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Abstract 

Syftet med denna studie var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv studera 

vilket samspel som möjliggörs i boksamtalet samt hur pedagog och barn 

använder sig av boken och bilden i detta samspel. I vår studie intog vi ett 

aktionsforskande förhållningssätt och iscensatte boksamtal som dokumenteras 

med hjälp av videoinspelning. Totalt producerades cirka två timmars empirisk 

data som bearbetades med hjälp av interaktionsanalys. Vi använde oss av 

begreppen samspel, verktyg, handlingar, kommunikation och kontext för att 

förstå det som synliggjordes i vår empiri. Det framkom fyra återkommande 

teman: Boken och bilden som verktyg för- samspel, lärande-, återberättande- 

och kommunikation. Vår övergripande slutsats utifrån vår empiri är att hur 

pedagoger och barn använder sig av bok och bilder har betydelse för vilken 

kommunikation samt vilket samspel som möjliggörs och sker i samband med 

boksamtal. 

 

Nyckelord: Boksamtal, bok, bild, sociokulturellt perspektiv, samspel, verbal 

kommunikation, ickeverbal kommunikation, aktionsforskning.  
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1. Inledning 
 

Kommittén för svenska språket belyser vikten av att människan skapar goda läs- och skriv 

kunskaper. Vidare menar de att denna kunskapsutveckling bör påbörjas redan i förskolan för 

att barn på så sätt ska erbjudas möjlighet att förberedas inför samhällets krav (SOU 2002:27).   

En nyfikenhet till den litterära världen och ett livslångt läsande och skrivande menar Liberg 

(2006) och Jönsson (2009) till stor del skapas genom att barn, i gemensamma upplevelser, får 

ta del av litterära texter. Svensson (2009) framhåller barnlitteraturens centrala roll i barns 

första möte med den litterära världen och Fast (2008) menar att barns attityder till att läsa och 

skriva är en konsekvens av kvalitén i detta möte. 

     Resultat i PIRLS (2011) tyder på en försämring i svenska elevers ordförståelse och vidare 

tyder resultat på att elever sällan erbjuds ett varierat textmöte och att samtal kring texter sällan 

förekommer i skolans verksamhet.  I resultaten framkommer det även att de elever som 

presterade sämst i undersökningen uttryckte en negativ inställning till att läsa och skriva 

(ibid). 

     Vi har genom vår utbildning tagit del av både litteratur och forskning som lyfter fram 

boksamtalet som en effektiv strategi för att utveckla barns läs- och skrivlärande. I tidigare 

forskning lyfter man bland annat fram resultat som framhåller att barn inte utvecklar en 

nyfikenhet och ett intresse för den litterära världen enbart genom att bli lästa för. Resultat i 

olika studier tyder på att det är genom att praktisera högläsning kontinuerligt och genom att 

föra djupa dialoger tillsammans med barnen som förutsättningar för att utveckla en nyfikenhet 

och ett intresse möjliggörs (Lennox, 2013, Pantaleo, 2007). Vidare framhåller Svensson 

(2009) Chan, Juan & Foon (2008) och Pantaleo (2007) att man genom ett medvetet bokval 

och en lyhördhet till barns intresse i samband med boksamtal skapar möjligheter för att 

tillsammans med barnen föra djupa dialoger.  

     Resultat i tidigare forskning uppmärksammar även ett samband mellan den litterära miljön 

och de attityder som barn utvecklar till den litterära världen, samt vilka möjligheter till 

lärande som erbjuds.  Guo, Kaderavek, Piasta, Justice och McGintys (2011) och Cunnigham 

(2008) framhåller att kvalitén på läs- och skrivlärandet och den litterära miljön är den 

överordnade och viktigaste delen i barns skrivutveckling samt att barn som ingår i bristande 

litterära miljöer är mer negativa till att läsa och skriva.  

     Stor del av den forskning som behandlar området boksamtal fokuserar främst på 
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boksamtalets hur, vad och varför samt lyfter boksamtalens positiva effekter i barns läs- och 

skrivlärande. Vi har dock i en del av de resultat som vi tagit del av, utifrån pedagogens 

perspektiv, kunnat ana en viss svårighet med att genomföra ett boksamtal. Bland annat tyder 

resultat i Pantaleos (2007) studie på att man i boksamtalet kan gå miste om barns tankar och 

frågeställningar om man som pedagog tar för stor plats och pratar för mycket under 

boksamtalet.  

     Vilken kommunikation som möjliggörs utifrån hur man som pedagog kommunicerar i 

boksamtalet synliggörs även i Eckeskogs (2013) och Norlin (2013) studie. Om 

kommunikationen och de frågor som ställs i boksamtalet speglade pedagogens intresse 

förekom sällan direkta diskussioner eller djupa dialoger. Vidare menar Kindle (2013) att 

barns förutsättningar till lärande i samband med boksamtal är en konsekvens av pedagogers 

attityder till högläsning. Pedagoger som ser högläsning som en del av barns lärprocesser 

skapar i större utsträckning förutsättningar för att utveckla ordförståelse, jämfört med 

pedagoger som ser högläsning som en övergångsaktivitet (ibid). Dessa argument menar vi kan 

problematiseras med de resultat som framkom i Broström, Johansson, Sandberg och Frøkjær 

(2012) studie där man undersökte svenska och danska förskollärares syn på barns 

lärprocesser. I resultaten framkom det att i förhållande till aktiviteter såsom fri lek, aktiviteter 

utifrån barns intressen och initiativ, samt aktiviteter som bidrar till sociala kompetenser 

rankades högläsning lågt relaterat till barns lärprocesser.  Vidare tyder resultat i flertalet 

studier på att pedagoger uttrycker liten förtrogenhet till boksamtal som metod för att stötta 

barns läs- och skrivlärande i samband med högläsning (Silverman, Crandell och Carlis, 2013, 

Kindle, 2009, 2010). 

     Vi upplever en problematik med att aktuell forskning framhåller högläsning och boksamtal 

som betydande verktyg för att stötta barns läs- och skrivlärande samtidigt som man i andra 

aktuella studier synliggör att pedagoger uttrycker liten förtrogenhet till dessa strategier. Detta 

menar vi kan problematiseras ytterligare med att förskollärarstudenter beskriver att de har 

uppmärksammat att högläsning och boksamtal sällan observerats under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (Svensson, 2011). Att högläsning och boksamtal sällan är 

en del av den planerade verksamheten är även något vi observerat i samband med vår 

verksamhetsförlagda utbildning och med utgångspunkt i detta tolkar vi det som att det råder 

en diskrepans mellan teori och praktik. 

Vi tolkar det som att tidigare forskning främst intresserat sig för det lärande som sker, eller 

inte sker.  Vi har dock inte lyckats finna någon forskning vars huvudsyfte är att undersöka vad 

som sker i samspelet samt vilket samspel som möjliggörs mellan pedagog, bok, bild och barn i 
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samband med boksamtal. 

 

1.1 Syfte  

Vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv och vi ser därför lärande som något som 

sker i ett samspel. Med utgångspunkt i detta är vi nyfikna på vilket samspel som möjliggörs 

mellan pedagog, bok, bild och barn i samband med boksamtal. Vi vill studera hur pedagog 

och barn använder sig av boken och bilderna samt hur pedagog och barn kommunicerar med 

varandra i boksamtalet och vad som förmedlas i denna kommunikation.  

     Vår förhoppning med vår studie är att utveckla en förståelse för det samspel som skapas 

mellan pedagog, bok, bild och barn. Vi menar att vår studie är värdefull för både forskning 

och verksamma pedagoger då man genom att undersöka det samspel som möjliggörs i 

boksamtalet kan ges möjligheten att utveckla en förståelse för hur boksamtalet kan ta sig 

uttryck i praktiken. Den är även värdefull då vi upplever att forskning inom detta område är 

begränsad. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Vilket samspel mellan pedagog, bok, bild och barn möjliggörs i samband med boksamtalet? 

2. Hur använder sig pedagog och barn av boken och bilderna i boksamtalet? 

3. Hur kommunicerar pedagog och barn med stöd av boken och bilderna och vad förmedlas i 

denna kommunikation? 

 

Vi vill söka svar på våra frågor genom att iscensätta boksamtal på två förskolor och utifrån 

videoinspelningar analysera det samspel som sker mellan pedagog, bok, bild och barn. Vilken 

form av boksamtal vi använder oss av i vår studie beskriver vi under rubrik 6.3, Boksamtal. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Som teoretiskutgångspunkt i vår studie har vi det sociokulturella perspektivet. Centralt inom 

detta perspektiv är samspel och kommunikation, både socialt och kulturellt (Säljö, 2011). Vi 

ser detta perspektiv som relevant till vår studie då vi ser samspel och kommunikation som 

viktiga förutsättningar för att kunna genomföra ett boksamtal. 
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4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet använder man sig av begreppet redskap. Dessa redskap 

kan delas in i två grupper, intellektuella och materiella (Säljö, 2011). Materiella redskap 

benämns ofta verktyg och är redskap som skapats av människan för att lösa fysiska och 

intellektuella problem. I dessa verktyg, som fungerar som ett stöd för lärande och utveckling, 

finns inbyggda mänskliga kunskaper, insikter, begrepp och sociala regler (Säljö, 2011).      

Grundläggande inom det sociokulturella perspektivet är att studera hur människan med stöd 

av olika verktyg lär och fungerar i sociala praktiker (Säljö, 2011). Om man enbart studerar det 

kognitiva, det som sker inom individen, går man miste om det lärande och tänkande som sker 

i samspelet mellan andra människor och verktyg. Intressant är därför att studera vad som sker 

i samspelet mellan olika människor och mellan människan och verktyg (Jakobsson, 2012).  

     Språket är ett system som är viktigt i kommunikationen som är en mänsklig verksamhet 

och aktivitet (Säljö, 2011). Språket är ett intellektuellt redskap för handling och utifrån vår 

tolkning är texter, bilder och böcker verktyg som används för att kommunicera språket.  

Verktyg är producerade för speciella syften och verkligheten förmedlas genom de verktyg 

som finns i vår vardag (Säljö, 2011). Genom att använda redskapen skrift och bild erbjuds 

människan helt andra förutsättningar för lärande och kommunikation än vad som erbjuds 

genom enbart verbal kommunikation. Vad som är skiljer skriften från den verbala 

kommunikationen är att den är bestående och att det inte finns några gränser för hur mycket 

information som kan dokumenteras. Genom skrift blir informationen även allmänt tillgänglig. 

     Människan handlar alltid utifrån den kontext, alltså den situation hon befinner sig i, och 

Säljö (2011) framhåller att kärnpunkten inom det sociokulturella perspektivet är att försöka 

förstå relationen mellan sammanhanget och individuella handlingar. För att utveckla en 

förståelse för detta är man intresserad av vilka handlingar som skapas i den aktuella kontexten 

samt att studera både det sociala- och det materiella samspelet. Man studerar vilka handlingar 

som skapas av det aktuella sammanhanget samt vad som sker i samspelet mellan olika 

människor och vad som sker i samspelet mellan människa och verktyg.  

