategier för hur hen istället skulle kunna förstå en text bättre. Författarna hänvisar 

till de amerikanska forskarna Palincsar och Brown som arbetade fram en metod som kallas 

reciprok undervisning. Med hjälp av denna metod var tanken att förse eleverna med olika 

strategier, med syfte att stödja deras eget ansvar för att förstå den text de läste (2008).  

 

Om reciproka boksamtal kan vi läsa i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse 

(2009). Westlund har även introducerat begreppet läsfixarna i Sverige. Läsfixarna bygger på 

Palincsar och Browns metod som går ut på att i undervisningen använda dockor eller figurer 

som var och en representerar olika lässtrategier (se Bilaga 3).  

 

Reciproka boksamtal har även uppmärksammats av den skönlitterära författaren Martin 

Widmark (2014). Widmark är grundaren till En läsande klass och förespråkar de olika 

lässtrategierna för att barn ska utveckla sin läsförståelse. Han menar, att i de klassrum som 

man aktivt arbetar med läsförståelse vågar elever ställa frågor och även dra egna slutsatser. 

Dessa elever har en djupare förståelse för texter i olika sammanhang vilket leder till bättre 

resultat i fler ämnen. (2014).  

 

4.8 Läslyktan  

I en av kommunerna fick vi tillfälle att intervjua en kunnig person inom barns 

språkutveckling, Maud Nilzén. Intervjun ägde rum 2014-06-04. Nilzén har en lång erfarenhet 

av och ett stort intresse för språkutveckling och delar gärna med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter både som lärare och språk- läs- och skrivutvecklare. Att använda sig av litteratur 

i inlärningssyfte och att diskutera etiska ställningstaganden, få in värdegrunden och hur man 

blir en demokratisk medborgare har alltid varit viktiga frågor för Nilzén. Det egna intresset 

för litteratur är början till hennes engagemang för språkutveckling.   

 

Läslyktan är ett projekt som startades av Nilzén och går ut på att få barn att lyssna aktivt men 

även att göra pedagogen till en aktiv lyssnare som är intresserad och nyfiken på att lyssna på 

barnens tankar och reflektioner (se Bilaga 4). Alla kommunala förskolor i den kommun där 

Nilzén är aktiv har fått ta del av projektet.  

 

Projektet kallas för Läslyktan för att man under samling med barnen tänder en lykta och under 

tiden som lyktan är tänd är det bara den vuxna som får prata. Nilzén belyser vikten av att lära 

barn lyssna vilket också Chambers (2011) lyfter fram. Under de cirka sju minuter som den 
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vuxne läser en bok ligger det på dennes ansvar att fånga barnens intresse. Nilzén menar också 

att det är viktigt att läsmiljön är tillrättalagd, vilket också Chambers (2011) håller med om. 

Pedagogen kan till exempel svepa in sig i en sjal för att ytterligare markera att nu är det dags 

för Läslyktan. När lyktan släcks är det tid för boksamtal och barnen är välkomna med sina 

frågor och reflektioner. En pedagog behöver aktivt dela med sig av sig själv för att kunna 

inspirera (2011). 

 

Projektet Läslyktan startade 2009 och Nilzén gick då ut till pedagoger i förskolan och ställde 

frågan om vilken tidpunkt under dagen man läser böcker på förskolan. De svarade att de 

brukar läsa före vilan och när det är ont om personal, vilket Nilzén säger stämmer överens 

med bland annat Jan Nilssons forskning i Malmö. Forskningen hon syftar på är den studie 

som beskrivs i boken Litteraturläsning i förskolan av Damber et al.  Nilzén började med att 

köpa in lådor som hon fyllde med utvalda böcker, så kallade boklådor, till alla 

förskoleavdelningar. I varje bok ska det sitta post-it-lappar med olika strategier, svåra ord 

eller teman på boken. Post-it-lapparna är tänkta att vara till hjälp för pedagogen i själva 

boksamtalet. 

 

Vi vill med detta arbete belysa vikten av litteraturens betydelse i ett bredare perspektiv, än att 

bara läsa en text för nöjes skull. Det är värdefullt för barnen att delta i samtal om texter eller 

bilder eftersom det ger barnen ett förbättrat ordförråd och en djupare förståelse för vad en text 

eller bild förmedlar.  

 

5 Resultat av våra intervjuer 

Här kommer redogörelsen av resultatet från våra intervjuer. Vi har sammanställt svaren från 

informanterna Monica, Karin, Annika och Fanny. Resultatet presenteras under följande 

rubriker; bilderböcker, bokval, språkutveckling, boksamtal och reciproka boksamtal. 

 

5.1 Bilderböcker 

Informanterna har varierande rutiner för när under dagen de läser för barnen. Det är vanligt i 

förskolor att läsa antingen före eller efter maten. Fanny förklarar att bokläsningen på hennes 

avdelning sker efter maten. Eftersom hon arbetar på en avdelning med yngre barn använder de 

inte Läslyktan på samma sätt som avdelningarna med äldre barn. Hon berättar att då hon läser 

så stannar hon upp i texten när barnen frågar om innehåll och bilder. Samtal sker här under 
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tiden hon läser och det kallar Fanny själv för ”kortisprat”. Vad vi undrar över är de barn som 

sover efter maten. Vilken möjlighet har de barnen till boksamtal? Här önskar vi att vi ställde 

en följdfråga för att ta reda på när de barnen får en chans till boksamtal. 

 

Men det förekommer även spontana lässtunder menar informanterna, såsom morgon och kväll 

när det är mindre antal barn på förskolan.  Annika anser att efter maten är den bästa tiden för 

läsning och boksamtal. Övrig tid vill barnen hellre leka ute. Ett problem är dock att många 

barn sover efter maten. Detta arbetssätt kan därmed sägas hamna i konflikt med det 

demokratiska uppdraget eftersom inte alla barn ges en möjlighet att ta del av litteraturläsning 

eller boksamtal på samma villkor som de barn som är vakna. 

