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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka pedagogers erfarenheter av barnlitteraturen och den 

gemensamma lässtundens betydelse för läsutvecklingen. Studien tog sin utgångspunkt i den 

sociokulturella teoribildningen. Genom en kvalitativ forskningsansats, med sex intervjuer och 

tre observationer, besvarades studiens syfte. Datan analyserades utifrån tidigare forskning för 

att synliggöra det oväntade och väntade i relation till studiens forskningsfrågor. Resultatet 

visade att alla förskolor i studien arbetade med barnlitteratur på olika sätt där barns 

läsutveckling ofta inte var i fokus. Barnens intresse visade vara en betydelsefull faktor för att 

engagera barnen, samtidigt som pedagogernas åsikter många gånger styrde valet av litteratur 

till lässtunden. Alla förskolor i studien uttryckte att det primära syftet med lässtunden var att 

få en lugn stund. Pedagogerna i studien identifierade olika fördelar och nackdelar med att 

bearbeta böckerna på olika sätt. Resultatet visar att pedagogerna i studien har olika sätt att se 

på samspel och dialog under lässtunden i förskolan. Hur noga pedagogerna arbetar med 

uppföljning av barnens kunskapsutveckling, gällande läsutvecklingen, visade sig också skilja 

sig åt – vissa arbetar kontinuerligt med uppföljning, medan andra gör det mer sporadiskt. 

 

Nyckelord: barnlitteratur, barns läsutveckling, dialog, litteraturläsning i förskolan, samspel. 

  



                                                                                                       

Förord 

Vi vill tacka de förskolor och pedagoger som deltagit och bidragit till vår studie. Ett tack 

också till vår handledningsgrupp, särskilt till vår handledare Märtha Andersson. Stort tack till 

Texas Studiecenter Urkraft för studiero och stöttande klimat. Slutligen vill vi också tacka våra 

familjer som stöttat och stått ut med oss under vår utbildning! 
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1. Inledning 
Lindö (2009) argumenterar för att samhället rekonstrueras via språket. I all kommunikation 

med andra människor används språk på ett eller annat sätt. Genom språket skapas sociala 

band samt förståelse för andra människor. Samtidigt är det också genom språket vi skapar nya 

erfarenheter och lärdomar. Detta gäller även för små barn – viljan att uttrycka sig och 

förmedla känslor utvecklar språket (ibid.). Detta talar för att det är betydelsebärande för oss 

människor att utveckla språkliga kunskaper för att kunna bli deltagande i samhället och 

sociala interaktioner. Sandvik och Spurkland (2015) påpekar att rent allmänt lär sig barn språk 

främst genom att delta i konkreta språkliga situationer, vilket bör tas hänsyn till i den 

pedagogiska planeringen. Genom att göra lässtunden till en återkommande aktivitet blir det en 

stund för inlärning, samtidigt får barnen återkoppling och möjlighet till delaktighet och på så 

sätt lära sig språk. Litteraturläsning är alltså ett sätt att använda språket (ibid.). 

 

Lindö (2009) menar att språket utvecklas i interaktion med andra individer, där vi i mötet med 

andra utökar våra förståelseformer. Genom att interagera med barnen, med utgångspunkt i vad 

de visar intresse för, skapas förutsättningar för att barnen också ska vilja uttrycka sig. Detta 

innebär inte att barnen ska ges traditionell undervisning i förskolan, men pedagogerna i 

förskolan har möjlighet att bättre ta tillvara på barns kapacitet än vad som tidigare gjorts. 

Även små barn kan vid högläsning vara med i boksamtal, där de går från att vara lyssnande 

till att delta i dialog och slutligen själva också initiera samtal (ibid.). Följaktligen blir det 

betydelsefullt att ge barnen möjlighet till aktivt deltagande och interaktion under 

högläsningen. Sandvik och Spurkland (2015) fastställer att litteraturen på förskolan bör 

användas på ett varierande sätt för att bäst kunna möta barns olika behov. Genom varierad 

användning av litteraturen kan också barns skilda lärstrategier mötas samtidigt som det ger 

barnen erfarenheter av flertalet olika texter. Alla barn bär inte med sig erfarenheter av böcker 

när de börjar förskolan, vilket innebär att förskolan har en betydande roll för att barnen ska få 

möta litteratur. En genomtänkt miljö och pedagogisk planering avseende språklig inlärning 

ger alla barn möjlighet att utveckla kunskaper, samt minska skillnader som beror av tidigare 

erfarenheter (ibid.). Därför är det intressant och viktigt att undersöka på vilket sätt detta yttrar 

sig i verksamheten. På vilka olika sätt, hur tänker, planerar och genomför pedagogerna arbetet 

med litteratur och högläsning? 

 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) påpekar att litteraturläsning i förskolan genomförs på 

olika sätt, samt att syftet med litteraturläsning kan växla. Den ofta regelbundna läsvilan kan 

beskrivas som rutinmässig. Författarnas undersökning visar att syftet med läsningen ofta är 

oklar, men de gånger det finns ett syfte handlar det i första hand inte om genomtänkta 

pedagogiska överväganden. Detta speglar också våra erfarenheter av litteraturläsningen i 

förskolan, vilket vi finner intressant att undersöka. Fast (2008) hänvisar till Margaret Meeks 

studier kring att redan de yngsta barnen har insett något betydelsefullt när de vill få en bok 

läst för sig. Det barnet har insett är att orden och bilderna i boken förmedlar ett lustfyllt 

innehåll – och där börjar läsprocessen. Ovanstående motiverar oss att undersöka hur 
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pedagoger i förskolan arbetar med barnlitteratur för att ge barnen möjlighet att bli läsande 

individer. 

1.1 Arbetsfördelning 
Arbetet med denna uppsats har i sin helhet genomförts gemensamt i alla moment. Vi har suttit 

tillsammans och bearbetat litteratur, genomfört intervjuer och observationer, samt skrivit alla 

delar av uppsatsen tillsammans. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka pedagogers erfarenheter av barnlitteraturen och den gemensamma 

lässtundens betydelse för läsutvecklingen. Dessa frågor är centrala i uppsatsen: 

 

• Hur arbetar pedagoger med barnlitteratur?  

• Vilka möjligheter ser pedagoger med litteraturläsning för att utveckla barns 

läsförmåga? 
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2. Bakgrund 
I kommande avsnitt skildras inledningsvis barns läsutveckling ur ett historiskt perspektiv. Här 

har vi gjort skillnad på begreppen läsutveckling och läsförståelse, där läsutveckling innebär 

att utveckla en förmåga att läsa skriven text och läsförståelse handlar om att förstå den skrivna 

texten. Sedan kommer ett avsnitt om barnlitteratur och slutligen ett stycke om högläsning i 

förskolan. 

 

2.1 Barns läsutveckling 
Skolverket (2010) fastställer att PISA-undersökningen (Programme for International Student 

Assessment, som genom prov och enkäter utreder barns läsförståelse och kunskaper inom 

olika ämnen) visar att svenska ungdomar, som tidigare presterat på medelnivå i fråga om 

läsning, nu visar ett försämrat resultat då mängden skickliga läsare sjunker samtidigt som 

mängden svaga läsare växer. Krantz (2011) påtalar att innan läsundervisningen i skolan startar 

är det betydelsefullt att delta i skriftspråkliga sammanhang. Detta innebär att det är viktigt att 

redan i förskolan kontinuerligt arbeta med barns språk- och läsutveckling. Sandvik och 

Spurkland (2015) påpekar att pedagoger bör ha kunskap om språk främst av två skäl. Dels på 

grund av att de har ansvar för den språkliga miljön på förskolan och hur de kan arbeta med 

den miljön, och dels när de ska dokumentera och följa upp barns språkliga förmåga och 

utveckling. Författarna betonar särskilt arbetet med böcker som lämpligt för att kontinuerligt 

stimulera språket. Lässtunden kan planläggas och via den kan man gå från det enkla till det 

komplexa.  

 

Fast (2008) fastslår att det finns olika uppfattningar i teorier om barns läsutveckling. Den ena 

uppfattningen ger uttryck för att barnet måste uppnå en viss mognad för att lära sig läsa. 

Barton (2007) menar att av den anledningen förknippas barns läsutveckling ofta med formell 

undervisning där barnet först måste tillägna sig kunskaper om hur bokstäverna ser ut och 

sedan koppla olika ljud till bokstäverna för att kunna tolka tryckta texter. Inlärningen går 

alltså från det enkla till det komplexa. För detta behövs också styrd undervisning med 

speciella läromedel för innehållet. På så vis ses skolan som den naturliga platsen för att lära 

sig läsa. Detta avspeglar sig i att det fram till nyligen funnits åsikter kring att föräldrar och 

förskola inte ska blanda sig i barns läsutveckling eftersom det snarare skulle göra barnet en 

otjänst (ibid.), vilket även Wedin (2017) fastställer. Enligt Fast (2008) är det denna 

uppfattning som varit rådande i Sverige. Lindö (2009) beskriver att det finns två olika syner 

på skriftspråkslärande. Den första kallas för ljudmetoden och utgår från en fonologisk 

medvetenhet och att barnet ska lära sig att varje bokstav låter på ett specifikt sätt. När barnet 

lärt sig att ljuda enskilda bokstäver kan hen gå vidare med att sammanfoga bokstavsljuden till 

ord. Med detta synsätt krävs att barnet utvecklar en förståelse för relationen mellan ljud och 

bokstav för att kunna lära sig läsa (ibid.). 

 

Den andra uppfattningen kring teorier om barns läsutveckling är att barnet under de tidiga 

levnadsåren successivt inhämtar kunskaper, genom att skriftspråk på olika sätt synliggörs för 

barnet samtidigt som barnet tillägnar sig kunskaper genom samspel med andra barn och 

vuxna (Fast, 2008). Således är miljön betydelsefull för barnet i dess utveckling mot att bli en 
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läsande individ. Barn visar redan från tidig ålder att de är på väg att bli läsare genom att de 

härmar de redan läskunniga och deras sätt att hantera böcker (ibid.). Lindö (2009) redogör för 

en annan syn på skriftspråkslärande som kallas för helspråksmetoden. Denna metod går ut på 

att barnet först får lyssna till en berättelse och skapa sig en helhetsförståelse genom att de får 

möjlighet att relatera texten till egna upplevelser. Barnet får sedan återuppleva samma 

berättelse och i interaktion upptäcka bokstäver, ord och meningar. Med denna metod får 

barnet möjlighet att komma i kontakt och utmanas med skriftspråket utifrån sin individuella 

utvecklingsnivå. Det är helspråksmetoden som de flesta barn nyttjar för att knäcka koden för 

skriftspråket. Pedagogerna låter barnet tidigt möta fonologiskt utmanande skrifter, vilket även 

gör textens innehåll roligare att lära. Först lär sig barnet att lekläsa som innebär att läsa och 

lära sig en och samma berättelse tillsammans med någon. Efter upprepade lästillfällen känner 

barnet igen specifika ord och dess ordbild vilket leder dem till nästa stadie som kallas 

helordsläsande. Under denna fas kommer många barn igång med att skriva välbekanta ord och 

sitt eget namn. Barnet kan identifiera ord i ett specifikt sammanhang som till exempel på 

logotyper, skyltar och närståendes namn. Denna fas kallas situationsläsande/skrivande då 

barnen inte kan urskilja de enskilda ljuden men kan rita specifika ord som ordbilder. Barnet 

får med tiden kunskap om fler och fler bokstäver och dess språkljud i sin egen takt vid den 

gemensamma läsningen. Det är dock betydelsefullt att inse att barn utvecklas i olika takt och 

det är individuellt hur mycket stöd som behövs. Ytterligare en aspekt är att se till att barnet tar 

till sig innehållet i texter, inte bara att de klarar av att läsa orden. Ett sätt att säkerställa detta 

är att be barnet återberätta innehållet (ibid.). 

 

Mihai, Butera, Friesen, Horn, Palmer, och Lieber (2015) kommer till slutsatsen att en viktig 

del i barns utveckling mot att bli läsande individer är att stötta deras fonologiska medvetenhet. 

Lundberg (2009) tar upp att även avkodning och förståelse är nödvändigt för att bli en bra 

läsare. Avkodning är det förlopp som äger rum när orden känns igen. Förståelse handlar om 

den process som fortgår när satser bearbetas och textens mening tyds. Dessa olika 

komponenter går hand i hand med varandra och innebär inte att den ena ska klaras av innan 

den andra (ibid.). 

 

2.2 Barnlitteratur 
Kåreland (2013) definierar barnlitteratur som ”de böcker som av förlagen lanserats och 

marknadsförts som barn- och ungdomsböcker” (s. 13). Svensson (u.å) poängterar att det i 

grunden finns två olika faktorer som formar barnlitteraturen. För det första varje tids sätt att se 

på barn och fostran och för det andra hur innehåll och form anpassats till läsarnas tilltänkta 

behov och kunskaper. Genom historien har det skett en förskjutning från kravfylld nytta till 

att barnboken är alltmer anpassad efter läsarnas behov (ibid.). Lindö (2009) fastställer att 

barnboken, oavsett genre, utger en startpunkt för barnets glädje att bearbeta och utveckla olika 

uttrycksformer. Det kan vara särskilt fördelaktigt att välja böcker som ingår i ett större 

sammanhang, exempelvis teman i förskolan. Litteraturen som väljs ut ska vara inspirerande 

och fånga barnets intresse, på så sätt väcks dess lust till samtal och engagemang. När litteratur 

väljs ut till lässtunden får den gärna utmana barns begreppsliga förmåga. Detta ger barnen 

chans till att tillsammans komma till nya insikter och vidga sitt eget tänkande (ibid.). Eklöf 
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(2018) påpekar att regeringen i dagsläget satsar på att köpa in litteratur till landets förskolor. 

