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Studien syftar till att få ökad kunskap om förskollärarens arbete med bilderböcker i förskolans 

verksamhet.   

Frågeställningarna är: 

Hur beskriver förskollärare arbetet med bilderböcker tillsammans med barn i förskolans 

verksamhet?  

Hur bidrar bilderböcker till samspelet mellan barn och mellan barn och förskollärare i 

förskolans verksamhet? 

Studiens metod är kvalitativ, där empirin samlats in genom intervjuer. Undersökningen 

baseras på ett sociokulturellt perspektiv. Vi gjorde ett strategiskt urval av tre informanter, alla 

verksamma på samma förskola, dock inte på samma avdelning, där avsikten var att välja 

förskollärare som arbetar aktivt med bilderböcker. 

I resultatet av studien framkommer det att förskollärarna använder sig av bilderböcker vid 

olika arbetsmetoder, såsom högläsning, boksamtal, lek, dramatisering och bilderbokens 

placering. I resultatet framkommer det även att dessa arbetsmetoder bidrar till samspelet i 

förskolans verksamhet. Samspelet yttrar sig både verbalt och fysiskt, och det sker när barn på 

olika sätt kommunicerar med andra barn och förskollärare.   
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1. Inledning 

I förskolans läroplan står det att barns lärande ska ske genom samspel med vuxna samt i 

samspel med varandra. Pedagoger på förskolan ska arbeta för att utveckla barns språk, 

ordförråd samt utmana barn att berätta ett innehåll, uttrycka tankar och kommunicera med 

andra. Barn ska även få förståelse för sin omvärld och omgivning samt få möjlighet att 

reflektera kring och fördjupa sig i frågor och svar (Skolverket, 2016). I den kommande 

läroplanen för förskolan stärks uppdraget med högläsning, eftersom det ger barn olika sätt att 

kommunicera och lära sig på. Genom samspel i barngruppen, utforskande miljöer samt 

samspelet mellan barn och pedagoger sker en stor utveckling och lärande hos barn 

(Skolverket, 2018).  

En bilderbok kan användas som ett verktyg i förskolans verksamhet och den kan utveckla 

barns förmåga till samspel. En bilderbok möjliggör för barns utveckling, samtidigt som en 

bilderbok öppnar upp för olika lärprocesser. Barn lär av och med varandra och i samspel med 

andra lär de sig att kommunicera, leka och argumentera för nya tankar och idéer, samtidigt 

som de utvecklar en egen förståelse för omvärlden och lär sig ta hänsyn till varandra 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Ett sätt att utveckla dessa förmågor är att 

använda högläsning. Högläsningen är något som ska genomföras dagligen, det kan vara en del 

av ett samtal och innebära att barn får reflektera samt ta del av varandras tankar (Heimer, 

2016). Trots detta används inte bilderböcker i så stor omfattning i förskolans verksamhet. Det 

kan bero på att pedagoger upplever att de har bristande kunskap eller kompetens om hur 

arbetet med bilderböcker kan se ut (Damber, Nilsson & Ohlsson 2013; Fethi & Ilkay 2016).  

Vi har genom erfarenhet olika upplevelser av hur aktivt förskollärare arbetar med 

bilderböcker och efter en föreläsning om bilderbokens betydelse blev vi nyfikna på hur 

förskollärare arbetar med bilderböcker. Vi anser att bilderboken kan vara ett verktyg som 

både barn och pedagoger kan samspela kring och tycker därför att det är relevant att 

undersöka hur förskollärare arbetar med bilderböcker samt hur arbetet kan bidra till samspelet 

i förskolans verksamhet. 
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2. Bakgrund 
 

Förskolan ska komplettera hemmet och skapa de bästa förutsättningarna för att barn ska kunna 

utvecklas på bästa sätt. Pedagoger på förskolan ska arbeta för att utveckla barns språk, deras 

ordförråd, utmana dem till att berätta samt kommunicera med andra. Lärandet i förskolan ska 

ske i samspel med varandra och förskolan ska ge barn möjligheter till att samspela både 

enskilt och i grupp, därför krävs det att pedagoger på förskolan engagerar sig i detta. Barn lär 

av varandra i samspelet och även tillsammans med pedagoger. De utvecklar kunskap i leken 

och även det sociala samspelet utvecklas i leken. I verksamheten ska barn få möjlighet att 

lyssna till andra samt få förståelse för andras uttryck och reflektioner. Barn ska även få 

utrymme att använda egna initiativ och sin kreativa förmåga, detta för att barn ska stimuleras 

till lust och nyfikenhet till att lära, de ska även utveckla ett intresse för text och bilder. Leken i 

verksamheten ska främja varje barns utveckling och lärande, miljön i verksamheten ska 

utmana till lek och det är pedagogerna i förskolans verksamhet som ska engagera sig i 

samspelet med barn (Skolverket, 2016). 

2.1 Högläsningens betydelse för barn i förskolan 

Högläsningens funktion är att utveckla barns sociala färdigheter, språkliga utveckling samt en 

gemenskap. Oavsett bakgrund hos barnen bidrar högläsning genom samtal om innehåll av text 

och bilder till gemensamma upplevelser. Det finns risk för sämre läsutveckling i skolan om 

barn inte får uppleva genomtänkt högläsning med planerad pedagogik kring högläsningen. 

Genom högläsning kan barn upptäcka att innehållet av händelser i en bilderbok kan hända i 

verkliga livet. Dessutom utvecklar högläsning barns förmåga att få en förståelse för 

människor. Det är också i högläsningsprocessen barn omedvetet utvecklar en förståelse för 

hur ett språk är uppbyggt. De får en förståelse för att de tecken som står skrivna i 

bilderböckerna går att läsas, om och om igen. Detta innebär att barn utvecklas till läsande 

individer. I och med barns språkliga utveckling lär de sig att använda nya ord tillsammans 

med andra och det utvecklas också till nya lekar i barngruppen (Pihlgren, 2018). 

2.2 Bilderboken 

Rhedin (2004) förklarar att bilderboken över tid har utvecklats väsentligt och menar att 

bilderboken inte endast riktar sig till barn längre, utan även till vuxna, vilket hon betonar är 

något nytt. En bilderbok förmedlar ett budskap till läsaren. Nikolajeva (2000) menar att 
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bilderboken kan användas exempelvis i syfte för sociala sammanhang eller för diskussioner 

av kultur och jämställdhet. En bilderbok är en bok med minst en bild per uppslag. Strukturen 

av en bilderbok är ett samspel av bilder och text där bilderboken berättar något genom ord och 

bilder. Bilderboken kommunicerar på två olika nivåer, både genom bilder och text. Det finns 

olika kategorier av bilderböcker. Pekboken är en bok utan någon berättelse medan 

bildberättelse är en bok med bilder helt utan ord eller endast ett fåtal ord. Bilderboken 

innehåller både bilder och text, som båda är lika viktiga för bokens innehåll (Nikolajeva 

2000). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt redogörs det för det teoretiska perspektiv som valts ut vid analys av resultatet. 

Det teoretiska perspektivet som är i fokus är det sociokulturella perspektivet där mediering, 

artefakt och samspel är centrala begrepp utifrån Vygotskijs teorier (Säljö, 2010). Först 

kommer det en presentation av vad det sociokulturella perspektivet innebär och sedan 

redogörs det för en begreppsförklaring av de tre begrepp som är centrala för analysen. 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på den ryske psykologen Lev. S Vygotskij där 

lärande och utveckling sker i samspel med andra och den omgivande miljön. Allt lärande är 

socialt, vilket innebär att det sker när barn interagerar med varandra, det sker i samspel och i 

kommunikation med andra. Enligt den sociokulturella teorin är samspelet med medierande 

artefakter centralt för ett utvecklat lärande (Säljö, 2010). Genom samspel i olika aktiviteter 

observerar vi och utför handlingar tillsammans, såsom då vi äter mat, leker, integrerar med 

andra och så vidare (Gjems 2011). Ju mer ett barn har hört, sett och upplevt i samspel med 

andra under sin uppväxt desto större och mer produktiv blir dess fantasi som i sin tur bidrar 

till vidareutveckling. (Vygotskij, 1995). När ett barn lär känna och lär sig använda kulturella 

redskap (“artefakter”) kallas det enligt den sociokulturella traditionen för appropriering. Detta 

innebär att barn utvecklar olika kunskaper i samspel med andra i olika aktiviteter (Säljö 

2014). 

