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1. Inledning 
 

Böcker finns på varje förskoleavdelning i stort eller litet omfång i form av bilderböcker 

och textböcker. De läses under högläsning och bearbetas tillsammans eller enskilt. 

Under min första verksamhetsförlagda utbildning 2009 läste jag varje dag böcker för 

avdelningens barn. På avdelningarna jag besökt har jag upplevt att alla barnen fått ta del av 

högläsning. Barnen har varit ihärdiga lyssnare och finurliga tänkare. De har berättat och 

diskuterat. Boksamtalen har för mig varit en väldigt intressant del av förskole världen. Men 

jag upptäckte 2009 att barnen inte lyssnar under högläsningen. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen 2011 valde jag högläsning som den röda 

tråden i min arbetsplan under min VFU. Jag prioriterade muntlig och kreativ bearbetning av 

boken efter varje läst kapitel. Jag upptäckte hur barnen inte behöver sitta vända mot mig eller 

sitta still för att lyssna på min berättelse. Istället uppmärksammades deras tankebanor i 

boksamtalen. Alla tankar var viktiga och alla fick måla en bild efteråt förankrad i berättelsen 

eller deras tankar. 

Min sista verksamhetsförlagda utbildning väckte intresset för hur andra pedagoger arbetar 

med böcker. Denna muntliga bearbetning av litteratur har jag inte mött på de avdelningar jag 

besökt.  

Jag har upplevt en stor klyfta mellan högskolan och de verksamma pedagogerna. Inför den 

verksamhetsförlagda utbildningen får lärarutbildningens studenter uppmuntrande samtal 

under föreläsningarna. Dessa samtal handlar om att det kan finnas ett glapp mellan den 

pedagogiska verksamheten och forskning och teorier. Därför vill jag undersöka hur 

förskoleavdelningarna bearbetar sina böcker. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Min studie kommer belysa pedagogernas arbete med och kring böcker. Syftet är att 

undersöka hur pedagogerna bearbetar böckerna under och efter högläsningen både muntligt 

och kreativt. Samt om deras bearbetning av böckerna följer aktuell forskning samt läroplanen.  

Jag har valt att göra detta genom att låta pedagogerna själva svara på frågor om sitt arbete 

med böcker. Jag vill jämförapedagogernas beskrivning av sitt arbete med forskning och 

teorier på området. Fokus kommer ligga på hur de arbetar med böckerna, vad de anser att en 

bearbetning är och hur de upplever barnens upplevelser och framgångar i deras bearbetning.  

(Liberg 200:180).  

Varför jag har valt detta ämne är pga. en upplevd klyfta mellan högskolan och verksamma 

pedagoger. Jag finner det intressant att undersöka detta då jag undrar hur stor klyftan är eller 

om den ens existerar. 

Utifrån ovanstående har jag formulerat följande forskningsfrågor: 

Hur förhåller sig förskollärares litteraturarbete till aktuell forskning och teori?  

Först presenteras den teorietiska bakgrunden för studien, det vill säga min förförståelse, 

definitioner, sammanfattning av teorier och tidigare forskning samt tidigare forskning och 

teori. Under metodavsnittet kommer tillvägagångssättet att beskrivas. Resultatet inleds av en 

sammanfattning, därefter intervjusvaren, litteraturens koppling till svaren samt 

resultatdiskussion. Sammanfattningen av studien presenteras under resultatavsnittet. 

Diskussionen består av reliabilitet, validitet samt avslutande reflektion. 
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3.1. Teoretisk bakgrund  
 

I detta avsnitt presenteras litteratur som behandlar hur man hanterar barngruppen, 

individen och barnböcker. 

Jag har en sociokulturell utgångspunkt, dvs. att barn lär sig i den situationen de befinner 

sig och det genom erfarenhet eller gemensamt med en mer kompetent person (Säljö, 2010). 

Observera att kompetens inte är synonymt med ålder. Äldre vuxna kan ha upplevt att yngre 

personer har en större kunskap inom t.ex. IT och teknik än de själva, de yngre anses då mer 

kompetenta än äldre vuxna.  

 

3.1.1. Egen förförståelse 
 

Boksamtal är en social aktivitet där lärande äger rum. Barnen lär sig gemensamt av någon i 

gruppen som är mer kompetent. Det behöver inte alltid vara pedagogens roll att vara den mer 

kompetenta. Ett boksamtal är något för hela gruppen, gemensam utveckling i tanke och 

fantasi samt återkoppling till världen utanför fantasin. 

Boksamtal är till för att ge barn utrymme för att tala om böcker som de har läst eller lyssnat 

till. Det handlar inte bara om att bearbeta vad som finns i litteraturen, utan även vilken typ av 

text det är man har läst. Boksamtal böcker behöver inte vara enbart böcker med text, som vi 

kallar skönlitteratur. Det kan även vara bilderböcker, skyltar, faktaböcker och facklitteratur 

(Chambers, 1993:9). 

 

3.1.2. Definitioner  
 

Uttryck som jag kommer använda mig av är bland annat: 

Boksamtal – Boksamtal är något som används i samband med bearbetning av böcker efter 

läsning. Det kan vara ett spontant samtal kring en bok, eller väl valda frågor för läsarna att 

besvara. Dock handlar det inte enbart om att berätta, utan även om att lyssna på de andra i 

gruppen (Chambers, 1993). 

Bokprat – Bokprat är något som används inom biblioteksvärlden för att locka till läsning. 

Det behöver inte vara om en specifik bok. Det kan vara om böcker generellt eller om 

fantasifull läsning osv. Det skall inspirera och uppmuntra personer att börja läsa eller läsa mer 

(Wickenberg, 2005). 
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Preläsa och preskriva – Sker innan bokstäverna, ensamma eller gemensamt, fått en 

innebörd. Men barnen prövar sig fram genom att ”låtsas läsa och skriva”. Barnen i detta stadie 

har inte tillräckligt med erfarenhet av bokstäver för att kunna utforma eller uttala dem (Liberg, 

2009:43). 

Ordbilder – Eller helord, i detta stadium vet den kommande läsaren att krumelurerna 

bildar ett ord som ensam kan tydas. Kan man tyda helord eller ordbilder betyder detta inte 

nödvändigvis att man kan läsa. Dock är det en begynnelse till läsandet. Ordbilden är helt 

oberoende av situationen. Situerat läsande är beroende av vilket sammanhang ordbilden finns 

i (Liberg, 2009). 

Situationsläsande – Ett situerat läsande är när man kan läsa vissa typer av texter, i en viss 

situation. Ett exempel är mjölkpaketet. I ett situerat läsande ser barnet att det står ”mjölk”. 

Barnet ser att det står mjölk, men utan mjölkpaketet skulle det inte se att det står mjölk. Om 

barnet skulle se ordet i olika sammanhang, då är det en ordbild eller ett helord (Liberg 2009). 

Fonologi – Ärvetenskapen om språkens ljudstruktur. I fonologin studeras hur ljuden 

fungerar i språket och hur de förhåller sig till andra ljud snarare än hur de bildas eller vilka 

fysiska egenskaper de har, vilket studeras inom fonetiken (Liberg 2009). 

Literacy – I mitt arbete kommer begreppet literacy tolkas följande; literacy är den kunskap 

som införskaffas i gemenskap med andra eller ensam, samt i vardagssituationer. Literacy är 

situerat, vi har viss kunskap som lämpar sig i vissa situationer. Lärande sker gradvis och i 

största grad i samspel med andra. Inlärning sker inte i specifika situationer, det sker dagligen 

och alltid. Literacy behöver inte vara den samma som läs och skrivinlärning. Literacy är även 

bilder och texter i högläsning (Fast 2009). 

 

3.1.4. Teori och tidigare forskning 
 

Roger Säljö (2005:20 f.) menar att människan är en social varelse som lär sig i samarbete 

med andra. Alla individer har lärt sig i situationer och kan därför dela med sig av kunskaper 

till andra. Om hälften av barnen i en grupp haft möjligheten att kunskapa kommer de kunna 

förmedla den kunskapen vidare till den andra halvan. Säljö(aa.) menar att gemensam 

bearbetning främjar lärandet genom att fler reflektioner och tankar kompletterar varandra. 