Gustav Fridolin, utbildningsminister i Sverige uttrycker: 

 

Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för 

läsning hos både barn och föräldrar. Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer 

likvärdiga möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – 

lust att läsa och lyssna på böcker. 

Alla barn ska alltså ges möjlighet att möta litteratur oberoende av sociala förutsättningar. 

Fridolin fortsätter: 

Barn med liten vana vid att läsa hemma tenderar att välja bort läsning till förmån för andra aktiviteter. 

Förskolan kan locka fram nyfikenhet och intresse för skriftspråket. En satsning på ett litet 

”förskolebibliotek” direkt på förskolan ökar tillgången till böcker för alla barn, en viktig investering för 

att skapa jämlika förutsättningar till läsning (ibid.). 

Den svenska utbildningsministern påtalar betydelsen av att litteratur finns tillgängligt för alla 

barn i tidig ålder, för att främja läsutveckling. 

2.2.1 Bilderboken 
Nationalencyklopedin (u.å) definierar begreppet bilderbok som ”barnbok som till stor del 

består av bilder vilka är minst lika viktiga som texten; ofta i stort format och för mindre barn”. 

Rhedin (2004) betonar att bilderboken tillsammans med högläsning ger barnet i 

förskoleåldern en första grundläggande öppning till läskulturen. När barnet får möjlighet att 

lyssna till en bilderbok, ta del av bilderna och samtidigt samtala om sina erfarenheter utmanas 

både hörsel och syn (ibid.). Lindö (2009) uttrycker en tro på att barns möte med bilderböcker i 

interaktion med en klartänkt vuxen utvecklar färdigheter där bildspråksutvecklingen är en 

betydelsefull del. Kåreland (2013) menar att engelsmannen John Lockes åsikt var att böcker 

med bilder, förutom att ge barnet ökad lust, inbjuder barnet till läsutveckling. 

 

Rhedin (2004) framhåller att bilderboken inte riktar sig till barn i en specifik ålder eftersom 

den är tolkningsbar och kan läsas på olika sätt. Följaktligen kan barnet, tillsammans med den 

vuxne, återläsa samma bok flera gånger och uppleva innehållet på flera olika sätt. På så sätt 

kan bilderboken förverkligas och åskådliggöras på flera nivåer.  

 

2.3 Högläsning i förskolan 
Damber et al. (2013) undersökning visar att genomtänkt och förberedd läsning av 

barnlitteratur inte förekommer särskilt ofta i förskolans verksamhet. Det framkommer dock att 

läsning förekommer. Ofta läser pedagogerna för barnen en gång varje dag och denna stund är 

i samband med lunch och vila, vanligen cirka tio minuter. En konsekvens av detta skulle 

kunna vara att högläsningen i förskolan inte är prioriterad med tanke på att många barn vistas 

på förskolan många timmar varje dag. Eftersom lässtunderna visar sig vara relativt korta kan 

det vara en idé att fundera över syftet med aktiviteten, exempelvis om det är för att lugna 

äldre barn när de yngsta ska sova eller att samla barnen strax före lunch. Vanligt 

förekommande är också att pedagogerna läser för barnet i slutet av dagen när barngruppen är 

mindre (ibid.). Rosenhouse, Feitelson, Kita och Goldstein (1997) menar likväl att barn som 
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inte naturligt kommer i kontakt med litteratur har sämre odds att lyckas i sin utveckling mot 

att bli läsande individer, samt att förstå innebörden i texter. Författarna frågar sig om mer 

noggrant pedagogiskt planerade högläsningsstunder i förskolan kan ge fördelar till barn som 

kanske inte fått möta litteratur hemmavid. 

 

Lundberg (2009) menar att högläsning skapar engagemang hos barnet ifråga om ett utvidgat 

intresse för läsning och litteratur. Orden i litteraturen sporrar läsaren att vara tydlig i sitt uttal, 

mer än vid ett vardagligt samtal, och på så vis tydliggörs för barnet hur ord är uppbyggda. En 

annan fördel med högläsning är att barnet får möta det skrivna ordets karaktär som annars 

kanske inte synliggörs i vardagliga samtal (ibid.). Wedin (2017) lyfter också olika fördelar 

med högläsning. Under lässtunden får barnet som ännu inte knäckt läskoden möjlighet att ta 

del av information ur texten, samt ta del av det skrivna språket som inte alltid liknar det talade 

språket. Vid den gemensamma lässtunden får barnet tidigt delta i gemensamma 

skriftspråksaktiviteter och i de sociala interaktionerna som läsningen innefattas av. Barnet får 

även tillfälle att ta del av olika kunskaper som krävs för läsutvecklingen – läsriktning, ta del 

av textens form, samt hur böcker ska hanteras och användas när de läses från början till slut. 

På så vis syns högläsningens betydelse för barnets väg mot att bli en läsande individ (ibid.). 

Enligt Mihai et al. (2015) kan planerad undervisning, med fonologisk medvetenhet i fokus, i 

samband med högläsning ge barnet en meningsfylld kontext att upptäcka olika ljud. Frost 

(2009) illustrerar vägen till barns läsutveckling på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

                                                    

             (s. 40).  

 

Genom att läsa i förskolan kan förskolan vara en förebild för barnet. Även tillgången till 

litteratur och det skrivna språket är betydelsefullt för läsutvecklingen. Det skrivna språket 

måste också visas upp för barnet, exempelvis genom högläsning, där samspelet mellan den 

som läser och barnet som lyssnar aktivt interagerar tillsammans och påbörjar en process mot 

barnets läsutveckling (ibid.). Rosenhouse et al. (1997) påpekar att det är fördelaktigt för 

barnet att läsa samma bok vid återupprepade tillfällen eftersom det ger barnet en inblick i sin 

egen lässtrategi. På så sätt får barnet också möjlighet att upptäcka olika språkmönster (ibid.). 

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) lyfter Karweits studier kring att högläsning i 

förskolan bör ske i mindre grupper och möjligtvis innehålla rekvisita som inspirerar barnet att 

uttrycka innehållet i litteraturen på olika sätt. I större grupper riskerar det dialogiska samtalet 

Läsning i hemmet 

(och i förskolan) 

positiv modell 

tillgång till 

skriftspråk 

exponering för 

skriftspråk, t.ex. 

genom 

högläsning 

identifikation 

göra 

erfarenheter 

interaktion 

Barnets 

läs- 

utveckling 
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att utebli, vilket innebär att barnets tankar inte kommer fram, därför kan inte heller pedagogen 

utmana barnet (ibid.). 

 

2.3.1 Förskolans styrdokument 
”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära.” (Skollagen, SFS 2010:800, 4 §). Skolverket (2017) menar att lärandet 

av språk främjas på bästa sätt när språket nyttjas i vardagliga situationer vilka uppfattas 

meningsfulla för barnen. Där spelar pedagogens kunskap en stor roll. UNICEF Sverige (2009) 

konstaterar att de länder som antagit Barnkonventionen ska främja tillverkning och spridning 

av barnböcker. Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) fastställer att en 

betydelsefull del i förskolans utbildning handlar om att stimulera varje barns språkutveckling. 

Vidare ska förskolan uppmuntra och tillvarata barnets nyfikenhet och intresse för det 

skriftliga språket. I läroplanen finns dock ingen specifik skrivning om barnlitteratur, ordet 

förekommer överhuvudtaget inte. Lpfö98 (Skolverket, 2016) påpekar att lärandet i förskolan 

ska baseras på ömsesidigt samspel mellan vuxna och barn såväl som på att barnen lär av 

varandra. Eklöf (2018) sammanfattar att förskolans styrdokument har en kompensatorisk 

uppgift i att erbjuda alla barn en miljö som verkar läsfrämjande och lässtimulerande för att 

möjliggöra en bra läsutveckling. 

 

2.4 Pedagogens arbete med högläsning 
Wedin (2017) redogör för hur läsundervisningen har bedrivits i Sverige genom tiderna. Sett 

till världens alla länder är Sverige ett av de länder som först fick allmän läskunnighet. Under 

1500-talet var det viktigt för staten och kyrkan, som var de styrande komponenterna i Sverige, 

att människorna kunde läsa och förstå regler och stadgar i religiösa skrifter. Detta förenklades 

genom de latinska skrifterna i Bibeln och katekesen, översattes till svenska vid denna tid. 

Inledningsvis var det prästerna som undervisade i läsning, men eftersom tiden gick fick 

männen i hemmet alltmer ansvar över undervisningen. Prästerna fick då en mer 

kontrollerande roll över att läsundervisningen gav resultat genom husförhör. Detta fick som 

följd att den svenska befolkningen ansågs läskunniga redan under slutet av 1600-talet. Fram 

till att folkskolan infördes år 1842 sköttes läsundervisningen på detta sätt. Den 

inlärningsmetod som användes skiljer sig helt från de inlärningsmetoder som finns idag. Då 

låg fokus på att människan skulle lära sig läsa ordagrant genom att upprepa och komma ihåg 

det läraren undervisade om. När folkskolan infördes förväntades barnen kunna läsa när de 

började skolan, således ansågs läsundervisningen inte vara nödvändig i skolan. 

Läsundervisningen skedde följaktligen innan barnet började skolan, synen på läsundervisning 

i Sverige idag bör alltså förstås som en följd av de vanor som utvecklats från husförhören 

(ibid.). 

 

Sandvik och Spurkland (2015) fastställer att barn lär i samspel med andra, oberoende av om 

det är ett annat barn eller en vuxen. Det är viktigt att barn får uttrycka sig via språket eftersom 

språket är centralt i lärprocessen och genom språket synliggörs individens olika 

föreställningar. En annan viktig aspekt är att stötta barnet och närma sig en förståelse för var 



                                                                                                       

 8 

barnet befinner sig i sin utveckling. Pedagogens stöttande roll kan handla om att uppmuntra 

barnet och rikta dess intresse mot olika innehåll utifrån barnets förmågor. När det gäller 

förskolans arbete med språk och litteratur fordras vuxnas vägledning för att utveckla 

förståelse för nya kunskaper. Så småningom utvecklas barnen och blir mer självständiga 

(ibid.). 

 

Fast (2009) påpekar dock att förskolan inte är en neutral plats. I förskolans verksamhet 

upprätthålls och reproduceras olika maktförhållanden. Dessa förhållanden talar om vem som 

har rätt att tala samt vem som har rätt att bli lyssnad på. Barnet får i mötet med förskolan 

tidigt komma i kontakt med detta. Fast belyser även att barns erfarenheter har stor betydelse 

för hur de bemöts. Vissa barn har erfarenheter som betraktas som värdefulla och 

betydelsefulla för undervisningen, medan andra barns erfarenheter kanske inte tas på lika stort 

allvar, eller anses som problematiska i förhållande till undervisningen. Detta kan innebära att 

även om vissa barn har rika erfarenheter av texter så tas det inte tillvara eftersom att det inte 

överensstämmer med förskolans normer (ibid.). Lindö (2009) framhåller emellertid att det är 

betydelsefullt att ta vara på alla barns erfarenheter för att kunna stödja och arbeta med dessa. 

Med detta följer att pedagogen riktar sitt intresse mot alla barn och visar respekt för deras 

upplevelser. Samtidigt skapas då en möjlighet att utmana och ifrågasätta upplevelserna och 

uppmana till kritiskt tänkande (ibid.). 

 

Lindö (2009) poängterar vidare att det är betydande att ge barnet tid till reflektion i anslutning 

till lässtunden för att möjliggöra läsförståelse. Som pedagog bör man ta tillfället i akt redan 

när de minsta barnen på förskolan visar intresse för böcker. Inledningsvis kan bokens utsida 

undersökas genom att samtala kring hur boken ser ut och vad den kan tänkas innehålla, 

samtidigt som pedagogen ställer frågor kring bokens innehåll. När boken sedan läses har 

barnet en viss förförståelse (ibid.). Lindö (2005) framhåller att vid högläsning är det 

betydelsefullt att pausa, artikulera och ställa öppna frågor till barnen. Westerlund (2009) 

påstår att språklig uppmärksamhet och språklig medvetenhet är grundläggande för 

läsutvecklingen, men stor betydelse har också sagoläsning och berättande. Författaren menar 

att när pedagoger läser längre böcker i flera omgångar för äldre barn kan det vara passande att 

i början av lässtunden låta barnen själva återberätta vad som hänt hittills i boken.  Efter 

läsningen får barnet tid till att reflektera över innehållet och knyta an till egna erfarenheter för 

att inbjuda till samtal och funderingar. Med yngre barn görs detta ofta under tiden läsningen 

pågår. Dessa tillfällen till samtal ger ofta en bättre läsprognos för barnet (ibid.). Lundberg 

(2009) fastställer att interaktionen med barnet har stor betydelse för dess språkutveckling och 

förståelse för olika begrepp. Damber et al. (2013) påpekar dock att dialoger under 

högläsningen i förskolan är begränsade. De samtal som ändå förekommer är sällan knutna till 

ett sammanhang där barnets egna erfarenheter tas tillvara.  