Det finns sex centrala aspekter kring den sociokulturella synen på lärandet. Det första är att 

lärandet är situerat vilket innebär att hur en person lär är beroende på situationen och 

omgivningen. Det andra är att lärandet huvudsakligen är socialt vilket betyder att lärandet 
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sker i relation och interaktion mellan människor. Det tredje är att lärandet är distribuerat, 

vilket innebär att människor har kunskaper om olika saker och detta är betydelsefullt för att 

utveckla en helhetsförståelse. Det fjärde är att lärandet sker genom mediering, detta innebär 

att kunskap förmedlas med hjälp av olika artefakter, olika verktyg, både psykologiska och 

fysiska redskap. Det femte är att språket är grundläggande för lärprocesserna. Det är genom 

språket som människan lär och utvecklas. Det sjätte är att lärandet sker i praxisgemenskap. 

Detta innebär att när lärande sker i gemenskap med andra, sker det genom att alla har olika 

färdigheter och kunskaper (Dysthe, 2003). Hur människan lär sker individuellt enligt det 

sociokulturella perspektivet och det finns ingen begränsning för hur utveckling kan ske (Säljö, 

2010).  

2.3.2 Centrala begrepp 

 

Mediering - Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet som 

innebär förmedling. Mediering innebär olika metoder att kommunicera i syfte att utveckla 

erfarenheter av och förståelse för omvärlden. Barn stöter på fysiska och mentala redskap 

under sin uppväxt och våra interaktioner med världen medieras med olika kulturella redskap. 

Kulturella redskap är skapade av människor och de är metoder som hjälper människor med 

problemlösning och tänkande som exempelvis språk, skrift, böcker, penna osv. Dessa 

kulturella redskap är nödvändiga för lärandet och hjälper oss att komma ihåg saker som inte 

längre finns närvarande och varje relation ett barn har med omgivningen är beroende av något 

slags medierande redskap (Smidt, 2010).  

Artefakt - Artefakter är objekt som skapats av människan och olika artefakter (“kulturella 

redskap”) används som stöd och hjälp för att utveckla lärprocesser. Artefakterna ger barn i 

den fysiska och sociala miljön möjlighet till att utveckla medierande lärprocesser. Begreppet 

psykologiska artefakter innebär bland annat språk, formler, symboler och tecken. Begreppet 

fysiska artefakter innebär böcker, datorer, pennor och anteckningsblock (Dysthe, 2003; Smidt, 

2010). De fysiska och psykologiska artefakterna berör varandra och bör därför inte ses som 

två enskilda begrepp (Säljö, 2014).  

Samspel - Vygotskij förklarar att det sociala samspelet är ett av de viktigaste skälen till att 

barn utvecklas samt att lärande utvecklas i olika sociala sammanhang (Williams, 

2006).  Samspelet är en viktig nyckel för barns utveckling och kunskap utvecklas och växer i 

samspelet mellan barn och vuxen samt mellan barn och barn. Barn lär av varandra genom det 

sociala samspelet men vad de lär är beroende av samspelet vid det aktuella tillfället. Genom 
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att ge barn möjlighet till att uttrycka sig på olika vis och genom att kommunicerar med andra 

så förmedlas det kunskap som gör att det blir en delaktighet genom samspel, eftersom 

erfarenheter utbytes (Säljö, 2014). 

2.4.Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs det för forskning kring hur förskollärare använder sig av bilderböcker 

i förskolan, hur de använder sig av högläsning och boksamtal samt samspel genom lek och 

rekvisita. 

2.4.1 Hur använder sig förskollärare av bilderböcker i förskolan?  

 

Barn möter bilderböcker tidigt i livet och de undersöker dessa bilder med nyfikenhet för att 

utveckla en förståelse för innehållet av bilderboken. Barn har också möjlighet att reflektera 

och kommunicera kring innehållet av bilderboken tillsammans med andra, vilket innebär att 

barn lär sig om bland annat livet, samhället och sin egen identitet (Fast, 2008).  

Användandet av bilderböcker ser dock olika ut i förskolans verksamheter och det brister i 

kompetensen vid läsning av bilderböcker på förskolor, då pedagoger inte har tillräckligt med 

kunskap att arbeta utifrån bilderböcker. Dessutom väljs bilderböcker ut slumpmässigt och 

läsningen sker endast en gång om dagen under läsvila samt i syfte att skapa disciplin och i 

underhållande syfte. Förskollärare beskriver även att det sällan förekommer samtal kring 

bilderbokens innehåll (Damber, 2015; Damber & Nilsson, 2015).  Även Svensson (2009) 

menar att bokläsningen ser olika ut i förskolans verksamheter och att det inte finns någon 

vidare tanke med valet av bilderbok. Författaren förklarar vidare att pedagoger anser att det 

inte är så viktigt om barn visar intresse för bilderbokens innehåll samt att läsningen endast är 

ett sätt att få barn att sitta ned och lyssna. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) påtalar att 

bristen på kompetens hos pedagoger påverkar barns syn på högläsning, då barn får fel 

uppfattning av vad högläsning kan innebära. Detta kan i sin tur påverka barn negativt, till att 

själva läsa bilderböcker utan att få någon direkt positiv erfarenhet av hur bilderböcker kan 

användas. Författarna redogör vidare för forskning, som visar att det inte enbart är 

högläsningen i sig som utmanar barns utveckling. Det som påverkar är hur högläsningen 

genomförs, och det som är avgörande för barns utveckling är bland annat när högläsning sker 

samt i vilket sammanhang. Att välja stunder när barn är pigga är en viktig del i högläsningen 

och innan den genomförs är det bra att ha läst igenom texten, gärna ett flertal gånger för att 
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sedan kunna läsa bilderboken för barn på ett givande sätt. Det gör att läsaren vet var det 

passar med pauser, betoningar och frågor till barn under högläsningens gång (Lindö, 2009).  

Att påbörja en bilderbok genom att presentera författaren är ett av många arbetssätt för 

pedagoger att påbörja ett lärande, genom att bland annat ta reda på var författaren kommer 

ifrån och titta på kartan var landet ligger, det kan även uppmana till samtal om olika yrken 

etcetera (Heimer, 2016). Det är viktigt att det finns tillgång till bilderböcker för barn samt att 

de är placerade på barns höjd. Att ha en tillåtande miljö är viktigt, där barn få ta del av 

bilderböcker under sin vardag. Detta lär barn tidigt hur bilderböcker ska behandlas och de får 

också lära sig att utforska bilderböckerna på egen hand. Att pedagoger är rädda om 

bilderböckerna på förskolan genom att ställa upp dem på höga höjder gynnar inte barns 

utveckling, utan barn behöver få syn på bilderböcker för att få erfarenhet av dessa. Om barn 

inte har bilderböcker placerade så att de kan ta en bilderbok på egen hand, blir deras egna 

läsande och möjligheter till att bläddra i bilderböckerna väldigt begränsande. Tillgången på 

bilderböcker ska vara stor, då barns läslust växer fram redan vid åsynen av ett bokomslag, en 

nyfikenhet väcks också då bilderböcker synliggörs (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Även 

Lindö (2009) belyser hur viktigt det är att bilderböcker finns tillgängliga för barn för att väcka 

nyfikenhet. Efter att en bilderbok har blivit läst kan barn använda den igen för att lekläsa, 

vilket innebär att barn själva kan bläddra i bilderboken efter att den blivit uppläst och bearbeta 

den genom att titta på bilderna. Att ha tillgång till bilderböcker i miljöerna gör att 

pedagogerna kan fånga upp läsningen flera gånger per dag (Eriksson, 2017). Om 

bilderböckerna syns och är tillgängliga för barn kan de locka till lek, det blir en inspiration 

som kan användas i samspel med andra (Edwards, 2008). Genom lek skapas nya 

förutsättningar för barn att bearbeta verkligheten tillsammans med pedagoger (Lindqvist, 

1996). Heimer (2016) menar att högläsning alltid måste prioriteras och Svensson (2009) 

redogör för, att pedagoger i förskolan har stora möjligheter att bearbeta bilderböcker i samspel 

med barn. Förskolan är en plats där många barn får möjlighet att samspela med andra.  

Om barns lärprocesser ska ha möjlighet att utvecklas är det viktigt att som pedagog vara 

närvarande och lyhörd i samspelet med barn. Om pedagoger ser vad barn gör och intresserar 

sig för kan ett meningsfullt lärande utvecklas (Eriksson, 2015). Att exempelvis använda 

bilderböcker och rekvisita till olika slags teman och projekt innebär att pedagoger gör 

medvetna val av bilderböcker, vilket bidrar till att högläsning kan följas upp på olika sätt. 