  

Monica beskriver att det är barnets intresse som styr bilderbokens användning och visar även 

hon på ett demokratiskt förhållningssätt. Om barnen ber om att få lyssna på en berättelse så 

kommer de med en bok och frågar den vuxne; 

  
[…] eller efter maten när jag säger: ”Nä nu ska vi läsa” och så sätter man sig och gör det. Det 

blir även lite när de vill läsa, många vill läsa efter att de har sovit eller om de är kvar sent på 

eftermiddagen, (Monica) 

 

Det blir situationer när barnen känner att de vill koppla av lite och göra någon lugnare 

aktivitet. 

 

Karin beskriver arbetet med böcker i en förskolegrupp där barnen är i åldrarna ett till två år att 

”Soffan är en väldigt central plats och där vi samlar barnen. Vi sitter ofta och tittar i böcker 

och läser böcker. Barnen vill gärna sitta där och läsa”. Karin arbetar även med de äldre barnen 

i åldrarna tre till fem år på förskolan. I den gruppen anser Karin att det ser lite annorlunda ut, 

böckerna har inte riktigt samma centrala roll som hos de yngre barnen. Hon tycker att böcker 

är ett viktigt inslag i förskolan och de har en rik tillgång på böcker, placerade i olika lådor, 

runt på förskolan. De äldre barnen har vissa bestämda tider då de läser: före maten och senare 

på eftermiddagen. Däremellan kan barnen spontant komma och be någon vuxen att läsa eller 

självmant börja lyssna när en vuxen sitter och läser en bok.  

 

Annika beskriver sitt arbete med bilderböcker på följande sätt: ”Vi försöker tänka på att alla 

barn är med när vi pratar om bokens innehåll genom att utgå från bokens titel och bokomslag. 

Detta för att väcka lite nyfikenhet och att barnen kan tänkas bli lite mer uppmärksamma från 
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början”. Det är tydligt att Annika har en genomtänkt strategi för hur hon arbetar med barn och 

litteratur. Hon är väl medveten om vilken betydelse böckerna har för barnen, och hur viktigt 

det är att alla får en chans att vara delaktiga i samtalet. Annika, men också Fanny, anser att de 

vinner på att bygga upp en form av spänning kring boken, för att fånga barnens intresse. 

Informanterna beskriver att de ofta stannar upp i texten om barnen har en fråga eller fundering 

runt en bild. Fanny berättar att när barnen känner igen sig i berättelsen eller saknar förståelse 

för något vill hon svara på en gång. På det sättet fångas barnet känsla direkt anser Fanny.  

 

Annika tänker på att läsa boken utan för många avbrott. Hon menar att det annars kan vara 

svårt för barnen att följa den röda tråden i texten. Efter att ha läst hela boken samtalar barn 

och pedagoger om bokens innehåll. Vad hände i början och vad hände i slutet och vad hände 

däremellan?  

 

Annika säger att hon försöker tänka på att läsa engagerat och med inlevelse och försöka skapa 

spänning utifrån vem som säger vad i texten. 

5.2 Bokval 

Fanny berättar att pedagogerna på hennes arbetsplats arbetar med sagotema i barngruppen. 

Det är ett tematiskt arbete som bygger på en saga och som löper över ett år. Varje år väljer 

pedagogerna en ny saga med inspirerande bilder och passande text. Fanny beskriver 

kriterierna för val av bok så här: ”Det ska vara färgstarka härliga kreativa bilder, det ska vara 

genustänk så det blir ingen askungen-saga direkt. Det ska vara ett rikt och berikande språk 

men inte för svårt. Boken ska passa alla åldrar”. Fanny menar att det är naturligt att 

pedagogerna väljer temabok eftersom det är viktigt att koppla innehållet i sagan till 

läroplanen. Förövrigt läser pedagogen böcker som barnen får välja.  

 

Monica anser att böckerna som finns på en förskola ska ha ett varierat innehåll. Hon 

efterfrågar mer diskussion i lärargruppen kring valet av böcker och vill arbeta mer aktivt med 

böcker som en lärandeaktivitet. Monica går oftast spontant med barnen till biblioteket. När det 

är lite barn i barngruppen passar hon på att byta böcker. På biblioteket väljer barnen oftast 

böcker, men Monica menar att hon tittar över valet lite och väljer några hon också. Men när 

de ska läsa böckerna på förskolan är det i hög grad barnen som får inflytande över bokvalet.  

 

Enligt Karin och Annika har barngruppens sammansättning en stor betydelse inför valet av 

litteratur. Karin menar att åldern på barnen i barngruppen är avgörande för bokvalet.  
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Annika och Fanny har tillgång till boklådor av olika slag och upplever att det finns en god 

tillgång på böcker i deras förskolor. De har möjlighet att utnyttja boklådor från bibliotek och 

det går att byta ut dessa när det passar förskolorna. Dessutom har de tillgång till olika 

”Läslyktan – lådor” med böcker som Nilzén har valt. Karin poängterar: ”Vi väljer tillsammans 

med barnen”. Väljer Karin boken frågar hon alltid om barnen vill lyssna på den innan hon 

börjar läsa.  Annika som aktivt arbetar med Läslyktan säger att hon gör det aktiva valet av bok 

när hon har Läslyktan. Om hon läser en bok för att barnen vill lyssna spontant, får barnen 

välja bok själva. 

 

5.3 Språkutveckling 

Annika menar att barnen, speciellt de äldre, ibland behöver lite utmaning med svårare böcker 

än vad de är vana vid. Hon ser att arbetet med Läslyktan har utvecklat barnens förmåga att 

lyssna och förstå ett händelseförlopp i en bok. Även Fanny kan se en utveckling hos barnen 

fast de inte arbetar lika aktivt med Läslyktan som de gör på Annikas förskola. Fanny menar att 

förskolans arbete med sagotemat också bidrar till språkutveckling. Detta då det inspirerar till 

givande samtal kring olika karaktärer och deras handlingar och känslor. 