 

Liberg (2009) tar upp barnens eget kunskapande och deras egen framgång i 

egenutvecklade slutsatser. Hon menar att barn, genom imitation, lär sig på egen hand. 
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Preskrivande och preläsande är de uttryck hon använder för det tidiga stadiet av skrivande och 

läsande. Hon uppmanar pedagoger att uppmuntra barn till denna typ av kunskapande genom 

högläsning, skrivövningar osv.. Ett preläsande och preskrivande är något som tar plats innan 

barnen är fullt medvetna om bokstävernas individualitet. Skrivandet är otydligt och läsandet 

är ”påhittat” eller återberättande från en saga som är välkänd för dem. Denna typ av aktivitet 

som barn ägnar sig åt har sin grund i imitering av vuxna i deras kompetenta skrivande och 

läsande. Till exempel när vuxna läser tidningen, läser böcker, högläsning. 

Liberg har under sina observationer uppmärksammat förskolebarnens tidiga läs- och 

skrivutveckling i förskolan och har kommit fram till att barnen redan långt innan skolans 

presentation av läsning och skrivande, blivit presenterade för läsande och skrivande (Liberg 

2009:30). Som tidigast förekommer presentationen av textvärlden redan i förskolan eller i 

hemmet, som senast i skolan. Om barnen blir presenterade för den läsande och skrivande 

världen tidigt, det vill säga innan de börjar första klass utvecklas deras läs och skrivkunnighet 

i större utsträckning än de barn som sent blir presenterade för den. Barn som även får 

diskutera och samtala kring böckerna de läst eller tagit del av utökar sitt ordförråd, sin 

fonologiska medvetenhet och sin lust för framtida läsning. Det är även visat att om man 

enbart använder sig av situationsberoende språkbruk fortsätter inte barns läsutveckling i 

samma takt. Takten blir lägre än hos de barn som blivit utmanade i sitt fonologiska ordförråd 

(a.a.:40). Ett situationsberoende språk kan vara t.ex. språkbruket som används i hemmet eller 

det språkbruket som används på förskolan. Ett situationsberoende språk kan vara utvecklande 

när språkbruket hålls på den kunskapande personens nivå (a.a.:113). Dock måste språkbruket 

vara utvecklande samt utmanande. Nya ord är att föredra för en vidareutveckling av 

ordförrådet.  Om språkbruket hålls för högt ovanför den lärandes nivå kan denna snabbt tappa 

intresset om obekanta ord används frekvent. Exempel på situationsberoende språk är de 

språkskiftningar barn har mellan pedagoger och mellan föräldrar alternativt den 

språkskiftning som sker mellan barn och vuxna. Det vill säga att barnen kan lägga sig på en 

högre och lägre språklig nivå beroende på vem som tilltalas eller tilltalar.  

Liberg (2009) tar även upp barnens preläsande och preskrivande. Hur samtalen efter 

bokläsningen ger liv åt texterna och sätter tankarna i rörelse och ger texten en mental bild. 

Hon menar även att en god fonologisk medvetenhet ökar barnens chanser att kunna börja läsa 

och skriva tidigt (2009:22). Om barnen ökar medvetenheten om språkljuden och bokstävernas 

former innan de börjar skolan kommer deras möjlighet att ”knäcka läskoden” öka avsevärt 

(2009:22). 
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Om barn tar del av böcker, bokläsning, högläsning och andra typer av aktivt deltagande av 

litterära upplevelser, kommer det visa sig ett ökat intresse för bokstäver. Läskoden handlar om 

bokstävernas enskilda ljud och tillsammans bildar ljuden ord. Tillsammans bildar orden en 

mening. Meningarna hänger ihop i ett stycke och i stycket finns ett syfte. Då barn inte knäcker 

koden går syftet förlorat. Läskoden är starkt sammanlänkat med den fonologiska utvecklingen 

och den fonologiska medvetenheten (2009:22).  

 

Liberg skriver om situationsberoende språkbruk och Fast menar att språklig literacy 

uppstår i lärande, individuellt samt i samspel med andra (2009:42). Kunskap är beroende av 

den situation man befinner sig i (2009:43). Situationsberoende literacy är exempelvis kunskap 

att laga elektroniska apparater. Dessa kunskaper är bra i situationer där det krävs kunskap om 

elektronik men kanske inte fullt så bra lämpade i situationer i skogen med enbart har tillgång 

till en kniv. Situationer där barn har tillfälle att kunskapa kring läsande och skrivande lönar 

sig alltid  längre fram i den lärande och kunskapande processen.  

En bro mellan hemmet och skolan blir då nödvändig i den bemärkelsen att barnens 

situationsbaserade literacy i hemmiljön och i skolmiljön länkas samman och barnen finner ett 

större syfte för kunskapandet (2009:137). Exempel som Fast tar upp är Pokémon, Barbie och 

pedagogiska leksaker (2009:73). Barn beskrivs som ensamma kunskapare genom intressen av 

specifika artefakter, det vill säga leksaker. Intressen tillgodoses oftast via föräldrarna. Barnens 

intresseområden ökar pedagogernas och föräldrarnas möjlighet att fånga upp dem i barnens 

literacy och kunskapande genom att utöka kunskapandet och fläta samman situationsberoende 

literacyområden. Det vill säga att barnen redan innan vi har presenterat dem för orden, 

ordbilderna eller symbolerna tolkat dessa och använt den nya kunskapen i situationer där 

barnen finner användning för dem. Preläsandet är något som tar plats vid högläsningen då 

barnen kan följa med i texten under högläsningen. Under preläsandet kan de finna ordbilder 

och använda det i t.ex. Pokémon. Där är ett exempel på literacy som inte längre är 

situationsberoende. Literacyn kan användas i både hemmet och skolan. 

  

Även Chambers tar upp situationsberoende kunskapsutveckling i samband med 

bearbetning av böcker (1993:12). Kvaliteten på boksamtalen och kvaliteten på miljön de 

befinner sig i påverkar båda utgången av den litterära upplevelsen. Denna beror alltså på vilka 

böcker som finns uppställda och på vilket sätt böckerna bjuder in till läsning samt 

pedagogernas inbjudan till samtal kring litteraturen. Läsning kan utan boksamtal kännas 

mindre givande. Finns möjligheter för muntlig bearbetning av litteratur tillgänglig ökar 
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intresset för litteratur. Chambers har grundfrågor i form av ”jag undrar”. Frågorna handlar om 

att fånga upp innehållet i böckerna genom att börja varje fråga med t.ex. ”Jag undrar vad 

boken handlar om.” eller ”Jag undrar vad du tänkte när du läste sista kapitlet.”. Ställs frågorna 

med ett ”varför” istället för ”jag undrar” blockerar sig barnen från att svara på frågorna. Ett 

”varför” ger intrycket av att där redan finns ett ”rätt” svar (1993:60). 

 

Christina Wedenmark (På tal om böcker, 2005:46) tar upp behovet av en blandad 

presentation av böcker under bokpratet på biblioteket. Hon uppskattar besöken på biblioteket 

mer än besöken hon gör på skolorna, dels för att lärarna som ser till att deras elever åker till 

biblioteket är mer engagerade och dels för att utbudet av böcker är större på biblioteket än de 

böcker hon har med sig. Wedenmark (ff.) menar att bokpratet ökar barnens nyfikenhet för 

böcker generellt och bjuder in till utforskande av litteratur.  Chambers menar att pedagogerna 

borde bjuda in till samtal kring litteraturen barnen läser. Bokpratet påverkar slutresultatet på 

”Jag undrar-frågorna”. Bokpratet och boksamtalet är sammanlänkat på så sätt att det fångar 

upp barnen innan och efter litteraturen är läst. Bokprat engagerar barnen i val av litteratur och 

detta kan även leda till ett engagemang för boksamtal. 