Detta innebär att barn får möjlighet att utveckla olika slags kunskaper samt utveckla deras 

sociala färdigheter och deras empatiska förmåga (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). 
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Eriksson (2015) förklarar att om barn får möta handdockor och sagofigurer i relation till 

bilderböcker kan det utveckla en nyfikenhet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) menar att högläsning och skapande är centrala delar i förskolans verksamhet och 

förklarar att ett temaarbete som utgår från bilderböcker kan utveckla barns förmåga att ta till 

sig handlingar kring en bilderbok som de tidigare inte varit medvetna om. Detta på grund av 

att det ger möjlighet att arbeta kring en bilderbok på ett flertal olika sätt med olika sinnen.  

2.4.2 Högläsning och boksamtal i förskolan 

 

Högläsning är en viktig del i förskolans verksamhet och pedagoger har ett viktigt uppdrag då 

högläsning har en betydelsefull roll för barn och deras utveckling. Genom att pedagogen läser 

högt för barn i förskolan, utvecklas inte bara ordförrådet och förståelsen av texten, utan det 

gör också att barn får upp ögonen för att möta nya karaktärer och ta del av deras tankar, samt 

utveckla sina egna tankar kring en bilderbok (Heimer, 2016). Högläsning har även en stor roll 

för den sociala, personliga och emotionella utvecklingen som sker, eftersom barn får tillgång 

till världen och de olika villkor vi lever i via bilderböcker (Nikolajeva, 2017).  

Barn lär genom att samtala och allt samspel och alla gemensamma upplevelser innebär olika 

lärandesituationer. Pedagoger har en betydande roll i samtalet med barn då de behöver 

vägledas och utmanas i samtalen för att utveckla lärprocesser. Det handlar om att lyssna in 

och se samtalen som en lärandesituation, både för barn och förskollärare (Öhman, 2016). En 

viktig del i högläsning är att låta den ta tid och låta barn ta del av bilder, samtala om dessa och 

låta barn få ställa frågor både under läsandet men även efter att bilderboken är slut. 

Högläsning är en del av ett samtal, då barn får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter 

och sina egna reflektioner samt ta del av andra barns tankar och idéer. En bilderbok kan även 

förbereda barn för situationer som ska ske eller har hänt för att skapa trygghet hos barn 

(Heimer, 2016).  

Olofsson (2010) menar att det är av betydelse att barn delas in i mindre grupper vid samtal 

och reflektioner, då det ger större möjligheter för varje enskilt barn att få komma till tals och 

bidra med nya tankar och ideér. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) förklarar 

att ett förtroende för barns tankar och ett tillåtande klimat är en förutsättning för barns 

utveckling, där barn får stöd av förskollärare att bli medvetna om sitt eget och andras 

perspektiv. Att kunna uttrycka sig är att göra sin röst hörd, detta är något pedagoger kan ge 

barn verktyg till genom boksamtal, då barn lär att reflektera och kritisera. Allt som sägs ska 

ses som viktigt, för att barn ska vilja fortsätta att reflektera över vad som läses och även våga 
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uttrycka det (Chambers, 2014). Det utvecklar den demokratiska förmågan då barn utmanas till 

att tala och lyssna i samspel med andra. Eftersom samtalet är en viktig grund för det sociala 

lärandet är bilderboken ett verktyg att använda sig av för att utmana barn. När barn samtalar 

med andra kring gemensamma ämnen utvecklas nya kunskaper som bidrar till förståelsen för 

gemensamma handlingar. Det är också viktigt att barn förstår att de i samspel med andra kan 

bidra till ny kunskap (Gjems, 2011). Hur ett lärande sker är däremot individuellt och hur det 

enskilda barnet uppfattar ett samtal och en lärandesituation ser olika ut (Öhman, 2016).  

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) menar att det kan vara svårt att få alla barn intresserade 

när en bilderbok läses, det är därför viktigt att reflektera kring sitt eget val av bilderböcker om 

ett ointresse hos barn uppstår. Barn måste känna glädje i högläsningssituationer för att de ska 

bli meningsfulla, dessutom är det betydelsefullt att kunna relatera innehållet i en bilderbok till 

olika livssituationer. Högläsning skapar även fantasi och kreativitet hos barn och det 

inspirerar till lek, då de tar med bilderbokens innehåll in i leken (Heimer, 2016). 

2.4.3 Samspel genom lek och rekvisita  

 

Samspel är när handlingar görs tillsammans, som exempelvis läsa en bok, leka, sitta 

tillsammans, vänta i tamburen och så vidare och detta skapar betydelsefulla gemensamma 

världar för barnen (Johansson, 2015). Barn är sociala och utvecklas i samspel med andra barn, 

vuxna och miljön och när barn leker och umgås med andra utvecklar de kunskap och 

förståelse för gemensamma regler och lekar (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Lillvist 

(2016) förklarar att brist på det sociala samspelet innebär brist på den sociala förmågan och 

detta påverkar samspelet med andra i omgivningen. När barn samspelar med varandra i leken 

utvecklar de förmågor att föreställa sig inre upplevelser, bilder och känslor. Om dessa 

förmågor inte övas upp får barn svårt att fantisera kring innehållet av en bilderbok, vid 

exempelvis högläsning och detta kan bidra till att det blir tråkigt att lyssna på sagor 

(Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Högläsningsstunder bidrar även till lek som ger barn en förståelse för innehållet av en 

bilderbok. För att barn ska få en tydligare förståelse av bilderbokens handling är det viktigt att 

bearbeta den upprepade gånger, då barn får en förståelse för de budskap en bilderbok kan 

förmedla. Att leka bilderbokens innehåll är ett sätt att tolka och skapa en förståelse av texter 

och att följa upp en bilderbok gör att barn och pedagoger kan samspela kring innehållet 

(Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Leken är en form som utvecklar kunskap hos barn och 

den har en stor betydelse för den allsidiga utvecklingen. Barn utvecklas och lär i leken och 
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tillsammans med andra och leken erbjuder kommunikation, samspel, inflytande, demokrati 

och så vidare (Lindö, 2009). Fast (2008) belyser att i leken bearbetar och återskapar barn 

tidigare upplevelser, samtidigt som de utvecklar nya erfarenheter. I leken utvecklas även 

barns sociala färdigheter. Leken är ett sätt för barn att utveckla sin medvetenhet av 

omvärlden. I leken utvecklar barn egen vilja och skapar en medvetenhet för egna handlingar. 

Möten skapas och genom lek tolkar barn egna upplevelser och i leken dramatiserar barn sina 

egna erfarenheter (Lindqvist, 1996). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

förklarar att barn leker för att få en förståelse för sin omvärld, då de bearbetar olika roller och 

situationer och i leken möter de olika händelser och utmaningar. Att integrera leken med 

lärandet i verksamheten är av betydelse, då lek och lärande kommer allt närmare varandra. 

Författarna menar vidare att det finns många olika metoder att använda sig av för att få in ett 

lärande i leken och de betonar att det är i leken som barn lär tillsammans.  

Molin Bruce (2006) förklarar att barn inte endast uttrycker sig genom ord utan de använder 

sig av kropp, upplevelser och olika sinnen. Därför kan teater och drama vara ett bra 

uttryckssätt för barn att använda sig av, då de därigenom får möjlighet att använda flera olika 

sinnen. Barn använder sig av olika sätt att uttrycka sig och kommunicera med och att använda 

sig av olika slags material och rekvisita är en bra metod för att utmana barn (Damber, Nilsson 

& Ohlsson, 2013). Rekvisita är ett sätt att bygga vidare på en bilderbok, detta innebär att 

komplettera bilderboken med olika material och genom att barn får möta rekvisita kan de leka 

vidare med hjälp av materialet. Via rekvisitan kan barn förmedla bilderboken på sitt eget vis, 

genom en handling. Ibland kan det vara bra att börja med rekvisita innan förskolläraren går 

vidare till bilderboken (Eriksson, 2017).  Det är viktigt att ha tillåtande rekvisita tillgänglig, 

om barn ska stimuleras till samspel i sin miljö (Lindö, 2009). 
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3. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om förskollärarens arbete med bilderböcker i 

förskolans verksamhet.   

3.1 Frågeställningar 

Vi har i vårt arbete valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

Hur beskriver förskollärare arbetet med bilderböcker tillsammans med barn i förskolans 

verksamhet? 

Hur bidrar bilderböcker till samspelet mellan barn och mellan barn och förskollärare i 

förskolans verksamhet? 
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4. Metod 
 

I metoden redogörs det för metodval, urvalet av informanter samt ges det en presentation av 

informanternas ålder och livserfarenhet. Vidare redogörs det för genomförande av 

intervjuerna, bearbetningen av data samt analysmetoden. Avslutningsvis redogörs det för 

tillförlitligheten och de etiska aspekterna.  