     Det är även intressant att studera vad människan gör med språket i olika kontexter och 

analysera vad det är människan vill kommunicera med den kommunikation som förs. 

4.2 Begrepp 

Begreppen verktyg, samspel, handling, kommunikation och kontext är relevanta i vår studie då 

vi vill undersöka vad som sker i samspelet mellan pedagog, bok, bild och barn i samband med 

boksamtal. Vi ser boksamtalet som en kontext där bok och bilder är verktyg som används för 
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att skapa en kommunikation och ett samspel. Vi utgår ifrån att både pedagog och barn, baserat 

på tidigare erfarenheter, besitter individuella kunskaper kring vilka handlingar som förväntas i 

ett boksamtal. Vi är därför nyfikna på vad vilket samspel som möjliggörs och vad som sker i 

detta samspel inom denna kontext. Boken är ett verktyg skapad av människan för att sprida 

information vidare och det är därför intressant att studera hur pedagog och barn använder sig 

av boken och dess bilder i det samspel som uppstår genom boksamtalet.  

     Med samspel syftar vi på hur pedagog och barn använder sig av varandra och av boken 

och bilderna i samband med boksamtalet. Med begreppet handling syftar vi i vår studie på 

vilken kommunikation som synliggörs, både verbal och ickeverbal, och vi kommer därför 

studera vilken kommunikation som förs och vad som förmedlas i denna kommunikation.  

 

4.3 Analysverktyg 

I vår analys kommer vi använda de centrala begrepp vi nämnt ovan för att söka svar på våra 

forskningsfrågor. Detta kommer vi att göra med stöd av interaktionsanalys som metod.  

Interaktionsanalys är en metod syftar till att undersöka den interaktion, alltså det samspel, 

som sker mellan människa och människa samt mellan människa och verktyg (Jordan & 

Henderson, 1995). Vi ser denna metod som relevant då vi med vår studie har som syfte att 

undersöka vad som sker mellan pedagog, barn och bok i samband med att boksamtal 

iscensattes.  

    Inom interaktionsanalysen vill man undersöka mänskliga aktiviteter såsom användning av 

verktyg och kommunikation, både verbal och ickeverbal. Detta för att analysera 

konsekvenserna av dessa aktiviteter (ibid). Våra iscensatta aktiviteter baseras enligt oss på ett 

socialt samspel utifrån en bok och vi var intresserade av att undersöka vilka handlingar som 

ägde rum i samband med boksamtalet. Vilka handlingar blir genom boksamtalet möjliga samt 

omöjliga? Dessa frågor är relevanta inom en interaktionsanalys (ibid) och är även 

betydelsefulla när man undersöker vilka förutsättningar olika verktyg skapar. 

     Då vi ser boksamtalet som en kontext är det även vår uppfattning att pedagog och barn 

handlar utifrån vad som förmedlas genom denna kontext. Vi är nyfikna på vilket samspel 

samt vilka handlingar som skapas i denna kontext, alltså hur pedagog och barn kommunicerar 

med varandra och med stöd av varandra. Begreppet verktyg syftar i vår studie på boken och 

bilderna som används i boksamtalet. Vi är intresserade av att studera i vilken mån dessa 

används som verktyg för att stötta samspelet och kommunikationen samt vilket samspel och 

vilken kommunikation som möjliggörs utifrån användandet av dessa verktyg. Det är även 
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intressant för oss att studera vilken kommunikation som förs, både verbal och ickeverbal. 

Ickeverbal kommunikation syftar i vår studie på vad som förmedlas genom kroppsspråket, 

genom gester med mera och den verbala kommunikationen syftar vi på vad som uttrycks 

muntligt. Vi är alltså intresserade av vilken kommunikation som synliggörs i de iscensatta 

aktiviteterna och hur denna kommunikation kan tolkas.  

 

 

5. Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som vi anser aktuell för vår studie och dess 

syfte. Då vi i vår studie är intresserade av att studera samspelet mellan pedagog, bok, och barn 

har vi valt att dela in resultat från tidigare forskning under dessa tre teman. 

 

5.1 Pedagogen 

Vilka förutsättningar för lärande som skapas i förskolans verksamhet är avgörande för vilket 

lärande som möjliggörs. Det krävs att pedagoger är medvetna om vilket lärande deras 

handlingar och förhållningssätt möjliggör. Pentimonti och Justice (2010) använde sig av 

enkäter och observationer för att undersöka pedagogers användning av stöttande strategier i 

förskolan. Resultaten i enkäterna visade att lärarna ansåg sig använda stöttande strategier 

återkommande, något som observationerna talade mot. Stöttande strategier tillämpades men 

inte i den utsträckning som lärarna beskrev i enkäten. Liknande resultat framkom även i 

Norlings (2013) (2015) studier där pedagoger i intervjuer beskriver hur de använder sig av 

medvetna strategier för att utmana barnens språkutveckling men under studiens observationer 

tillämpas dessa strategier dock sällan i praktiken. Resultaten i dessa studier tyder på ett behov 

av att som pedagog utveckla en medvetenhet om vilket lärande som möjliggörs i den egna 

verksamheten. Vidare kan resultaten tolkas som att pedagoger besitter teoretiska kunskaper 

kring hur man stöttar barns läs- och skrivlärande men saknar verktyg för att praktisera dessa i 

verksamheten.   

Å ena sidan tyder resultat på att pedagoger sällan fokuserar på ordförståelse eller 

begreppsutveckling i samband med högläsning (Silverman, Crandell & Carlis, 2013) och att 

den kommunikation som äger rum främst består av allmänna fraser och öppna frågor 

(Turnbull, Anthony, Justice och Bowles, 2009). Å andra sidan beskriver pedagoger att 

ordförståelse är viktigare än att förstå bokens handling när man arbetar med boksamtal 
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(Kindle, 2009, 2010). Detta kan tolkas som att pedagogens intentioner med högläsning har 

betydelse för vilket lärandefokus som intas och vilken kommunikation som förs kring boken.  

Kindle menar vidare att vilka strategier pedagoger använder och vilket lärande som är i fokus 

i samband med högläsning och boksamtal varierar och kan relateras till barnens ålder och 

bokgenre. Textens längd avgör även vilka strategier man använder. 

Vilket fokus på lärande pedagogen har kan även bidra till att kommunikationen tillsammans 

med barnen begränsas vilket synliggör ett behov av pedagogers flexibilitet. I Norlins (2013) 

studie kan man i resultaten utläsa att pedagoger och barn i samband med boksamtal talar 

utifrån olika positioner.  Pedagogernas vilja att arbeta med bokens underförstådda tema fick 

inget gensvar och barnen styrde samtalen i annan riktning. När pedagogerna tog tillvara på 

barnens intresse och frågeställningar iscensattes djupa dialoger. Pedagogens behov av 

flexibilitet för att skapa förutsättningar för lärande visade sig även i Pantaleos (2007) studie.  

Forskaren kom fram till att hon tog för stor plats och pratade för mycket. Detta bidrog till att 

hon missade gyllene tillfällen där barnens respons hade kunnat leda till att de sökte svar 

tillsammans, istället för att hon kom med förklaringar och svar. 

Utifrån de resultat som har presenterats ovan menar vi att man kan utläsa ett behov hos 

pedagoger att utveckla verktyg för att iscensätta boksamtal och praktisera stöttande strategier i 

samband med högläsning. Detta behov har även synliggjorts i aktuell forskning där pedagoger 

uttrycker en osäkerhet kring huruvida de kan utmana barnen och huruvida de aktiviteter som 

genomförs stöttar barns läs- och skrivutveckling (Lynch, 2009). De eftersökte även 

kompetensutveckling och metoder inom området för att stötta barns läs- och skrivlärande. Att 

pedagoger sällan använder sig av stöttande strategier kan förutom ett behov av 

kompetensutveckling förklaras av pedagogers inställning till boksamtal i samband med 

högläsning. I en studie som genomfördes av Kindle (2009) (2010) uttryckte pedagoger liten 

förtrogenhet till strukturerade metoder och uppgav även att de inte hade erhållit 

kompetensutveckling inom högläsning och boksamtal.  

 

5.2 Barnet 

Som vi nämnt tidigare tyder tidigare forskning på att högläsning och boksamtal värderas lågt 

av pedagoger i förskolans verksamhet, detta trots att aktuell forskning argumenterar för dess 

positiva konsekvenser i barns lärprocesser. 

I en studie uppmanades pedagoger att genomföra två olika strategier av boksamtal i sin 

verksamhet med syftet att jämföra dem med de redan existerande läs- och skrivaktiviteterna.  
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De resultat som presenterades tyder å ena sidan på att dessa strategier stöttade barns lärande i 

större utsträckning än de ordinarie aktiviteterna (Moore, Hammond & Fetherston, 2014), å 

andra sidan tyder resultat i Kindles (2009) (2010) studie på att utsträckningen av stöttning och 

i vilken grad barn utmanas påverkas av vilka strategier pedagoger använder sig av. Som vi 

nämnt tidigare utrycker pedagoger en osäkerhet kring huruvida deras strategier stöttar barns 

lärande, utifrån detta kan man dra slutsatsen att pedagoger är i behov av att utveckla en 

medvetenhet kring vilket lärande som möjliggörs av deras agerande. Detta för att i så stor 

utsträckning som möjligt kunna utmana och stötta barns läs- och skrivlärande.  

Vi har under rubriken 6.3 Boksamtal beskrivit McGee och Schickedanzs (2007) form av 

boksamtal och i deras resultaten framkommer det att barnen genom att erbjudas olika 

strategier utvecklade en förståelse för- och ett intresse inför litteratur. Liknande resultat 

uppmärksammas även av Eckeskog (2013) som, tillsammans med deltagande lärare, kunde se 

en ökad förståelse och ett ökat intresse hos eleverna i samband med att strategier för 

boksamtal integrerats i undervisningen.  

En av strategierna som ingick McGee och Schinkedanzs (2007) boksamtal var upprepad 

läsning, något som även Dennis & Horn (2011) använde sig av i sin studie. De argumenterar 

för att denna strategi medför att olika nivåer av lärande utmanas och stöttas.  Resultaten i 

deras studie kan tolkas som att barnen utvecklar sitt minne, sin förståelse för ordningsföljd, 

förmågan att kommunicera och på så sätt även sin sociala kompetens. Vidare tyder resultaten 

i Dennis och Horns (ibid) studie på att barn som uppmuntras till att samtala i samband med 

boksamtal erbjuds möjligheten att känna sig delaktiga, oavsett verbal förmåga. 