 

Både Fast (2009:140) och Chambers (1993:56) tar upp behovet av att alla röster skall bli 

hörda och att alla ska känna att deras kunskap samt deras tankar och funderingar prioriteras i 

lika omfång. Fast använder sig av den sociokulturella utgångspunkten, det finns någon som är 

mer kompetent och relaterar det till bro-byggandet mellan hemmet och skolan. Hon tar upp 

exempel med barnens skrivande av listor, deras kunskaper kring spelkorten med Pokémon och 

så vidare. Chambers tar samtidigt upp behovet av noga utvald litteratur på en 

förskoleavdelning. Litteraturen skall intressera alla. 

Inkludering är något som dyker upp, direkt eller indirekt hos flera av författarna, Fast 

(2009:140), Chambers (1993:56), Kuick (Kristina, På tal om böcker 2005:83), Liberg 

(2009:37), Åberg och Taguchi (2009:109) och framförallt hos Persson (35+37). De menar att 

barnen skall få öva på verbal kommunikation. Alla skall bli hörda, även de barn som har svårt 

för skriftlig kommunikation skall kunna delge sina synpunktet, åsikter och tankar kring 

litteraturen. Ingen ska bli glömd. En bok behöver inte vara läst av individen, den kan vara 

berättad för barnen verbalt eller via CD/band. Inkludering handlar om att alla barn skall känna 

sig delaktiga och att alla barn skall få känns sig som en del av gruppen. Persson (2009:35) 

vinklar synen så att en exkludering inte nödvändigtvis behöver vara negativ. Han menar att 

uttrycket ”differentiering” det vill säga att alla elever och barn får en helt individualiserad 
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utbildning som är helt skräddarsydd efter deras behov och önskemål (2009:127). Inte att 

barnet blir uteslutet ur gruppen. Individualisering och differentiering är dock omöjlig att 

genomföra helt och inkludering är att föredra då människan är en social varelse. 

 

Sandberg (2009:56) menar att gruppen är mest utvecklande för barn. Barn utan en lika god 

språkutveckling som andra i gruppen får hjälp av de andra barnen i språkutvecklingen. 

Illustrationen (2009:60) visar hur en god språkutveckling resulterar i ett skriftspråk med vissa 

undantag för nedsättningar så som dyslexi. Den språkliga samt skriftspråkliga utvecklingen 

sker i följande ordning: joller och samspel, begrepp och ord, uttal och grammatik, metaspråk 

och mentalisering och sist skriftspråk. Det vill säga att muntlig bearbetning av böcker är till 

en stor fördel för barn med både bättre och sämre språkinte bara för barn med sämre 

språkutveckling utan även för barn med bättre språkutveckling. Muntlig bearbetning utmanar 

barnen in deras vokabulär och de finner nya ord i interaktion med varandra.  

 

Systematiken i att aktivt lyssna på barnen, observera beteenden och vara uppmärksam på 

vad på avdelningen som behöver utvecklas kan kallas för Reggio Emilia-pedagogik (Åberg 

och Taguchi, 2009:9). Den sortens pedagogik står för en strävan mot en ständigt föränderlig 

verksamhet. Behovet av olika intressegrupper finns på varje avdelning (2009:98), där de mest 

intresserade barnen får följa med på uppdrag. I situationer sker ett situerat lärande vilket kan 

komma till användning för andra barn i gruppen. Genom att fånga barnen i deras kunskapande 

gör man aktiviteter som intresserar dem. De (Åberg och Taguchi, 2009:98) menar att med en 

konstant föränderlig barnavdelning efter barnens intressen kommer det situerade lärandet 

vidgas och bryggan mellan hemmet och förskolan kommer bli tydligare. Även Fast (2009) tar 

upp behovet av meningsfullt kunskapande i förskolan. Barnen finner kunskapandet mer 

abstrakt om de kunskapar kring något som intresserar barnen. 

 

Med hjälp av sagor, musik och poesi är lärandesituationerna och fantasiutvecklingen 

oändlig (Nordström, 2005:15 f.). Under skapande aktiviteter är barnet sin egen 

trädgårdsmästare i den stora kunskapsträdgården (2005:25). En lärandesituation tar plats där 

barnet vill att det ska ta plats. Kunskapen kommer efteråt, när insikten av kunskapande höjts. 

Genom kreativt skapande i såväl bild, musik, dans som teater skapas lärande situationer. 

Enbart den som deltar sätter gränserna för lärandet. Kreativt skapande i samband med 

bearbetning av böcker är positivt för barnets sinnen och kunskapsutveckling. Förutsatt att 

pedagogen är just, pedagogisk. 
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3.1.3 Sammanfattning av teorier och tidigare forskning 
 

Man menar att boksamtal inte enbart främjar minnet kring läst berättelse. Det främjar även 

den sociala kompetensen samt utökar ordförrådet. Fler menar att boksamtal även hjälper till 

vid läs och skrivinlärning genom att berättelser genom böcker presenterar dem för ord samt 

bokstäver. Boksamtalen gör även alla barnen sedda samt hörda genom inkludering, barnens 

kunskaper blir inte förbisedda och deras åsikter och synpunkter lyfts fram.  

Det sociokulturella perspektivet är för gruppens lärande och individens roll samt lärande i 

gruppen. Säljö (2005:20 f.) menar att människan är en social varelse som lär sig i samarbete 

med andra. Alla individer har lärt sig i situationer och kan därför dela med sig av kunskaperna 

i andra situationer. Säljö(aa.) menar att gemensam bearbetning främjar lärandet genom att fler 

reflektioner och tankar kompletterar varandra. 

Liberg (2009) menar att barns kunskapande sker på egen hand samt med stöd av en vuxen. 

Deras läs och skrivutveckling är något som framträder efter hand samt utvecklas efter barnens 

eget intresse av kunskapsutvecklande aktiviteter. Vad Fast (2009) menar är att barnen redan 

tidigare har en kunskap och en förmåga att utveckla sin egen kunskap till något större än den 

befintliga kunskapen. De behöver bara de rätta verktygen. Åberg och Taguchi (2009) menar 

för att göra barnens lärande mer givande så behövs ett mer aktivt lyssnande från pedagogernas 

sida. På stå sätt kan barnens lärande fortskridas på ett sätt som intresserat dem. Chambers 

(1993) menar att muntlig bearbetning av böcker är att föredra då texter är högst tolkningsbara 

och sällan kan tolkas fel. Att barnen i grupp reflekterar över bokens innehåll är utvecklande 

både för reflektionen, ordutvecklingen samt läsning. Sandberg (2009) menar att gruppen i sig 

är det som är mest utvecklande för barnets språkliga utveckling. 

Vad samtliga författare har gemensamt är behovet att gruppen som gemensam 

kunskapskälla och kunskapssökande. De finner gruppen utvecklande för talet och för 

kunskapssökandet i leken, vilket det sociokulturella perspektivet står för. 

 

 



10 
 

4.1. Metod 
 

I detta avsnitt kommer val av metod, beskrivning av metoden, beskrivning av intervjuns 

utformning samt etiska dilemman. 

 

4.1.1  Val av metod 
Alternativen av metod var observation, intervju samt enkät. Observationer skulle kräva 

mest tid och material omfattningen kring det skulle bli för stort för mig ensam att behandla. 

En så omfatande observation skulle bli för storskalig att genomföra under två månader.  

En enkät riskerade att bli liggande, därför fanns alternativet med en nätbaserad enkät i 

form av högskolans kursutvärdering. Detta fanns dock inte tillgängligt för mig som 

privatperson.  

Intervjuer var därför det bästa alternativet, frågorna riskerades inte att bli liggande samt 

observationer av lokalerna kunde genomföras i samband med intervjun. Eventuella oklarheter 

gällande frågeställningarna kunde redas ut på plats.  

 

I arbetet kommer en intervju innehållande kvalitativa och kvantitativa frågor att användas 

(Denscombe, 2004.). De kvalitativa frågorna är länkade till de efterföljande kvantitativa 

frågorna. Studien kan utifrån ses från två infallsvinklar; en intervju respektive en enkät. 