4.1 Metodval 

Studiens metodval är kvalitativ och grundar sig på semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär ett frågeschema där intervjufrågorna kan komma i olika 

ordning beroende av situationen (Bryman, 2018). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

menar att kvalitativa intervjuer är en metod som ger möjlighet att variera fasta frågeställningar 

med andra frågor som uppstår under intervjuns gång (se Bilaga 1). Detta innebär också att det 

är en fördel, eftersom frågorna kan anpassas efter den ordning som passar i situationen. Detta 

till skillnad mot kvantitativa intervjuer där frågorna är mer slutna, strukturerade och bundna. 

En kvalitativ intervju innebär öppna frågor vilket ger de intervjuade möjlighet till att svara 

med egna ord. Det innebär också att ett samtal kan ske då informanterna får dela med sig av 

egna erfarenheter från arbetslivet, så att forskaren kan ta del av dessa erfarenheter (Patel & 

Davidson, 2011; Svensson & Ahrne, 2015). En kvalitativ intervju kan vara en lämplig metod 

att använda sig av vid forskning då det kan ge en större insyn kring ett ämne ur olika 

perspektiv. Detta innebär att intervjuaren kan ställa frågor till människor om hur de tycker och 

tänker om saker samt varför de gör som de gör i vissa situationer (Ahrne & Svensson, 2015).  

4.2 Urval  

Ett strategiskt urval har gjorts, vilket innebär att de informanter som valts kan bidra till 

kunskap om det relevanta ämnet (Alvehus, 2013). Empirin till denna undersökning har 

inhämtats från tre förskollärare, alla verksamma på samma förskola, dock inte på samma 

avdelning. Valet av informanter och förskola för studien påverkades av tidsfaktorn då det 

hade tagit längre tid att intervjua fler förskollärare. Fokus blev därför på tre förskollärare samt 

en förskola. Dessa förskollärare valdes också ut då en av författarna inför studien 

uppmärksammat, att dessa arbetar mycket med bilderböcker. Om resultatet av studien ska 



12 
 

verka trovärdig är det viktigt att påvisa både hur och varför informanterna valts ut (Eriksson-

Zetterquist & Arhne 2015). Eftersom vi är verksamma i samma kommun, så bidrog det till att 

vi kunde genomföra intervjuerna omgående. Informanternas namn är fingerade såväl deras 

ålder, detta enligt konfidentialitetskravet som innebär att informanterna ska hållas anonyma 

(Patel & Davidsson, 2011).  

Informant 1: Kajsa är 60 år och har arbetat inom förskolan i 38 år. Hon arbetar på 

äldrebarnsavdelning 4–5 år.  

Informant 2: Evelina är 45 år och har arbetar inom förskolan i 5 ½ år. Hon arbetar på en 

åldersblandad avdelning som är en språkavdelning vilket innebär att barn med språkliga 

svårigheter och funktionsnedsättningar går på denna avdelning.    

Informant 3: Hedvig är 34 år och har arbetat inom förskolan i ca 6 år. Hon arbetar på en 

åldersblandad avdelning.  

4.3 Genomförande 

För att ta reda på om de tre förskollärarna kunde tänka sig att ställa upp på våra intervjuer 

kontaktades de personligen på deras arbetsplats. Det förklarades vad studien handlade om och 

upplystes om att deras bidrag var betydelsefullt. Enligt Patel och Davidson (2011) är det 

betydelsefullt att förklara för informanterna att deras bidrag anses viktigt. Det är också viktigt 

att vara påläst och väl förberedd med frågor när en intervju ska genomföras (Patel & 

Davidson, 2011). Att intervjua innebär att ta reda på information men det är ändå av betydelse 

att som intervjuare vara påläst kring ämnet som intervjun fokuserar på, detta för att visa 

informanten att det finns vissa baskunskaper hos intervjuaren. Det är också viktigt att ha 

förberedda frågor nedskrivna i en intervjumall, eftersom vissa frågor annars kan glömmas bort 

under intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Enskilda intervjuer 

genomfördes, där en av oss intervjuade och den andra förde anteckningar. Varje intervju 

pågick i cirka 30 minuter och informanterna hade informerats om ungefär hur lång tid varje 

intervju skulle ta. Detta för att det kan vara ont om tid för informanterna som arbetar på 

förskolan (Löfgren, 2014). Tider bokades in för intervjuerna och två av intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplats där vi kunde sitta ostört i ett konferensrum, medan den 

tredje intervjun genomfördes i informantens hem, eftersom denne för tillfället var sjukskriven. 

Intervjuerna spelades in med tillåtelse från informanterna. Eriksson-Zetterquist och Arhne 

(2015) förklarar att det är viktigt med tillåtelse från informanterna att få spela in. Att spela in 
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intervjuer innebär att den som intervjuar kan koncentrera sig på intervjun och därmed inte 

behöva avbryta för exempelvis extra noteringar (Löfgren, 2014). Under intervjuernas gång 

lyssnade vi aktivt och ställde följdfrågor. Öberg (2015) menar att ett visat intresse och en 

lyhördhet till informanterna är en utgångspunkt för en gynnsam intervju. Efter varje intervju 

förklarades det hur undersökningen skulle gå vidare och vi bad om att få återkomma om 

eventuella följdfrågor och tackade informanterna för deras deltagande. 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Det finns tre grundläggande arbetssätt när en analys ska göras. Det första är sortering vilket 

innebär, att om ordning skapas i empirin, blir det enklare för forskaren att analysera 

densamma. Det andra är reducering, som betyder att empirin måste väljas ut efter vad som är 

väsentligt i undersökningen utifrån teori och forskning. Det tredje är argumentering som 

innebär att kunna stärka sin teori genom att använda sin empiri i förhållande till tidigare 

forskning och teorier (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

Öberg (2015) rekommenderar att transkribering ska göras i anslutning till intervjun för att 

bevara intrycken så “färska” som möjligt. I anslutning till intervjuerna transkriberades dessa 

för att varje intervju skulle bli ihågkommen så bra som möjligt och att den skulle bli mest 

trovärdig. Att transkribera innebär att det tydliggör det material som skall analyseras 

(Svensson & Arhne, 2015). Bryman (2018) beskriver att sådant som återupprepas och 

repeteras i intervjuerna kan användas för att bilda teman. För att få en överblick över den 

transkriberade empirin har vi skrivit ut den i pappersform och sorterat, läst och analyserat 

innehållet upprepade gånger och på så sätt arbetat fram teman som passar till våra 

frågeställningar och vårt syfte. Reducering och kategorisering av empirin genomfördes på så 

sätt och materialet kodades med hjälp av färgpennor samt klipptes ut för att samlas ihop i 

olika teman. De teman som blev tydliga utifrån empirin var: Högläsning, boksamtal, rekvisita, 

dramatisering, lek samt barns delaktighet. Arbetsmetoden innebar att det blev enklare att få 

struktur på empirin. Resultatet har sedan kopplats till tidigare forskning samt det 

sociokulturella perspektivet då empirin analyserats utifrån de teoretiska centrala begreppen, 

mediering, artefakter och samspel.  
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4.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) menar att tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  För att öka tillförlitligheten för studien har dessa 

kvalitetskriterier uppmärksammats. För att få en hög trovärdighet ska de etiska regler som står 

under etiska aspekter följas, detta innebär att studiens färdiga resultat ska rapporteras till de 

som deltagit i studien samt att informanterna kan bekräfta det forskaren har uppfattat som 

korrekt. I denna studie har informanterna fått tagit del av det färdiga resultatet och de etiska 

aspekterna i 4.6 har uppmärksammats för att studien ska uppnå en trovärdighet. Överförbarhet 

handlar om att det som forskaren har tagit reda på går att använda mer generellt i praktiken. 

Studien bidrar med kunskap om hur förskollärare arbetar med bilderböcker samt hur det 

bidrar till samspelet mellan barn och förskollärare. Pålitlighet innebär att det ska finnas en 

klargjord redogörelse för hur studien är upplagd såsom val av informanter, intervjuutskrifter 

samt vid analys av empirin. Vi anser att denna studie uppnår en hög grad av pålitlighet, då det 

redogörs för hur informanter valts ut och hur intervjuer och analys av empirin genomförts. 

Konfirmering innebär att forskaren har agerat i god tro och inte lagt in några egna värderingar 

eller påverkat informanterna till att dra slutsatser som stämmer med forskarens egna 

uppfattningar. I studien har det undvikits egna värderingar och det har genomförts intervjuer 

med öppna frågor för att inte påverka förskollärarna. 