 

Skolverket (2017) framhäver att pedagogens förhållningssätt i arbetet med språk i förskolan 

präglas av nyfikenhet och öppenhet för att kunna möjliggöra varje barns enskilda 

språkutveckling. Lindö (2005) konstaterar att pedagogens förhållningssätt som läsare har en 

stor inverkan på barnet. Därför är det betydelsefullt att pedagogen väljer texter som denne 

tycker om. På så sätt får barnet uppleva pedagogens engagemang. Lpfö98 (Skolverket, 2016) 
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fastslår i linje med detta att förskolläraren har ett särskilt ansvar att i sitt arbete erbjuda barnet 

aktiviteter som inspirerar lusten att lära nya saker, samt att utmana och stimulera varje barn i 

sin språkliga utveckling. Hos arbetslaget finns ett gemensamt ansvar att uppmuntra alla barns 

nyfikenhet och inledande förståelse för den språkliga världen.  
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3. Studiens teoretiska utgångspunkt 
Under följande rubriker tydliggörs studiens sociokulturella utgångspunkt, och två 

förespråkare som haft betydelse för det sociokulturella fältet. 

 

3.1 Sociokulturell teoribildning 
Säljö (2014) framhåller att en utgångspunkt i sociokulturell teoribildning, med fokus på 

lärande och människans handlande, är att det är intresseväckande hur personer och grupper tar 

till sig och använder kognitiva och fysiska resurser. Inom denna teoribildning hamnar således 

interaktionen mellan grupp och människa i centrum (ibid.). Dysthe (2003) menar att lärande 

inom den sociokulturella teorin har med relationer att göra, vilket kräver ett deltagande och ett 

samspel mellan deltagarna. Viktiga grundstenar i lärprocesser är språk och kommunikation. 

För att förstå människans utveckling är det betydelsefullt att se individens hela sociokulturella 

miljö, inte bara till individen separat. I ett sociokulturellt perspektiv är det väsentligt att skapa 

goda läromiljöer och situationer som motiverar deltagarna att vara aktiva. På så sätt skapas 

interaktionsformer där individen känner sig accepterad, som någon som innehar kunskap och 

att denna kunskap kan betyda något för någon annan. Kunskap uppstår genom samverkan i en 

kontext, inte genom en individuell process. Därigenom ses interaktion och samarbete som 

centralt för lärande (ibid.). Jakobsson (2012) hävdar att ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling är ytterst relevant för att förstå och analysera olika lärprocesser.                          

 

Dysthe (2003) sammanfattar sex centrala aspekter för den sociokulturella synen på lärande. 

För det första är lärandet situerat, vilket innebär att fysiska och sociala kontexter där mentala 

processer sker är en integrerad del av aktiviteten och att aktiviteten i sin tur är integrerad i 

lärandet. För det andra är lärandet i huvudsak socialt, både i ett historiskt och kulturellt 

sammanhang samt genom interaktion och relationer mellan människor. I ett historiskt och 

kulturellt sammanhang kommer olika färdigheter från vetande som byggts upp i vårt samhälle 

och som delges genom interaktion med andra människor. För det tredje är lärandet 

distribuerat i den betydelsen att olika individer innehar olika kunskaper som alla är 

betydelsefulla och nödvändiga för en helhetsförståelse. För det fjärde är lärande deltagande i 

en praxisgemenskap. Den lärande saknar från början kunskap för att kunna betraktas som en 

fullvärdig medlem i gemenskapen, men efterhand blir deltagandet mer komplext. För det 

femte är lärande medierat. Detta förklarar de artefakter, verktyg eller människor, som används 

till stöd eller hjälp i olika lärprocesser. För det sjätte är språket det mest betydelsefulla 

medierande redskapet (ibid.). Säljö (2014) betonar att skriften, som medierande redskap, 

inverkar stort på samhället och de möjligheter vi har för att lära och utvecklas. Kunskapen att 

kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna delta i samhällets praktiker, exempelvis 

i arbetslivet. När barnet ska använda sig av alfabetet är det stora kunskaper som måste 

utvecklas. Barnet måste komma till insikt kring hur ord och meningar är uppbyggda, samt hur 

detta hänger ihop med uttal (ibid.). 
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3.1.1 Lev Vygotskij och den sociokulturella teorin 
Dysthe och Igland (2003) tolkning av Vygotskijs forskning utgår från att han främst arbetade 

med förståelsen för hur det mänskliga medvetandet mognar. Vygotskij visade intresse för hur 

högre psykologiska skeenden uppkommer, exempelvis språk, skrivande och minne. Dessa 

kunskaper uppkommer i sin tur i interaktion med andra människor. Den sociokulturella teorin 

och Vygotskijs tankar kring social samverkan är den centrala utgångspunkten för lärande och 

utveckling. Författarna utvecklar begreppet ”scaffolding” (s. 82) som på svenska betyder 

byggnadsställning, vilket är en metafor för lärarens stöd till barnet.  Detta begrepp lyfts ofta 

fram när den närmaste utvecklingszonen kommer på tal (ibid.). Dysthe (2003) förklarar Lev 

Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” (s. 51) som att lärandet går från att vara 

socialt medierat till att bli individuellt. I den närmaste utvecklingszonen finns den potential 

för utveckling som ligger mellan vad individen kan klara på egen hand och vad den kan klara 

med stöd från en mer kunnig kamrat eller vuxen. Jakobsson (2012) lyfter dock att det inte 

endast är den mindre kunniga som kan dra lärdom av dessa sammanhang. Istället kan samtliga 

deltagare utvecklas eftersom situationen ofta kräver olika typer av förklaringar, argumentation 

och reflektion.   

 

Säljö (2014) hävdar att Vygotskij med begreppet utvecklingszon i huvudsak inte vill 

framhålla vad barnet redan kan utan istället vad barnet har för möjligheter till utveckling. 

Innebörden i begreppet utvecklingszon indikerar också att det finns en skillnad i kunskap 

mellan aktörerna, vilket är en given omständighet för att utveckling ska kunna ske. 

Människan befinner sig oupphörligen i utveckling av lärande, vilket sker i olika samhälleliga 

sammanhang. Därmed beror också lärandet på vilken miljö och omvärld vi befinner oss i – 

alltså styrs utvecklingen av sammanhanget vi är i. I förskolan styrs barnets 

utvecklingsmöjligheter av de artefakter som görs tillgängliga för barnet och på så vis bildas en 

förståelse för att utveckling är sociokulturell (ibid.). 

 

3.1.2 Mikhail Bakhtin och den sociokulturella teorin 
Enligt Igland och Dysthe (2003) är Bakhtins stora intresse relationer och dialogen är den 

huvudsakliga grunden allt han skrivit. Bakhtin brukar begreppet dialog i tre skilda meningar 

men som samtidigt är tätt sammankopplade. För det första beskrivs dialog på en övergripande 

nivå, där människan blir till i dialog mellan sig själv och andra. För det andra handlar dialog 

om generell användning av språk i kommunikation med andra. För det tredje innebär Bakhtins 

tankar att det finns motsatta förhållanden mellan monolog och dialog. Bakhtin värdesätter 

med avseende på detta dialogen högst. I undervisningssituationer är förhållandet mellan 

läraren och de som undervisas betydande, därför är det självklart att Bakhtins tankar om ett 

jag och ett du är ytterst relevanta vid dessa tillfällen (ibid.). 

 

Igland och Dysthe (2003) påtalar att Bakhtins uppfattning om ordet – orden vi använder 

speglas av tidigare erfarenheter och värderingar. Därför blir våra yttranden en plats där 

tidigare erfarenheter och värderingar får mötas och konfronteras. Kommunikation blir på så 

sätt en social handling genom dialog där våra yttranden möts på ett individuellt, socialt och 

kulturellt plan. Bakhtin menar att även kulturella företeelser har sin grund i olika dialogiska 



                                                                                                       

 12 

relationer. Inom utbildningsområdet öppnar dialogismen för ett stort antal röster och språk 

som både pedagoger och barn besitter. Olikheterna vi bär med oss kan användas kreativt för 

att vidga förståelse och stödja lärande. En förutsättning för detta är ett deltagande i det 

dialogiska samspelet (ibid.).  

 

Igland och Dysthe (2003) lyfter även fram att Bakhtin anser monologen vara auktoritativ, det 

vill säga monologen lämnar inte plats för skilda uppfattningar och flexibilitet. När monolog 

förs istället för dialog förloras nytänkandet och öppenheten för andras förståelse. Dialogen 

öppnar emellertid upp för olikheter och nya förståelseformer. När det gäller monologiskt 

organiserad undervisning respektive dialogiskt organiserad undervisning illustreras 

skillnaderna enligt följande tabell (s. 109): 

 

  

Monologiskt 

organiserad 

undervisning 

Dialogiskt organiserad 

undervisning 

Paradigm Lärarstyrt samtal Diskussion 

Kommunikationsmodell Överföring av kunskap Omvandling av 

förståelse 

Epistemologi Objektivism: kunskap är 

något givet 

Dialogism: kunskap är 

något som skapas genom 

interaktion mellan olika 

röster 

Källa för önskvärd 

kunskap 

Lärare och lärobok som 

auktoriteter, exkluderar 

den lärande 

Inkluderar den lärandes 

tolkningar och personliga 

erfarenheter  

 

Dysthe (1996) menar att dialogmöjligheter alltid finns, men i en undervisningssituation är det 

inte alltid säkert att möjligheten tas tillvara. När pedagogen interagerar med barnet är det 

ständigt ett samspel. Trots detta förekommer det ibland att pedagogen inte betraktar barnet 

som en dialogpartner. När det gäller monologiskt organiserad undervisning finns det vissa 

komplexiteter – att pedagogen utgår från en viss bestämd kunskap som ska läras, men som 

inte tar hänsyn till barnets erfarenheter. Pedagogen utgår då från sina egna bestämda 

erfarenheter, vilka barnet inte alltid kan relatera till. En monologiskt organiserad undervisning 

skapar inga gemensamma referensramar – för detta krävs istället en dialog (ibid.). 
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4. Metod 
Under följande rubriker presenteras studiens urvalsförfarande, samt forskningsprocessens 

olika delar med stöd i relevant litteratur. 

 

4.1 Metod för datainsamling 
I vår studie ville vi undersöka pedagogers erfarenheter av barnlitteraturens och den 

gemensamma lässtundens betydelse för läsutvecklingen. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver att kvalitativa metoder har vissa gemensamma drag, exempelvis kommer forskaren 

nära de personer som undersöks och det finns flexibilitet i forskningsprocessen. Bjørndal 

(2005) anser att en kvalitativ metod ger en djupare förståelse av det som undersöks, eftersom 

urvalet är mindre än i en kvantitativ metod. Detta motiverade vårt val av kvalitativa metoder.  

 

4.1.1 Intervju 
Ahrne och Svensson (2015) redogör för olika sätt att få fram kvalitativa data, bland annat 

intervjuer. Intervjuer lämpade sig väl i vår studie, eftersom det var pedagogers erfarenheter 

som skulle undersökas. I vår studie är också det sociokulturella perspektivet en utgångspunkt, 

därför utformades också intervjufrågorna (se Bilaga 1) utifrån detta, samt utifrån syftet med 

studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det är ointressant att kategorisera 

intervjufrågor, exempelvis med utgångspunkt från att de är semistrukturerade eller 

ostrukturerade. Däremot är det av stor betydelse att beskriva hur intervjuerna genomförts och 

på vilka olika sätt frågorna ställdes. Våra intervjuer genomfördes genom att utgå från 

intervjufrågorna, samtidigt som det tillämpades en öppenhet att ställa följdfrågor och ge 

intervjupersonen tillfälle att utveckla sina svar. Frågorna utformades för att möjliggöra öppna 

och breda svarsalternativ. Intervjuerna genomfördes i april månad är 2018, på förskolorna där 

pedagogerna arbetade. Samtliga intervjuer tog mellan 20–30 minuter att genomföra. 

 

Bjørndal (2005) påpekar att ljudinspelningar av intervjuer kan ge vissa fördelar i form av 

detaljrikedom som sparas, samt att det ger en rikare erfarenhets- och reflektionsgrund. Därför 

användes också ljudinspelning, med hjälp av mobiltelefon, under intervjuerna. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar dock att även om ljudinspelningar används är det 

gynnsamt att ha penna och papper till hands under intervjuerna för att göra egna 

minnesanteckningar, exempelvis kan sådant som inte hörs på inspelningen antecknas – såsom 

gester eller minspel. Detta motiverade oss att även använda penna och papper för att föra 

minnesanteckningar under intervjuerna. 