 

Monica tycker att de på hennes förskola arbetar alldeles för lite med böcker i 

språkutvecklingssyfte men känner att hon vill utvecklas inom detta område. Hon uttrycker 

också att man bör läsa boken för egen del för att vara förberedd innan man läser den för 

barnen.  Karin säger däremot såhär: ”Nä, jag kan det här med böcker. Jag läser så mycket, jag 

läser dem inte innan det kommer spontant ändå. Jag tycker att jag har ganska bra koll på det” 

 

Annika uttrycker det faktum, att tiden inte alltid räcker till för att kunna förbereda en så bra 

stund med barnen som möjligt. Både Fanny och Karin berättar om olika lästillfällen i 

förskolan. Ibland är de väl förberedda och ibland inte Aktivitetens syfte avgörs lite beroende 

på barngruppens storlek och tiden på dagen menar Karin och Fanny. 

  

5.4 Boksamtal 

Monica, Annika och Fanny beskriver att det är bra att läsa för barnen efter maten. Annika 

menar att det är bra av flera anledningar. Dels finns tiden eftersom det finns personal 
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tillgänglig. När hon får frågan om hon upplever att barnen är trötta och har svårt att aktivt 

lyssna svarar hon: 

Nej faktiskt inte. Jag känner att i och med att man gör de här bitarna att man samtalar om 

boken innan att man har ögonkontakt med barnen att man förklarar svåra ord och att man 

känner sina barn och anpassar boken efter barnen. Jag märker inte att de är för trötta efter 

maten. Inte med den barngruppen som jag har nu. Jag vet ju att det lätt kan uppstå olika 

problem och att barnen kanske skruvar på sig och de har svårt att lyssna under tiden som 

man läser boken och så, men jag tror att det kan bero på att boken är för svår eller att de 

inte har intresse för en bok eller inte tycker att det är spännande och då tycker jag att man 

får se till att anpassa det på något sätt för just de barnen och försöka hitta vad de behöver 

(Annika). 

Karin däremot uttrycker att det inte finns utrymme efter maten på hennes förskola, eftersom 

barnantalet är större vid den tidpunkten. På Karins förskola väljer de istället att läsa för alla 

barnen före maten. Men då sker bara högläsning menar hon, eftersom det är sjutton barn 

samlade på en gång.  Karin fortsätter och förklarar att samtal med barnen kring böckerna 

passar bättre senare på eftermiddagen, när inte alla barn är där. I annat fall kan boksamtal ske 

när hon har sin planerade grupp under dagtid. Här borde vi som skrivit arbetet ställt 

följdfrågor till Karin. Detta i syfte att få reda på om hon var medveten om förskolans 

demokratiska uppdrag, där förskolan ska ge alla barn samma möjlighet att samtala om 

litteraturen och dess bilder. Karin uttryckte dock att de kan ha ett samtal runt en bok trots att 

det inte har planerat det, men mest blir det spontana samtal kring böcker med de yngre barnen 

som gärna diskuterar bilder direkt. 

 

Monica säger att hon inte arbetar aktivt med boksamtal men att hon givetvis är medveten om 

att det är viktigt. Hon gör så gott hon kan när hon läser för barnen och önskar att det hade haft 

större prioritet i förskolan än det har idag. 

 

Fanny menar att det finns många olika syften med deras sagotema som varierar från år till år. 

I år arbetade förskolan med Julia Donaldsons bok Supermasken i svensk översättning av 

Lennart Hellsing. Boken valdes för att den var lätt att koppla till naturvetenskap. Det var ett 

önskemål från pedagogerna eftersom läroplanen nyligen reviderades och stor fokus låg på 

naturvetenskap.  
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5.5 Reciproka boksamtal 

När vi ställde frågan, om de använde sig av reciproka boksamtal fick vi inget gensvar. Här 

hade vi som skriver arbetet kunnat vara tydligare från början genom att visa ett skrivet 

dokument över hur ett reciprokt boksamtal går till. Det är en förhållandevis ny metod att 

bygga upp ett boksamtal runt och är man inte insatt i ämnet kan det säkert vara svårt att veta 

vad det är. Men trots det kunde vi se ett visst intresse hos Karin, Annika och Monica, som 

tilltalades av tanken att ta in dockor eller figurer i ett boksamtal. Monica menar att dockor 

tidigare har använts i förskolan, i andra lyckade sammanhang. Karin anser att det behövs mer 

konkreta verktyg i arbetet med barn och tycker att det verkar vara en bra modell. Fanny 

däremot tyckte det lät lite rörigt. Trots att Fannys förskola är känd för att arbeta aktivt med 

sagor och barnlitteratur, är de inte förtrogna med vårt specifika intresseområde – boksamtal 

eller reciproka boksamtal.   

 

6 Diskussion och sammanfattning 

Här kommer vi analysera och reflektera över svaren vi fått i vår undersökning, för att ta reda 

på om vårt syfte har uppnåtts och om vi fått svar på våra frågeställningar. För att tydliggöra 

detta i diskussionen har vi valt att strukturera vår diskussion kring våra frågeställningar. 