4.6 Etiska aspekter 

Det finns fyra grundläggande huvudkrav som måste följas vid forskning (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa är följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Innan intervjuerna informerades informanterna om syftet och frågeställningarna kring studien. 

Informanterna blev informerade om sina rättigheter att avbryta sin medverkan när som helst 

och de fick ge sitt samtycke till medverkan i studien via samtyckesblanketten (se Bilaga 2). 

Informanterna informerades om att de inte kommer kunna identifieras samt att det insamlade 

materialet förvaras på ett sätt, så att ingen utomstående har tillträde till det. De fick även 

information om vår tystnadsplikt. Informanterna informerades om att empirin endast kommer 

att användas i studien och de erbjöds att ta del av vår färdiga studie. 
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5. Resultat 

Genom förskollärarnas berättelser om hur de arbetar med bilderböcker har resultatet 

bearbetats fram utifrån studiens frågeställningar: Hur beskriver förskollärare arbetet med 

bilderböcker tillsammans med barn i förskolans verksamhet? Hur bidrar bilderböcker till 

samspelet mellan barn och barn och förskollärare i förskolans verksamhet?  Resultatet 

presenteras i form av citatutdrag och sammanfattning av empirin.  

I resultatet framkommer det att förskollärarna väljer att arbeta med högläsning varje dag men 

under olika former. Både Kajsa och Hedvig väljer att läsa flera gånger under dagen genom 

spontana högläsningsstunder samt alltid efter maten. Då de anser att alla barn ska få ta del av 

högläsning under dagen.  

               Vi kan dels läsa spontant, dels efter maten [...] vi läser även på förmiddagarna 
eftersom vi har barn som går hem före maten så läser vi även på förmiddagen för 

dessa barn.     

     Kajsa 

De delar upp barn i mindre grupper för att det ska bli små möten kring en bilderbok, för att ha 

möjlighet att anpassa läsningen till det individuella barnet. Kajsa menar att detta arbetssätt 

tillåter varje enskilt barn att få möjlighet att uttrycka sig. Om barn inte visar något intresse för 

bilderböcker, så menar Hedvig att det är hennes roll som förskollärare att skapa ett intresse hos 

barn och koppla det till bilderboken. Evelina uttrycker att “vi har högläsning efter maten varje 

dag” och beskriver samtidigt sitt arbetssätt, som att hon väljer att ta med sig bilderböcker ut på 

gården. Hon betonar dock att detta inte är någon planerad läsning utan det sker spontant när det 

passar verksamheten. Alla förskollärare gör medvetna val kring vilka bilderböcker de läser med 

barn, de utgår från barns intressen och de väljer bilderböcker som väcker funderingar och 

diskussioner. Dessutom är det viktigt att göra barn involverade i läsningen, de uttrycker att barn 

blir mer delaktiga av innehållet när de får känna att de bidrar med sina färdigheter.  

               Efter en föreläsning har jag blivit mer att jag styr över vad vi ska läsa. I alla fall så 

väljer jag första boken. Innan har jag tänkt att man får ut mycket av en bok i alla fall 

och det spelar ingen roll vad vi läser för bok […] Jag försöker att välja om jag vet att 

det är en bra bok som kan ge mycket att diskutera, men ibland får barnen också 

välja.                                                                                              

    Evelina 

      

Evelina har fått ett annat tankesätt kring arbetet med bilderböcker efter att ha 

kompetensutvecklat sig.  Hon har blivit mer medveten om valet av bilderböcker och hon har 
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fått större förståelse för hur olika bilderböcker bidrar till samtal. I boksamtalet använder 

förskollärarna bilderboken som ett verktyg för ett fortsatt diskussionsunderlag. På så sätt går 

det att få med barns egna erfarenheter av innehållet, eftersom bilderböcker speglar 

verkligheten då barn får en förståelse av innehållet, genom egna erfarenheter. Detta bidrar till 

samspelet mellan barn och förskollärare genom användning av bilderboken.  

 

               Jag tycker också att det är viktigt att prata om författaren och illustratören [...] som 

har gjort boken, att man kan ha författare eller illustratör som yrkesval [...] att tala om 

bokens framsida är också viktigt tycker jag.     

                   Hedvig

  

                                                                                                         

                                 

    

Hedvig påtalar det viktiga i att lyfta vem/vilka som skrivit bilderboken samt konstruerat dess 

bilder. Det bidrar till att barn blir medvetna om olika yrkeskategorier, dessutom bidrar det till 

boksamtalet då hon utmanar barn genom att prata om bilderna och uppmanar dem till en 

reflektion om bilderbokens innehåll. Förskollärarna uttrycker det viktiga i att göra barn 

delaktiga under högläsningen, genom att de uppmärksamma barns tankar och funderingar 

vilket leder till ett boksamtal. De menar vidare att de försöker vara lyhörda för vad barn säger 

och gör för att sedan kunna koppla detta till bilderböcker.  

               Barnen möter olika platser och olika karaktärer i böcker som går att bygga vidare på. 

vi arbetade för några år sedan om pokemon när det var så populärt, så då lånade vi 

hem mycket böcker om det från biblioteket. Sen gjorde vi egna banor ute och gjorde 

egna telefoner, som man hade i en kartong, så kunde barnen springa runt och leka 

med de. Så hade vi satt upp olika pokemons på hela gården i själva banan. [...] vi 

försöker snappa upp vad barnen är intresserade av.                      

                         

Evelina     

     

Evelina tydliggör sitt arbetssätt som går ut på att koppla bilderboken till det intresse barn har, 

de kan samspela i mötet med varandra kring ett gemensamt material som de skapat utifrån en 

bilderbok. Evelina utmanar barn samtidigt som de får känna delaktighet i processen, vilket 

bidrar till ett engagemang hos barn. 

               Man ser i leken att barnen använder erfarenheter utifrån en bok i den [...] det blev 

också ett samspel mellan barnen, då de spelade sagan [...] Vi hade bockarna Bruse 
som vårt projekt, där barnet kunde delta för vi hade läst sagan, använt flanosagan och 

även haft rekvisita, som de kunde leka med. Här kunde barnet delta och leka sagan 

genom att kanske inte prata men den visste vad barnet skulle göra när den var en viss 

bock på bron till exempel.     

                          Kajsa 
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Kajsa beskriver att barn tar med sig erfarenheter från bilderböcker in i leken. Hon har tidigare 

erfarenheter från barn som inte haft det verbala språket, men som ändå genom fysisk 

kommunikation klarat av att leka i sampel med andra efter innehållet i en bilderbok. Detta på 

grund av att de arbetat med sagan som projekt. Efter att sagan bearbetats i samspel med barn 

på olika sätt, genom högläsning och samtal kring bilderboken, flanosaga, rekvisita och lek, 

hade förutsättningar skapats för att kommunikation mellan barnen på olika sätt kunde 

utvecklas. Enligt Kajsa är det inte endast det verbala språket som avgör vid samspelet med 

andra. Hon förklarar att det har mycket med förskollärarnas förhållningssätt till bilderböcker 

att göra, och menar att det hänger på vilka förutsättningar förskolläraren ger barnen i arbetet 

kring bilderböcker.  

I resultatet blir det tydligt att förskollärarna väljer att ha bilderböcker tillgängliga i 

verksamheten, placeringarna ser dock olika ut. Evelina beskriver att de på hennes avdelning 

endast har bilderböcker tillgängliga på två ställen vilket innebär att bilderböckerna inte finns 

tillgängliga i alla miljöer på avdelningen. Kajsa belyser hur viktigt det är att bilderböcker 

finns tillgängliga för barn och att de genomsyrar verksamheten. Hon vill att bilderböckerna 

ska inspirera barn i de olika miljöerna. 

               Nu har vi små hyllor i barnens höjd i alla rum [...] vi har köpt in nya böcker som ska 
passa miljöerna. Och det är fritt fram att titta och använda böckerna för barnen [...] 

böcker ska finnas med i hela verksamheten.     