 

5.3 Boken 

Bokens centrala roll i boksamtalet och i barns lärprocesser, samt pedagogens roll när det 

kommer till bokval, är något som tas upp i flertalet studier. Gemensamt för Dennis och Horn 

(2011) och Lennox (2013) är ett de framhåller pedagogens bokval som en grundläggande 

aspekt i samband med boksamtal. De framhåller att ett välgrundat bokval och en pedagog som 

inför boksamtalet sätter sig in i bokens handling är de aspekter som främst skapar 

förutsättningar för att stötta och utmana barns läs- och skrivlärande. Barcley (2009) menar att 

pedagogen genom att välja högkvalitétslitteratur kan stötta och utmana barns läs- och 

skrivlärande på ett lättsamt sätt. Vi upplever begreppet högkvalitétslitteratur som 

problematiskt då det är svårt att tyda vilka böcker som innefattas i begreppet och ställer oss 

frågande till vem det är som avgör om en bok innehar hög kvalité eller inte.  
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Att i förskola och skola erbjuda ett varierat möte av texter är något som uppmärksammas i 

tidigare forskning. I en studie som syftade till att undersöka vilka böcker barn möter i 

förskolans verksamhet framkom det att 85,8 % var av berättande form och endast 5,4 % var 

informativa (Pentimonti, Justice & Zucker, 2011). Böcker som var en blandning av berättande 

och informativa, den form vi använde i vår studie, upptog endast 8,6 % vilket vi menar kan 

förklaras av att resultat som tyder på att pedagoger beskriver än större säkerhet i att läsa 

sagoböcker jämfört med informativa böcker (Hammet-Price, Bradley & Smith, 2012). 

Hammet-Price m.fl.(ibid) och Leung (2008) menar att barn genom att ta del av olika sorters 

litteratur redan i förskolan erbjuds möjligheten att utveckla verktyg för att förstå och använda 

sig av dessa, något som de menar gagnar deras framtida skolgång. Böcker som är både 

berättande och informativa kan bidra till att barn på ett lättsamt sätt tar till sig information om 

den fysiska och sociala världen och samtidigt som de bekantar sig med hur informerande 

texter är utformade (ibid). Med utgångspunkt i detta poängterar de vikten av att pedagogen i 

sitt bokval utvecklar en medvetenhet kring olika bokgenrers fördelar för att på så sätt göra ett 

välgrundat val när det kommer till vilka texter barnen får ta del av. Barns behov av att redan i 

förskolan erbjudas ett varierat utbud av litteratur är något som även Simonson (2004) tar upp 

och menar vidare att pedagoger måste ansvara för att detta blir möjligt. 

Björklund (2008) och Jönsson (2007) belyser att barn i sitt val av bok ofta föredrar 

traditionella böcker vars handling kan relateras till deras vardag. Vidare framhåller Jönsson 

(ibid) att barn ofta väljer böcker med stora bilder och lite text, dessa böcker är många gånger 

böcker som de har läst tidigare. Dessa resultat menar vi ytterligare argumenterar för vikten av 

att i förskolan erbjuda barn ett varierat möte av bokgenrer. Vi tolkar det som att barn, genom 

att erbjudas böcker från olika genrer, erbjuds förutsättningar till att välja andra böcker utöver 

de traditionella sagoböckerna om dessa blir en del av deras erfarenheter. 

Vidare framhåller Jönsson (ibid) värdet av att erbjuda bilder i samband med boksamtal och 

argumenterar för att hela kontexten, det vill säga ord, text och bild, är betydelsefulla verktyg 

för att stötta barns ordförståelse. Värdet av bokens bilder i samband med boksamtal är även 

något som framkommer i resultat från Dennis och Horns (2011) studie. Resultaten tyder på att 

barnens förståelse ökade när pedagogerna kommunicerade med stöd av bilderna i boken, samt 

om de ställde frågor samtidigt som de pekade och rörde på bilderna. Vidare kan resultaten 

tolkas som att barnen, med stöd av bilder, lättare kunde koppla ord och handling till tidigare 

erfarenheter då bilderna kunde relateras till händelser de varit med om. 
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5.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Resultat i tidigare forskning tyder på att barn som deltar i boksamtal utvecklar en förståelse 

för litterära texter och ett intresse inför den litterära världen. Vidare framhåller flertalet 

forskare i sina resultat att barn genom att ta del av olika genrer och genom att erbjudas ett 

varierat textmöte utvecklar en förståelse för olika texters utformning. Vikten av ett medvetet 

bokval är något som framkommer i flertalet studier. Förutom bokvalet och vikten av ett 

varierat textmöte kan resultat från flertalet studier tolkas som att barn genom att ta del av 

repeterad läsning utmanas och stöttas på olika nivåer. Resultaten tyder på att barnen genom 

denna form av boksamtal stöttas i sitt läs- och skrivlärande. 

Dessa resultat kan problematiseras med resultat som tyder på att pedagoger i förskolans 

verksamhet å ena sidan uttrycker teoretiska kunskaper gällande stöttande strategier i samband 

med boksamtal. Å andra sidan kan man i dessa resultat även utläsa att de saknar praktiska 

verktyg för att kunna implementera dessa teoretiska kunskaper i praktiken, något som 

synliggjorts genom observationer i verksamheten. Vidare framkommer det att pedagoger 

eftersöker kompetensutveckling inom området och att de uttrycker en osäkerhet gällande 

huruvida deras aktiviteter stöttar barns läs- och skrivlärande eller ej.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning tolkar vi resultaten som att det är betydelsefullt att man 

som pedagog medvetet använder sig av stöttande strategier, böcker som stöttar och utmanar 

barnen samt att man som pedagog utvecklar verktyg för att möjliggöra detta. Vidare är viktigt 

att man som pedagog utvecklar en medvetenhet kring vad som förmedlas i det samspel som 

skapas i samband med boksamtal. 

6. Studiens tillvägagångssätt 
 

Vi kommer i följande avsnitt beskriva hur vi har gått tillväga för att producera empiri till vår 

studie. Vi har valt att dela upp metoddelen i olika rubriker för en tydligare orientering i texten. 

 

6.1 Urval 

Vår studie ägde rum i samband med en verksamhetsutveckling som vi, i samarbete med 

verksamma pedagoger, genomförde på två förskolor.  Då vår studie genomfördes på vår 

verksamhetsförlagda utbildning gjorde vi enbart ett urval när det kom till de barn som deltog i 

studien. Åldern på barnen som medverkade var tre till fem år och båda förskolorna 

representerades av åtta barn. Vårt val av vilka barn som skulle bjudas in till studien baserades 

på de antal timmar barnen spenderade på förskolan. Detta för att säkerställa oss om att 
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tillräckligt många barn skulle befinna sig på förskolan när aktiviteterna skulle iscensättas.  

Ett bekvämlighetsurval sker enligt Bryman (2011) när man som forskare, redan innan studien 

påbörjas, är bekant med de som deltar i studien. Vi är medvetna om att ett bekvämlighetsval 

innebär att vår studie inte är generaliserbar (ibid) men anser att iscensättandet av aktiviteterna 

underlättades av att barn och pedagoger kände oss sedan tidigare.   

 

6.2 Aktionsforskning 

En skillnad mellan aktionsforskning och akademisk forskning menar Rönnerman 

(Lärarförbundet, 2010) är att man inom aktionsforskning baserar studien på de 

utvecklingsområden som uttrycks i verksamheten. Aktionsforskning kan i vissa sammanhang 

förknippas med praxisnära forskning vilket Rönnerman (ibid) framhåller som problematiskt. 

Praxisnära forskning inriktar sig främst på forskning om praktiken medan man genom att inta 

ett aktionsforskande förhållningsätt riktar in sig på att forska i praktiken. Vi använde oss av 

aktionsforskningens principer (Rönnerman, 2012) i samband med vår studie då vi tillsammans 

med verksamma pedagoger synliggjorde ett utvecklingsområde som vi genom aktioner ville 

utveckla.  

     Grundläggande inom aktionsforskning är att man utvecklar och utmanar den professionella 

kompetens som finns tillgänglig (Lärarförbundet, 2010) och i vår studie baserades de 

iscensatta aktiviteterna på tidigare forskning samt på pedagogernas beprövade erfarenheter. 

Vi valde att iscensätta boksamtal då vi utifrån diskussioner med pedagogerna utvecklat en 

förståelse för att aktiviteter som dessa inte var en del av den planerade verksamheten.  

      Vi genomförde vad Harboe (2013) beskriver som en aktiv observation då våra iscensatta 

aktiviteter syftade till att undersöka vad dessa aktiviteter resulterade i. Tillsammans med 

pedagogerna formade vi en tydlig strategi för boksamtal och dessa använde vi oss av 

gemensamt i samband med de iscensatta aktiviteterna.  

     Genom att planera och genomföra aktiviteterna tillsammans med pedagogerna var vi 

forskare aktiva deltagare, något som Harboe (ibid) lyfter fram som vanligt förekommande 

inom aktionsforskning. Pedagogernas insyn i studiens syfte, genom deras delaktighet i 

planering och genomförande, kan å ena sidan problematiseras utifrån vad Ahrne och 

Svensson (2011) benämner forskareffekt. Detta begrepp innebär att pedagogers vetskap om 

studiens syfte och vår närvaro kan bidra till ett förändrat beteende. Å andra sidan var vi 

bekanta med pedagogerna sedan tidigare och studien baserades på deras reflektioner och detta 

menar vi bidrog till att deras beteende påverkades i liten grad av vår närvaro.  
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6.3 Boksamtal 

Boksamtal som strategi kan genomföras på en mängd olika sätt och vi kommer nedan 

beskriva hur vi gått tillväga och vilka strategier vi valt att använda oss av och varför. 

     I tidigare forskning presenteras och studeras olika strategier för boksamtal och vi har i vår 

studie valt att använda oss av vad McGee och Schickedanz (2011) benämner ”Repeated 

interactive read-alouds”. Denna strategi innebär att man läser en utvald bok upprepade 

gånger och att man vid varje högläsningstillfälle presenterar boken, fokuserar på utvalda ord, 

ställer frågor och ger förklaringar. Boksamtalet avslutas av att man ställer frågor som berör 

bokens handling och budskap. Vi kommer dock i vår studie, i större utsträckning än själva 

handlingen, fokusera på fokusorden och ordförståelse. Detta grundat i att vi i vår studie valt 

att använda oss av böcker med informerande karaktär. Som vi nämnt tidigare argumenterar 

Pentimonti m.fl. (2011), Price m.fl. (2012) och Leung (2008) för att i samband med 

boksamtal använda sig av informationsböcker och menar att pedagogen genom att erbjuda 

barngruppen ett varierat textmöte erbjuder barnen möjligheten att utveckla en förståelse för 

olika texters uppbyggnad. 

     Presentationen av boken syftar till att erbjuda barnen en förförståelse för bokens handling 

och på så sätt utveckla en nyfikenhet till bokens budskap (McGee och Schickedanz, 2011).  