 

4.1.2 Observation 
Lalander (2015) framhåller att observationer är fördelaktiga eftersom de ger en bild av 

intervjupersonernas praktiska handlingar. Även detta var en lämplig metod för datainsamling 

då det skulle ge en tydligare bild av hur pedagoger faktiskt arbetar under lässtunden, samt för 

att synliggöra samspel, interaktion och dialog med och mellan barn. Lalander (2015) redogör 

för öppen observation, vilken innebär att de personer som studeras har blivit informerade om 

studiens syfte och dess avsikter. Nackdelen med denna typ av observation är att den/de som 
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observeras påverkas i sitt agerande av att de är medvetna om att någon observerar dem. I 

studien var det den öppna formen av observation som gavs möjlighet till eftersom 

observationerna genomfördes på olika förskolor. Lalander (2015) menar att passiva 

observationer innebär att den som observerar intar en låg profil och inte deltar i 

sammanhanget som observeras. Med vårt syfte i åtanke var passiva observationer relevanta att 

användas. Observationerna var alltså både öppna och passiva. Studien innefattar tre 

observationer på olika förskolor under april månad är 2018. Samtliga observationer var cirka 

20 minuter långa och beroende på böckernas längd läste pedagogerna antingen en eller två 

böcker. 

 

Lalander (2015) fastställer att vid observation är det viktigt att göra en tydlig avgränsning för 

vad som ska observeras. Det är fördelaktigt att ha ett avgränsat fokus innan påbörjade 

observationer. I vår studie var det naturligt att observera hur pedagoger arbetar med 

barnlitteratur, det vill säga – vi observerade lässtunden på förskolorna. Bryman (2011) påtalar 

att det i en minnesaspekt är avgörande att göra observationsanteckningar. 

Observationsanteckningarna ska vara relativt detaljerade sammandrag av olika händelser och 

beteenden, samt egna reflektioner från den som observerar. Observationsanteckningarna 

skrevs så detaljerat som möjligt, samtidigt som egna reflektioner över situationerna också 

skrevs ner. 

 

4.2 Urval 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att i ett tvåstegsurval görs först ett urval av 

den miljö som ska studeras. I vårt fall var detta förskolan och pedagogerna som arbetar där. 

Studien riktades inte specifikt mot förskollärare, eftersom det i vissa verksamheter kan finnas 

brist på dessa. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att nästa steg i tvåstegsurvalet är 

att välja individer till intervjuerna. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) påtalar att 

yrkeserfarenhet kan vara angeläget att ta hänsyn till om det exempelvis ska undersökas en 

förändring över tid. Detta var relevant för vår studie också. Eftersom det var pedagogers 

erfarenheter som skulle undersökas, riktades studien mot pedagoger som arbetat minst två år i 

verksamheten. För att få fatt i dessa personer kontaktades förskolechefer i en stad i norra 

Sverige, som hänvisade oss till personer som var relevanta för studien. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) påpekar att sex till åtta intervjupersoner brukar vara lämpliga att ha med i 

en kvalitativ studie, för att öka studiens trovärdighet och generaliserbarhet. Detta, samt att 

vårt arbete var tidsbegränsat, låg till grund för valet att intervjua sex pedagoger. 

 

4.3 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) påtalar vikten att ta hänsyn till fyra forskningsetiska principer som 

ska vägleda forskaren i förhållande till individskyddskravet. Individsskyddskravet indelas i 

fyra krav som ställs på forskning. Informationskravet handlar om att forskaren ska informera 

de som berörs av forskningen om dess syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagare i 

forskningen själva kan bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innefattar att 

alla som medverkar i forskningen ska ha rätt till anonymitet. Slutligen finns ett nyttjandekrav 
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som handlar om insamlat material från uppgiftslämnare till forskning endast får användas till 

den aktuella forskningen. Detta togs hänsyn till genom att intervjupersonerna, innan 

intervjuerna genomfördes, fick ta del av ett brev (se Bilaga 2), där de informerades om de 

forskningsetiska principerna som studien innefattas av. I samband med observationstillfällena 

presenterade vi oss också för barnen som skulle delta och berättade för dem om syftet. 

Slutligen tillfrågades barnen om de accepterade vår närvaro under lässtunden. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet gavs förskolorna där observationerna genomfördes och de intervjuade 

pedagogerna fingerade namn i resultatet. 

 

4.4 Bearbetning 
Svensson och Ahrne (2015) menar att transkribering innebär att ljudinspelningarna av 

intervjuerna skrivs ut, vilket skapar ett empiriskt material att analysera. Vår data 

transkriberades senast dagen efter intervjuerna ägt rum. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) påtalar att vid transkribering kan det vara fördelaktigt att justera språket för att det ska 

bli enklare att läsa, men även för att den som intervjuats ska framföras på ett korrekt sätt. 

Detta togs fasta på genom transkriberingen där talspråk översattes till skriftspråk, samt att 

skiljetecken skrevs ut för att ge empirin ytterligare djup. Transkriberingen av intervjuerna 

resulterade i sammanlagt 25 dataskrivna sidor. 

 

Lalander (2015) påpekar att observationsanteckningar kan vara kortfattade i stunden som 

observationen genomförs, för att sedan renskrivas och utvecklas efter observationen 

genomförts. Under våra observationer antecknades kortfattade stödord som sedan, i direkt 

anslutning till observationerna, renskrevs och utvecklades, vilket gav oss tre dataskrivna 

sidor. 

 

4.5 Tolkning och analys 
Svensson (2015) fastställer att ett empiriskt material kan tolkas på varierande sätt beroende på 

studiens frågeställningar, vilka förkunskaper den som genomför studien har och vilka 

teoretiska utgångspunkter som studien baseras på. Lalander (2015) poängterar dock att de 

teoretiska utgångspunkterna och dess centrala begrepp riskerar att dominera tolkningen och 

därmed också begränsa tolkningen. I vår studie finns en tydlig sociokulturell utgångspunkt, 

eftersom vi specifikt studerade samspel, dialog och möjligheter för barnen att komma till tals 

och lära av varandra, vilken naturligtvis utgåtts från i vår tolkning. Det finns en medvetenhet 

om att detta kan ha inneburit en viss begränsning, men samtidigt har studien genomförts med 

öppna sinnen när det inte var självklart att förskolorna och pedagogerna i studien anammat det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Svensson (2015) menar att även analysen i kvalitativa studier styrs av teoretiska 

utgångspunkter och de begrepp som kopplas till dessa teorier. Rennstam och Wästerfors 

(2015) beskriver tre arbetssätt för att genomföra en analys, att sortera materialet, att reducera 

materialet och slutligen att argumentera, det vill säga ställa empirin i relation till tidigare 

forskning och teorier. Som första steg i analysen sorterades empirin för att få en tydligare 
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överblick. Nästa steg i analysen innebar att reducera empirin eftersom det inte var möjligt att 

redovisa allt. Istället reducerades empirin för att synliggöra det oväntade och väntade i 

relation till syftet med studien. Detta redovisades sedan i resultatdelen under samma rubriker 

som använts i bakgrunden, samt ur en sociokulturell utgångspunkt. Sista steget i analysen var 

att argumentera för hur studien kunde ställas i relation till tidigare forskning och eventuellt 

bidra till nya insikter. 

 

4.6 Genomförande 
Sammanfattningsvis har forskningsprocessen fortskridit genom att utifrån syftet med studien 

valt att genomföra den med hjälp av kvalitativa metoder, intervjuer och observationer. 

Därefter gjordes ett urval där förskolechefer kontaktades via mail och hänvisade oss vidare till 

verksamheterna. Därpå skickades det ut ett informationsbrev till berörda parter innan 

intervjuerna och observationerna genomfördes. Slutligen bearbetades, tolkades och 

analyserades empirin. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
Bell och Waters (2016) klargör att oavsett vilken metod som väljs för datainsamling, ska 

metoden alltid granskas kritiskt. På så sätt går det att bedöma ifall datan är tillförlitlig och 

giltig.  Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, ger svar på huruvida studien kan upprepas vid 

flera tillfällen, under samma förutsättningar, och ge likvärdiga resultat (ibid.). Detta innebär 

att studien kan upprepas av någon annan och generera överensstämmande resultat. Enligt Bell 

och Waters (2016) är validiteten, eller giltigheten, ett mått på om studien mäter det den avser 

att mäta.  

 

4.8 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Svensson och Ahrne (2015) tar upp att transparens och triangulering skapar trovärdighet inom 

kvalitativ forskning. Trovärdigheten ökar om studiens forskningsprocess tydligt och noggrant 

redogörs för. Om det finns tveksamheter gällande metoden ska dessa också belysas eftersom 

det alltid är bättre att vara medveten om svagheter än att inte vara det, eller att försöka dölja 

svagheter. Triangulering innebär att använda sig av flera metoder för att studera ett fenomen 

och närma sig detta fenomen med olika metoder. Kritik som kan framföras mot triangulering 

är att det förfaller finnas endast en sanning om fenomenet som studeras. Dock innebär en 

kvalitativ forskningsansats att flera olika beskrivningar av fenomenet möjliggörs. Detta 

betyder att användningen av olika metoder kan synliggöra olika aspekter och komplexiteter av 

ett fenomen. På så sätt belyses inte resultat som är sanna, utan istället resultat som visar på 

hur fenomenet kan skildras på olika sätt, ibland motsägelsefullt och ibland överensstämmande 

(ibid.). 

 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att forskningens trovärdighet ibland kopplas till 

studiens generaliserbarhet. Kvalitativa studier brukar ofta kritiseras på grund av svårigheter 

med att generalisera. En typ av generalisering, teoretisk generalisering, innebär att studiens 
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innehåll kan generaliseras mot allmänna teorier och olika begrepp, snarare än mot andra 

pedagoger och förskolor (ibid.).  
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5. Resultat 
Inledningsvis presenteras studiens intervjupersoner, samt de förskolor där observationerna 

genomförts. I detta kapitel presenteras sedan studiens analyserade empiri, utifrån 

forskningsfrågorna: ”Hur arbetar pedagoger med barnlitteratur?” och ”Vilka möjligheter ser 

pedagoger med litteraturläsning för att utveckla barns läsförmåga?”, med tillhörande 

underrubriker. Resultatet tydliggörs och förstärks med intervjupersoners citat, samt vad som 

visade sig vid observationstillfällena. 

 

5.1 Presentation av förskolor och intervjupersoner  

5.1.1 Förskolan Blå 
Förskolan Blå är en enavdelningsförskola i norra Sverige. Barngruppen är åldersblandad med 

barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar pedagogerna Anna och Lisa, som båda har mångårig 

erfarenhet av att arbeta i förskola.  

 

5.1.2 Förskolan Röd 
Förskolan Röd är även den en enavdelningsförskola i norra Sverige. Barnen är i åldrarna 1-5 

år, men en övervägande del av barnen är i den åldern att de fortfarande sover en stund under 

dagen. Pedagogerna Lotta och Maria arbetar tillsammans och har många års erfarenhet av 

yrket i förskolan. 

 

5.1.3 Förskolan Gul 
Förskolan Gul är en förskola med två avdelningar i norra Sverige. Barngruppen är delad efter 

ålder, där de yngsta barnen är på ena avdelningen och de äldre barnen på den andra 

avdelningen. Pedagogerna Sandra och Elin arbetar tillsammans, med de äldsta barnen på 

förskolan. 

 

5.2 Pedagogernas arbete med barnlitteratur 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat avseende forskningsfrågan ”Hur arbetar pedagoger 

med barnlitteratur?”. 

 

5.2.1 Litteraturläsning i förskolan 
Studiens resultat visar att alla förskolor och pedagoger som deltagit i undersökningen läser för 

barnen oavsett ålder. Dock framgick vissa skillnader kring hur pedagogerna läser för barnet, 

beroende av barnets ålder och kunskaper i det svenska språket. Detta styrs av förskolans 

rutiner, personaltäthet, barnets sovrutiner, samt barnets mognad och intresse. 

 

Vi läser ju för alla barnen, alltså vi har ju både att vi har lässtund efter maten och då är det ju de barnen 

som är vakna som, som vi läser för då. Och ibland då har vi en läsvila, en läsgrupp, ibland har vi två – 

det beror på hur många barn som är här också hur många som är vakna. Vi delar upp det, vi har inte 

fasta grupper så att vi alltid har vissa barn i en grupp. Det beror på lite spontant på vilka som är där den 

dagen, oftast är det så, men vi läser även för de, alla, alltså vi läser för alla barn. Vi har ju böckerna 
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framme synligt så att de minsta barnen kan ju också komma själva med böckerna och vi läser spontant 

under hela dagens gång. Så att man kan nog säga att vi läser för alla barn (Lisa). 

 

På förskola Blå menar Lisa alltså att det som styr hur arbetet med barnlitteratur och den 

gemensamma lässtunden genomförs är barnets personliga rutiner. Anna, som arbetar på 

samma förskola, menar istället att arbetet styrs på organisatorisk nivå. 