  

6.1 Hur mycket utrymme ges för boksamtal i förskolan? 

Resultaten från vår undersökning visar att det i stora drag finns en god medvetenhet bakom 

användandet av bilderböcker bland förskolepersonal. Litteraturen fyller flera olika funktioner 

under dagen beroende på barnens åldrar. Vi ställer oss dock frågande till varför boksamtal inte 

prioriteras högre som en egen aktivitet?  Informanterna uttrycker vid flera tillfällen att det 

saknas resurser och därför är det mer praktiskt att genomföra boksamtal när det är färre barn 

på förskolan eller när all personal finns tillgänglig. Kanske behöver pedagoger i förskolan 

tänka om och inte fastna i inarbetade rutiner utifrån de val och prioriteringar som finns runt 

förskolans läraktiviteter? Vi som skriver detta arbete instämmer i det Svensson (2009) 

beskriver om hur viktigt det är att pedagoger redan i förskolan börjar med att medvetet arbeta 

med samtal kring böcker, eftersom det ligger till grund för barns språkutveckling. Utifrån 

detta ställer vi oss frågande till varför vi som pedagoger inte får läsa mer om barns 

språkutveckling och vikten av tidig träning av läsförståelse på förskollärarutbildningen.  
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Informanterna föredrar att läsa eller genomföra boksamtal i små grupper och väljer därför 

tillfällen under dagen när barnantalet är lägre. Detta anser vi är ytterligare ett av dessa 

rutinmässiga ställningstaganden förskolepersonal ofta gör. Vad händer med de barn som inte 

är där när det är sagostund på förskolan? Kan det bli så att vissa barn får mer språklig 

stimulans via boksamtal och andra barn får bara upplevelsen av att höra en berättelse? I så fall 

har inte alla barn samma förutsättningar i förskolan. Chambers (2011) lyfter fram att det är 

alla barns rättighet att ha tillgång till böcker. Alla föräldrar läser inte för sina barn därför är 

det betydelsefullt att personalen på våra förskolor ser det som ett viktigt uppdrag. Då går det 

inte att anpassa lässtunden efter antalet barn i barngruppen eller efter olika tider. Lässtunder 

ska erbjudas alla barn på förskolan. 

  

6.1.1 Vad säger läroplanen? 

Vi ställer oss frågande till hur våra informanter tänker utifrån vår reviderade läroplan med 

tanke på att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och 

olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dem” (Lpfö 98 

rev.2010:10). Det var ingen av de intervjuade förskollärarna som berörde läroplanen men vi 

förstår utifrån deras svar att det ändå finns en medvetenhet om läroplanens mål och den 

skönlitterära bokens betydelse för att uppnå detta. Informanterna prioriterar andra 

läraktiviteter från läroplanen före boksamtal som också är ett väldigt bra medel för att 

utveckla barns språk. Vi anser att litteraturen ska få högre prioritet och få ta mer plats bland 

övriga aktiviteter och att pedagoger bör se mer långsiktigt på hur de olika målen prioriteras i 

läroplanen. Revideringen av läroplanen är till för en positiv förändring och utifrån det undrar 

vi även varför ordet litteratur inte finns att läsa i den reviderade läroplanen, som skrivet ord. 

Däremot anser vi att läroplanen har lagt ett stor fokus på naturvetenskap och matematik, vilket 

vi tror är en orsak till att böcker och litteratur inte får lika stort utrymme. Men det borde vara 

tvärtom, anser vi.   

 

Enligt rapporten från PIRLS (2007) har svenska mellanstadieelever ett sjunkande läsintresse. 

Det har, som vi tolkat det, resulterat till en revidering av förskolans läroplan. Åtgärder har 

satts in och regeringen vill satsa på att utveckla barns läsförståelse. Litteraturläsning och 

boksamtal bör prioriteras som en pedagogisk lärandeaktivitet i förskola och skola, anser vi. 

Denna vetenskap grundar vi även på vad Medierådet (2010) presenterade i sin undersökning 

där de redogör för bland annat barns användning av tekniska apparater så som Tv, dator, 

mobiltelefoner och surfplattor med mera. Medierådet lyfter även fram en oro för svenska 
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barns försämrade läsförmåga och kopplar det till den allt tidigare användningen av tekniska 

apparater bland yngre barn. Ett exempel på en sådan koppling skulle kunna vara att till 

exempel film och surfplattan konkurrerar ut litteraturläsningen. Vi anser att detta är 

skrämmande, men heller inte oväntat då vi vet att det inte är ovanlig företeelse. Det kan säkert 

handla om okunskap eller oförmåga att se problemet bland de vuxna. Detta kan i sin tur bero 

på att allt fler vuxna i allt större utsträckning använder sina telefoner eller surfplattor till att 

spela eller läsa korta texter och statusuppdateringar på olika sociala medier istället för att läsa 

skönlitteratur. Även Litteraturutredningen (2012) försöker få bukt med problemet med 

minskad läsning och vi hoppas att de lyckas med att öka elevernas läslust. 

    

6.1.2 Tillgång och val av litteratur 

Analysen har visat att samtliga av de förskolor där de intervjuade arbetar, har tillgång till ett 

rikt utbud av böcker. Pedagogerna är medvetna om bokens betydelse för barnens 

språkutveckling samt barnets behov av att sitta ner och lyssna på en vald bok. Däremot har 

förskolorna olika sätt att välja litteratur till förskolan och de använder litteraturen på olika sätt.  

 

Alla förskolor i Annikas och Fannys kommun har fått tillgång till Nilzéns boklådor och även 

fortbildning i projektet Läslyktan. I kommunen där Monica och Karin arbetar har det inte getts 

samma förutsättningar.  Monica och Karin anser att de är ”självlärda” och arbetar utefter sin 

egen erfarenhet av att samtala om böcker.  Om vi jämför de olika kommunerna är det inte 

svårt att förstå att detta ger väldigt olika förutsättningar för språkutvecklingen. Nilzéns färdiga 

boklådor, som är anpassade för boksamtal, finns tillgängliga ute på förskolorna i Fannys och 

Annikas kommun vilket är en stor kvalitetsmässig förmån. 

 

Vi kan också se skillnader i hur de olika informanterna från de olika kommunerna resonerar 

kring litteraturens betydelse ur ett lärandeperspektiv. Litteraturen och sagorna blir inte bara: 

”att läsa en saga för att lyssna och samla gruppen en stund”. Här drar vi slutsatsen att 

utbildning ger ökad kunskap och medvetenhet. Monica och Karin gör så gott de kan utifrån de 

förutsättningar som finns.  I den kommun där Annika och Fanny arbetar är det ett helt annat 

utgångsläge, i och med Läslyktan projektet, färdiga boklådor och temainriktning på en av 

förskolorna.   