De ord som väljs ut, och som man fokuserar extra på, är ord vars innebörd upplevs 

främmande för barnen och som är viktiga för att skapa en förståelse för bokens budskap. 

Genom kommentarer, frågor, kroppsspråk och med stöd av bilder syftar man till att utveckla 

en ökad förståelse för dessa ord (ibid).  

     Genom att sammanfatta det man läst och ställa frågor som berör bokens handling menar 

McGee och Schickedanz (ibid) att barn erbjuds möjligheten att bearbeta sina erfarenheter av 

bokens handling och budskap samt att utveckla en djupare förståelse. I vår studie valde vi 

istället att ställa frågor som berörde de ord vi fokuserat på då vi valt att använda oss av böcker 

med informerande karaktär. Pentimonti, Zucker och Justice (2011) argumenterar för vikten av 

att erbjuda barn ett varierat möte av texter i deras litterära utveckling och framhåller 

informerandeböcker som en del av denna variation.  

     Å ena sidan kan man gå miste om barns reflektioner kring bokens handling om man endast 

fokuserar på ord och ordförståelse (Jönsson, 2007), men å andra sidan menar vi att det i en 

informerande bok inte finns en lika tydlig handling som i en traditionell sagobok. Utifrån 

detta ansåg vi att en förståelse för ordens innebörd var viktigare för att förstå bokens budskap 

än att skapa en förståelse för bokens handling. 
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6.4 Insamling och bearbetning av empiri  

Våra aktiviteter dokumenterades med hjälp av videoinspelning då det gav oss möjligheten att 

kunna se aktiviteterna flera gånger och få syn på skeenden som vi annars hade missat 

(Wehner-Godée, 2010). Vi är samtidigt medvetna om att filmerna inte är en sann kopia av 

verkligheten utan ett resultat av hur vi uppfattar den (Bjørndal, 2005, Rönnerman, 2012). 

Förutom det tolkningsutrymme som observation av videoinspelning innebär beskriver 

Bjørndal (ibid) en problematik med ljudupptagningen.  Videoinspelning av pedagogiska 

situationer medför att endast ett urval av den kommunikation som förs kan registreras. När 

flera personer pratar samtidigt kan det skapas en så kallad ”ljudmatta” och enskilda personers 

uttalanden kan vara svåra att urskilja (ibid). Då de iscensatta aktiviteterna i stor utsträckning 

baserades på kommunikation hade även denna aspekt relevans i vårt val av antalet deltagande 

barn. Detta för att vår insamlade empiri skulle bli användbar och hanterbar. 

     Vi genomförde åtta iscensatta aktiviteter som dokumenterades med hjälp av 

videoinspelning vilket resulterade i cirka två timmars empirisk data. Vår producerade empiri 

analyserades induktivt och vi har utifrån syfte och forskningsfråga för att synliggöra 

återkommande teman (Ahrne och Svensson, 2011). Som en del av vår sortering har vi studerat 

våra videoinspelningar enskilt och fört noteringar för att få syn på återkommande teman. Vi 

valde att inledningsvis studera filmerna enskilt för att sedan kunna jämföra vad vi observerat 

och vilka teman som synliggjorts i våra observationer. När vi studerade filmerna utgick vi 

från de begrepp som är centrala i vår studie, verktyg, handling, kommunikation och kontext, 

samt hur dessa begrepp kunde förstås i det samspel som utspelades.  

      Våra noteringar diskuterades och vi studerade sedan videoinspelningarna gemensamt för 

att välja ut de scener som tydligast beskrev de teman vi valt att presentera och analysera.  Att 

studera sin insamlade empiri om och om igen bidrar till att man lär känna den på nytt och på 

så sätt även blir den förtrogen (ibid). Genom att studera videoinspelningarna, diskutera vad 

som synliggjorts och sortera den empiri vi hade producerat fick vi syn på intressanta aspekter 

att analysera vidare. Bearbetningen gav oss en tydlig överblick och underlättade reduceringen, 

vilket innebar att vi kunde hantera vår empiri på ett mer begripligt sätt.  

6.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav i samband med forskning 

(Bryman 2011, Johansson & Karlsson, 2013). Innan studien påbörjades tog vi hänsyn till 

informationskravet genom att vi kontaktade förskolorna för att informera förskolechefen om 

studiens syfte och utformning. Vi informerade även pedagoger, vårdnadshavare och barn om 
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studiens syfte och genomförande (Se bilaga 1). Med hänsyn av samtyckeskravet använde vi 

oss av ett muntligt samtycke från pedagogerna, vårdnadshavare till berörda barn fick skriva 

under en samtyckesblankett (Se bilaga 2). Vi var även tydliga med att deltagandet var 

frivilligt och informerade om möjligheten att avstå eller avbryta deltagandet för både barn och 

pedagoger. De barn som blivit inbjudna till studien blev vid varje tillfälle tillfrågade om de 

ville delta och pedagogerna fick själva avgöra om de ville delta i de aktiviteter som 

dokumenterades. I samtyckesblanketten informerade vi även om att vår insamlade empiri 

skulle behandlas konfidentiellt och endast användas till studiens ändamål. De namn som 

anges i vår studie är fiktiva och deltagarna beskrivs på ett sådant sätt att de inte ska kunna 

identifieras (Bryman 2011, Johansson & Karlsson, 2013). På så sätt tog vi även hänsyn till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

6.6 Studiens förutsättningar 

Inför vår studie genomförde vi en forskningsöversikt som baserades på diskussioner som förts 

med pedagoger på Regnbågen, en förskola där en av oss genomförde sin verksamhetsförlagda 

utbildning. I dessa diskussioner framkom det behov av att utveckla den traditionella 

högläsningen och utveckla kunskaper inom boksamtal.  

     På grund av administrativa skäl tilldelades en av oss sin placering inför den 

verksamhetsförlagda utbildningen först efter att vår forskningsöversikt var färdigställd. 

Utifrån ett aktionsforskande perspektiv kan detta ses som problematiskt då det motsäger 

aktionsforskningens principer, att gräva där man står. Pedagogerna på Fenix, den förskola 

som blev delaktig först efter att vi var färdiga med vår forskningsöversikt, hade sedan några år 

tillbaka aktivt arbetat med språk och böcker. Vi blev även informerade om att samtliga 

pedagoger på förskolan deltagit i kompetensutveckling inom området boksamtal. Trots detta 

ställde de sig positiva till vår verksamhetsutveckling och uppgav att detta var något som de 

ville utvecklas inom.  

     Även om pedagogerna på Fenix uttryckte ett intresse av vår planerade 

verksamhetsutveckling och forskningsöversikt upplevde vi att det var svårt att engagera dem. 

Vi upplevde att de såg verksamhetsutvecklingen som ett projekt utanför deras verksamhet och 

det var därför svårt för oss att anpassa den utefter deras behov och förutsättningar. De 

aktiviteter som iscensattes var därför främst baserade på Regnbågens verksamhet. 

Att verksamhetsutvecklingen inte baserades på deras behov kan som sagt ses som 

problematiskt men vi anser även att det medförde intressanta aspekter som synliggjordes i vår 

analys av resultaten. Vi kommer i vår diskussion resonera kring hur detta gjorde sig synbart i 
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vår studie och hur detta kan relateras till tidigare forskning. Då syftet i studien var att studera 

vad som sker i samspelet i samband med de iscensatta aktiviteterna, inte att studera 

aktionsforskning som metod, anser vi inte att detta påverkade studiens förutsättningar.  

 

6.7 Studiens trovärdighet 

I följande avsnitt följer ett resonemang kring vår studies trovärdighet samt en argumentation 

kring de tillvägagångssätt vi valt.  

     Ett viktigt kriterium inom forskning är begreppet reliabilitet, det vill säga studiens 

tillförlitlighet, och behandlar frågan om resultaten hanteras på ett tillförlitligt sätt. Vår studies 

reliabilitet uppfylls genom att vi skrivit fram våra olika delar på ett detaljerar sätt, vilket gör 

det enklare att bedöma resultatet av vår studie och vårt genomförande (Bryman, 2011). 

Reliabilitet innebär även att en studie, utifrån dess beskrivning, ska kunna replikeras, det vill 

säga upprepas och genomföras av någon annan i en annan kontext. Vi är dock medvetna om 

att en exakt replikering av vår studie inte är möjlig då vi intagit ett aktionsforskande arbetssätt 

och utgått från verksamheternas egna behov och förutsättningar. Vi anser dock, precis som 

Folkesson (2012) att det är mottagaren som önskar använda resultaten, i en annan kontext än 

den ursprungliga, är den som bedömer vilka likheter och skillnader det finns i den egna 

kontexten.  

     Vanlig kritik som riktas mot aktionsforskning som metod är att resultaten inte går att 

generalisera till andra verksamheter då resultaten är bundna till den praktik som studien 

genomförts i (ibid). Vår studie syftar inte till att presentera resultat som kan appliceras i andra 

verksamheter utan till att formulera teoretiska slutsatser, alltså relatera våra resultat till 

tidigare forskning. Detta grundar vi i Brymans (2011) beskrivning av kvalitativa studiers 

generaliserbarhet. Han framhåller att kvantitativa studier många gånger syftar till att 

generalisera resultaten till populationen medan kvalitativa studier istället generaliseras utifrån 

teoretiska slutsatser (ibid). 

     I den analys som skrivits fram har vi eftersträvat att förhålla oss till vårt syfte och 

frågeställningar vilket styrker arbetes trovärdighet. Vi har även fört ömsesidiga diskussioner 

kring tolkningar av våra resultat vilket vi menar gynnar studiens trovärdighet i större 

utsträckning. Ett annat viktigt begrepp relaterat till studiens trovärdighet är validitet, vilket är 

en bedömning av hur de slutsatser som framkommit i en studie hänger ihop eller inte (ibid). 

Validitet behandlar frågan om det som mäts är relevant utifrån studiens syfte och kontext. Då 

begreppet har sitt ursprung i kvantitativ forskning, och definitionsmässigt syftar till mätning, 
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har diskussioner kring dess relevans i kvalitativ forskning förts (ibid). Vår studie innehar 

validitet då studiens resultat behandlades med utgångspunkt i vårt syfte och våra 

forskningsfrågor samt utifrån våra teoretiska utgångspunkter. 

 

7. Empiri och analys 
 

Genom att bearbeta vår insamlade empiri blev det tydligt för oss att boken och bilden spelade 

en central roll i boksamtalet när det kom till vilken form av samspel som möjliggjordes 

mellan pedagog, bok, bild och barn. Boken och bilden hade även i denna kontext en central 

roll när det kom till vilken kommunikation som fördes. Vi har därför valt att dela upp vår 

empiri och analys utifrån hur pedagoger och barn använde boken och bilderna som verktyg i 

samband med boksamtalet. 