 

Jamen det är ju mycket personaltätheten som styr. Det kan ju vara vissa dagar att det funkar ju inte 

annat än att jag läser för alla barn som ska läsas för och då kan det ju bli åtta stycken kanske. Ja, men vi 

försöker att dela dem i mindre grupper för att man får ut mer av det, en ganska viktig stund. Man når ju 

alla på ett annat sätt om man inte är så många. Och sen att man försöker dela dem kanske också efter 

mognad eller intresse, inte bara efter ålder. Att man… de passar inte så bra ihop, ja (Anna). 

 

Personaltätheten identifieras följaktligen som en betydande faktor för hur arbetet med 

barnlitteratur fortskrider. På förskola Gul regleras lässtunderna av barnens kunskaper i det 

svenska språket.  

 

Vi har tre läsvilor. Vi sitter vid tre olika bord och de läser vi för. Vi har ett bord med språkbarn, de som 

behöver lite extra stöd med språket. Så där har vi lagt upp att vi läser en bok i samråd med logopeden 

(Sandra). 

 

Pedagogerna läser alltså för alla barn, oavsett ålder. Lässtunden är dock mer pedagogiskt 

planerad för de barn som är vakna under hela dagen, än för de barn som sover en stund mitt 

på dagen, eftersom lässtunden i regel infaller precis efter lunchen. De barn som sover läser 

pedagogerna också för, men det sker oftast på barnets eget initiativ alternativt när 

pedagogernas syfte är att väcka barnen efter vilan eller om vädret inte tillåter någon längre 

utomhusvistelse. Lotta uttrycker ” När de vaknar. Vi har möblerat om lite med soffan där inne 

och då får man automatiskt en stund, för då tar man ju upp dem på löpande band.” och 

”Ibland läser man även för barnen innan de blir hämtade eller om det är kallt ute. Om det är 

kallt ute och man vill tina upp dem innan de går hem kan man ta en bokstund.”. Förskolan 

Röd ger dock uttryck för att de diskuterat möjligheter kring att hitta andra stunder under 

dagen där alla barn kan delta i en mer pedagogiskt planerad lässtund, Maria säger:  

 

Och vi har pratat lite runt det där att om man kunde fånga andra stunder och läsa med andra barn, men 

det är lite svårt ibland för då ska man klä allihopa, de här små, och så ut och så. Ja, och så har vi lite 

andra program vi kör eftersom vi har barn med speciella behov. Och, nä, det blir lite för lite med de 

mindre, tycker jag, men det finns som ingen mer stund för det på dagen, för ni ser nu sover ju alla. Det 

är några vakna där inne.  

 

5.2.2 Pedagogernas arbete med barns läsutveckling 
Studiens resultat indikerar att pedagogerna ofta fokuserar på barns läsförståelse under 

lässtunden i förskolan, än att de ser lässtunden som ett tillfälle där barnet har möjlighet att 

utveckla sin läsförmåga. Alla förskolor i studien arbetar utifrån en modell med reciproka 

boksamtal, vilket innebär att pedagogerna fokuserar på att lyfta svåra ord från böckerna, att 

uppmuntra barnen att fundera kring vad som kommer hända härnäst i boken, reda ut 

innehållet i boken och sammanfatta vad de just hört. Lisa menar ”Att man kan samtala med 
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barnen om boken både före och efter, att ställa frågor: Hur blev det nu? Kommer ni ihåg vad 

som hände sedan? Vi har samtal om boken.”.  

 

Ja, men vi försöker då hitta som svåra ord, synonymer till svåra ord, och det kan ju vara allt ifrån, ja, 

men vad är oschyst? Till exempel. Vad är jubla? Ja, men alltså det är som lätt att hitta sådana svåra ord. 

Och då frågar vi dem, vad tror ni att det här ordet betyder? Och så får de gissa då på det och så, ja då 

skriver vi då ner det ordet sen, det dom har gissat på. Vi har en liten låda där vi skrev ner ordet, stoppar 

ner, och då under lunchen så får de då ta en lapp, och så får de då, då ser vi då om de har uppfattat det 

där ordet sen tidigare av läsningen. Och det är en väldigt bra ide, för att då kollar vi då om de har 

förstått ordet och så får de repetera ordet igen. Så brukar vi göra. Också använder vi då reciproka 

boksamtal (Elin). 

 

Flera av pedagogerna uttalar sig om att det främst är under specifika språksamlingar som 

barnen ger uttryck för att de kan koppla exempelvis första bokstaven i sitt eget namn till 

samma bokstav i alfabetet, alternativt upptäcka språkljuden.  

 

Alltså, vi har ju om vi har en språksamling så kan man se att de kopplar ihop S eller om man har, mitt 

S, de känner igen. Det är mitt S, för jag heter Svea …. Och sen då om man har en till samling så kan det 

bli att man får in nya ord. De kan koppla ihop och sen när man har en text så kan de se, den första 

bokstaven brukar vara störst. Då kan de känna igen att det är min bokstav (Lotta). 

 

Detta indikerar att under lässtunderna fokuserar pedagogerna på att barnet ska utveckla andra 

färdigheter än just läsförmågan. Sandra beskriver i linje med detta: 

 

Då kan de säga: Där är min bokstav! Där är min, men vi jobbar inte så jättemycket, alltså nu jobbar vi 

mycket med fonomixen, och där är det inte så mycket involverat med bokstäver, utan där är det mer 

ljudet som ska lära barnet att läsa …. Men just till lässtunden vet jag inte, det är ju inte riktigt, det är 

som att man tar upp svåra ord och man, det kanske inte blir så mycket.  

 

Alla pedagoger i studien uppfattar att när barnen lärt sig känna igen vissa bokstäver, kan de 

också börja koppla dessa specifika bokstäver till dess språkljud. Maria beskriver närmare att:  

 

När man jobbar med lite större barn så, i en viss ålder, vid ungefär fem så är de väldigt intresserade av 

bokstäver. Så det är ganska lätt att utveckla deras, jamen ordförråd, för att de blir nyfikna på att skriva 

och mycket sådant, men här blir det mer genom sång och rim och ramsor. På det sättet. 

 

Detta pekar mot att det kan finnas en uppfattning om att det är först som barnen blir äldre som 

undervisningen kan riktas in mer på specifika bokstäver och bokstavsljud. Pedagogens 

uppfattning verkar vara att de yngre barnen undervisas i språkljud genom exempelvis sång, 

rim och ramsor. Samtidigt finns på samma förskola uppfattningen om att barnen stimuleras i 

sin läsutveckling genom litteraturen. Lotta redogör för:  

 
Alltså, de har ju ett intresse, man ser ju just att – jag kan läsa! Så sitter de och ljudar. De kan ju 

böckerna och då kan de säga att man läst fel. Men då när man ser att de har ett intresse och man spinner 

vidare på det. För får man in skrivningen och läs, heter det så? Alltså man får skrivningen och 

läsningen samtidigt så får man det lite gratis. Om du ser intresset hos barnet av att de har börjat ljuda, 

de har ett stort intresse för böcker och får man då pennan i handen så tror jag att man kan få det lite 

gratis eftersom att du har viljan och intresset. Jo, då tror jag att man får lite mer som ett spinn. Sedan 
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tror jag att det är hur man har miljön. Vi har så att man kan få skriva på griffeltavla med tavelkritor ute, 

just nu skriver de med is. Det är så roligt att se även om det bara lekskriv, på sån där griffeltavla. 

 

Sammanfattningsvis är det samlade intrycket att det inte främst är under lässtunden som 

pedagogerna medvetet arbetar med barns läsutveckling. Istället görs detta under specifika 

språksamlingar. Detta bekräftas också av våra observationer, vilka visade att det i första hand 

handlar om att utveckla barns läsförståelse. Under observationen på förskola Blå påpekade ett 

barn i slutet av lässtunden att det på ett uttag i väggen stod skrivet ”TV”, samtidigt som hen 

berättade att TV är ett kort ord och att det bara har två bokstäver. Pedagogen Anna 

uppmärksammade dock inte detta. En liknande situation uppstod under observationen på 

förskola Gul. När ett barn vid ett tillfälle pekade i boken och sa att det är hens bokstav, gjorde 

de andra barnen ivrigt likadant – men detta togs inte fasta på av pedagogen som bara fortsatte 

läsa. 

 

5.2.3 Hur böcker väljs ut till lässtunden 
På förskola Blå och Gul finns barnlitteraturen tillgänglig och synlig för barnen, medan 

pedagogerna på förskola Röd har valt att inte ha böckerna fritt tillgängliga för barnen 

eftersom många böcker har blivit förstörda. Gemensamt för alla förskolor i studien är att 

barnen någon gång under året får tillfälle att följa med till biblioteket alternativt till bokbussen 

och själva välja böcker. Pedagogen som är med vid tillfället väljer också ut ett antal böcker 

som förskolan lånar utifrån det barnen visar intresse för. Två pedagoger menar också att deras 

eget intresse och favoritböcker till viss del får styra valet av litteratur till lässtunden. Lotta 

menar att ” Oftast väljer jag bok själv.” och ” Sen har man ju själv sina favoriter som jag då 

kan.”. Lisa framhåller ”Att som pedagog är det ju så också att man kan känna att vissa böcker 

tycker jag går lättare att läsa, tycker om att läsa, till exempel. Har man ju upptäckt med åren.”. 

Detta bekräftades under våra observationer på förskola Blå och förskola Röd. På förskola Blå 

läste pedagogen Anna först en bok som hon själv valt, andra boken valdes också av Anna men 

utifrån ett samlat urval som barnen gjort. På förskola Röd valde Lotta ut den första boken, 

medan den andra valdes av barnen utifrån ett urval av böcker som Lotta gjort. Förskola Gul 

ger uttryck för att valet av bok till lässtunden delvis styrs av barnens kunskaper i det svenska 

språket. Vem som väljer bok beror av barngruppen.  

 

Ena lässtunden, där är det jag som väljer bok och/eller den som har samlingen. Så att den ska inte vara 

för stor, få in för mycket nya begrepp, utan det ska som vara en ganska light version för dem, för att de 

ska förstå (Sandra). 

 

Resultatet visar att en pedagog identifierar svårigheter med att utveckla barns läsförmåga 

genom barnlitteraturen, vilket kan bero på hur väl litteraturen intresserar barnen. Det kan vara 

problematiskt att hitta litteratur som intresserar alla barn i gruppen, men när litteraturen 

engagerar alla barn finns flera möjligheter. 

 

Jag tycker själv att det kan vara ganska svårt ibland att kunna få dem intresserade när det gäller 

lässtunderna, just att engagera dem. Men det är mycket att kunna hitta intressen, till exempel vi har 

några barn som är väldigt fantasifulla alltså när det gäller typ varelser och såna där och då hittar vi en 

bok en dag som just handlar mycket om varelser och mycket mumier och, alltså såna där 
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fantasivarelser. Då blev han ju som såld direkt och det ser man ju direkt om det är något litet intresse av 

boken, då fastnar de direkt. Så det gäller ju att hitta det (Elin)! 

 

Lisa uttrycker ”Ja, men genom att väcka lust och intresse, och även bilder är ju viktigt för 

barnens sätt att lära sig språk. Bilder som finns i böcker, barn lär sig ju med det också.”.  När 

det gäller bilderböcker med lite text kan vi urskilja en skillnad mellan pedagogernas sätt att se 

på och använda sig av dessa böcker. En pedagog ser möjligheter med att utveckla texten i 

dessa böcker medan en annan pedagog anser att böckerna inte lämpar sig väl för lässtunden. 

Anna berättar att: 

 

Då får man ju lägga till och det vet inte jag om det är rätt eller fel, men det gör då jag. Men om man 

läser de här böckerna då, då kan man ju som utveckla bilden, utveckla texten. Om det står att, ja då kan 

man ju som själv hitta på text runt omkring, utifrån bilden och sammanhanget. 

 

Detta sätt att arbeta med bilderboken bekräftades under observationen av lässtunden på 

förskola Blå, när Anna utvecklade texten i bilderboken och barnen bjöds in till dialog om 

bokens innehåll. Pedagogen Elin tar upp fler fördelar med bilderböcker som har lite text, när 

lässtunden riktar sig mot barn som behöver utveckla det svenska språket: 

 

Vad som är viktigt på lässtunden också att vi har, där har vi inte så mycket text utan där är det mest 

bara bilder, och så är det så här små meningar där just för att bilderna kan säga mer än ord. 

 

Lotta menar istället att:  

 

För det finns ett fattigt språk, om du tar de här Maxböckerna eller även Ingridböckerna, till exempel 

Ingrid bakar kakor, det är så fattigt så att man känner att man vill nästan inte läsa dem, fast man vill 

ändå ha olika utbud. Det finns bra och dålig litteratur, ja! 

 

5.3 Pedagogernas syn på möjligheter för att utveckla barns läsförmåga 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat avseende forskningsfrågan ”Vilka möjligheter ser 

pedagoger med litteraturläsning för att utveckla barns läsförmåga?”. 