 

Annika och Fanny anser sig ha bra tillgång till varierande böcker. De har tillgång till boklådor 

av olika slag som de kan låna färdiga från biblioteket. De har även som vi tidigare nämnt 
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tillgång till Nilzéns (2014) boklådor som är specifikt utvalda böcker för boksamtal. Nilzén har 

med böckerna i boklådorna dessutom förberett för pedagogerna med post- it lappar som är 

tänkta att hjälpa dem med boksamtalet och diskussioner runt dess innehåll, vilket i sig ökar 

kvalitén för lärande (2014). Å ena sidan anser vi att färdiga boklådor skapar en större 

spridning på innehållet, något som i sin tur skapar den strukturella mångfalden av väl utvalda 

böcker. Men å andra sidan får barnen mindre möjligheter till delaktighet och inflytande och 

går miste om möjligheten till mötet med bibliotekets alla möjligheter. 

  

6.1.3 Pedagogens syn på bilderboken 

Vår undersökning visar på att synen på bilderböcker varierar ute på förskolorna. Det var dock 

ingen av informanterna som ansåg att litteraturen var betydelselös. Svensson (2009)  lyfter 

fram bilderböcker som en viktig pedagogisk aktivitet med syftet till att skapa avslappnande 

och goda möten med litteratur. När barnet och den vuxne tillsammans pekar på bilderna, 

förklarar och läser boken läggs grunden för kommande boksamtal.  

 

Karin berättar att soffan och böckerna har en central plats på förskolan och de utnyttjas flitigt 

och då främst av de yngre barnen. Hon berättar att hon tycker att litteraturen är viktig även för 

de yngsta barnen. Svensson (2009) bekräftar betydelsen och menar att de yngsta barnen lär sig 

förstå för hur text och bild samspelar med varandra.  

 

Chambers (2011) poängterar barns rättighet till böcker för alla åldrar och att det ska ses som 

ett självklart och naturligt inslag i vardagen. Skulle det vara så att möjligheten saknas, skapar 

det förödande konsekvenser för barnets språkliga och kommunikativa utveckling menar 

författaren, dels för ordförrådet och dels för den omvärldskunskap barnen får via litteratur. 

 

6.2 Vilka metoder används vid boksamtalen? 

Vi har kommit fram till att Läslyktan är den metod som används mest av de förskolor vi 

undersökt. De reciproka boksamtalen var det ingen av informanterna som kände till. Det fanns 

dock ett intresse hos informanterna att lära sig mer. Att man i de reciproka boksamtalen 

använder sig av dockor var något som tilltalade Karin, Annika och Monica. Detta tolkar vi 

som att det finns ett stort intresse hos pedagogerna att använda boksamtal som en metod för 

att förbättra läsförståelsen.  
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6.2.1 Läslyktan 

Annika har gjort intressanta reflektioner av barnens språkliga medvetenhet efter arbetet med 

Läslyktan. Hon menar att arbetsmetoden med boksamtal gjort att barnen blivit bättre på att 

lyssna och förstå texter. Detta har visat sig när hon utmanat dem med kapitelböcker utan 

bilder. Hennes antagande bekräftas av både Pauline Gibbons (2006) och Chambers (2011). De 

menar att förmågan att lyssna och koncentrera sig är viktigt för att barnen ska få en förståelse 

för litteraturens ord och handling. Bråten och Strømsø (2008) menar tvärtom att det är viktigt 

att barnen är intresserade av det de ska lyssna på för att språkförståelsen ska utvecklas 

positivt. 

 

På Fannys förskola arbetar de mer med sagotema och, till skillnad från arbetsmetoden 

Läslyktan läser de oftare en bok i taget under en längre period. Trots det, menar även Fanny 

att barnen har utvecklats språkligt och kommunikativt. Hon anser att deras metod skulle 

kunna ge samma effekt, eftersom den liksom Läslyktan går ut på att fördjupa sig i en bok och 

samtala runt handling, karaktärer och dess känslor. Ett tema om en vald bok skapar 

förutsättningar att arbeta med många av läroplanens mål och därmed inte bara de språkliga 

målen, utan även mer övergripande.  

 

Både Annika och Fanny menar att det förekommer spontanläsning under olika tider på dagen 

och att barnen då själva väljer vad de vill att den vuxne ska läsa. Detta betyder att både vuxna 

och barn har inflytande över vilka böcker som väljs, vilket på olika sätt stimulerar och skapar 

en mångfald av både intresse, språkförståelse och lärande. 

 

6.2.2 Högläsning 

Monica tycker det är bra att förbereda sig och läsa den aktuella boken innan man läser den för 

barnen. Här drar vi en parallell till Läslyktan-modellen, som Annika och Fanny arbetar efter, 

eftersom den går ut på att pedagogen är mer förberedd än inför en vanlig högläsning. Karin 

tycker att hon kan det här med böcker och behöver ingen förberedelse. Vi tycker det är 

konstigt att en förskollärare känner sig fullärd. Vi tror och hoppas att de flesta som arbetar på 

våra förskolor ser det som berikande och intressant att ta till sig nya idéer.    

 

Mcgee och Schickedanz (2007) visar även genom sina forskningsresultat, hur viktigt det är att 

förskolan aktivt prioriterar utvecklingspedagogiska lärandeaktiviteter med hjälp av 

litteraturen. De menar att genom litteraturen läggs grunden för ordförståelse som de har nytta 
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av när de börjar i skolan. Detta kan ställas emot Sterner och Lundberg (2010) som försvarar 

högläsningen genom att påstå att det beror på hur själva högläsningen sker. Läses boken utan 

uppehåll från början till slut eller läses den med inlevelse? Detta spelar stor roll för hur den 

språkliga stimulansen utvecklas, menar forskarna. Chambers (2011) trycker på det 

betydelsefulla med samtalet runt en text. Även Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) lyfter 

fram att det är betydelsefullt att vid högläsning läsa med barnen och inte för dem. I resultatet 

kan vi se att Monica visar intresse för att utveckla litteraturläsningen på förskolan. Hon ger en 

tydlig indikation på att hon inte är nöjd med hur det ser ut idag. Vi tolkar det som att Monica 

vill kunna påverka sin förskolas planerade verksamhet så att de mer aktivt kan integrera 

boksamtal som en planerad aktivitet i vardagen. Att Annika och Fanny förstår vikten av 

boksamtal har vi också förstått eftersom de fått utbildning i form av Läslyktan. Karin håller 

också med om att boksamtalet är en viktig aktivitet i förskolan.  