7.1 Boken och bilden som verktyg för samspel 

Vi tolkar vår empiri som att det samspel som sker i samband med boksamtal kan förstås 

utifrån den kommunikation som förs, både den ickeverbala och den verbala. Vilket samspel 

som skapas mellan pedagog, bok, bild och barn menar vi utifrån vår empiri kan speglas av hur 

pedagog och barn använder sig av boken och bilderna som stöttande verktyg i sin 

kommunikation i denna kontext. 

 

Fenix. Pedagogen sitter på en pall framför barnen. Hon läser snabbt, 

nästan rabblande ur boken. Barnen som sitter framför henne ser inte 

bilderna i boken. Under tiden hon läser flyttar sig barnen närmre 

pedagogen. En av fickorna sätter sig bredvid henne, sträcker på nacken 

och tittar på bilderna. Utan att lyfta blicken från boken och avbryta 

läsandet sträcker pedagogen ut handen och tar tag i flickan som flyttar 

sig bakåt. 

 

Under boksamtalet satt pedagogen på en pall och barnen var placerade på en matta framför 

henne. Inte en enda gång under läsningen visade hon bilderna ur boken för barnen och när 

barnen gjorde försök att få tillgång till bilderna avisades detta bland annat genom ickeverbal 

kommunikation. 

     Pedagogen gjorde en avisande gest med handen mot flickan när hon satte sig bredvid 

henne, vi tolkar gesten som att pedagogen upplevde att flickan kom för nära och på så sätt 
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hade brutit sig in i hennes sfär. Pedagogens kroppsspråk signalerade en tydlig markering, hit 

men inte längre och vi tolkar det som att pedagogen genom ickeverbal kommunikation vill 

förmedla hur och när barnen får ta del av boken och bilderna. Att pedagogen på Fenix, 

ickeverbalt, kommunicerar till barnen att de kommit för nära förkommer flertalet gånger 

under boksamtalet och resulterar i att barnen backar bakåt och drar sig undan. 

 

Fenix. Pedagogen tar fram en bild tillhörande ett av fokusorden. En 

pojke reser sig upp, ställer sig framför henne och tittar på bilden. Utan 

ögonkontakt tar pedagogen tag i hans arm och knuffar honom lätt åt 

höger. Pojken sätter sig ner igen. 

 

Att pedagogen, med sin ickeverbala kommunikation, kommunicerar att det är hon som 

bestämmer vilket avstånd barnen ska ha från boken och bilderna menar vi framträder tydligt 

när pedagogen sätter sin arm framför flickan eller tar tag i pojkens arm.  

     Barnens handlingar, att närma sig pedagogen och sträcka på sig mot boken, tolkar vi som 

ett initiativ till att skapa en gemenskap över boken, de vill genom sin ickeverbala 

kommunikation skapa ett samspel mellan pedagog, bok, bild och barn. Vi tolkar å ena sidan 

empirin från Fenix som att pedagogen genom sin ickeverbala kommunikation förhindrar detta 

samspel när hon genom gester får barnen att backa bakåt och dra sig undan. 

     Å andra sidan kunde vi i empirin från Regnbågen synliggöra ett samspel mellan pedagog 

och barn där man gemensamt tog del av boken och bilder i den kommunikation som ägde 

rum. 

 

Regnbågen. Pedagogen sitter ner på mattan tillsammans med 

barngruppen. När hon läser håller hon boken vänd mot barnen och pekar 

samtidigt på bilderna som tillhör texten. Pedagogen avbryter sin läsning 

när en flicka sträcker sig fram och börjar räkna föremålen på en utav 

bilderna. När flickan är färdig fortsätter pedagogen att läsa. 

 

Pedagogen har under hela läsningen boken vänd mot barnen, vilket bidrar till att alla kan ta 

del av bilderna som tillhör texten. Hon pekar även på bilderna samtidigt som hon läser och 

detta tolkar vi som att pedagogen vill förtydliga sambandet mellan texten och bilderna i 

boken. Vi tolkar det som att pedagogen genom sin ickeverbala kommunikation förmedlar en 

vilja att stötta barnens förståelse för att bilder och texter tillsammans kommunicerar ett 
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budskap. Hon bjuder på så sätt in barnen till ett samspel och vill dela med sig av sina 

erfarenheter av litteratur.  

     När flickan sträcker sig fram för att räkna föremålen avbryter pedagogen sin läsning och 

låter henne räkna klart, detta tolkar vi som ett resultat av det samspel som äger rum. Här ser vi 

stora skillnader i hur pedagogerna på de olika förskolorna skapar förutsättningar för samspel 

och hur de genom sin ickeverbala kommunikation förmedlar hur barnen får ta del av och 

använda sig av boken.  

     På Fenix besvarades barnens behov av att ta del av bilderna med gester som visade att de 

skulle backa tillbaka, detta utan att pedagogen avbröt sin läsning eller sökte ögonkontakt. På 

Regnbågen lyssnade pedagogen till flickans behov av att använda sig av bilden och ett 

samspel mellan pedagog, bok, bild och barn skapades. 

     I vår empiri kunde vi även se hur man genom den verbala kommunikationen skapade 

förutsättningar för samspel och att samspelet gynnades av att både pedagog och barn använde 

sig av boken och bilderna i kommunikationen. 

 

Regnbågen. – Titta, här har dom ritat jättemycket, säger pedagogen 

samtidigt som hon pekar på en bild. – Någon har målat en korv, säger ett 

barn… Pedagogen vänder sig mot barnet, säger mmmm, samtidigt som 

hon nickar. Hon pekar sedan på en bild och läser: - Till Piratens 

dagisteckningar går det åt så här många träd på ett år. Pedagogen 

avbryter läsningen och frågar barnen: - Ska vi räkna hur många träd det 

går åt? Barnen sträcker sig mot boken och pekar på träden samtidigt som 

de räknar tillsammans. 

 

Boken används gemensamt av pedagog och barn och vi tolkar det som att ett samspel mellan 

barn och pedagog samt ett samspel mellan pedagog, bok, och barn möjliggörs. Boken och 

bilderna är centrala och används av alla som ett verktyg för att kommunicera och skapa 

förståelse för bokens innehåll.   

     På Regnbågen uppmanades barnen att använda sig av bilderna, både genom att titta och 

peka. Vi tolkar det som att pedagogen genom sin verbala kommunikation försökte skapa en 

gemenskap i boken och bilderna. När pedagogen frågar barnen om de ska räkna träden tolkar 

vi det som en inbjudan till samspel och en uppmuntran till barnen att använda sig av bilderna. 

Barnen får peka på bilden och räkna träden för att ta reda på hur många träd det går åt.  

     Vi menar att empirin tyder på att det finns ett behov hos barnen att i denna kontext ta del 
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av bilderna och att dessa behov besvaras olika av pedagogerna på förskolorna. Vi menar att 

vilken tillgång som förmedlas i boksamtalet har betydelse för vilket samspel som möjliggörs. 

 

Fenix. Pedagogen böjer sig ner och lägger den första fokusords-bilden 

på mattan och säger samtidigt: - Vi kan ha den liggande här så kan ni 

titta på den undertiden. Flickan som tidigare försökte sätta sig bredvid 

pedagogen böjer sig över bilden för att titta. Pedagogen säger då: - 

Mmm, men vi tittar med ögonen, såå! Samtidigt flyttar hon bilden från 

flickan och sträcker ut en arm framför henne...  

 

Barnens försök att ta del av bilderna och komma närmre boken tolkar vi som ett initiativ till 

samspel som tyder på ett behov av att i denna kontext ta del av både text och bild. De flyttar 

sig närmre pedagogen, försöker på olika sätt se bokens bilder och sätter sig nära de utskrivna 

fokusords-bilderna. 

     Barnens behov av att ta del av bilderna besvaras inte på Fenix och vi menar att bilderna på 

så sätt inte blir ett verktyg för samspel i boksamtalet. Vi tolkar det som att ett samspel mellan 

pedagog, bok, och barn inte möjliggörs när endast pedagogen är den som har tillgång till 

boken och bilderna, på så sätt är det enbart pedagogen som använder boken som verktyg i 

boksamtalet, istället för att det används gemensamt.  

     På Fenix uppmanas barnen vid ett tillfälle å ena sidan att titta på bilderna men å andra 

sidan så motsägs denna uppmaning kort därefter av pedagogen. 

 

Fenix. Pedagogen lägger en bild på mattan, samtliga barn lägger sig ner 

för att titta. Pedagogen avbryter läsningen, böjer sig ner, tar tag i ett 

barn samtidigt som hon säger: Vet ni vad? Vi har fler bilder, vi får lyssna 

lite till. Barnen sätter sig upp igen och pedagogen fortsätter läsa … 

 

De enda bilder som pedagogen på Fenix visar under boksamtalet är de bilder som tillhör de 

utvalda fokusorden. Genom sin verbala kommunikation uppmanar å ena sidan pedagogen 

barnen att ta del av bilderna. Å andra sidan motsägs denna uppmaning när pedagogen både 

verbalt och genom att flytta bilderna tillrättavisar barnen, vilket vi tolkar som att pedagogen 

anser att barnen kom för nära bilderna. 

     Pedagogen håller i boken och har den hela tiden vänd mot sig själv, något som vi menar 

kan tolkas som att hon bestämmer vem som får ta del av bokens bilder och hennes gester 
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menar vi kan tolkas som att hon bestämmer på vilket sätt och från vilket avstånd barnen får ta 

del av bilderna. Pedagogens och barnens verbala och ickeverbala kommunikation tolkar vi 

som en dold kamp som pågår under hela boksamtalet, en kamp om rätten till bilderna och 

boken.  

 

7.2 Boken och bilden som verktyg för lärande 

Hur pedagogen tillsammans med barnen använder sig av boken och bilderna menar vi, utifrån 

vår empiri, har betydelse för vilken form av lärande som förmedlas i samband med 

boksamtalet. Det samspel som sker mellan pedagog, bok, bild och barn menar vi alltså speglar 

det lärande som möjliggörs. 

 

Fenix. Pedagogen läser ur boken; -I ett bra mikroskop kan man se 

cellerna. Om vi tar ett blad i genomskärning ser det ut ungefär såhär… - 

Är det någon som vet vad ett mikroskop är? Pedagogen tar upp bilden 

som föreställer ett mikroskop. – Det är en sådan här, det ser nästan ut 

som en kikare. Pedagogen förklarar vad ett mikroskop är. 

 

Pedagogen läser snabbt, utan att pausa och läsningen upplevs väldigt forcera, hon avbryter 

läsningen endast för att visa fokusorden. Vi tolkar det som att boksamtalet blir en kontext där 

pedagogens fokus ligger på de olika fokusorden, detta menar vi resulterar i att hon inte 

använder bokens bilder som ett verktyg för att skapa ett sammanhang.  