 

5.3.1 Syftet med lässtunden 
Studiens resultat åskådliggör att det primära syftet med högläsning i förskolan är att barnen 

och pedagogerna ska få en lugn stund, vilket också visar sig i hur pedagogerna uttrycker sig - 

exempelvis läsvila. Dock identifierar pedagogerna andra fördelar och möjligheter med 

lässtunden. Anna säger ”Ja, men syftet är ju att de ska få både ordförråd och, ja, men kunna 

både tänka framåt, vad tror ni händer? Svåra ord, och så sen att sammanfatta också vad man 

har läst.”. Pedagogen belyser att lässtunden i förskolan är betydelsefull för barnets 

läsförståelse. Lotta uttrycker istället att lässtunden är en aktivitet som inbjuder till vila: 

 

Det är först för att få en lugn stund för att man ska hitta en mysig stund, då man kan läsa och känna att 

nu varvar vi ner lite grann. Det blir lugnt även för dom som sover, och så får man en dialog med 

barnen, för att spinna vidare eller bara läsa för läsandets skull. 
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Även Lisa och Sandra menar att lässtunden är en tid för vila, men hon urskiljer även olika 

möjligheter med lässtunden. 

 

Syftet är ju att efter få en lugn stund efter maten. Lugn stund att sitta ner och ta det lugnt och som vila 

sig lite, men även att språkligt så är det ju stora pedagogiska syften med att läsa böcker. Både att 

språkinlärning och att det här med att se på bilder och så väcka en, det är ju som ett lustfyllt sätt att lära 

sig språk. Och hänga med i en berättelse (Lisa). 

 

Ja, men dels att man kan få en liten lugn stund, samla ihop sig lite grann. Och så sen får man ju 

samtidigt som man får en lässtund, så får man slappna av, får de använda sin egen fantasi, man får, jo, 

så läsa böcker är jätteviktigt. De lär sig mycket genom böckerna (Sandra).  

 

Vissa pedagoger i studien identifierar andra möjligheter med litteraturläsning för att stimulera 

barns läsförmåga. Maria säger att ”Det är ju mycket att de känner igen texter. Då börjar de 

förstå lite grann.”, Anna menar att:   

 

Jag vet inte om det blir rätt men många gånger vill de ju peka och hålla lite handen på så får man ju 

som säga men du måste ju flytta på handen så jag kan se texten. Jag menar, man måste ju se den för att 

kunna läsa och, jamen man kan ju som visa lite grann hur orden är, alltså att man, för texten, hur man 

läser texter. 

 

När det gäller att återläsa samma bok flera gånger visar studiens resultat att pedagogernas 

åsikter kan skilja sig åt. Antingen ser de möjligheter för barnen, eller så känner de personligen 

att de tröttnar på att läsa samma bok flera gånger.  

 

Det älskar ju jag och barnen. Jag läser gärna samma bok flera gånger. Och just att man kan höra att 

barnen sen när man har läst många gånger så kommer de ihåg, och det tycker jag är en stor vinning 

(Lotta). 

 

Lotta menar att både hon och barnen tycker om att läsa samma bok flera gånger och ser 

fördelar med det. Detta uttrycker även pedagogen Maria som urskiljer att det är fördelaktigt 

för att utveckla barnets läsförståelse. 

 

Men sen så ser man ju mycket ibland, om man har läst mycket samma, då kan de ju som boken utantill, 

och barn vill ju gärna höra böcker om och om igen. Och det är ju ett sätt för dem egentligen att bearbeta 

sin läsförståelse. Det är ju det. Ja, det är som en trygghet. Den här kan jag. 

 

Utvecklingen av barnets läsförmåga är alltså inte i fokus för denna pedagog, vilket också visar 

sig hos Lisa: 

 

Jamen ohh, det är många barn har ju sina favoriter som de vill höra och det får de ju inflytande över. Vi 

har ju barn som vill höra samma, samma, samma bok. Men ibland kan man ju som vuxen introducera 

annat också. Men jag har även arbetet med barn som har haft stora språksvårigheter och då har man 

arbetet på annat sätt. Att en vuxen väljer ut och att man har samma bok länge, länge. Jag har provat att 

arbeta så och det har varit framgångsrikt. Ett helt annat sätt. 

 

Lisa ser således tillfället med litteraturläsning som fördelaktigt för barn som behöver utveckla 

det svenska språket. Pedagogen Sandra ger intryck av att det kan vara tröttsamt att återläsa 
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samma bok, men ser ändå möjligheter med annan bearbetning av böckerna när barnen känner 

till innehållet. 

 

Det är nog mer vi som tycker det är skitjobbigt, HAHA! Men barnen vill det ju! Så det är nog det. Det 

man har pratat om, men vi får ju läsa den här då, och så kanske man får, ja, men man kan ju ställa lite 

mer frågor, och leva sig in i, på något vis för man kan ju kanske många strofer så kan man ju som göra 

lite mer, ja, men skådespel eller ja involvera barnen. Kanske vad säger han nu när han, när Alfons, ska 

låna sågen, vad säger pappa då? Ja, då vet ju dem, då kan det bli lite mer, göra det lite roligare, men 

ibland är man så less. 

 

5.3.2 Olika sätt att bearbeta litteraturen 
I förskolans arbete med högläsning framkommer det, från flera pedagoger, att böckerna kan 

bearbetas på ett djupare plan, med hjälp av exempelvis drama, figurer och bildskapande.  

 

Man kan ju prata om dem, man kan, det kan vara intressant att de ritar något från boken, eller att man 

ber dem rita en speciell grej från boken det är ju alltid roligt. Drama kan man ju tänka sig, till exempel 

Bockarna Bruse om man lånar den, jamen det blir ju alla varianter, både ute och inne det ska lekas 

(Anna). 

 

En annan pedagog ser chanser med att behandla böckerna på flera olika sätt, exempelvis om 

förskolan arbetar med olika teman. 

 

Ibland har vi även på samlingen någon flanosaga eller om man väljer att jobba med dramasaga. Ibland 

har vi ett djupare syfte om vi till exempel ska läsa om dinosaurier, och sen så ska vi rita dinosaurien, 

och sen så ska vi göra dinosaurielandet här ute. Det är väl mycket hur vi upprepar eller att vi får dem 

till att berätta, att man utifrån de har läst kanske också, ibland ritar vi om vi då har haft en saga så får de 

sätta sig och rita. Men man går vidare nästa steg, antingen rita, eller (Lotta). 

 

På förskola Gul identifierar en av pedagogerna att barnen får ge uttryck för en djupare 

förståelse och synliggöra egna förmågor genom att bearbeta böcker genom bildskapande. 

 

Men rita från böckerna. Nu senast då var det en klockren en, det var en AHA-upplevelse. Vi hade läst 

en bok om Hugo som skulle till lekparken, och han koncentrerade sig lite grann på olika ställen och de 

använde orden koncentration tror jag, så det jobbade vi med, vad är det för någonting? Och så hade han 

ute tungan för att koncentrera sig. Och så fick de rita, då var det ett barn som sa: Nej jag kan inte rita. 

Men prova! Och så hade vi lagt ut bilderna också, ur boken, och så började han rita, men det här är ju 

en rutschkana säger han! Ja. Det var ju en rutschkana med i boken, men så plötsligt hade han fyllt 

bladet med en massa grejer från lekparken och vad som hade hänt och det var glassen. Hur kändes det 

när du gjorde det här? Nämen jag kunde! Ja, men jag var koncentrerad, sa han, men jag räckte inte ut 

tungan! Så han hade som hela den här återbilden! Så det var lite roligt faktiskt (Sandra). 

 

Sammanfattningsvis synliggör studiens resultat att pedagogerna ser stora möjligheter med att 

bearbeta barnlitteratur på fler sätt än att endast läsa texten, bland annat genom att arbeta med 

bildskapande och dramatisering. 

 

5.3.3 Pedagogernas syn på samspel och dialog 
Överlag visar studiens resultat att pedagogerna på förskola Blå och Röd inte identifierar 

samspel och dialog som en framgångsfaktor i sitt arbete med högläsning i förskolan. Istället 
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för att se samspelsmöjligheter i utvecklingssyfte identifierar pedagogerna på förskola Blå 

samspelsproblem: 

 

Alltså, samspel är som, förutom att de kan bråka om samma bok, så känns det som att nu kör vi. Och så 

får de ett lugn och så att de ändå kan vänta. Det är så nästan att vi fått backa litegrann för att få med alla 

barnen på lässtunden, så då har man som ett samspel av att de har lite tålamod. Sen så har det också 

med att vad de är på för humör, en sitter och surar och en sitter och pratar och en leker och drar i de där 

lådorna. Då har man det lite sjåigt (Lotta). 

 

Lotta uppfattar inte att det finns ett samspel i barngruppen när det gäller lässtunden och deras 

gemensamma fokus på litteraturen. Pedagogen Maria ser även hon svårigheter med samspel 

under lässtunden:  

 

Vi har ju så liten grupp som vi läser för. Det kan vara två barn bara ibland. Och sen har vi det här ibland 

att en av dom kanske inte riktigt förstår svenska i och med att det är väldigt, att de har väldigt många 

olika språk. Så det är egentligen, på ett sätt fel ställe att fråga om i och med att vi har så mycket små 

barn och så många kulturer och så många språk. 

 

Under observationen på denna förskola kunde det ändå identifieras dialog och samspel mellan 

pedagogen och barnen. Pedagogen Lotta läste böcker med inlevelse och barnen gjordes 

delaktiga i ett samspel och dialog genom att de fick fylla i ord när Lotta läste ur en rimbok, 

pedagogen återkopplade också bokens innehåll till barnens egna erfarenheter, samt lät barnen 

fundera kring vad som skulle hända härnäst i boken. Den dialog som fördes var mellan barn 

och pedagog, barnen tilläts prata, men visade inget samspel mellan varandra utan pedagogen 

gav barnen svar.  

 

På förskola Blå ser pedagogerna samspel på ett annorlunda sätt än på förskola Röd – de ser 

sociala utvecklingsmöjligheter med samspel, men de ser inte hur samspel och dialog kan 

hjälpa barnen att utveckla sin läsförmåga.  

 

Att där får man ju, vi bearbetar ju såna bitar, med sociala bitar, även med att lyssna på varandra och 

även acceptera att andras böcker ska läsas och så det är ju i ett samspel där också. Och ta hänsyn till 

varandra (Lisa). 

 

Jamen det är då man känner att man får med sig alla, då blir det ju ett samspel, och det kan ju vara 

svårigheten när man är få vuxna, så att man får barn som kanske inte är så intresserade och då är det ju 

lätt att de drar med sig Kalle som är jätteintresserad egentligen. Det kan ju vara bra när man får en 

dialog, tillsammans med alla barn. För ibland kan det ju vara bara en som hela tiden först hinner säga 

allt, de här som är lite mer försiktiga hinner aldrig komma fram, men om man kan få en, ett samtal – då 

kan man väl vara ganska nöjd, som mellan barnen också (Anna). 

 

Under observationen på förskola Blå visades ett liknande samspel och dialog som på förskola 

Röd. Pedagogen Anna ställde uppföljande frågor och barnen fick utrymme till att prata om 

innehållet. Även på denna förskola upplevdes att dialogen som fördes, mestadels angående 

bilder i boken, var mellan barn och pedagog, men jämfört med förskola Röd fick barnen 

större utrymme till att svara på frågor.  
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Resultatet visar att förskola Gul har en annan syn på samspelet i gruppen under lässtunden. 

Samspelet ses som fördelaktigt och något som hela tiden pågår under bokstunden. 

 

Det tycker jag faktiskt händer nästan på varenda sida som man läser. Då kan det ju vara något om 

bilderna som de undrar över. Det kan vara, till exempel varför gjorde den så? Och så kan de ha så 

mycket fantasifulla tankar som man inte har något svar på själv. Ja, ja men det pågår mycket samspel 

och mycket kommunikation också mellan pedagogen och barnet (Elin). 

 

Vid observationen på förskola Gul visade det sig att Elin ansåg det vara betydelsefullt att 

gruppen satt nära varandra för att få möjlighet till att vara med och titta på bilderna och följa 

med i texten. Elin stannade ofta upp i texten, vid svåra ord och bilder. Barnen fick möjlighet 

att tänka efter och reflektera, samt delge sina tankar och funderingar. Pedagogen kopplade 

också ofta bokens innehåll till barnens egna erfarenheter och tid sig tid att lyssna på barnen, 

men samtidigt fokuserades samtalet till bokens innehåll. Det fanns ett tydligt samspel i 

gruppen, barnen visade hänsyn till varandra under samtalet, de lyssnade på varandra och det 

fanns en bra gruppdynamik. 

 

5.3.4 Arbetet med uppföljning av barnens kunskapsutveckling 
Resultatet åskådliggör att pedagogerna följer upp barnens kunskapsutveckling, gällande 

aktuellt område, på olika sätt. Pedagogerna fokuserar på olika saker vad gäller uppföljning av 

arbetet med högläsning.  

 

Ja, det kan ju vara spontant att när man samtalar med varandra att det, vad la du märke till, har ni lagt 

märke till det, och så att man har ju även vid planeringar att vi pratar om var, hur vars står vi nu, vad 

gör vi nu, tycker ni att det här har fungerat, så (Lisa). 

 

Anna är inne på samma linje: ” … att man som pratar ihop att nu är det kanske dags att vi 

kanske börjar med sammansatta ord eller, på så sätt har man ju en dialog.”. Resultatet visar att 

det på förskola Röd finns mer att önska vad gäller uppföljning av barnens 

kunskapsutveckling. 