 

När vi läser om forskarna Vygotskijs och Piagets teorier står det inte direkt om boksamtal. Vi 

har försökt att göra egna tolkningar utifrån deras teorier och kommit fram till att Vygotskijs 

teori är den som ligger närmast dagens föreställning om hur ett boksamtal kan se ut och då 

vad han själv kallar sociokulturellt lärande. Där lärandet sker i interaktion med de övriga i 

gruppen, att lyssna och lära av varandra. Vi kan se i resultatet att det enbart är Monica som 

inte har arbetat aktivt med boksamtal och en av anledningarna skulle kunna vara att hon har 

en lite äldre förskollärarutbildning som mer grundade sig på Piagets teorier. Vår tanke är att 

hon inte fått någon vidareutbildning i boksamtalets betydelse och vi tror därför att hennes 

bristande kunskap grundar sig på det. Men vi tolkar hennes svar som att hon är intresserad av 

att utvecklas inom området.   

 

6.3 Vilka föreställningar har pedagoger kring boksamtal och betydelsen av dessa för 

barnets framtida förståelse av texter? 

Annika som ingått i projektet Läslyktan är mer medveten om boksamtalets betydelse. 

Chambers (2011) anser att en pedagog måste vara medveten i sitt uppdrag för att på rätt sätt 

kunna stimulera barnen i boksamtalet. Det måste samtalas och tolkas runt en bok eller text, för 

att barnen ska förstå och ha behållning av innehållet. Annika arbetar på detta sätt, tycker vi. 

Vi anser att det är viktigt att inte bedöma vad barnen säger. Det finns inget rätt eller fel – utan 

allas tankar och reflektioner är lika mycket värda. Chambers (2011) bekräftar detta i sitt 

påstående att olika reflektioner skapar tankar från olika perspektiv. Lindö (2005) hänvisar till 

Rosenblatt som menar att när individen själv får möjlighet att uttrycka sina tankar och 
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erfarenheter, så skapar det en djupare insikt än att bara lyssna på en text och förväntas lära sig 

av den.  

 

Vi måste ta vara på barnens nyfikenhet när vi läser för dem och lyssna på dem för att kunna 

hjälpa barnen att utvecklas och uttrycka sina egna tankar och åsikter. Chambers (2011) menar 

att detta hjälper barnen att utvecklas och förstå andra situationer som rör livet runt omkring 

dem.  

  

6.3.1 Språkutveckling 

Enligt Annika finns det möjligheter till goda boksamtal som leder till språkutveckling trots att 

boksamtalet förläggs efter maten. Enligt Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) tyder forskning 

på att många förskolor har läsvila efter maten och då försiggår ingen språkutveckling. 

Återigen beror det på hur engagerade pedagogerna är i bokläsningssituationen, anser vi.   

 

Annika beskriver hur hon arbetar för att inspirera och få barnen intresserade. Hon beskriver 

vidare att hon medvetet försöker stimulera barnen att lyssna på kapitelböcker med endast få 

bilder. Hon gör ett aktivt val genom att läsa svårare kapitelböcker eftersom hon anser att det 

är viktigt att barnen lär sig att bli bra lyssnare. Om barnen hela tiden ska titta på bilderna blir 

det ett avbrott i läsningen som gör att barnen kan börja tänka på andra saker än på bokens 

handling. Hon upptäcker efterhand som hon läser en kapitelbok att resultatet vad gäller den 

språkliga förståelsen ökar. Här ser vi ett bra exempel på det som Vygotskij kallar för den 

proximala utvecklingszonen.  

 

I vårt arbete har vi kommit fram till att förutom att läsa litteratur är det gynnsamt för barns 

språkutveckling att samtala om böcker, vilket stöds av de flesta forskare och författare vi tagit 

upp i vårt bakgrundsmaterial. Det är därför viktigt när man läser böcker att även samtala med 

barnen om textens innehåll samt diskutera andra frågor som kan dyka upp. Vi menar att 

högläsning och boksamtal ska vara komplement till varandra med syftet att öka barns intresse 

för att läsa samt förbättra läsförståelsen. 

 

Mcgee och Schickedanz (2007) menar att det krävs att barn och vuxna läser samma bok flera 

gånger för att kunna fördjupa sig i en bok och förstå innehållet. Enligt författarna utvecklar 

barn bäst sitt språk om de ges möjlighet till att var aktivt inblandade, ställa frågor och 
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tillsammans söka svar i boken (2007). De menar även att det krävs mer än högläsning för att 

utveckla barns muntliga ordförråd och deras förmåga att lyssna aktivt. 

 

Även Svensson (2009) anser att de yngre barnens kontakt med bilderböcker gynnar 

språkutvecklingen genom att pedagogen och barnet samtalar om och pekar på olika bilder i 

boken.  Vad vi kan förstå så arbetar informanterna så med barnen som är små men det sker 

inte på någon särskild tid under dagen.  