Grundtanken är en intervju, eftersom studien omfattar både kvalitativa och kvantitativa frågor, 

ställda av intervjuaren. Intervjun kommer vara semistrukturerad då frågorna tenderar att flyta 

ihop samt att den innehåller kvalitativa och kvantitativa frågor. 

Varför en intervju är att föredra är syftet med att pedagogerna inte skall kunna läsa alla 

frågorna på en och samma gång. Slutresultatet hade då kunnat få ett annat utfall. Många 

gånger kan en intervjuperson som svarar på enkäter avläsa det enkätskaparen vill ha ut av 

enkäten. Vid en intervju kan intervjupersonen inte se frågorna och heller därför inte påverka 

tidigare svar beroende på nästföljande fråga. När en intervjuperson inte kan läsa mönstret i 

frågorna blir därmed svaren opåverkade av varandra. Frågorna har en specifik ordningsföljd 

pga. samma anledning. Det vill säga svaren till frågan skall inte bli påverkad av de andra 

frågorna i sig. 

Jag är högst medveten om att vissa pedagoger skulle ha läst igenom frågorna innan de 

börjar svara på första frågeställningen om de fått en enkät. Det som påverkat är hur några 

avdelningars pedagoger svarar i par och därför påverkar varandra i svaren, dock kan de hjälpa 
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varandra att utveckla tankarna (Denscombe, 2004:171). Det vill säga att det inte gav en 

negativ effekt på resultatet. 

 

4.1.2. Semistrukturerad intervju 
Denscombe använder termen semistrukturerade intervjuer då forskaren i förväg har 

bestämda frågor som informanterna ska besvara (2004:102 ff.). Frågorna har en öppen 

karaktär där respondenterna får möjlighet att själva utveckla svaren. Intervjufrågorna (se 

bilaga 1) utformades i syfte att ta reda på hur pedagoger bearbetar böckerna på respektive 

avdelning.  

 

4.1.3 Kvalitativ undersökning 
En kvalitativ undersökning eller fråga är då den svarande med egna ord utformar ett svar. 

Den tillfrågade skall inte genom ett ja eller nej stänga frågan för vidare diskussioner. Ett 

exempel på en kvalitativ fråga från studien: Vad är en bearbetning av en bok enligt dig? 

 

4.1.4 Kvantitativ undersökning 
En kvantitativ undersökning eller fråga är då den svarande har två eller fler svarsalternativ. 

Svaret skall inte vidareutvecklas. Ett exempel på av de kvantitativa frågorna från min studie: 

Anser ni att böckerna på er förskoleavdelning bearbetas? Varpå svarsalternativen ges: Ja/Nej. 

 

4.1.1. Etisk synpunkt 
Sekretessen kring arbetet var viktig för intervjupersonerna. Pedagogerna svarade mer 

självsäkert när de blev försäkrade om att identiteterna inte kommer avslöjas. 

Jag har valt att inte uppge avdelningarnas namn, dels för att det inte har någon relevans för 

min studie och dels för att avdelningarna uppskattade det.  

 

5.1. Urval 
 

Studien grundas på ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2004:39). Jag ringde till de 

närliggande förskoleavdelningarna och frågade om de ville vara med i undersökningen. Från 

början var tanken att ringa alla avdelningarna i hela kommunen. Dock hade det blivit för 
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tidskrävande, så en av de tre ursprungliga orterna prioriterades bort. I antalet medverkande 

pedagoger räknades även med bortfall på grund avexempelvis sjukdom. Om allt fortskred 

enligt planerna fanns det mer material att begrunda studien på. 

Avdelningarnas åldersindelning var blandad. Åtta avdelningar inriktades mot 1-3 år, fyra 

avdelningar inriktades mot 4-5 samt en avdelning för barn i åldrarna 1-5. Jag fann det 

irrelevant gällande pedagogernas utbildningsnivå då avdelningarnas arbete som helhet var av 

intresse. 

 

5.2. Genomförande 
 

Dagen efter första samtalet med medverkande pedagoger genomfördes intervjuerna. 

Pedagogerna uppgav vilken dag och vilken tid som var lämpligast för dem. När jag anlände 

satte vi oss vid matborden eller i sofforna som fanns tillgängliga på avdelningen. Alla 

intervjuerna skedde ostört och jag fick pedagogernas svar bekräftade genom att jag upprepade 

dem. 

Vid intervjuerna upptäckte jag efter hand att två frågor behövde mer bearbetning. Frågorna 

verkade för pedagogerna lite otydliga och de behövde utvecklas för större förståelse om 

frågans syfte. 

7. Har ni hört talas om boksamtal? (Kvantitiv) 

8. Vad har upplevts som positivt om boksamtal? (Kvalitativ)   

Pedagogerna hade problem med att placera ordet boksamtal och de hade önskat en 

vidareutveckling av frågan. Dock grundas intervjuerna på huruvida de visste innebörden av 

ordet boksamtal. 

Samt ville pedagogernaupprepa sitt svarfrån fråga ett under fråga tre: 

1. Vad är bearbetning av litteratur enligt dig? (Kvalitativ) 

3. Hur frekvent tar högläsning plats där majoriteten av barnen är närvarande? 

(Kvantitativ) 

Detta utgjorde inget hinder i hanteringen av frågorna. Hade pedagogerna inget mer att 

tillägga under fråga tre, så var frågorna sammanfogade. 
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Intervjufrågorna utformades i syfte att ta reda på hur pedagoger bearbetar böckerna på 

respektive avdelning. Men frågorna var även inbjudande till vidare diskussioner om huruvida 

de ansåg sitt arbetssätt vara givande eller inte. Fördelarna med diskussionerna var att de bjöd 

in till visning av lokaler och materiel. 

Under intervjuerna diskuterades boksamtal i stort utöver huvudfrågorna. Mellan frågan om 

vad boksamtal är och frågan kring om upplevelsen var positivt eller negativt fanns gott om 

utrymme för diskussion. Efter varje enskild intervju avslutning berättade jag mer om syftet 

med mitt arbete och syftet med studien (Kvale, 2009:120). Pedagogerna uppgav att de var 

medvetna om funktionen av boksamtal. Dock var de från början inte medvetna om innebörden 

av ordet boksamtal. 

 

6.1. Resultat 
 

Resultatavsnittet kommer bearbeta pedagogernas intervjusvar samt den teoretiska 

bakgrunden. Det presenteras genom sex olika infallsvinklar nämligen; flexibilitet, inofficiella 

observationer, muntlig bearbetning, estetisk bearbetning, tillgodose barnens intressen samt ett 

inkluderande synsätt. 

Jag har sammanställt pedagogernas svar (bilaga 2) samt gjort en tolkning av dessa. 

Analysen av sammaställt material har skett i samband med valet av litteratur.   

6.1.1.  Pedagogernas egen beskrivning  
 

Den första gemensamma nämnaren som upptäcktes under studien var hur alla tyckte att de 

bearbetade sina böcker. Det som pedagogernas svar uttrycker är en sorts flexibilitet. Deras 

arbete var synonymt med den generella bilden de hade av bearbetning av böcker. Enbart en 

avdelning med pedagoger var missnöjda med arbetet kring böckerna. De svarade att de inte 

bearbetade böckerna, dock framkom det under intervjun med pedagogernaattde muntligt 

bearbetade böckerna. De själva hade inte uppmärksammat det som en bearbetning utan som 

en del av högläsningen samt en del i återberättandet av boken. 

Genom olika aktiviteter har de bearbetat litteraturen, inte varje gång. Dock är 

bearbetningarna väl grundade i pedagogernas kunskap och literacy sedan tidigare. 

Pedagogerna använder drama, målning, gips, lera, musikaler, gymnastik och sånger för 
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bearbetning av litteraturen. Teman föredrog pedagogerna oftast då barnen får en röd tråd 

genom aktiviteterna. 