 

Inför utvecklingssamtalet så sammanställer man ju om vad tror ni, och vad tycker ni? Men aldrig att 

man har någon, jamen idag så har Pelle gjort framsteg eller Stina. Aldrig något djupare. Inte så mycket 

som jag skulle vilja. Men, bitvis, men aldrig att man känner att man pratar utifrån att nu hade jag en sån 

fantastisk bokstund, och det och det gjorde vi. Eller idag satt de inte stilla, vi måste fundera över om vi 

måste ha lekstunden först. Eller hur vi lägger upp det (Lotta).  

 

Maria som arbetar på samma förskola som Lotta menar dock att ”Man pratar ju mycket runt 

barnen och ser vad de har lärt sig, tittar vad de kan. Nu sitter han länge och lyssnar, man 

kommenterar ju ständigt. Så är det ju.”. Förskola Gul har en tydligare plan för hur de följer 

upp lässtunderna och barnens kunskapsutveckling. 

 

Det är ju loggboken. Det kan ju vara till exempel vad vi, vi har ju en månad var där vi sitter på 

varannan läsvila för vi byter ju även månadsvis bord och den pedagog som sitter vid det bordet den har 

ju den läsvilan också. Då kan det ju vara till exempel ja, men jag pratade med Sandra förut vad jag 

gjorde på min språksamling, och vad jag hade sett under deras eller vad jag hade sett under min läsvila 
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så då får hon då ta del av det också. Men det kan ju även vara under planeringar som vi har pratat om 

vad vi har gjort också där (Elin).  

 

Ja, men vi har faktiskt en årsbok som vi har när vi har istället för lapen som är våran, där vi skriver ner 

det vi ser, som blir som våran pedagogiska dokumentation. Och där skriver vi ju lite grann vad som 

händer runt läsvilan och sådant som vi har sett och, och sen så pratar vi ju mycket med varandra och det 

här har jag sett och, så vi byter ju varje månad. Och då pratar vi sinsemellan, hur har det gått den här 

månaden? (Sandra). 

 

Förskola Gul uppvisar att de har en tydlig plan för hur de följer upp barnens 

kunskapsutveckling. Detta styrks av att båda pedagogerna uttrycker att de använder samma 

arbetssätt. 

 

5.4 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet gällande de två forskningsfrågorna: ”Hur arbetar 

pedagoger med barnlitteratur?” och ”Vilka möjligheter ser pedagoger med litteraturläsning för 

att utveckla barns läsförmåga?”, att alla förskolor och pedagoger arbetar med barnlitteratur 

och läser för alla barn dagligen. Hur och varför pedagogerna läser för barnen beror ofta på 

barnens rutiner och ålder. Det huvudsakliga syftet med lässtunden förefaller vara att alla ska 

få en stund för vila, barns läsutveckling är inte i fokus. Pedagogerna i studien kunde urskilja 

olika sätt att bearbeta litteraturen. Pedagogerna uttryckte att det är betydelsefullt att barnens 

intresse får styra valet av litteratur för att bästa sätt engagera dem, men samtidigt hade vissa 

pedagoger åsikter om huruvida böckerna var bra eller dåliga. Resultatet visar också att 

samspel och dialog tas tillvara på olika sätt när det gäller att utveckla barns läsförmåga, vilket 

beror på pedagogernas sätt att se på samspel och dialog och hur de tolkar begreppen. När det 

gäller barns läsutveckling följdes barnens kunskaper upp mer eller mindre ofta. 
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6. Diskussion 
I detta, sista, avsnitt diskuteras studiens metod kritiskt. Sedan avhandlas studiens resultat i 

relation till tidigare forskning och teori. Avsnittet avslutas med vad resultatet kan ge för 

implikationer för yrkesuppdraget, samt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
När det gäller studiens ena datainsamlingsmetod, intervjuer, anser Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) att det är betydelsefullt att belysa hur intervjusituationerna genomförts. I linje 

med detta har vi visat öppenhet och ställt följdfrågor till intervjupersonerna, vilket gett dem 

möjlighet till att tänka efter och utveckla sina svar. En svårighet som vi upptäckt i 

intervjusituationerna är att som ovan genomföra intervjuer, vara vaken och uppfatta när 

intervjupersonerna kan utveckla sina svar  för att närma sig deras uppfattningar. Därför var 

det en fördel att vi båda var med under alla våra intervjuer. På så sätt ökade också möjligheten 

till att upptäcka likheter och skillnader och ställa uppföljande frågor. Precis som Bjørndal 

(2005) menar, upptäcktes fördelar med ljudinspelning och detaljrikedom. Detta tillsammans 

med minnesanteckningarna medförde att intervjuerna kunde genomföras på ett avslappnat vis. 

Dock var det mindre bra att vissa av intervjupersonerna uttryckte att de inte var bekväma med 

att bli inspelade, vilket innebär att de kan ha hämmats i sina svar. För studiens skull var 

fördelarna med ljudinspelning ändå övervägande. 

 

Studiens andra datainsamlingsmetod, observationer, fastställer Lalander (2015) att 

observationer kompletterar intervjuer och visar på praktisk handling. I denna studie var det 

fördelaktigt med observationer eftersom det gav en bild av hur pedagogerna faktiskt arbetar 

med barnlitteratur och den gemensamma lässtunden. Nackdelen med öppen observation, 

menar Lalander (2015), är att de som medverkar påverkas av att veta att de är observerade. Vi 

upplevde inte att de medverkande pedagogerna och barnen påverkades negativt av detta. Vårt 

deltagande i observationerna var passivt, men lässtunden upplevdes avslappnad från alla 

parter, eftersom vi innan observationerna tog oss tid till att prata med pedagoger och barn.  

 

I studien genomfördes sex intervjuer, vilket Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) påtalar är 

ett minimum för att studien ska anses vara trovärdig. Detta var fördelaktigt eftersom vi fick 

tillgång till en mängd data som visade på likheter och skillnader hos pedagoger i deras arbete 

med det aktuella ämnet. Det hade kunnat vara fördelaktigt att genomföra ännu fler intervjuer 

och observationer, men eftersom vårt arbete var tidsbegränsat var detta inte möjligt att 

genomföra. 

 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att inspelade intervjuer ska transkriberas för att skapa 

ett material att analysera. Detta upptäcktes vara otroligt tidskrävande, samtidigt som vi ville 

transkribera inspelningarna så snabbt som möjligt. Vi styrdes även av intervjupersonernas 

schema och när de hade tid att ta emot oss. Trots nackdelen med att transkriberingen var 

tidskrävande upplevdes empirin väldigt mycket tydligare när vi hade den på papper. När det 

gäller observationsanteckningarna var det fördelaktigt att renskriva och utveckla dessa nära i 
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tid till när observationerna genomfördes för att dessa anteckningar skulle bli så fylliga som 

möjligt. 

 

Syftet med studien, att undersöka pedagogers erfarenheter av barnlitteraturen och den 

gemensamma lässtundens betydelse för läsutvecklingen, besvarades med hjälp av 

observationer och intervjuer av pedagoger. Genom att vara transparenta och tydliga med 

forskningsprocessens olika delar anser vi att studiens trovärdighet är hög, likt det Svensson 

och Ahrne (2015) redogör för. Transparens innebär även att studien kan återupprepas av 

andra, under liknande förutsättningar och uppnå ett likvärdigt resultat. Bell och Waters (2016) 

menar att detta innebär att studien kan anses ha hög reliabilitet.  

 

Genom att observera lässtunder i förskolan och använda oss av intervjufrågorna har syftet 

med studien besvarats. De metoder som använts har alltså mätt det som skulle undersökas, 

vilket enligt Bell och Waters (2016) innebär att validiteten är hög. I och med att både 

observationer och intervjuer har genomförts har olika aspekter och komplexiteter rörande 

syftet synliggjort och berörts – inte endast en sanning, därför har triangulering som Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver varit fördelaktigt för studiens trovärdighet. Studien kan dock inte 

sägas vara generaliserbar utanför den kontext den genomförts inom. Svensson och Ahrne 

(2015) anser dock att studien kan göra ett generaliseringsanspråk när den kan generaliseras 

gentemot olika teorier och begrepp, vilket innebär att vår studie är generaliserbar gentemot de 

teorier som beskrivits i bakgrunden.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers erfarenheter av barnlitteraturen och den 

gemensamma lässtundens betydelse för läsutvecklingen. Krantz (2011) påpekar betydelsen av 

att barn i förskolan tidigt får möjlighet att delta i miljöer som främjar språk- och 

läsutveckling. I linje med detta visar studiens resultat att alla pedagoger i de undersökta 

förskolorna läser för barnen någon gång under dagen, varje dag. Däremot finns det olika 

faktorer som styr pedagogens arbete med högläsning. Fast (2008) beskriver att ett tänkesätt 

om barns läsutveckling är att mognaden hos barnet bestämmer när barnet är redo för att lära 

sig läsa, undervisningen går från det enkla till det komplexa, vilket enligt Barton (2007) 

innebär att läsundervisning ofta kopplas samman med formell undervisning. Vår studie visar 

att mognad och ålder har betydelse för hur pedagogerna läser för barnet, men det finns också 

andra faktorer som spelar in – svenska språkkunskaper, barnets rutiner och personaltäthet. De 

äldsta barnen på förskolan deltar dagligen i en pedagogiskt planerad lässtund, medan de yngre 

barnen, som sover varje dag, läses för när de tar eget initiativ till att vilja höra en bok och då 

kan det vara så att dessa stunder inte genomförs i grupp. Dysthe och Igland (2003) tolkar 

Vygotskijs tankar om att den sociokulturella teorin bygger på att interagera med andra i en 

social gemenskap och att det är en förutsättning för lärande. Detta skulle kunna innebära att 

de yngsta barnen på förskolan inte får bästa möjliga förutsättningar för lärande under just den 

här stunden på förskolan. Däremot har pedagogen stora möjligheter att, under dessa tillfällen 

med de yngre barnen, vara det stöd barnen behöver för att komma vidare i sin utveckling. 

Enligt Dysthe och Igland (2003) beskrivs detta som scaffolding. 
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Sandvik och Spurkland (2015) betonar att böcker är särskilt bra redskap för att utveckla och 

stimulera språket och att lässtunden i förskolan är en aktivitet som kan planeras och 

undervisas på olika nivåer. Lindö (2009) redogör för ljudmetoden där barnet lär sig varje 

enskild bokstav och dess ljud för att sedan klara av att sätta samman olika bokstavsljud till 

ord. Denna möjlighet att utmana barnen i deras läsförmåga tas inte tillvara på under 

lässtunden i de undersökta förskolorna. Istället stimuleras barnen genom ljudmetoden under 

specifika språksamlingar, något Mihai et al. (2015) påtalar är betydelsefullt för att utmana 

barnens fonologiska medvetenhet. Resultatet antyder att pedagogerna anser att denna 

medvetenhet hos barnen kommer först när de blivit lite äldre. Fast (2008) menar dock att barn 

i tidig ålder inhämtar kunskap i takt med att skriftspråk finns synligt omkring barnet. Lindö 

(2009) beskriver helspråksmetoden som innebär att barnet först och främst skapar sig en 

helhetsförståelse för en text genom att koppla innehållet till egna erfarenheter och sedan i 

samspel upptäcka ord och bokstäver. Studiens resultat indikerar att pedagogerna har fokus på 

att barnen ska tillägna sig innehållet i texter, kunna återberätta, förstå svåra ord och förutspå 

vad som kommer att hända. Westerlund (2009) poängterar att dessa samtal kan ge barnet en 

bättre läsprognos. Vår studie visar dock att syftet med detta inte är att barnen ska utveckla sin 

läsförmåga – utan istället utveckla sin läsförståelse, vilket i sig inte kan anses vara ett 

problem, men pedagogerna i förskolan bör kunna utmana barnen på flera olika sätt. Det ena 

behöver inte utesluta det andra. 

 

Svensson (u.å) klargör att inom barnlitteraturen finns det något för alla barn, rörande intresse 

och behov. Detta är fördelaktigt eftersom förskolorna i studien involverar barnen i urvalet av 

litteratur till förskolan. Lindö (2009) poängterar att barnboken stimulerar barns förmåga att 

bearbeta och utveckla texter och dess innehåll, oberoende vad boken handlar om. Författaren 

belyser också att det är viktigt att barnet är intresserat av litteraturen för att vilja samtala och 

känna engagemang kring innehållet. I linje med detta synliggör en av pedagogerna i studien 

att det kan vara problematiskt att arbeta med barnlitteratur i syfte att utveckla barns 

läsförmåga om barnet inte visar intresse för bokens innehåll, därför är det betydelsefullt att 

noggrant välja ut böcker till förskolan. 

  

Eklöf (2018) framhåller att regeringen genomför satsningar på inköp av litteratur till svenska 

förskolor för att främja intresset för litteratur hos alla barn. Lindö (2005) menar att om 

pedagogen har intresse för litteraturen påverkar det även pedagogens engagemang. Studiens 

resultat visar att pedagogerna på förskola Blå och Röd utgår från egna intressen och favoriter 

när de väljer böcker till förskolan och även till lässtunden. Detta kan också innebära en viss 

problematik, enligt Lindö (2009) ska litteraturen utmana barnets begreppsliga förmåga. 