 

6.3.2 Barns delaktighet 

När pedagoger och barn tillsammans går till biblioteket för att låna böcker anser vi att goda 

förutsättningar skapas genom den positiva upplevelsen och goda vanan ett besök på 

biblioteket ger. Om förskolegruppen tillsammans besöker biblioteket regelbundet skapas 

gemensamma erfarenheter för alla barn, oavsett barns olika hemförhållanden. Detta kopplar vi 

till hur Westlund (2014) resonerar runt hur vi vuxna måste se oss som förebilder och väcka 

barnens intresse för litteratur. Monica och Karin går till biblioteket med barnen och väljer 

böcker. De lyfter fram det demokratiska perspektivet i denna handling. Detta förhållningssätt 

poängteras tydligt i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev.2010:4): ”Förskolan vilar på 

demokratisk grund” och ska ses som en gemensam demokratisk mötesplats för alla. 

Förskolans verksamhet ska därmed bjuda in till gemensamma upplevelser i lek och lärande. 

Här menar vi att barnen själva blir mer delaktiga i valet av böcker. 

 

Bråten och Strømsø (2008) menar att barns intresse för litteratur skulle öka genom att låta 

dem få ett större inflytande och få vara delaktiga i val av den litteratur de ska läsa. Ett ökat 

engagemang ger ett större intresse för att fördjupa sig i ett ämne eller en handling. Författarna 

lyfter möjligheten till att barnet själv hittar strategier för att hitta och söka upp de önskade 

svaren. Eftersom barnet själv lägger ner ett större engagemang på en text som intresserar dem 

så skulle de därmed skapa en större förståelse för textens innehåll. Eriksson-Barajas (2012) 

har i sina resultat av forskning med skolelever sett, att när elever ges möjlighet att diskutera 

vardagshändelser kopplat till historiens händelser, lyfts delaktigheten och lärandet till 

ytterligare en högre nivå av kunskapsinhämtning. Eleverna får möjlighet att dela med sig av 

sina egna erfarenheter tillsammans med kamrater och läraren, vilket författaren kallar 

vardagslivslänkar (2012). 
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Utmaningar elever ställs inför i skolan är att själva förstå vad de läser. Med detta krävs både 

lyssnande och en tankeförmåga sammanlänkat med en god språkförståelse. Lindö (2005) har 

kommenterat PISA-rapporten som kom ut 2004, vilken belyste femtonåringars kompetens i 

läsförståelse. Hon påpekar att det viktigaste barn/elever bör lära sig är att utveckla 

tankeförmågan, vilken utvecklas genom att lyssna och försöka förstå. Detta kan jämföras med 

både Eriksson-Barajas (2012) och Edwards (2008) som skriver om behovet av att barn/elever 

behöver få möjlighet att diskutera en texts innehåll kopplat till sina egna vardagserfarenheter. 

Edwards (2008) menar även att forskning har visat att många elevers inlärningssvårigheter 

förbises, då eleven i skolan inte har några problem med varken läsning eller skrivning. 

Författaren menar istället att bara kunna koda av ord inte räcker för att skapa förståelse för en 

texts handling på djupet. Utifrån dessa forskningsresultat anser vi, att det finns flera goda 

argument till att börja med boksamtal tidigt i förskolan. Lär sig barn i tidig ålder olika 

strategier för att utveckla sin egen kompetens, tolkar vi det som att samtal kring litteratur och 

texters innehåll förenkla läsförståelsen och kunskapsinhämtningen under hela skolgången.  

 

Martin Widmark (2014) som grundade En läsande klass, strävar efter att skolan ska arbeta 

med lässtrategier för att utveckla barns läsförståelse. Det är som sagt i skolan som man arbetar 

med olika lässtrategier, men vi tror även att förskolan kan använda oss av lässtrategierna. 

Olika figurer symboliserar olika strategier och alla informanter utom Fanny skulle kunna 

tänka sig att arbeta med denna modell som vi kallar för reciproka boksamtal.  

 

7 Avslutande reflektion 

I detta avsnitt summeras undersökningen och resultatet analyseras. Dessutom ges en 

redogörelse för vad man skulle kunna forska vidare på inom området. 

 

Det är känt sedan länge att det är bra och utvecklande att läsa böcker för barn. Trots det tycks 

medvetenheten om litteraturens betydelse vara förvånansvärt låg i förskolan. Relativt få 

pedagoger har en klar föreställning om hur de skall arbeta med böcker. Vi får uppfattningen 

om att böcker, i många fall, används som lugnande medel och att personalen i första hand 

läser vid tillfällen då det är färre barn i gruppen. I detta avseende ses en tydlig skillnad mellan 

de kommuner vi undersökt. Vi menar då mellan den kommun där pedagogerna fått 

fortbildning och den där pedagogerna inte fått det. Vår undersökning visar att pedagoger som 

fått vidareutbildning om litteraturens betydelse för barns språkutveckling, har en djupare 

insikt om hur man använder sig av boksamtal som verktyg under högläsning.  
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Vi tror att en orsak till att pedagoger inte använder sig av boksamtal i arbetet med barn beror 

på bristande kunskap om boksamtalets inverkan på barns språkutveckling. Det finns en 

potential och vilja i förskolan att bidra till barns språkutveckling. Om fler pedagoger mer 

aktivt arbetar med boksamtal skulle det vara en positiv del i barns utveckling. Forskning visar 

att boksamtalet ger goda förutsättningar för en utökad läsförståelse hos barn vilket i sin tur 

leder till en större förmåga att ta till sig kunskaper. Oavsett om det rör sig om faktatext, 

skönlitterär text eller textbaserad matematikuppgift är en god språkförståelse nödvändigt för 

att förstå och kunna ta till sig det texten vill förmedla.  

 

Boksamtal är ett led i att skapa bättre möjligheter för att skolelevers läsförståelse ska öka i 

framtiden. I och med detta skapas förutsättningar för eleverna att förbättra sina resultat i de 

kommande PIRLS- och PISA-undersökningarna. 

 

Det skulle vara intressant att forska vidare om boksamtalets betydelse i skolan. Vi skulle vilja 

ta reda på hur litteraturläsning och boksamtal påverkar skolelevers inlärning.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som läser till förskollärare på distans. 

Parallellt med studierna arbetar vi båda i förskolan. Under sommaren 2014 kommer vi att 

skriva examensarbete inom förskolepedagog-utbildningen. 