                       Kajsa

     

 

                                                                                                       

Kajsa och Hedvig har hyllor på barns höjd, där bilderböcker är anpassade efter miljön, till 

exempel bygg och konstruktionsböcker i bygghörnan och bilböcker i bilhörnan. I och med 

bilderböckernas placering upplever de ett samspel som de tidigare inte har sett. De menar att 

bilderboken blir ett verktyg att samspela kring, då bilderböckerna är anpassade och 

inspirerade efter miljön. Kajsa och Hedvig kan se ett ökat intresse hos barn att använda 

bilderböcker både enskilt och tillsammans med andra. De ser att barn väljer att bära omkring 

på bilderböckerna, köra omkring bilderböckerna i vagnar, tittar på bilderna och kopplar dessa 

till omgivningen i miljön. Att placera ut bilderböcker i verksamheten bidrar till att barn blir 

inspirerade i de olika miljöerna. Detta för att motivera barn i verksamheten till lek som kan 

utveckla nya upplevelser. 
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               Böcker efter miljö, bilhörnan har bilböcker och vid bygg och konstruktion finns det 
byggböcker för att ge inspiration [...] böcker blir mer levande om böcker finns mer 

tillgängliga för barnen. Jag la in böcker vid skötrummet där vi byter blöja och det 

tycker barnen är roligt. Några barn som blir ledsna på skötbordet, går det mycket 

bättre för att vara där, när det finns böcker att titta i.      

     

            Hedvig 

Hedvig anser att bilderböcker är ett verktyg som underlättar vid olika situationer, då de kan 

fånga barns uppmärksamhet och på så sätt väcka nyfikenhet. Att hitta det som barn finner 

intressant är viktigt enligt Hedvig, eftersom hon menar att läsning ska vara något barn 

upplever som meningsfullt. Hon uttrycker även att barn ska få känna att det som de intresserar 

sig för är viktigt, då det gör att samspelet utvecklas mellan barn och pedagog. Hon får därmed 

en dialog med barn. Enligt Hedvig går det att använda sig av bilderboken i alla miljöer och 

vid olika situationer.  

               Du kan få in massor i en bok, samspel ta hänsyn till varandra, sen har vi böcker om 

olika saker som hänt [...] då kan barnen få in känslor om vad som kan ha hänt i 
verkligheten, vi kan använda det som ett redskap.  

                         Kajsa 

Kajsa betonar att en bilderbok kan bidra till att barn lär sig bland annat matematik, samspel 

och empati, det går också att bearbeta sådant som hänt i verkligheten. Kajsa berättar att de 

haft barn som flytt från kriget, hon har då valt bilderböcker som handlar om detta för att barns 

upplevelser ska kunna bearbetas samt ge barnen möjlighet att uttrycka sig för andra på 

förskolan. Barn kan bearbeta sina erfarenheter utifrån en bilderbok och med hjälp av rekvisita. 

I resultatet visar det sig att förskollärarna använder sig av rekvisita som ett komplement till 

bilderböckerna. Evelina uttrycker att barn blir inspirerade av bilderböcker och tar med sig 

innehållet in i leken.   

               Det berikar varandra om man kan få ihop böcker och material tillsammans [...] Först 
introducerar vi rekvisitan med en sagoväska, att vi visar hur det kan vara på olika sätt 

[...] jag tror på det här med att göra och inte bara läsa utan att arbeta utanför boken. 

Leka sagan och göra sagan. Barn lär på olika sätt, titta och känna på materialet. 

     

                        Evelina     

Evelina och Kajsa uttrycker att det arbetssätt de har går ut på att de introducerar olika 

rekvisita för barn, så att de sedan själva ska kunna leka och dramatisera sagan efter egen 

förmåga. Kajsa berättar hur hon väljer att komplettera en bilderbok med ett flertal olika 

rekvisita. Hon belyser att det finns ett flertal olika sätt att bearbeta en saga och förklarar att de 

introducerar vissa sagor genom att personalen själva agerar i sagan genom olika karaktärer. 
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Även Evelina uttrycker att de väljer att introducera rekvisita som används i dramatisering för 

att påvisa olika metoder att arbeta med en saga. Hon uppmärksammar att barn lär på olika 

sätt, därför varierar de bilderbokens användande.  

               Att man hjälper barnen att använda boken till samspel och även att man har en docka 

eller rekvisita till boken att man inte bara har en bok [...] Uppleva en bok genom 

olika sinnen.      

                           Hedvig 

Hedvig nämner inte att hon introducerar rekvisitan och bilderboken, för att dramatisera 

innehållet i bilderboken. Hon är dock tydlig med att det går att styra barn att använda 

innehållet i en bilderbok genom att bearbeta innehållets handling i deras lek. Hedvig menar att 

hennes val av bilderböcker påverkar barn, om hon exempelvis vill arbeta med 

värdegrundsfrågor, så kan hon välja bilderböcker som handlar om det aktuella ämnet. Det är 

viktigt att förskollärare hjälper barn till samspel genom bilderboken, exempelvis erbjuda 

rekvisita som komplement så fler barn får möjlighet att uttrycka sig med andra. Hon menar 

vidare att barn får uppleva bilderbokens innehåll med olika sinnen. Hedvig påtalar att 

rekvisitan ger barn möjlighet till att leka bilderbokens innehåll och på så sätt kan sagan leva 

vidare genom barns lek i olika konstellationer, då förutsättningar ges att använda rekvisita 

efter egen förmåga.  I resultatet syns att förskollärarna är överens om att användandet av olika 

material, som komplement till bilderböckerna, gör att barn kan samspela tillsammans då barn 

använder materialet och upplever bilderboken tillsammans. Förskollärarna hjälper barn att 

använda bilderboken och dess material och både Hedvig och Evelina uttrycker vikten av att 

använda sig av olika material i samband med bilderboken och menar att detta bidrar till 

samspelet.  

               Vi kopplar böcker till det material vi har köpt nu [...] bockarna Bruse, de tre små 
grisarna och guldlock. Och då ska vi ha bilderböcker till det också. Barnen ska kunna 

leka och göra sagan själv och även som inspiration att göra egna sagor […] Barn lär 

på olika sätt, titta och känna på materialet.          

                        Evelina 

Evelina uttrycker att barn även kan göra egna påhittade sagor med hjälp av rekvisitan samt att 

bilderböckerna ger barn möjligheter till att använda sig av flera olika sinnen eftersom de 

väljer att använda olika slags material till bilderböckerna. Dessa typer av material kan 

stimulera olika sinnen.  

 



20 
 

5.1 Resultatsammanfattning 

En viktig slutsats i vår studie är, utifrån tidigare forskning och vårt resultat, att bilderboken är 

en bra medierande artefakt som förskollärarna ser som en bidragande faktor för att utveckla 

lärprocesser och samspel i förskolans verksamhet. Vi kan se att den mängd rekvisita, de olika 

arbetssätt som finns och variationen av material möjliggör till att utveckla samspelet i 

förskolan. Samspelet uttrycker sig genom verbal och fysisk kommunikation, i vardagliga 

situationer samt i leken.  Att förskollärarna väljer att ha bilderböcker på barnens höjd och i 

förskolans olika miljöer bidrar till att bilderböckerna används i leken. Det ger även barnen 

inspiration, då de själva kan samspela kring handlingar av bilderbokens innehåll. Att använda 

material i form av rekvisita som barn själva kan använda gör också att barn kan samspela 

genom materialet. Att bearbeta sagan på olika sätt är viktigt eftersom barn lär på olika vis. 

Förskollärarna använder sig av högläsning i mindre grupper för att alla barn ska få möjlighet 

att samspela med andra, både med förskolläraren och barn, detta genom boksamtal, både 

under men även efter bilderbokens slut. Genom studien har vi bidragit med kunskap om hur 

ett arbetssätt med bilderböcker kan genomföras samt hur det bidrar till samspelet. Vi har även 

bidragit med kunskap kring hur barn använder sig av bilderböcker och dess material som 

medierande artefakter i samspelet med andra. Avslutningsvis kan vi konstatera att vi har 

lyckats att få båda våra frågeställningar besvarade och att syftet med vårt arbete har uppfyllts. 
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet av studien i förhållande till tidigare forskning, 

undersökningens syfte och frågeställningar samt det sociokulturella perspektivet och dess 

begrepp mediering, artefakt och samspel. Därefter diskuteras studiens metodval samt förslag 

till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Förskollärarna anser att det finns flera olika möjligheter att arbeta med bilderböcker och en av 

förskollärarna uttryckte att en kompetensutbildning gjort henne mer medveten om hur ett 

utvecklat arbete med bilderböcker kan se ut. Skolverket (2016) menar att pedagoger på 

förskolan ska sträva efter att barn utmanas till att kommunicera och samtala med andra. En 

bilderbok kan bidra till nya diskussioner, då samtal om bilderbokens innehåll är att få fram 

barns tankar och reflektioner (Heimer, 2016). Damber och Nilsson (2015) och Damber (2015) 

redogör dock för att användandet av bilderböcker ser väldigt olika ut, eftersom det många 

gånger saknas kunskap hos pedagogerna kring hur ett arbete med bilderböcker kan ske samt 

att samtal om bilderbokens innehåll sällan förekommer. Vi upplever utifrån resultatet att 

förskollärarna hade kunskaper och metoder kring hur ett arbete med en bilderbok kan 

genomföras i förskolans verksamhet. En ökad kunskap hos pedagoger i arbetet med 

bilderböcker innebär en större förmåga att få in bilderboken i verksamheten.  