      Texten i boken hänvisar i detta avsnitt till en bild i boken som visar hur en genomskärning 

ser ut.  Pedagogen visar aldrig denna bild för barnen utan frågar istället om de vet vad ett 

mikroskop är, samtidigt tar hon fram en bild som föreställer ett mikroskop. Detta tolkar vi 

som att pedagogen i denna kontext är så fokuserad på sin uppgift att hon inte reflekterar över 

vad som står i texten. Hennes fokus ligger på att visa bilderna till fokusorden och att lära 

barnen vad de betyder. Vi menar att pedagogens handlingar resulterar i att bilderna inte 

används som ett verktyg för att i samspel stötta barnens förståelse. 

      Pedagogen visar bilderna på fokusorden, frågar barnen om ordens innebörd men inväntar 

inte deras svar, istället svarar hon själv och läser förklaringen för fokusordet. Vi menar att 

samspelet mellan pedagog, bok, bild och barn på så sätt uteblir. Barnen får inget utrymme till 

att uttrycka sina tankar vilket leder till att bilden inte blir ett gemensamt verktyg. Istället för 

att bilderna används som ett verktyg för att skapa kommunikation och ett samspel använder 
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pedagogen dem som ett verktyg för att kommunicera information till barnen.  

     Vi tolkar vår empiri som att det i boksamtalet på Fenix inte skapas ett lärande samspel utan 

att det blir en kontext där pedagogen är den som besitter de rätta svaren, dessa svar förmedlas 

av pedagogen till barnen. Pedagogen väntar inte in barnens tankar och funderingar utan 

besvarar sina egna frågor vilket vi menar bidrar till att kommunikationen och på så sätt även 

samspelet uteblir. Istället för en monolog utspelar sig en dialog. 

     Hur pedagogerna använder sig av bilderna, både de i boken och de utskrivna bilderna som 

tillhör fokusorden, varierar. Denna variation visar sig både genom hur pedagogerna 

kommunicerar verbalt och hur de använder sig av kroppsspråket. 

 

Regnbågen. Pedagogen tar fram en bild på ett utav fokusorden och visar 

för barnen. - Jag läste ju föroreningar, vad kan det vara tror ni? Ett av 

barnen svarar: - Det kanske är en rutten korv?! Pedagogen tittar på 

barnet och svarar: - Ja kanske. Barnen ger olika förslag på vad 

föroreningar kan vara. Pedagogen tar upp boken och läser återigen 

texten om föroreningar: - Träden hjälper till att omvandla föroreningar… 

 

Pedagogen visar bilden för barnen samtidigt som hon refererar till den text som hon läst. När 

hon frågar barnen om de vet vad föroreningar är inväntar hon deras svar, lyssnar till dem och 

bekräftar dem. Vi ser det som att pedagogen använder text och bild som verktyg för att skapa 

ett sammanhang och skapa förståelse för att bild och text hänger ihop. Bilden och texten 

används som ett verktyg för att i gemensamt skapa förståelse, vi menar att detta bidrar till att 

ett samspel skapas mellan barn och pedagog. Ett samspel där text och bild gemensamt 

används som verktyg för att lära.  

      På Regnbågen framkom en dialog mellan pedagog, bok, bild och barn medan det på Fenix 

snarare framkom en monolog. Vilket samspel som ägde rum tolkar vi som ett resultat av hur 

bok och bild användes i boksamtalet. Vi menar att det på Regnbågen skedde ett samspel 

mellan pedagog, bok, bild, och barn rum då boken och bilderna användes som gemensamma 

verktyg i boksamtalet. På Fenix var det snarare ett samspel mellan pedagog och barn där 

pedagogen enskilt använde sig av bok och bild i kommunikationen med barnen.  

     Pedagogen på Regnbågen använde även bokens text för att påminna barnen om vad som 

stod om föroreningar. Detta tolkar vi som att hon ville stötta och uppmuntra deras förmåga att 

reflektera över vad texten förmedlar och hur man med hjälp av texten kan utveckla en 

förståelse för ordets innebörd. Tillskillnad från vad vi sett i filmerna från Fenix framträder i 
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filmerna från Regnbågen ett fokus på samspel i boksamtalet. Pedagog, barn, bok och bilder 

samspelar i denna kontext för att tillsammans utveckla förståelse för både bokens budskap 

och fokusordens innebörd.  

 

7.3 Boken och bilden som verktyg för återberättande 

Hur pedagog och barn använder sig av bokens och fokusordens bilder i boksamtalet varierade 

på de olika förskolorna. Vi kunde i vår empiri se att samspelet och kommunikationen mellan 

pedagog och barn underlättades om de använde bilderna som ett gemensamt verktyg i 

boksamtalet.  

 

Regnbågen. En flicka sitter med ryggen vänd mot pedagogen och boken. 

Pedagogen tar tag i flickans axel samtidigt som hon frågar henne: Detta 

är en bild på avgaser, var det inte du som sa att avgaser kommer från 

rumpan? Flickan vänder sig om och riktar blicken mot boken. Pedagogen 

fortsätter att läsa. Flickan vänder sig inte från boken igen utan deltar 

under resten av boksamtalet med ansiktet vänt mot boken och pedagogen. 

 

Förutom att använda bilderna som ett verktyg för att tillsammans utveckla en förståelse för 

bokens budskap och ordens innebörd använder pedagogen dem för att rikta barnens fokus mot 

boken. Genom att med hjälp av bilden återberätta något flickan sagt tidigare lyckas 

pedagogen med att få flickan att rikta sin uppmärksamhet mot bilderna och boken. Bilden 

fungerar i denna kontext som ett stöd för att skapa ett samspel och för att återberätta vad som 

kommunicerades i förgående boksamtal. Att pedagog och barn använder bilden som verktyg 

för att återberätta förekom flertalet gånger. 

 

Regnbågen. Pedagogen sitter på golvet tillsammans med barnen, hon 

plockar fram bilderna på de fokusord som man samtalade kring vid förra 

boksamtalet. 

- Vi läste ju en annan dag, kommer ni ihåg vad vi läste om? Barnen 

pratar i mun på varandra och en pojke utropar: - Sopor! Du sa sopor, 

vad tänker du då? säger pedagogen och vänder sig mot honom. 

Pedagogen pekar på bilderna som ligger framför dem på mattan och 

frågar om det är någon speciell bild han tänker på. Pojken svarar: - Om 
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gubbarna går dit och slänger en glödlampa så blir det något nytt. 

Pedagogen pekar på en bild från boken som föreställer en 

återvinningstation och frågar: - Menar du att de går hit? Pojken nickar. 

 

Pedagogen använder bilderna tillsammans med barnen som ett verktyg för att återberätta vad 

man läst om under förra boksamtalet. Hennes sätt att uppmuntra barnen att använda bilderna 

tolkar vi som att pedagogen ser bilder som ett viktigt verktyg i återberättandet. Hon vill 

genom bilderna stötta barnens förmåga att erinra sig bokens och bildernas budskap. Hon 

använder bilderna som ett verktyg för att skapa en dialog med barnen och uppmuntrar dem att 

göra likadant.  

      I samspelet mellan pedagog, bild och barn återberättas det boksamtal som tidigare ägt rum 

och vi ser det som att bilderna används som ett verktyg för att kommunicera erfarenheterna av 

boksamtalet. Vi tolkar det som att pedagogen vill bekräfta pojkens berättelse genom att peka 

på bilden som föreställer en återvinningsstation. Hon använder i denna kontext bilden som ett 

verktyg för att visa honom att hon förstår vad han menar och detta menar vi tyder på att hon 

ser att text och bild gemensamt är centrala verktyg för att utveckla barns förståelse.  Den 

kommunikation och det samspel som sker genom bilderna tolkar vi som att bilderna blir ett 

verktyg för att tillsammans bearbeta bokens handling.  

 

Fenix. - Fotosyntes vet ni vad det är? Samtidigt som hon frågar tar 

pedagogen fram en bild som föreställer fokusordet fotosyntes. - Det är en 

björn där borta, säger ett utav barnen. Pedagogen svarar: - En björn ja, 

när han andas ut vettni så kommer det något som kallas koldioxid till 

trädet, så trädet kan leva, och sen kommer det syre från trädet så att 

björnen kan andas! Pedagogen lägger bilden på golvet och tar upp nästa.  

 

Här kan vi se en skillnad i hur pedagogen använder sig av bilderna i återberättandet 

tillsammans med barnen. Pedagogen på Fenix inleder med att använda bilden som stöd i 

barnens återberättande av vad man läst om under boksamtalet, men när ett av barnen säger att 

det är en björn på bilden svarar pedagogen själv på sin fråga. Hon ställer inga följdfrågor för 

att uppmuntra barnen att utifrån bilden utveckla svaret.  Detta kan å ena sidan tolkas som att 

pedagogen upplever att barnen inte besitter den kompetens som krävs för att kommunicera 

fokusordens innebörd. Vi menar att det sätt hon använder sig av bilderna kan tolkas som att 

hon i denna kontext inte upplever att bilder kan användas som ett verktyg för att uppmuntra 
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och stötta barnens återberättande. 

     Å andra sidan kan empirin tolkas som att kontexten bidrar till att pedagogen är så 

fokuserad på sin uppgift, att genomföra aktiviteten, att hon inte ger barnen den tid de behöver 

för att återberätta deras erfarenheter av fokusorden. Att så är fallet menar vi styrks av hur hon 

avslutar aktiviteten: ” Så nu var det inget mer, nu är vi färdiga”. Pedagogens handlingar 

under boksamtalet menar vi förmedlar ett fokus på att nå målet, vi tolkar det som att 

pedagogen upplever att kontexten förmedlar att det finns en uppgift som måste genomföras. 

När den är färdig har hon klarat sin uppgift.  

 

7.4 Bok, bild och erfarenhet som verktyg för kommunikation 

Vilken kommunikation som fördes i boksamtalet menar vi, utifrån vår empiri, kunde förklaras 

utifrån vilka erfarenheter barnen hade inom det område som formulerades i bokens budskap. 

På båda förskolorna kunde vi se ett intresse hos barnen för fokusorden, samt för de bilder som 

tillhörde fokusorden, men hur barnen i sin kommunikation kunde koppla orden till sin egen 

vardag varierade. 

 

Regnbågen. Pedagogen läser ur boken: - vad händer om man sorterar 

soporna i olika påsar? Hon tittar upp på barnen och frågar om de vet vad 

sortera är. Barnen säger ”ja” och börjar prata i mun på varandra. – Det 

gör vi hemma, säger en pojke. En flicka sträcker på sig och börjar 

förklara: - Att man ska lägga i rätt påse, tidningar ska ligga i 

tidningspåsen och benanskalet (bananskalet) ska ligga i benanskalspåsen 

(bananskalspåsen). Och flaskorna ska ligga i glaspåsen. Pedagogen tar 

upp bilden på fokusordet, läser vad som står på baksidan och säger: -Det 

var ju precis så som du sa. 