 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka pedagogers erfarenheter runt boksamtal som 

pedagogisk aktivitet. Vi är båda intresserade av språklig medvetenhet och hur bilderböcker 

kan användas som verktyg för att öka språkförståelsen för barn redan i förskoleåldern. Vi vill 

undersöka hur pedagoger arbetar med boksamtal och vilka föreställningar de har kring 

boksamtalen. Intervjuer kommer vara en viktig del i vårt arbete för att samla information. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om vi fick komma och intervjua personal hos er. 

Intervjuerna kommer att vara cirka 30-40 minuter långa men kan närsomhelst avbrytas om så 

önskas. Vi vill gärna spela in själva intervjuerna för att kunna fokusera på vårt samtal istället 

för på att skriva. Inspelningen kommer att raderas efter att vi har skrivit ner det vi samtalat 

om. Dessutom kommer vi att avidentifiera både pedagog och förskolans namn vilka därmed 

kommer att vara anonyma.   

 

Om ni har frågor eller funderingar före eller efter intervjun är ni mer än välkomna att kontakta 

oss. 

Med vänliga hälsningar 

Carina Bellman mailadress och mobil nr. 

Frida Sundström mailadress och mobil nr. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Grundfrågor: 

1. Vilken ålder har barnen på er förskola?  

2. På vilket sätt används bilderböcker i förskolan?  

3. Vem väljer böckerna: pedagogerna eller barnen?  

4. Hur tänker ni kring valet av böcker? 

5. Hur förbereder du dig inför en läsaktivitet? Kan du ge exempel? 

6. Använder ni er av boksamtal i er verksamhet i syfte att utveckla barns språkförståelse? Om 

ja beskriv hur det skulle kunna gå till och ge gärna ett exempel. 

7.  Hur tänker ni kring prioriteringen av boksamtal som pedagogisk språklig aktivitet? 

8. Det finns en pedagogisk metod som kallas Reciproka boksamtal där barn och pedagog 

använder sig av speciella figurer för att tillsammans söka svar runt bokens innehåll.  Är det 

något du känner till eller skulle kunna tänka dig att arbetar med?  

 

Följdfrågor: 

Hur tänker ni då? 

Kan ni utveckla det? 

Kan du berätta mer utförligt hur du tänker?  
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Bilaga 3 – Läsfixarna 

Läsfixarna utvecklades i syfte att hitta lekfulla strategier för att förstå texters innehåll och 

mening. Lässtrategier kan ses som ett stöd för minnet när eleven själv behöver förstå texter 

och hitta svar på sina frågor. Genom att strategiskt gå igenom en text skapas förståelse för 

dess uppbyggnad och innehåll mer grundligt. 

 

Metoden är uppbyggd kring fyra olika figurer som var och en kan kopplas till sitt syfte. Med 

hjälp av: 

 Spågumman Julia förutspår vad texten kommer att handla om. 

 Frågeapan hjälper till att själv vara nyfiken och ställa olika frågor, såsom Hur? När? 

Vem eller Varför? 

 Fröken Detektiv hjälper till när det är något oklart och påminner om att man kan slå 

upp exempelvis svåra ord. 

 Cowboy Jim hjälper till att sammanfatta och påminna om det viktigaste som texten 

vill förmedla.   

 

Detta är en metod som mycket väl kan börja tränas redan i förskolan. Med hjälp av 

handdockor kan högläsningstillfällena utvecklas till meningsfulla utvecklingspedagogiska 

aktiviteter. Läsning av litteratur i förskolan handlar till stor del om att lyssna och uppleva 

tillsammans, men samtidigt får barnen här möjlighet att lära sig verktyg inför skolans 

förväntningar på läsförståelse.      

 

Läsfixarna (2014). 

http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-

/Lasfixarna/Vad-ar-Lasfixarna/ (14-08-21) 

 

 

http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Vad-ar-Lasfixarna/
http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Vad-ar-Lasfixarna/
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Bilaga 4 – Läslyktan 

Läslyktan skapades 2008–2009 på Sandbackaskolan i Kungälv. Det visade sig vara ett 

framgångsrikt koncept som hjälpt många elever att utveckla sin läsförståelse. På Skolverkets 

hemsida kan man läsa följande: 

När de tidigare Kungälvsskolorna Vikingaskolan och Nordmannaskolan skulle slås 

samman till Sandbackaskolan 2009 gick meningarna isär om detta verkligen var en god idé. 

Båda låg i flerspråkiga områden med ett antal elever med särskilda behov. I det läget fick 

kommunens språk-, läs- och skrivutvecklare Maud Nilzén möjlighet att med stöd från NCS 

starta ett utvecklingsprojekt runt ämnesdidaktisk kvalitet i undervisningen… Arbetet 

startade som en studiecirkel runt undervisningen för alla lärare som önskade vara med 

(inledningsvis endast årskurs 1 men intresset blev stort)… En annan intressant aspekt på 

arbetet i Kungälv är att det numera inte är någon skillnad på pojkars och flickors läsintresse 

och resultat. Skolan har satsat på att dra in även föräldrarna i arbetet och på varje förskola i 

Kungälv brinner numera de bekanta läslyktorna. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/ncs/reportage/kungalv-alla-larare-

ar-spraklarare-1.187231 (2014-10-11) 

 

Det finns ett antal ytterligare länkar till mer information om Läslyktan på Kungälvs kommuns 

hemsida:  

http://www.kungalv.se/Barn-och-

utbildning/skolportalen/grundskola/Sandbackaskolan/Laslyktan/ 

(14-10-08) 

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/ncs/reportage/kungalv-alla-larare-ar-spraklarare-1.187231
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/ncs/reportage/kungalv-alla-larare-ar-spraklarare-1.187231
http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/grundskola/Sandbackaskolan/Laslyktan/
http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/grundskola/Sandbackaskolan/Laslyktan/