Det mesta samt största tematiska arbetet, som jag sedan tidigare vet att alla avdelningarna 

gör men som de själva har utelämnat, är jultemat. De bakar pepparkakor, övar på sånger, de 

genomför luciafirande som eventuellt visas upp för familjemedlemmar. Vissa gör små 

fingerdockor som de har för att göra en gestaltande sång alternativt en enklare dramatisering. 

Detta såg inte pedagogerna som en bearbetning av litteratur eller ett tema att välkomna 

litteraturen in till. 

 

Andra gemensamma nämnaren var alla pedagogernas inofficiella observationer efter 

högläsningen. Där upptäcktes nivån på barnens uppmärksamhet under högläsningen genom 

att observera hur och vad de lekte. Pedagogerna har under intervjuerna inte sagt specifikt att 

observationerna genomförs. Dock ställdes frågan hur de vet att barnen har lyssnat. Deras svar 

har varit att barnens beteende efteråt och lekens innehåll ger antydan om aktivt deltagande i 

den litterära upplevelsen. Det innebär att informella observationer genomförs.  

 

Tredje gemensamma nämnaren var beslutandet om litteratur. På alla avdelningarna 

tillgodosågs barnens intressen och kunskapande vid val av litteratur. De fårfölja med till både 

biblioteket för val av litteratur samt välja böcker inför högläsning. Hälften av avdelningarna 

nämnde att det var vanligt förekommande att barnen ville delta i högläsning utöver den 

vanliga högläsningen. Pedagogerna berättade att några barn tagit med böcker hemifrån och de 

var noga med att varva pedagogiskt utvalda böcker med barnens egen valda litteratur.  

 

Fjärde gemensamma nämnaren var att majoriteten av pedagogerna själva ansåg att 

högläsningen var en bearbetning av litteraturen. Dock framgick det inte huruvida de räknade 

in samtalen som tar plats under högläsningen. Men de lyfte återberättandet och frågorna under 

boksamtalet som en del av att kontrollera barnens delaktighet. De ansåg att muntlig 

bearbetning i grupp skedde med ett inkluderande synsätt men samtidigt kunde en exkludering 

ske av individens språkliga nivå, i form av ålderssegregering.  

 

En intressant iakttagelse var att många intervjupersoner inte hade hört talas om boksamtal. 

Tio pedagoger av tretton hade inte hört ordet. De ser boksamtalet och bokpratet som en del av 

högläsningen, inte som en del av bearbetningen av böckerna. Bearbetning av böcker var enligt 
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pedagogerna kreativt skapande eller teater/drama och upplevdes som en separat del skild från 

högläsningen. 

 

 

6.1.2.  Flexibilitet – tolkning av materiel 

 

Enligt min tolkning av pedagogernas intervjusvar arbetar de flexibelt och anpassar sig efter 

barnens intressen, vilket Fast och Liberg konstaterar är det ultimata för kunskapandet. Fast 

belyser vikten av en bro mellan hemmet och skolan. Barnen upplever kunskapandet hemma 

som mer behövligt om bron mellan hemmet och förskolan förtydligas (2009:137). Det är av 

vikt att barnen får ta med sina intressen hemifrån (2009:73). Även kunskapen på förskolan 

skall komma väl till hands hemma. Kunskap skall inte enbart vara användbar inom ett 

speciellt kunskapsområde. Pedagogerna i min undersökning arbetar och strävar efter ett 

kunskapande som skall lägga en grund för kommande utmaningar i livet. Barn som får 

samtala kring ett ämne de har stor kunskap kring ökar sin fonologiska och språkliga 

medvetenhet (2009:40). Dock skall språkbruket utmanana barnet, annars sker ingen 

utveckling i större utsträckning. 

 

Min fråga löd som följer: Hur väljer ni litteraturen till högläsningen?  

Alla pedagogerna gav likartade svar. De väljer böcker genom teman, barnens intressen och 

vissa böcker får barnen och pedagogerna välja för att de helt enkelt ser intressanta ut. Alla 

barnen får vid minst ett tillfälle följa med till biblioteket och välja böcker, där får de stöttning 

i vilka böcker som verkar lämpliga. Ofta kan barnen välja böcker som riktar sig till äldre, t.ex. 

sagan om ringen. Två avdelningar nämnde att barnen får ta med böcker hemifrån. 

Detta menar jag stämmer med läroplanens (Lpfö98:11 f.) formuleringar där följande 

uttrycks: 

 Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit 

till den egna förmågan. 

 Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga.  

 Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll. 
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Enligt min tolkning arbetar alltså pedagogerna i enlighet med såväl forskning som 

styrdokument.  

 

6.2.3. Inofficiella observationer – tolkning av materiel 

 

Pedagogerna genomför observationer, analyserar dessa och genomför aktiviteter och läser 

böcker som därefter anpassas till barnens intressen och literacy. De låter barnen välja litteratur 

och observerar sedan barnen i samspel med varandra i en pedagogisk aktivitet eller under en 

aktivitet som barnen själva genomför. De diskuterar och talar om böckerna innan, under och 

efter högläsning. Chambers, Fast, Taguchi och Åberg samt Liberg tar upp vikten av 

bearbetning av litteratur och vikten av en experimenterande förskola.  

Genom de inofficiella observationerna finns möjligheten för en vidareutveckling av 

avdelningens miljö samt miljöns inbjudan till kunskapande. Enligt Åberg och Taguchi 

(2009:9) finns det behov av olika intressegrupper samt att samtliga barn inte har samma 

intressen. Reggio Emilia-pedagogik står för konstant förändring i barnens riktning (a.a.98). 

Det är problematiskt att tillgodose alla barnens behov, dock finns det barn på avdelningen 

med redan befintlig kunskap. Genom en inkluderande och sociokulturell syn är det till en 

fördel. Persson (2009:35) menar att inkludering under de förutsättningarna är givande för 

både det kompetenta och det mindre kompetenta barnet (Säljö, 2005). 

Barn blir oftast informellt presenterade för läsande och skrivande på förskolan eller i 

hemmet (Liberg, 2009:30). En litterär upplevelse är inte enbart litteraturens innehåll.Utanäven 

en bild av hur en kompetent läsarebeter sig. Kvaliteten på boksamtalen och kvaliteten på 

miljön de befinner sig i är även det avgörande för att barn skall imitera en van läsare 

(Chambers, 1993:12).  

Min fråga löd som följer: Hur märker ni att barnen har förstått innehållet eller innebörden i 

boken/böckerna ni läser?  

Barnen återberättar historien och de ser innebörden och innehållet av bilderna i litteraturen. 

De börjar pre-läsa själva, barnens aktiviteter under läsningen(t.ex. frågor), kroppsspråk, 

”läser” sagor för varandra (alt. Ingen publik alls), läsaren är fokuserad, läser för dockorna 

hemma, vikten av upprepad läsning. 



17 
 

Pedagogerna uppfattar även barnens delaktighet i högläsningen när de läser pekböcker 

genom att barnen pekar och upprepar eller försöker upprepa ordet för figuren på bilden. 

Ibland efterfrågas sagopåsar eller sagolådor, där finns figurer och artefakter för en fortsatt lek 

med sagan. De flesta pedagogerna uppmärksammar barnens lek och dess innehåll, oftast 

kommer även respons hemifrån där leken kan tagit plats istället.  

 

Läroplanen (Lpfö98:14) säger följande: 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner. 

Reflektionerna kring pedagogernas arbete är att de arbetar efter teorier och forskning samt 

styrdokumenten. Men inofficiella observationer ersätter inte officiella observationer. 

 

6.2.4. Muntlig bearbetning av litteratur 

 

Pedagogerna samtalar kring böckerna, både innan, efter samt under högläsningen. Det ökar 

barnens fonologiska medvetenhet, utökar ordförrådet, de lär sig turtagning och lär sig att 

uttrycka sig verbalt. Den fonologiska utvecklingen genom samtal är något som Liberg tar upp. 

Om barnet utmanas tala och tänka genom att svara på frågor kommer den fonologiska 

medvetenheten öka och det situationsberoende språket utökas för att sedan kunna används vid 

fler tillfällen än bara på förskolan. En bra språklig grund bereder vägen för ett rikare 

framtidaskriftspråk. 