I resultatet framkommer det att förskollärarna har ett flertal gemensamma arbetssätt med 

bilderboken. I förskolan finns det stora möjligheter för pedagoger att arbeta med bilderböcker 

tillsammans med barnen (Svensson, 2009). Bilderboken anses vara ett betydelsefullt verktyg 

att använda sig av i verksamheten då det bidrar till utveckling och uppmanar till samspel.   

Öhman (2016) menar att barn lär och utvecklas i samtal med andra. Genom att förskollärarna 

är lyhörda för barns intressen, upplever de att barn blir med delaktiga och engagerade i 

läsningen. De väljer att uppmärksamma barns funderingar och tankar under läsningen av 

bilderböcker. En förskollärare uttrycker även att det går att utveckla barns lärprocesser inom 

exempelvis matematik och värdegrundsfrågor genom bilderböcker.  

Svensson (2009) menar att läsningen av bilderböcker ser olika ut i verksamheterna och 

läsningen kan ses som en metod för att få barn att varva ner och lyssna. Om barn visar något 
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större intresse för bilderbokens innehåll anses inte viktigt. Att pedagoger har bristande 

kunskaper kring att arbeta utifrån bilderböcker kan få konsekvenser för barns erfarenheter av 

att själva läsa bilderböcker, då de får negativa erfarenheter av hur de kan användas (Damber, 

2015). Eriksson (2015) förklarar att pedagoger behöver se vad barn leker och intresserar sig 

för i vardagen, då det kan bidra till ett meningsfullt lärande hos barn, då barns intressen är 

centrala. Vi kan förstå att det förskollärarna ger uttryck för ur ett sociokulturellt perspektiv är 

att bilderboken kan användas som en fysisk materiell artefakt tillsammans med barnen, 

samtidigt som bilderboken bidrar till utveckling mot målen i läroplanen. Enligt Säljö (2014) 

ger olika artefakter barn möjligheter till utvecklade lärprocesser. Vi menar att det är en 

förutsättning att utgå från barns tankar och idéer för att barn ska bli engagerade och få ett 

fortsatt intresse, då barn behöver känna meningsfullhet i de aktiviteter de deltar i. 

I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att högläsning är en viktig del i deras 

arbete men det är endast två av dem som tydliggör det viktiga med att alla barn får ta del av 

högläsning under dagen. De menar vidare att alla barn i verksamheten ska få ta del av 

bilderböcker dagligen. I kommande läroplan stärks uppdraget kring högläsning, eftersom det 

ger barnen möjligheter att kommunicera och lära (Skolverket, 2018). Högläsning kan ses som 

en mental medierande artefakt enligt det sociokulturella perspektivet, eftersom detta är ett 

arbetssätt som utvecklar nya inre kunskaper, då barn får uppleva med olika sinnen genom att 

ta del av högläsning (Smidt, 2010). Nikolajeva (2017) beskriver att högläsning har en 

betydande roll där barns sociala, emotionella och personliga utveckling sker. Vi konstaterar 

att det finns barn som inte vistas på förskolan hela dagen, vilket innebär att alla inte får 

möjlighet att bli lästa för. Vi anser därför att det är viktigt att pedagoger får 

kompetensutveckling i hur man kan arbeta med bilderböcker. Vi anser att alla förskollärare 

bör se till, att alla barn i verksamheten får ta del av högläsning av bilderböcker, även de barn 

som går hem före maten. Då den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) stärker 

uppdraget kring högläsning, är det enligt oss av betydelse att alla pedagoger i förskolans 

verksamhet ger barn möjlighet att ta del av högläsning.  

Utifrån resultatet framgår det att förskollärarna ger barn möjlighet till att inspireras av en 

bilderbok. Förskollärarna är lyhörda och medvetna om valet av bilderbok och väljer dessa 

efter barns intressen, detta menar de bidrar till att barn visar engagemang och delaktighet. 

Valet av bilderboken i förskolans verksamhet väljs inte alltid efter barns intressen (Svensson, 

2009). Om det är svårt att få alla barn intresserade vid bokläsning är det viktigt att reflektera 
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kring sitt eget val av bilderböcker samt vad ett ointresse hos barn kan bero på. Detta kan i sin 

tur få vidare konsekvenser, eftersom barn kan få negativa erfarenheter av bilderböcker, då de 

kan få fel uppfattningar om vad högläsning kan innebära (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt för barn att känna en betydelsefullhet i 

innehållet för att ett lärande ska ske (Smidt, 2010). Vi håller med om att det ska kännas 

meningsfullt för barn när ett arbete med bilderböcker sker. Det kan vara svårt att fånga alla 

barns intressen vid bokläsning, eftersom vad som anses intressant ser olika ut beroende på 

individ. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) betonar att barn måste känna en glädje vid 

bokläsningen för att det ska bli en meningsfull stund. Vi anser att det är en förutsättning att 

utgå från barns intressen för att involvera alla barn.  

Förskollärarna väljer att dela in barnen i mindre grupper vid högläsning, detta görs för att 

mindre möten ska uppstå samtidigt som det enskilda barnet enklare ska få möjlighet till att 

uttrycka sig. Mindre grupper skapar trygghet och möjliggör för ett utvecklat samspel mellan 

barn i samtalet. Olofsson (2010) redogör för betydelsen av mindre grupper då barn lättare kan 

reflektera och lyssna till varandra. Även Williams (2006) beskriver betydelsen av sociala 

sammanhang för att gynna barns utveckling av lärprocesser. Vi konstaterar att förskollärarna 

ger uttryck för det viktiga med att dela in barnen i mindre grupper vid högläsning, då de vill 

utveckla en samhörighet i barngruppen. Detta är även ett arbetssätt som synliggör det enskilda 

barnet, samtidigt som det gör det enklare för förskollärarna att läsa bilderböcker som barn 

finner intressanta och spännande. Vi kan även se det ur ett sociokulturellt perspektiv där 

samspelet är centralt för barns utveckling av lärande. Williams (2006) menar att det sociala 

samspelet är ett viktigt skäl till att barn utvecklas. 

Det framgår i resultatet att förskollärarna arbetar olika med placeringar av bilderböcker, då 

två av förskollärarna väljer att placera bilderböcker i de olika miljöerna på barns höjd, detta 

för att väcka ett intresse samt inspirera till att använda bilderböckerna. Den tredje 

förskolläraren väljer att inte placera ut bilderböcker i de olika miljöerna utan placerar dem 

tillgängligt i två olika rum. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) förklarar att bilderböckerna 

behöver synliggöras i förskolans verksamhet för att en nyfikenhet och läslust ska uppstå hos 

barn. Edwards (2008) redogör för att det är viktigt att bilderböcker finns tillgängliga för barn, 

eftersom de bidrar till inspiration i leken och i samspel med andra. Skolverket (2016) menar 

att förskolan ska sträva efter att ge barn möjlighet till att samspela i förskolans verksamhet. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är det viktigt att ha tillgång till olika medierande 
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artefakter som bidrar till barns olika sätt att uttrycka sig (Säljö 2014). Att bilderböckerna inte 

finns tillgängliga kan vi tolka som en nackdel, eftersom dessa enligt oss inte blir levande i 

verksamheten. Vi anser att det är en förutsättning för barns utveckling och samspel att 

bilderböcker finns omkring dem i miljön. Att de lätt kan se och använda bilderböckerna i sin 

lek, då de lär sig att hantera bilderböcker. Barn blir inspirerade och tar med sig 

bilderböckernas handlingar in i leken.  