 

Barnens kommentarer på pedagogens fråga tolkar vi som att de har tidigare erfarenhet av 

ordet sortera. Förskolan arbetade för tillfället med temat miljö och att man sorterar sina sopor 

är något som förekommer i många hushåll. Vi menar därför att barnen kan ha erhållit 

erfarenheter av att sortera både på förskolan och i hemmet. Barnen kunde formulera en 

förklaring utan stöd av bilder och använde istället referenser från sin vardag för att formulera 

ordets betydelse.  

     Att flickan väljer att förklara ordet utifrån sortering av sopor istället för tillexempel 



25 

 

sortering av tvätt tolkar vi som att barnens intresse just nu var inriktat på miljö. Miljö var 

något som för tillfället var ett återkommande diskussions ämne i deras vardag på förskolan. 

Genom att i denna kontext använda sig av en bok som baserades på förskolans tema, som i sin 

tur baserades på barnens intresse, kunde bokens budskap kopplas till barnens vardag. Vi 

kunde genom våra filmer se att detta underlättade kommunikationen mellan barn och 

pedagog. När bokvalet istället baserades på pedagogernas intresse blev kommunikationen helt 

annorlunda. 

 

Fenix. Pedagogen läser ur boken och avbryter läsningen för att ta fram 

en bild på ett fokus ord. – Där var bakterier, vet ni vad det är? Ingen av 

barnen svarar men upprepar ordet bakterier flera gånger samtidigt som 

de skrattar. Pedagogen läser en förklaring för bakterier från baksidan av 

bilden. 

 

Barnen formulerar ingen förklaring för ordet bakterie i sin verbala kommunikation men 

upprepar ordet flera gånger samtidigt som de skattar. Vi tolkar barnens handlingar som att 

som att de förmedlar en nyfikenhet inför ordet men inte har kunskap om ordets innebörd. 

Skillnaden i den verbala kommunikationen på Regnbågen och Fenix tolkar vi som ett resultat 

av bokvalet. På Fenix är valet av bok baserat på önskemål från pedagogerna, ämnet är inget 

man tidigare har arbetat med och barnen har inga tidigare erfarenheter från förskolan. 

     Fokusorden på Regnbågen menar vi å ena sidan är ord som används i barnens vardag, å 

andra sidan menar vi att ordens innebörd kan vara främmande för barnen. Fokusorden på 

Fenix är av en mer naturvetenskaplig karaktär och ord som sällan används i den dagliga 

kommunikationen. Vi menar att det är lättare utveckla förståelse för ordens innebörd om 

dessa kan kopplas till vardagen och att kommunikationen på så sätt underlättades av att 

barnen på Regnbågen hade en vi förkunskap inom ämnet.   

7.5 Sammanfattning 

Vilket samspel som skapades i boksamtalet kunde vi i våra utdrag från empirin tolka som ett 

resultat av vilken tillgång barnen gavs till boken och bilderna. När pedagog och barn 

gemensamt använde sig och boken och bilderna synliggjordes ett samspel där både pedagog 

och barn kommunicerade.  

      Lärande sker i samspel med andra och med hjälp av olika verktyg och vi tolkar vår empiri 

som att hur man som pedagog och barn använde sig av bilderna var betydelsefullt för vilket 
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lärande som möjliggjordes. När pedagogen och barnen gemensamt använde sig av boken och, 

framförallt, bilderna skapades enligt vår mening ett lärande i samspel. När pedagogen inte gav 

barnen tillgång till bilderna eller uppmuntrade dem att använda dem som ett verktyg tolkar vi 

det som att det, istället för ett samlärande, skapades en situation där inlärning ägde rum.  

     Vi kunde även se att barnens återberättande underlättades av att de i samspel med 

pedagogen använde sig av och refererade till bilderna och att kommunikationen underlättades 

av att barnen besatt erfarenheter i det ämne boken behandlade. Genom att barnen hade 

tidigare erfarenheter kunde både pedagog och barn göra kopplingar till barnens vardag.  

8. Avslutning 
Vi kommer under rubriken 8.1 Diskussion diskutera vår analyserade empiri för att synliggöra 

hur det som framkommit i vår studie kan relateras till resultat i tidigare forskning. Vidare 

kommer vi under rubriken 8.2 Metoddiskussion lyfta de för- och nackdelar som synliggjorts i 

våra val av metoder i samband med vår studie. Under rubriken 8.3 Slutsats kommer vi 

redogöra för hur vår empiri som producerats kan förstås och hur vi ser att den svarar på de 

frågor vi ställt inför vår studie.  Avslutningsvis kommer vi i 8.4 Didaktiska implikationer lyfta 

fram aspekter som vi menar kan bidra till ytterligare förståelse för hur boksamtalet tar sig 

uttryck i förskolans verksamhet och som därför är intressanta att studera i framtida forskning.  

8.1 Diskussion  

I samband med boksamtalen kunde vi finna variationer i vilket samspel som ägde rum samt 

hur pedagog och barn använde sig av boken och bilderna. Dennis och Horn (2011) 

uppmärksammar resultat i sin studie som tyder på att barns förståelse för bokens budskap, 

handling och olika ords innebörd ökar när pedagogen aktiv använder sig av bokens bilder. Vi 

tolkar vår empiri som att bokens bilder även kan användas som ett verktyg för att möjliggöra 

samspel, något som synliggjordes på Regnbågens förskola. Bilderna användes både av 

pedagog och barn i kommunikationen som ett stöd för att ställa frågor, berätta, återberätta, 

göra sig förstådda och bekräfta vilket vi menar tyder på ett samspel mellan pedagog, bok, bild 

och barn. Vi tolkar empirin som att ett samspel möjliggjordes genom att pedagogen och 

barnen hade gemensam tillgång till bilderna. 

      Däremot tolkar vi de handlingar som framkom i empirin från Fenix förskola som att 

barnen, genom pedagogens verbala och ickeverbala kommunikation, till viss del förhindrades 

att ta del av bilderna. Att barnen inte fick tillgång till bilderna och att pedagogen inte använde 
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dem som ett verktyg i sin kommunikation med barnen menar vi bidrog till att ett samspel 

mellan pedagog, bok, bild och barn uteblev. 

     Norlin (2013) framhåller i sin studie vikten av att pedagoger i samband med boksamtal 

lyssnar till barns intresse för att möjliggöra djupa dialoger och Jönsson (2007) argumenterar 

för barns behov att ta del av hela kontexten, ord, text och bild, i samband med boksamtal för 

att utveckla en förståelse för textens innehåll. Vi menar att barnen på Fenix genom att närma 

sig pedagogen, sträcka på sig och lägga sig ner på golvet framför bilderna försökte ta del av 

hela kontexten. Barnens försök att närma sig bilderna förnekades av pedagogen genom både 

verbal och ickeverbal kommunikation och vi tolkar den kommunikation som förmedlades 

som en kamp om tillgången till boken och bilderna. Vidare menar vi att pedagogen, genom 

sina handlingar, inte lyssnade till barnens intresse av att ta del av bilderna och menar, precis 

som Norlin (ibid), att möjligheten till djupa dialoger därför försvårades. Vi tolkar vår empiri 

som att det samspel som ägde rum på Fenix och Regnbågen var en konsekvens av i vilken 

utsträckning barnen erbjöds hela kontexten samt av hur lyhörd pedagogen var till barnens 

intressen. Vi menar därför att det är lika viktigt för samspelet som för lärandet att pedagogen 

lyssnar till barnens intresse i samband med boksamtal. 

     I boksamtalen på Fenix iscensattes aldrig någon dialog mellan pedagog, bok och barn utan 

det som synliggjordes var en monolog där pedagogen var den som stod för den muntliga 

kommunikationen.  Pantaleo (2007) framhåller att det är lätt att man som pedagog tar för stor 

plats i boksamtalet och vi menar att monologen på Fenix skapades på grund av att barnen 

erbjöds ett begränsat utrymme till att kommunicera. I vår empiri blev det tydligt att 

pedagogen på Fenix var den som främst kommunicerade verbalt i samband med boksamtalet 

vilket vi menar var ett resultat av att hon inte lyssnade på barnen eller tog tillvara på deras 

kommentarer. På Regnbågen däremot iscensattes en dialog där både barn och pedagog med 

stöd av text och bilder kommunicerade vilket vi menar kan förklaras av att pedagogen 

lyssnade till, bekräftade och uppmuntrade barnens verbala kommunikation. 

     Precis som Norlin (2013) och Pantaleo (2007) anser Svensson (2009) och Chan, Juan och 

Foon (2008) att en lyhördhet till barns intresse öppnar upp för djupa dialoger i samband med 

boksamtal. De menar även att bokvalet är en viktig aspekt när det kommer till vilken 

kommunikation som möjliggörs. Bokvalets betydelse för kommunikationen synliggjordes 

även i vår studie och vi tolkar vår empiri som att detta var viktigt även för samspelet mellan 

pedagog, bok, bild och barn.  På Regnbågen baserades bokvalet på det tema som förskolan 

arbetade med för tillfället och detta tema baserades i sin tur på barngruppens intresse. I 

samband med boksamtalet menar vi att ett samspel mellan pedagog, bok, bild och barn 
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synliggjordes, ett samspel där barnen var aktiva i kommunikationen. De uttryckte sig samt 

gjorde konstateranden som visade på att fokusorden kunde relateras till deras tidigare 

erfarenheter. Bokvalet på Fenix baserades på pedagogernas önskemål, temat på boken var 

något som de planerade att börja arbeta med i verksamheten. Vi kunde i vår empiri se att 

barnen visade ett intresse för fokusorden men utifrån deras kommentarer till bilderna tolkar vi 

det som att de inte kunde koppla orden till sin egen vardag.  

     Inför vår studie gick vi in med förväntningar om att pedagogerna på Fenix, i större 

utsträckning än pedagogerna på Regnbågen, besatt verktyg för att skapa förutsättningar för 

samspel och kommunikation i samband med boksamtalet. Detta förväntningar baserades på 

att pedagogerna på Fenix under en längre tid arbetat med språk och litteratur samt gett uttryck 

för att samtliga pedagoger deltagit i kompetensutveckling inom området boksamtal. På 

Regnbågen hade det däremot genom diskussioner framkommit att pedagogerna upplevde en 

osäkerhet jämtemot boksamtal och att högläsning sällan var en del av den planerade 

verksamheten. Dessa förväntningar menar vi inte besvarades då vi utifrån vår empiri har 

synliggjort att det var på Regnbågen, snarare än på Fenix, som ett samspel och en 

kommunikation möjliggjordes i samband med boksamtalet. Utifrån detta menar vi att de 

resultat som Kindle (2013) framhåller i sin studie kan problematiseras. Dessa resultat tyder på 

att pedagoger som ser högläsning som en del av barns lärprocesser i större utsträckning skapar 

förutsättningar för att utveckla ordförståelse, jämfört med pedagoger som ser högläsning som 

en övergångsaktivitet. Pedagogen på Regnbågen fokuserade på ordförståelse i boksamtalet 

men vi tolkar även empirin som att det för henne var lika viktigt att möjliggöra ett samspel 

som att möjliggöra att barnen utvecklade en förståelse för orden. 