Bearbetning av litteratur är enligt pedagogerna att kunna återberätta, sjunga, dramatisera, 

måla, bygga, utställning för föräldrarna, förklara dilemman så att litteraturens betydelse, språk 

och förståelse för bokens innehåll förstärks. Bearbetning är även tema rum, använda bilder 

och sagopåsar för ett förenklat återberättande av berättelsen. Elva av tretton pedagoger hade 

aldrig hört talas om ordet boksamtal. Dock uppger alla pedagogerna boksamtal som en del av 

sin bearbetning, men de använder inte ordet boksamtal. Elva avdelningar uppger att de har 

högläsning för alla barnen fem dagar i veckan, två avdelningar uppger att de enbart har en. På 

småbarnsavdelningar får alla barnen vara delaktiga i högläsning varje dag. 

 

Liberg (2009) tar även upp preläsande och preskrivande. Samtalen efter högläsningen ger liv 
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åt texterna, sätter tankarna i rörelse och ger texten en mental bild. En god fonologisk 

medvetenhet ökar barnens chanser att kunna börja läsa och skriva tidigt (2009:22). Om barnen 

får en medvetenhet om språkljuden och bokstävernas former innan de börjar skolan kommer 

deras möjlighet att ”knäcka läskoden” att öka avsevärt (2009:22). 

Om barn får ta del av böcker, bokläsning, högläsning och andra typer av aktivt deltagande i 

texter kommer ett ökat intresse för bokstäver.  

Läroplanen(Lpfö98:9 f.) säger följande: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i 

grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, 

ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. 

När det gäller min tolkning kring pedagogernas arbete så arbetar de inte enbart efter teorier 

och forskning utan även efter styrdokumenten. 

 

6.2.5. Estetisk bearbetning 

 

Alla pedagogerna i min undersökning uppger att de genom estetiska arbetssätt bearbetar 

viss litteratur som de har läst på deras avdelning. Det handlar om mer än bara skapande 

genom skapande med händerna. Det handlar även om drama och teater. Nordström(2005) tar 

upp de estetiska lärprocesserna som ett av de största kunskapsområdena som finns för barn. 

Det är inte enbart kunskapsutvecklande genom färger och form utan även utvecklande för 

fantasin. 

Nordström (2005:15–16) menar att med hjälp av sagor, musik och poesi är 

lärandesituationerna och fantasiutvecklingen oändlig. Under de skapande aktiviteterna som 

genomförs är barnen själva kunskaparen i en kunskapande miljö (2005:25). En 

lärandesituation tar plats där barnet vill att det ska ta plats. Kunskapen kommer efteråt. 
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Läroplanen (Lpfö98:10) säger följande: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner. 

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 dessa. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 

att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 

rörelse, sång och musik, dans och drama. 

Jag anser att det är tydligt att pedagogernas arbete grundas i både teorier och forskning, 

samt även styrdokumenten.  

 

6.2.6. Tillgodose barnens intressen 

 

Pedagogerna har även uppgett att barnen delvis får välja böcker till högläsningen någon 

uppgav att de även får ta med sig böcker hemifrån. Flera avdelningar uppgav även att barnen, 

efter högläsningen, tar över boken och preläser. Barnens intresse för böckerna ökar avsevärt 

om de får vara delaktiga i valet av litteratur. Chambers (1993) tar upp behovet av en bra miljö 

för litteraturintresserade barn. Det handlar om hur böckerna visas upp på ett inbjudande och 

intressegivande sätt. Vid tidigare biblioteksbesök har barnen blivit presenterade för böckerna 

så som Wedenmark tar upp (På tal om böcker, 2005). De får ett blandat intryck och får själva 

välja böcker som verkar mer intressanta eller roliga. 

Det som pedagogerna upplever som positivt med boksamtal är hur deras fokus ligger på 

varje individ, alla får en möjlighet att uttrycka sig. Bokens syfte lyfts fram på ett sätt som kan 

vinklas fördelaktigt efter barnens villkor. De får möjligheten att känna sig som en del av 

gruppen och det bjuder in till lek med kamrater de inte brukar leka med. Alla pedagogerna 

uppgav upplevelsen av ett utökat ordförråd i samband med frekventa boksamtal. 

Man väljer böcker genom teman, barnens intressen och vissa böcker får barnen och 

pedagogerna välja för att de helt enkelt ser intressanta ut. Alla barnen får vid minst ett tillfälle 

följa med till biblioteket och välja böcker, där får de stöttning i vilka böcker som verkar 

lämpliga. Två avdelningar nämnde att barnen får ta med böcker hemifrån. 
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Läroplanen (Lpfö98:10) säger följande: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktioner. 

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 dessa. 

Jag har uppmärksammat pedagogernas arbete kring barnens intressen och har därför gjort 

tolkningen att pedagogerna inte enbart arbetar efter forskning och teorier utan även efter 

styrdokumenten. De väljer att göra barnen intresserade av skriftspråket genom barnens 

intressen. 

6.2.7. Inkluderande synsätt 

 

Alla avdelningarna har använt sig av ett inkluderande synsätt under både högläsning och 

bearbetning. De flesta barnen får alltid delta vid minst en högläsning i veckan. Två 

avdelningar uppger att enbart de äldre barnen får en litterär upplevelse varje dag.  

Persson (2009) och Sandberg (2009) tar upp en inkludering där alla barnen är en viktig del 

av barnens sociala och språkliga utveckling. Persson (2009:35) vinklar synen så att en 

exkludering inte nödvändigtvis behöver vara negativ, alla elever och barn får en helt 

individualiserad utbildning som helt är skräddarsydd efter deras eget behov och önskemål 

(2009:127). Sandberg (2009:56) menar att gruppen är det som är mest utvecklande för barn. 

De som inte har en lika god språkutveckling som de andra barnen i gruppen får hjälp av de 

andra barnen i sin språkutveckling. Där är även en bild (2009:60) på hur en god 

språkutveckling resulterar i ett skriftspråk (med vissa undantag för nedsättningar så som 

dyslexi). 

Vad pedagogerna har upplevt kring boksamtal är att de är enklare att genomföra med äldre 

barn. De får höra barnens egna tankar, deras funderingar och upplevelser och om man 

använder en mindre grupp kan alla få prata fritt utan att känna sig hindrade av gruppen. De 

förstår syftet med boken på ett helt annat sätt och de får föra ett samtal kring den. De har även 

upplevt boksamtal som en social träning, tala, lyssna och vänta på sin tur. 

Fast (2009:140) tar upp behovet av att alla barn skall bli hörda och känna hur deras 

kunskap väger lika tungt som alla andras. I den sociokulturella utgångspunkten finns alltid 

någon mer kompetent som relaterar till bro-byggandet mellan hemmet och skolan. För en 

fullbordad muntlig bearbetning skall barnens tankar och funderingar ha betydelse. Chambers 
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(1993) tar upp det och relaterar till noga utvald litteratur på en förskoleavdelning, rätt 

litteratur bjuder in till samtal kring litteraturen. 

Läroplanen, Lpfö98, säger följande: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i 

grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler, (2010:9). 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

– får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,  

– ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 

gruppen,  

– stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling, 

Pedagogerna arbetar inte enbart efter forskning och teorier utan även efter styrdokumenten, 

enligt min tolkning. 

6.3 Sammanfattning 
 

Min slutsats generellt är att pedagogerna i min undersökning arbetar enligt gällande forskning 

och teorier. Alla pedagogerna uppgav att de bearbetar böcker muntligt och estetiskt. De 

arbetar även enligt styrdokumenten gällande förskolan. 

6.4. Resultatdiskussion 
 

Då det inte finns någon litteratur om hur verksamma pedagoger arbetar efter litteratur och 

gällande forskning och teorier. Därför kommer resultatdiskussionen bestå av diskussion kring 

min tolkning av insamlat materiel. 