I resultatet framkommer det att förskollärarna arbetar med att komplettera bilderböckerna med 

olika slags rekvisita. Exempelvis flanosagor, sagopåsar och handdockor, detta innebär att barn 

ges möjlighet till att leka innehållet samt att använda sig av olika material. En förskollärare 

uttrycker sina erfarenheter av att barn tar med sig innehållet av en bilderbok in i leken med 

andra och att högläsning av bilderböcker tillsammans med barn utmanar dem i deras 

föreställningsförmåga, vilket uppmanar till lek. De väljer att skapa egen rekvisita tillsammans 

med barnen som passar till bilderbokens innehåll. En av förskollärarna uttryckte att de 

bearbetade sagan genom olika metoder, så ett barn utan det verbala språket kunde samspela 

med andra genom andra sinnen. Förskollärarna menar även att det är viktigt att introducera 

rekvisita för att ge barn de bästa förutsättningarna. Ett arbetssätt som alla tre informanter 

använder sig av är att de kompletterar bilderboken med rekvisita, detta för att stimulera barns 

samspel. Edwards (2008) menar att bilderböcker kan inspirera och locka till lek i samspel med 

andra och Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar att i leken skapas barns förmåga till fantasi, 

vilket är nödvändigt för att kunna fantisera kring olika upplevelser och bilder. Eftersom barn 

uttrycker sig genom olika sinnen kan lek, drama och teater vara en bra metod menar Molin 

Bruce (2006) och att då komplettera detta med rekvisita kan hjälpa barn att uttrycka sig samt 

utmana barn i deras lärprocesser (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Öhman (2016) 

tydliggör att förskollärarna har en viktig roll då barn behöver vägledning för att utveckla 

lärprocesser. Eriksson (2017) menar att rekvisita kan förmedla bilderbokens handling och 

förklarar att om barn får möta handdockor och sagofigurer kan det utveckla en nyfikenhet hos 

dem. Vår tolkning är att förskollärarna väljer att använda sig av olika rekvisita som 

medierande artefakter för att barn ska få möjlighet att bearbeta en bilderbok med flera sinnen 

samtidigt, vi upplever att det är viktigt att barn får möjlighet att möta olika material och att 

detta ger barn olika förutsättningar. Vi konstaterar att förskollärarnas har många tankar kring 

hur de kan arbeta med en bilderbok, de väljer inte endast att läsa bilderboken, de har även 

kunskap om hur det går att arbeta vidare. För oss handlar det om att inte stanna vid 

bilderboken, utan att arbeta utanför bilderboken med annat material och olika sinnen. Då 
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Eriksson (2017) förklarar att rekvisita kan hjälpa barn att förmedla olika handlingar, menar vi 

att detta är en bra metod för att ge alla barn förutsättningar att samspela och uttrycka sig med 

andra. Vi anser också att det skapar en spänning hos barnen, när det används kompletterande 

material till bilderböckerna. Dessutom vill vi påstå att barn blir mer rädda om det material 

som de varit med om att skapa. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare arbetar med bilderböcker i förskolans 

verksamhet, samt hur detta bidrar till samspelet mellan barn och mellan barn och förskollärare 

i förskolans verksamhet.  Att göra kvalitativa intervjuer ansågs vara en lämplig metod för 

denna studie, då det innebar att frågorna kunde omformuleras under intervjuns gång. Detta  

gav oss möjlighet att variera fasta frågeställningar med andra frågor som uppkom. 

Intervjuerna gav möjligheter till både samtal och öppna frågor. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, (2015) förklarar att en kvalitativ intervju är en fördel, då frågorna kan anpassas efter 

den ordning som passar för situationen. Vi valde även att spela in intervjuerna, vilket vi tyckte 

var ett lämpligt sätt för att kunna återgå och lyssna till innehållet av intervjuerna, för att sedan 

transkribera dem. 

Ett strategiskt urval av informanterna gjordes och beslutet att intervjua tre förskollärare 

ansågs relevant för denna undersökning, då dessa tre har kunskap kring det aktuella ämnet. 

Alvehus (2013) förklarar att göra ett strategiskt urval innebär att välja informanter som kan 

bidra med kunskap till studien. Eriksson-Zetterquist och Arhne (2015) förklarar det viktiga 

med trovärdigheten kring en studie och menar att det ska redogöras för hur och varför de 

valda informanterna valts ut. Antalet informanter kan anses som litet, men då det upplevdes 

tidsbrist blev valet att göra studien med tre förskollärare samt på en förskola. Vi är dock 

medvetna om att resultatet kanske skulle se annorlunda ut om studien varit mer omfattande, 

med ett större statistiskt underlag. Om studien skulle göras om ännu en gång, och under 

mindre tidspress, hade det för oss varit relevant att göra den i större omfattning, med fler 

förskollärare och på fler förskolor. Vi upplevde ändå att de tre informanterna hade 

erfarenheter av det valda ämnet och bidrog med kunskap. De hade många tankar kring hur det 

går att arbeta med bilderböcker och hur det bidrar till samspelet, vilket var det vi ämnade att 

undersöka. I och med detta fick vi fram relevant material att arbeta med. 
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Varje intervju tog cirka 30 minuter och informanterna hade informerats om den ungefärliga 

tiden, detta för att de inte skulle känna stress över sin frånvaro från arbetsplatsen. Löfgren 

(2014) påtalar det viktiga med att informera om tiden eftersom informanterna kan ha ont om 

tid. Valet att transkribera intervjuerna gjorde att det blev ett tydligare material att analysera. 

Att transkribera materialet gör det enklare att få fram ett tydligt resultat (Svensson & Ahrne, 

2015). Vi anser att transkribering av materialet var nödvändig för att kunna sortera empirin i 

olika teman. Genom att sortera in i olika teman kunde resultatet sammanställas och jämföras 

med den tidigare forskning som studien redovisat och med avseende på de två 

frågeställningarna. 

Tillförlitligheten är uppdelad i fyra delkriterier, varav det första delkriteriet är trovärdighet, 

vilket vi anser att vi har uppnått då informanterna har fått tagit del av studiens färdiga resultat 

och att vi har följt de etiska principerna; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att informanterna kan se att deras 

intervjuer har tolkats på rätt vis. Det andra delkriteriet är överförbarhet, här upplever vi att 

resultatet hade fått ett bredare underlag om vi även hade valt att observera dessa tre 

informanter, för att se hur det hade sett ut i praktiken. Det tredje delkriteriet är pålitlighet, vi 

anser att detta är uppnått då arbetets tillvägagångssätt är utförligt redovisat. Det fjärde 

delkriteriet är konfirmering, som vi anser är uppfyllt då vi inte lagt några egna värderingar i 

resultatet, utan endast utgått från resultaten av intervjuerna. Förutom i diskussionen. 

 6.3 Fortsatt forskning 

Vårt resultat av undersökningen har bidragit till förslag och metoder på arbetssätt med 

bilderböcker samt hur dessa bidrar till samspelet i förskolans verksamhet. Framtida 

undersökningar skulle kunna baseras på hur pedagoger planerar, genomför och utvärderar ett 

undervisningstillfälle, där fokus ligger på högläsning ur bilderböckerna. Att göra 

observationer under flera tillfällen i en barngrupp för att se hur förskollärare använder 

bilderböcker i undervisningstillfällen hade för oss varit intressant. Syftet med en sådan studie 

skulle vara att få ta del av hur det skulle kunna se ut i praktiken. Att inte endast utgå ifrån 

intervjuer tillsammans med förskollärare utan även att se hur förskollärare gör i praktiken. 

Eftersom den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) lyfter högläsningen och 

dess betydelse för barns allsidiga utveckling, ser vi att vidare forskning kring arbetet med 

bilderböcker är betydelsefullt. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Hur arbetar ni på er avdelning med bilderböcker? 

● arbetar alla i arbetslaget på samma sätt med bilderböcker? 
● Finns det en tanke med när, var och hur ni läser för barnen? 

 

Hur är bilderböcker tillgängliga för barnen i verksamheten? 

Vad finns det för tanke med vart ni placerar bilderböcker? 

Hur upplever du som pedagog att bilderböcker påverkar barnen? 

-Vilka erfarenheter får barn av bilderböcker förutom den språkliga utvecklingen? 

Vem är det som väljer bilderböcker vid en lässtund? 

Finns det något du skulle vilja utveckla när det kommer till er bokläsning på din avdelning? 

Finns det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 Samtyckesblankett 
 

Hej! 

Vi heter Josefine Broström och Terese Nilsson och vi är studenter på Jönköping 

University, School of Education and Communication och läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen med inriktning på förskola och förskoleklass. Under 

hösten 2018 ska vi skriva vårt examensarbete. Vi har valt att undersöka hur 

bilderböcker används av förskollärare i verksamheten ur ett utbildningssyfte.  

Som metod kommer vi att använda oss av intervjuer av förskollärare som vi 

kommer att spela in, vi kommer även att anteckna under intervjuns gång. 

Intervjuerna är frivilliga och både ni som informanter och förskolan kommer att 

vara anonyma i examensarbetet. Intervjuerna mellan oss och dig som deltar 

kommer att ta cirka 30 minuter. Du har din fulla rätt att avbryta deltagandet samt 

att ta tillbaka samtycket när som helst utan några påföljder.  

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och /eller email:…………………. 
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Deltagarens signatur   Namnförtydligande 

Studentens namn   Namnförtydligande 
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