      Vi har tidigare i vårt arbete lyft fram att resultat från tidigare forskning tyder på att 

boksamtal är en effektiv strategi för att stötta barns läs- och skrivlärande och för att utveckla 

ett intresse inför den litterära världen (Dennis & Horn, 2011, Eckeskog, 2013, Lennox, 2013, 

McGee och Schickedanz, 2011, Pantaleo, 2007).  Vi har i vår studie fokuserat på det samspel 

som äger rum i samband med boksamtal och menar att vår empiri synliggör stora variationer i 

vilket samspels som skapas, vilken kommunikation som iscensätts, samt hur pedagog och 

barn använde sig av boken och bilderna. Denna variation synliggjordes trots att pedagogerna 

använde sig av samma strategi för boksamtal. Vi menar därför att man kan tolka vår empiri 

som att boksamtalets effektivitet i barns läs- och skrivlärande kan problematiseras utifrån 

vilket samspel och vilken kommunikation som möjliggörs.  I vår empiri menar vi att två helt 

olika boksamtal iscensattes utifrån vilket samspel som utspelades och möjliggjordes. Vi tolkar 

detta som att en tydlig strategi för boksamtal inte är tillräckligt för att ett boksamtal med djupa 
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dialoger ska iscensättas eller för att förutsättningar för lärande ska skapas. Boksamtalet 

baseras på kommunikation och vår studie tyder på att samspelet hade en betydande roll för 

vilken kommunikation som möjliggjordes. Detta menar vi tyder på att det är betydelsefullt att 

man som pedagog besitter verktyg för att möjliggöra ett samspel i boksamtalet för att i sin tur 

möjliggöra en dialog och ett lärande utifrån en tydlig strategi för boksamtal. 

     Vi kunde i vår studie även se att hur pedagogerna genom sin verbala och ickeverbala 

kommunikation förmedlade boken till barnen, samt hur de använde sig av boken och bilderna 

tillsammans med barnen hade betydelse för vilket samspel som skedde och vilken 

kommunikation som möjliggjordes.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Då vi i vår studie intog ett aktionsforskande förhållningssätt menar vi att det hade det varit 

intressant att som forskare vara en del av verksamheten under en längre period. Studien som 

vi genomförde pågick under en kort tid vilket innebar att vi inte gavs möjligheten att med stöd 

av filmerna reflektera tillsammans med pedagogerna för att i sin tur utveckla de iscensatta 

aktiviteterna. Då det samspel och den kommunikation som skedde i boksamtalen märkbart 

skilde sig åt mellan Fenix och Regnbågen anser vi att det hade varit intressant att studera hur, 

och om, man genom att utveckla boksamtalen hade kunnat plana ut dessa skillnader. Vi ställer 

oss frågande till om denna märkbara skillnad var ett resultat av verksamhetsutvecklingen 

främst baserades på Regnbågens verksamhet då Fenix involverades först efter det att 

utvecklingsområdet fastställts. 

      Då syftet med vår studie var att studera det samspel och de handlingar som utspelades i 

samband med boksamtalet ser vi vårt val av insamlingsmetod, videoinspelning, som relevant 

även såhär i efterhand.. I samband med vår studie synliggjordes dock både för- och nackdelar 

med videoinspelning som metod.  En fördel var att vi genom våra filmer kunde gå tillbaka 

och studera samma situation flera gånger, på så sätt fick vi syn på olika skeenden som vi 

annars gått miste om.  En av nackdelarna med videoinspelning som metod var att tekniken 

inte alltid fungerar som den ska eller att man som forskare missat att kontrollera tekniken 

innan man påbörjar observationen. Under ett tillfälle slutade kameran att fungera mitt i den 

iscensatta aktiviteten vilket innebar att vi gick miste om empiri som hade kunnat vara 

värdefullt för vår studie.  

     En annan nackdel med videoinspelning är att de som blir observerade kan känna sig 

obekväma och att deras agerande därför påverkas. Alla pedagoger som deltog uppgav att de 
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var bekväma med att blir filmade men vi ställer oss frågande till om pedagogen på Fenix 

agerat annorlunda under boksamtalet om hon inte blivit filmad. Det hade därför varit 

intressant att komplettera videoinspelningarna med observationer där vi endast antecknade. 

Vårt val att genomföra vår studie på förskolor som vi sedan tidigare var bekanta med anser vi 

gynnade studiens genomförande då vi forskare intog en aktiv roll i studien. Vi menar att det i 

aktionsforskning är viktigt att forskare, pedagoger och barn känner sig bekväma med varandra 

för att de iscensatta aktiviteterna ska bli så naturliga som möjligt.  

 

8.3 Slutsats  

I vår inledning uppmärksammade vi att den tidigare forskning vi tagit del av främst 

fokuserade på vilket lärande som sker i samband med boksamtal. Vi saknade forskning som 

syftade till att studera det samspel och de handlingar som skapas i och med att ett boksamtal 

iscensätts. Den empiri som ligger till grund för vår studie synliggjorde att de handlingar, alltså 

den kommunikation, som förs med stöd av boken och bilderna speglar det samspel som 

möjliggörs. Vi kunde även se att tillgången till bok och bilder hade betydelse för vilket 

samspel som möjliggjordes, denna tillgång förmedlades både verbalt och ickeverbalt.  

     Hur pedagogerna och barnen använde sig av bilderna varierade i vår empiri. Denna 

variation tolkar vi främst som ett resultat av hur pedagogen i sin verbala och ickeverbala 

kommunikation erbjöd barnen tillgång till boken och bilderna. När barnen, på Regnbågen, 

stöttades och uppmuntrades av pedagogen till att använda bilderna kunde vi se att 

kommunikationen underlättades och att bilderna användes som verktyg för att samspela, lära, 

återberätta och kommunicera. Vi kunde även se att boken och bilderna användes som ett 

verktyg i deras återberättande samt att pedagog och barn refererade till bilderna i deras 

samspel. När barnens tillgång till bilderna på Fenix begränsades genom pedagogens 

handlingar blev bilderna snarare ett föremål för en dold kamp än ett verktyg för 

kommunikation och samspel. 

     Med avstamp i vår empiri och utifrån att vi ser lärande som något som sker i ett samspel 

menar vi att valet av strategi för boksamtal är mindre viktigt. Att man som pedagog istället 

besitter verktyg för att skapa samspel samt utvecklar en medvetenhet om vilket samspel och 

vilken kommunikation som möjliggörs i samband med boksamtalet menar vi är mer 

betydelsefullt för vilket lärande som möjliggörs. När både barn och pedagog erbjöds tillgång 

till bilderna och använde sig av dessa i sin kommunikation kunde vi se att ett samspel mellan 

pedagog, bok, bild och barn skapades. Sammantaget tolkar vi vår empiri som att hur man som 
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pedagog och barn använder sig av boken och bilderna har stor betydelse för vilket boksamtal, 

vilken kommunikation samt vilket samspel som möjliggörs och skapas. 

 

 

8.4 Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Vi ville genom vår studie undersöka det samspel som skapades i boksamtalet för att på så vis 

utveckla en förståelse för hur boksamtal kan ta sig uttryck i praktiken. Då vi ser lärande som 

något som sker i samspel menar vi att vår studie är relevant för forskning och verksamma 

pedagoger. Slutsatsen i vår studie tyder på att en tydlig strategi var mindre viktig för hur 

boksamtalet tog sig uttryck i praktiken, det var snarare hur man som pedagog och barn 

använde sig av boken och bilderna som speglade det samspel och den kommunikation som 

synliggjordes i boksamtalet. 

Vår studie pågick under en kortare period och vi menar att ytterligare förståelse för området 

kan utvecklas genom studier som sträcker sig under en längre tidsperiod. Det hade även varit 

intressant att i vidare forskning intervjua pedagoger för att få syn på hur de pratar kring 

samspelets, kommunikationens, bokens och bildernas betydelse i samband med boksamtal. 

Detta för att kunna jämföra vad som uttrycks och vad som observeras i praktiken.   
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Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 

Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad, vilket 
innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att genomföra dokumentation som 
syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den kunskap som 
utvecklas. Dokumentationen kan komma att ske med hjälp av inspelade samtal, bilder 
eller videofilmning. Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att 
barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer endast användas av studenten för 
utbildningsändamål. 

Höstterminen 2015 inleds med att studenterna ska genomföra ett 
verksamhetsutvecklingsarbete tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till 
att öka pedagogiska kvaliteter och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. 
Verksamhetsutvecklingsarbetet kan också bilda underlag för studenternas kommande 
examensarbete. Det som står i fokus är som nämnts tidigare att beskriva och diskutera 
verksamheten i förskolan och den kunskap som utvecklas. 

Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna 
skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 
ställningstagande. Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 

Vänliga hälsningar 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson 
Studierektor Förskollärarprogrammet 
Mail: marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 – 16 73 36 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 
□ NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras 

 
Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 
 
 
Datum   

............................................................................................................................. ...................... 
Vårdnadshavares namnteckning 
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Hej alla pedagoger och föräldrar! 

Under min Slut-VFU kommer jag att tillsammans med pedagogerna på 

..……….  avdelning att genomföra en verksamhetsutveckling. Vi kommer med 

stöd av aktuell forskning och deras beprövade erfarenhet utveckla en strategi för 

boksamtal. Syftet med verksamhetsutvecklingen och den studie jag genomför i 

samband med verksamhetsutvecklingen är att studera vad som sker i 

boksamtalet. 

Slut-VFU:n kommer att genomföras från v.38 till v.43 och 

verksamhetsutvecklingen kommer fördelas över dessa veckor.   

Jag kommer i samband med verksamhetsutvecklingen att dokumentera de 

aktiviteter som vi iscensätter och den empiri som produceras kommer att 

användas som underlag till ett paper samt eventuellt som underlag till mitt 

examensarbete som jag skriver tillsammans med en studiekamrat. 

Att delta i de aktiviteter som vi iscensätter är frivilligt för både pedagoger och 

barn. Vårdnadshavare för de barn som deltar i studien kommer inför VFU:n bli 

ombedda att skriva under en samtyckesblankett och vi kommer vid varje tillfälle 

fråga barnen om de vill delta. 

Verksamhetsutvecklingen görs i samarbete med min studiekamrat ………….. 

och vi kommer besöka varandras förskolor med syftet att dokumentera och 

observera tillsammans. 

 

Kontakta oss via mail om det är något som behöver förtydligas. 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda och Rebecka. 

Kontaktinformation: rebhut11@student.hh.se  eller amahag11@student.hh.se  

Kontaktinformation till kursansvarig lärare: 

Marie-Helene Zimmerman Nilsson 

Studierektor Förskollärarprogrammet 

Mail: marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 – 16 73 36 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Amanda Haglund

Rebecka Werme