Jag uppmärksammade pedagogernas medvetenhet kring det sociokulturella perspektivet. 

De hade alla hört talas om Roger Säljö (2000) och hans syn på det sociokulturella 

perspektivet. Dvs. Säljö (2005:20 f.) menar att människan är en social varelse som lär sig i 

samarbete med andra. Alla individer har lärt sig i situationer och kan därför dela med sig av 

kunskaperna i andra situationer. Säljö menar att gemensam bearbetning främjar lärandet 

genom att fler reflektioner och tankar kompletterar varandra. Vilket betyder att boksamtal, 

dvs. muntlig bearbetning i grupp, kan främja lärande enligt Säljö. 
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Jag uppmärksammade pedagogernas medvetenhet kring det tidiga kunskapande barnet. 

Mina återkopplingar till litteraturen visar att pedagogernas genomförande av aktiviteter och 

övriga bearbetningar tydligt anpassas efter barnens tidiga kunskapande. Fokus ligger på 

barnens intressen och deras individuella utveckling samt deras förmåga att utvecklas 

tillsammans med gruppen (Liberg, 2009). Pedagogernas medvetenhet om lärandet i gruppen 

samt individens utveckling i gruppen gör deras arbete mer synligt. De observerar informellt 

barnens utveckling i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Preskrivande och preläsande är 

aktiviteter som prioriteras och uppmuntras på förskolorna. 

Pedagogernas flexibla arbete kring barnens intressen ökar barnens intresse för ett 

kunskapande i förskolans miljö. Då miljöerna utformas efter barnens intressen ökar 

möjligheterna för ett gemensamt kunskapande mellan pedagoger och barn. Barn har olika 

specifika intressen, dessa tillgodoses genom enskilda aktiviteter med varje barn. Barnen 

utökar sin situationsberoende literacy till ytterligare ett område. Då förskolan och hemmet är 

en stor del av förskolebarnens liv är en sammanlänkning av dessa områden av vikt. 

Kvaliteten på högläsningen beror på hur bearbetning av litteraturen läggs upp på de 

förskolor som deltagit i min undersökning. Om bearbetningen är utformad efter barnens 

tankar kring litteraturen kommer de finna ett större intresse av att delta i aktiviteterna. Vilket 

pedagogerna är väldigt noga att inkludera i sin pedagogiska planering. Barnens tankar lyfts 

fram under boksamtalen där de kan ställa frågor, göra påståenden samt tolka berättelsen. 

Min tolkning av det insamlade materielet tog plats direkt under intervjun. Dvs. jag 

diskuterade deras svar på frågorna direkt under intervjun för att verifiera min tolkning av 

svaren. De fick antingen omformulera sig så de tyckte att min tolkning av deras svar var så 

som de uppgav eller behålla angivet svar då min tolkning var enligt deras mening korrekt. 

Mitt resultat på undersökningen är på så vis grundat i svar som pedagogerna själva har 

angivit. Sammanställningen av insamlad materiel är mer påverkad av mig på så sätt att den 

skall sammanställas. Dock har min uppfattning av pedagogernas svar varit det som uppgivits, 

dvs. att det kan finnas personlig värdering i sammanställningen. Att hålla en professionell 

inställning till arbetet har varit min mening. Menat att en personlig påverkan inte har varit 

önskvärd från min sida.  
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7. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer metoddiskussion och avslutande reflektion. 

 

7.1. Metoddiskussion 

7.1.1. Reliabilitet 

 

Jag anser att reliabiliteten för undersökningen är hög. Jag har använt mig av ett stort utbud 

av förskoleavdelningar, de har befunnit sig på olika orter och de har haft inriktningar mot 

olika åldrar. Under min intervju som varit semistrukturerad har jag frågat om de känt sig 

nöjda med mina anteckningar som skall utgöra deras svar på mina frågor. 

Svaren på mina frågor har varit helt oberoende av varandra och pedagogerna har inte 

kunnat läsa igenom formulären för att sedan svara. Jag har hållit pedagogerna till frågan och 

om det har behövts har jag kunnat formulera om frågan på plats (beträffande fråga 7 samt 8, 

se punkt 5.2. samt bilaga 1). Jag har även frågor som skulle kunna tolkas på två olika sätt, 

men som i grund och botten är samma fråga för att just öka reliabiliteten. Både pedagogerna 

och jag har varit positivt inställda till frågorna och till längden på intervjuerna.  

Vad som kan påverka tillförlitligheten är att pedagogerna inte i någon större utsträckning 

kunde förbereda sig på vad intervjun skulle innehålla. Jag informerade vid första kontakten att 

det skulle handla om litteratur, dock inte i vilken utsträckning eller vilka frågor. 

 

7.1.2 Validitet 

 

Jag hade för avseende att se om och hur pedagogerna bearbetade böckerna med barnenoch 

om det finns något glapp gentemot teorier och forskning. Detta anser jag är mätbart via en 

semistrukturerad intervju. Att jag har intervjuat personal på så pass många avdelningar stärker 

validiteten men jag kan naturligtvis inte göra anspråk på att ha kommit fram till något 

generellt om svensk förskola. 

I mitt arbete finns även en validitet för pedagogerna genom att de kommer att se sitt arbete 

i relation till teori och forskning.  
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7.2. Avslutande reflektion 
 

Under studien uppmärksammade jag hur pedagogerna arbetade enligt tidsenlig forskning. 

Deras teman skapar en röd tråd som genomsyrar hela deras verksamhet och ger barnen en 

möjlighet att reflektera över vad de gör. Pedagogernas tankar bakom aktiviteterna efterföljer 

kraven styrdokumenten har. 

Pedagogerna arbetar dock enligt litteraturen utan en uttalad medvetenhet. De tycks inte ha  

en medvetenhet om de facklitterära uttrycken som kan tillämpas. Den pedagogik som tar plats 

på avdelningarna kommer naturligt och pedagogernas utveckling av sina egna tankebanor 

kommer även den naturligt i samband med en kritisk granskning av sig själv. Pedagogerna 

utvecklar sitt eget tänkande och utformar lokalerna efter barnens intressen, en så kallad 

Reggio Emilia-pedagogik.  Så som jag tolkar pedagogernas intervjusvar finns det en väl 

fungerande praktik som visar sig stämma väl med teorier och styrdokument. 

Min uppfattning kring påståendet angående ett eventuellt glapp mellan pedagoger och 

teorier/litteratur är att det är otydligt. Pedagogerna tillämpar pedagogiken vilket står i 

teorierna och litteraturen, dock använder de inte facktermer för att styrka sin egen 

professionalitet. Glappet mellan litteraturen samt teorierna är de verbala uttrycken, inte själva 

verksamheten. 
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Bilaga 1 

 

Avdelning: __________________        Område: ___________________  

1 Vad är bearbetning av litteratur enligt dig? (Kvalitativ) 

Svar:_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2 Bearbetar ni böcker som ni läser på förskolan? (Kvantitiv) 

Ja/Nej 

 

3 Hur bearbetar ni böckerna på er avdelning? 

Svar: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 Hur frekvent tar högläsning plats där majoriteten av barnen är närvarande? (Kvantitiv) 

1 ggr/vecka 5 ggr/vecka Varannan vecka Aldrig 
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5 Hur väljer ni litteraturen till högläsningen? (Både på t.ex. biblioteket och i bokstället på förskolan) 

(kvalitativ) 

Svar: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Hur märker ni att barnen har förstått innehållet eller innebörden i boken/böckerna ni läser? 

(kvalitativ) 

Svar: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Har ni hört talas om eller använt dig av boksamtal? (Kvantitiv) 

Ja/Nej 

 

8. Det du hört om eller upplevt boksamtal, har det varit positivt eller negativt? (Kvantitiv)   

Positiv/negativ 
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9. Vad har du hört eller upplevt? (kvalitativ) 

Svar: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

Information om avdelningarna: 

1. 1-3 årsavdelning 

2. 1-3 årsavdelning 

3. 4-5 årsavdelning 

4. 1-3 årsavdelning 

5. 1-3 årsavdelning 

6. 4-5 årsavdelning 

7. 1-5 årsavdelning 

8. 1-3 årsavdelning 

9. 1-3 årsavdelning 

10. 1-3 årsavdelning 

11. 4-5 årsavdelning 

12. 4-5 årsavdelning 

13. 1-3 årsavdelning 

 

Svaren på fråga ett: Vad är bearbetning av litteratur enl. dig/er? 

1.  Kunna återberätta, sjunga, dramatisera, måla, bygga, utställning för föräldrarna. 

2. Teater, prata om boken, måla, bearbeta dilemman (t.ex. Max boll) 

3. Genom att förstärka litteraturens betydelse, språk och förståelse för bokens innehåll. 

4. Läsa, samtal efter högläsning, dramatisering, sång och bild. 

5. Litterär upplevelse, teman t.ex. pippi, tema-rum, pippi kommer och hälsar på. 

Uppgifter från läroplanen som knyter an till givet tema. Uppmanar till kreativitet och 

experiment genom böckerna. 

6. Kunna återberätta vad man har läst, tema arbete, drama. 

7. Pratar om boken efteråt, dramatiserar, läser om sagan igen, sagopåsar/sagolådor, 

teater, sång, rita/måla, dockteater, pyssla/estetiskt arbete. 

8. Sagostund, använda bilder, sagopåsar, berättar om bilderna, använda böcker som ger 

intresse för bilderna, teman, rytmik, drama, sång, lekar, skapande/estetiskt arbete. 

9. Fokus på samtalet efter högläsning för att fånga barnen i deras tankar just då, drama, 

teater, teman, måla, måla till musik, sång, sagolådor/sagopåsar, följdfrågor under 

högläsningen, visa filmer baserat på böckerna (Disney-filmer t.ex.). 
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10. Använda sig av BRUK, teman efter boken, barnen får återberätta, vidare diskussioner 

efter högläsningen, analyser/frågor. 

11. Högläsning, barnen får återberätta historien, ta med egen bok och berätta, drama, sång. 

12. Läser böckerna, reflekterar efter högläsningen – tillsammans med barnen, barnen 

återberättar historien, knyta an till verkligheten, drama, rekvisita, gymnastik, musikal, 

skapande, måla/rita, läsupplevelse. 

13. Pedagogerna ville svara olika: 

a. Bearbetning är när jag har valt en bok och diskuterar efteråt. Målar, 

dramatiserar, matematik och sång! 

b. Bearbetning är så tidigt som en diskussion kring boken, även det andra! Men 

det är viktigt att man lyfter innehållet i boken. 

 

 

Fråga 2: Bearbetar ni böcker som ni läser på förskolan? 

Ja: 12 avdelningar  

Nej: 1 avdelning 

Fråga 3: Hur bearbetar ni böckerna på er avdelning? 

Alla avdelningarna hänvisade till sitt svar på fråga ett. 

 

Fråga 4: Hur frekvent tar högläsning plats där majoriteten av barnen är närvarande? 

1 gång/vecka  2 Avdelningar 

 5 gånger/vecka 11 Avdelningar 

 14 dagars mellanrum 0 Avdelningar 

 Aldrig  0 Avdelningar 

Fråga 5: Hur väljer ni litteraturen till högläsningen? (Både på t.ex. biblioteket och i bokstället 

på förskolan) (kvalitativ) 

Alla pedagogerna gav samma svar. De väljer böcker genom teman, barnens intressen 

och vissa böcker får barnen och pedagogerna välja för att de helt enkelt ser intressanta 

ut. Alla barnen får vid minst ett tillfälle följa med till biblioteket och välja böcker, där 

får de stöttning i vilka böcker som verkar lämpliga. Två avdelningar nämnde att 

barnen får ta med böcker hemifrån. 

 

Fråga 6: Hur märker ni att barnen har förstått innehållet eller innebörden i boken/böckerna ni 

läser? (kvalitativ) 
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1. Barnen återberättar historien, le ”läser” bilderna. De kan svara på frågor under och 

efter högläsning. 

2. När man läser ur pekböcker så pekar dem och upprepar eller försöker upprepa ordet 

för figuren på bilden. När de tar med bilder och böcker hemifrån. 

3. När de börjar pre-läsa själva, barnens aktiviteter under läsningen, kroppsspråk, ”läser” 

sagor för varandra (alt. Ingen publik alls), läsaren är fokuserad, läser för dockorna 

hemma, vikten av upprepad läsning. 

4. Genom återkoppling, vidare frågor 

5. När vi har sagopåsarna/lådorna gestaltar de själva och berättar med figurerna och 

samtal/återkoppling med föräldrarna. 

6. När de börjar leka/dramatisera spontant 

7. Leker, frågar, samtalar, påståenden, tankar 

8. Barnen fortsätter själva och sjunger vissa sagor (t.ex. litet hus vid skogens slut) och 

kommenterar mellan varandra, kroppsspråket under högläsningen. 

9. Återberättar, följdfrågor, hemifrån, genom leken. 

10. Samtal efteråt, visar mer intresse för böckerna än tidigare, ber om boken efter 

högläsningen, kroppsuttryck. 

11. Samtala efteråt och de får återberätta historien. 

12. Via återberättande, svarar på frågor under högläsningen ”vad tror du händer nu?”, 

ställa frågor kring ord i berättelsen (t.ex. objektens namn skiftnyckel osv.), förklara via 

varandra, barnen använder de nya orden. 

13. Märker i samspel med varandra i leken, kommentarer, samtal om boken, återberättar 

kapitlet.  

 

Fråga 7: 7. Har ni hört talas om eller använt dig av boksamtal? (Kvantitiv)  

Frågan omgjord till: Har du hört talas om boksamtal? 

Ja 3  

Nej 10 

 

Fråga 8: Det du hört om eller upplevt boksamtal, har det varit positivt eller negativt? 

(Kvantitiv)   

Positiv 11 

Negativ 0 
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Oanvändbart svar 2 

 

Fråga 9: Vad har du hört eller upplevt? (kvalitativ) 

Frågan omgjord till: Vad har du upplevt som positivt om boksamtal? 

1. Höra barnens egna tankar, deras funderingar och upplevelser, om man använder en 

mindre grupp kan alla få prata fritt utan att känna sig hindrade av gruppen. 

2. De förstår poängen i boken på ett helt annat sätt och de får föra ett samtal kring det. 

Med 5-åringar var det lättare, men de små förstår med om man tar det mer på deras 

plan. 

3. Man använder det ibland vid vissa typer av böcker, t.ex. max boll. Man hjälper barnen 

i sitt språkbruk och utökar deras språk och ordförråd.  

4. Social träning: tala & lyssna, öva på läsförståelse. Ett barn lär sig mer i grupp, 

gruppens betydelse för barnens förståelse av boken. Tema-arbeten där alla gör samma 

sak är av vikt. 

5. Jag får en uppfattning av vad barnen har uppfattat. 

6. Man kan ta upp händelser från boken, om man haft olika uppfattningar av vad som 

hände, vad som är rätt och fel i dilemmaböcker. Mer djupa samtal efteråt. 

7. Positivt att arbeta med en bok, men ibland fokuserar man på andra saker i 

verksamheten. Bearbetningen av böcker, medvetet, kan hända väldigt sällan. Ibland 

behöver barnen bara höra en bok. 

8. Språkutveckling, skriv och läsande, uttryck, pre-läs och – skriv. 

9. Vi använder det själva. Man har inte fått det via någon annan. Det faller naturligt efter 

utbildningen och man får feedback via biblioteket. 

10. Feedback om barnen förstått boken, sensmoralen från boken. 

11. Positivt är återkopplingen, om de har förstått frågorna eller innehållet i boken. 

12. Man får en annan kontakt/samtal/dialog, turtagning, ordförråd, man lyfter barnens 

frågor. 

13. Utvecklar ordförrådet, lättare att komma ihåg boken, utvecklar tankar och åsikter, 

knyter an till sig själv, mer när de börjar bli lite äldre. 
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