Därmed bör barnens kunskaper vara en av grunderna för urval av bok till lässtunden. Detta tas 

fasta på i förskola Gul – där barngruppens kunskaper i det svenska språket är en grund för 

urval, i alla fall under en av lässtunderna.  

 

Rhedin (2004) understryker att bilderboken och högläsning är en betydelsefull ingång till 

läskulturen. Lindö (2009) och Kåreland (2013) betonar båda att bilderboken främjar barns 

läsutveckling på olika sätt. Studiens resultat visar att pedagogerna har olika sätt att se på och 
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arbeta med bilderböcker, särskilt när det kommer till bilderböcker med lite text. Å ena sidan 

finns en motvillighet till dessa böcker när de innehåller ett ”fattigt” språk och därmed anses 

vara dålig litteratur. Å andra sidan identifieras möjligheter för pedagogen att utveckla texten 

och föra dialog med barnen om innehållet i boken, samt att bilderna i sig berättar en historia. 

Just dialogen visade sig också betydelsefull under observationen på förskola Gul, där 

pedagogen tydligt bjöd in barnen till samspel, samtal och diskussion. Igland och Dysthe 

(2003) fastställer i linje med detta att olika erfarenheter kan användas på ett fantasifullt sätt 

för att utöka förståelsen hos individen och bidra till lärande, samtidigt som en dialog är en 

förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt. Författarna menar att Bakhtins tankar om den 

dialogiskt organiserade undervisningen kunskap utvecklas av att individens tolkningar och 

erfarenheter tas tillvara. Lindö (2009) bekräftar också att interaktionen med den vuxne är 

betydande i mötet med bilderboken. Rhedin (2004) poängterar också att den vuxnes roll har 

betydelse eftersom innehållet i bilderböckerna kan upplevas och tolkas på olika sätt.  

 

Damber et al. (2013) påpekar att pedagoger bör reflektera över syftet med högläsning i 

förskolan. I denna studie konstaterar pedagogerna på alla förskolor att lässtunden är en tid för 

vila och lugn, men pedagogerna  identifierar även andra fördelar med högläsning. Dessa 

fördelar innefattar läsförståelse, dialog, lustfyllt sätt att lära sig språk och fantisera. 

Rosenhouse et al. (1997) uttrycker i linje med detta att de barn som deltar i litterära 

sammanhang har stora chanser att utveckla sin läsförståelse. Lundberg (2009) och Wedin 

(2017) påtalar att lässtunden erbjuder en möjlighet till att möta det skrivna språket vilket kan 

kopplas till språklig stimulans och utveckling. Det sammanfattade intrycket är dock att det 

primära syftet med lässtunden i förskolan är att barnen och pedagogerna ska få en lugn stund. 

Självklart finns pedagogiska syften beroende på vem som läser och vem som läses för, men 

resultatet visar tydligt att vilan kommer i första hand. 

 

Wedin (2017) betonar att vid högläsningsstunden får barnet chans att tillägna sig kunskaper 

som är nödvändiga till läsutvecklingen, till exempel läsriktning och hur böcker hanteras.  

Resultatet visar att endast två pedagoger i studien urskiljer dessa fördelar med högläsning, att 

barnet får bekanta sig med texter och intressera sig för läsriktning. Detta skulle kunna tas fasta 

på ytterligare i förskolans arbete med högläsning, vilket även Frost (2009) belyser i sin 

modell för barns läsutveckling.  

 

Rosenhouse et al. (1997) påtalar att återläsning av samma bok ger barnet verktyg för att 

utveckla sin egen lässtrategi. Resultatet indikerar dock att de flesta pedagogerna anser att det 

är tröttsamt att återläsa samma bok, samtidigt uttrycker pedagogerna att barnen visar 

entusiasm för återläsning. Trots att pedagogerna i studien också kan se fördelar med 

återläsning kopplas det inte till barnens läsutveckling. Pedagogerna skulle kunna vidga synen 

på högläsning och att återläsa samma bok, för att stimulera barnets alla förmågor. 

 

Dominković et al. (2006) framhåller att rekvisita på olika sätt kan inspirera barnen att 

bearbeta litteraturen, vilket styrks i resultatet av studien. Resultatet visar att pedagogerna är 

positivt inställda till använda det som verktyg. Pedagogerna uttrycker också att rekvisita 

inspirerar barnen på ett positivt sätt och att barnens lärprocesser synliggörs genom 
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användningen av rekvisita. Lpfö98 (Skolverket, 2016) fastslår att förskolan ska arbeta för att 

stimulera alla barns språkutveckling. Här utgör rekvisita stora möjligheter i samband med 

högläsning i förskolan. Dysthe (2003) menar att en central aspekt i den sociokulturella 

teoribildningen är att lärande är medierat, att olika artefakter stödjer lärprocesser. Författaren 

menar att i ett sociokulturellt perspektiv är det betydelsefullt att barnen får vara aktiva, 

eftersom deras kunskaper kan få betydelse för någon annans utveckling. Genom användning 

av rekvisita, i exempelvis dramatisering av litteratur, kan alltså många fördelar för lärande 

identifieras. 

 

Den sociokulturella teoribildningen framhäver att samspel är centralt för utveckling och 

lärande. Sandvik och Spurkland (2015) beskriver att pedagogens arbete angående högläsning 

innefattar att stötta och uppmuntra barnet, att hjälpa barnet framåt i sin utveckling utifrån 

varje barns egen förmåga. Fast (2009) påpekar emellertid att det i förskolans verksamhet finns 

olika maktförhållanden som upprätthålls och produceras. Författaren menar att dessa 

maktförhållanden styr vem som får tala och hur barnen lyssnas på. Studiens resultat visar att 

samspel och dialog mellan pedagog och barngrupp under lässtunden finns på alla förskolor, 

även om pedagogerna inte alltid uppfattar att det finns ett samspel. Resultatet visar också att 

pedagogerna styr samspelet i gruppen och innehar en tydlig maktposition när de bestämmer 

vilka böcker som ska läsas och vem som får prata. Pedagogerna har en betydelsefull roll att 

stötta och vägleda barnen, men resultatet synliggör att de kunnat inta en något passivare roll 

så att samspelet mellan barnen hade fått ta större plats och utvecklats till något mer positivt 

för lärandet. Fast (2009) menar att det finns en risk för att vissa barns erfarenheter tas på 

större allvar än andra barns erfarenheter i undervisningen, vilket kan innebära att bara några 

barn får komma till tals. Lindö (2009) anser dock att det är högst betydelsefullt att ta tillvara 

på alla barns erfarenheter för att de ska få möjlighet att lära av varandra och bli sedda. Vår 

studie visar att pedagogerna på två av förskolorna har vissa svårigheter att upptäcka och se 

samspel som något positivt under lässtunden, istället identifieras svårigheter med samspel – 

exempelvis språksvårigheter, konflikter mellan barnen och samspel rörande socialt lärande. 

En förskola hade en annan syn på samspel under lässtunden, där barnen tydligare gjordes 

delaktiga i samtalet runt boken. Överlag åskådliggör resultatet att pedagogerna hade svårt att 

se samspelet mellan barnen som en framgångsfaktor för utveckling och lärande under 

lässtunden, vilket ger konsekvensen att lässtunden blir pedagogstyrd. Följaktligen styrker vårt 

resultat Damber et al. (2013) resonemang om att dialogen under lässtunden är begränsad, 

samt att barnens erfarenheter många gånger inte tas tillvara på. Detta motsäger Skolverket 

(2017) skrivelser om att pedagogen ska inta ett öppet och nyfiket förhållningssätt för att 

främja varje barns språkliga förmåga. 

 

Studiens resultat visar att pedagogerna återkopplar olika mycket mellan varandra gällande 

barnens kunskapsutveckling. En av förskolorna uppfattades lägga extra stor vikt vid 

återkoppling mellan pedagogerna, för att på bästa sätt kunna urskilja hur arbetet kan 

fortskrida. Detta kan härledas till Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen. 

Dysthe och Igland (2003) beskriver att den proximala utvecklingszonen utvecklar individen 

med utgångspunkt i vad individen klarar själv och vad den kan klara med stöd av en kamrat 
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eller vuxen. Resultatet indikerar att pedagogernas sätt att återkoppla ger dem möjlighet att 

synliggöra barnets möjligheter till utveckling. 

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Denna studie har synliggjort flera olika implikationer för yrkesuppdraget. Vi tänker att det är 

relevant att utmana flera av barnens kunskaper under lässtunden. Det är inte nödvändigt att 

endast fokusera på att barnen ska utveckla exempelvis läsförståelse eller läsutveckling. 

Lässtunden är en vanligt förekommande aktivitet i svenska förskolor, därför finns också 

möjligheter att lägga fokus på att barnen ska utveckla olika förmågor. Vid lässtunden och 

högläsning är det viktigt att som pedagog se utvecklingsmöjligheter inom olika områden. 

Eftersom lässtunden är så pass vanligt förekommande, med alla dess möjligheter, är det 

viktigt att ha en pedagogisk tanke med den. Därför tror vi också att det är fördelaktigt att 

inkludera alla barn, oavsett ålder, i en gemensam lässtund under dagen. 

 

Vi reflekterar kring att det är betydelsefullt att barnen får känns sig delaktiga i förskolans 

urval av böcker, att deras intresse får påverka vilken litteratur förskolan arbetar med. På så vis 

inkluderas och engageras barnen vid lässtunden. Den vuxnes roll och engagemang är viktig 

för att utmana barnens kunskaper, den vuxne blir ett betydelsefullt stöd även vid urvalet av 

böcker eftersom den bör vara medveten om barnets kunskaper och intressen. 

 

För att nå utveckling för alla barn är det relevant att som pedagog arbeta mångsidigt med att 

bearbeta litteratur, eftersom alla barn utvecklar och visar kunskap och förståelse på olika sätt. 

Därför är det gynnsamt att bearbeta böcker på olika sätt. Detta ger även barnen tillfälle till 

samspel, dialog och möjlighet att lära av varandra. Genom ett mångsidigt arbetssätt kan 

pedagogen ta tillvara på barns erfarenheter och synliggöra dessa. Vi anser att detta medför 

fortlöpande kollegiala samtal om vad barns samspel kan innebära för deras utveckling och 

lärande, samt vilken roll pedagogen bör inta i samspelet. 

 

Vi tänker att det är viktigt med dialog och återkoppling inom personalgruppen om var barnen 

befinner sig kunskapsmässigt angående läsutvecklingen, för att veta när och på vilket sätt 

arbetet ska fortskrida. På så sätt ökar möjligheten att varje barn utmanas på rätt nivå utifrån 

sina egna förmågor. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under vårt arbete med denna studie framgick det att pedagoger har vissa svårigheter med att 

upptäcka samspelsmöjligheter mellan barnen och fördelarna med dessa under lässtunden i 

förskolan. Det hade varit intressant att undersöka djupare hur pedagoger ser på och aktivt 

arbetar med detta, det vill säga hur pedagoger ser på begreppet samspel och hur detta tas 

tillvara på i olika delar av verksamheten. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Barns läsutveckling 

• Vilka barn läser ni för? (ålder, mognad, gruppsammansättning?) 

• Hur arbetar ni för att utmana barnen i deras läsutveckling, under lässtunden? 

• Vilka strategier ser ni att barnen har för att utvecklas i sin läsförmåga? 

 

Barnlitteratur 

• Hur väljs böcker ut till den gemensamma lässtunden? 

• Hur ser ni att barnen stimuleras på sin väg att bli läsande individer genom 

barnlitteratur och den gemensamma lässtunden? 

• Hur ser ni att barnlitteraturen stimulerar barns läsförmåga? 

 

Högläsning i förskolan 

• Hur ofta läser ni för barnen i grupp? 

• Vilket syfte ser ni med lässtunden? 

• Hur resonerar ni kring att återläsa samma bok flera gånger? 

 

Pedagogers arbete med högläsning i förskolan 

• Hur bearbetas böckerna? 

• På vilket sätt förekommer ett samspel i gruppen under lässtunden? 

• Hur återkopplar ni pedagoger mellan varandra angående hur barnen utvecklar sina 

kunskaper? 

  



                                                                                                       

 

Bilaga 2 

Informationsbrev: Forskningsetiska principer 
 

Hej! 

 

Vi heter Nina Lundström och Emelie Frohm. Vi går förskollärarutbildningen vid Luleå 

Tekniska Universitet och skriver nu vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka 

pedagogers erfarenheter av barnlitteraturen och den gemensamma lässtundens betydelse för 

läsutvecklingen. 

 

Genom att spela in intervjuer med pedagoger, samt observera lässtunder i förskolan tänker vi 

oss att vårt syfte ska besvaras. Studien genomförs med hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att respondenterna informeras om syftet med 

studien, ni som deltar i studien deltar frivilligt och bestämmer själva över er medverkan, 

empirin som samlas in kommer endast att användas i den aktuella studien och därefter 

förstöras, samt att vi garanterar er anonymitet. Det aktuella materialet som samlas in kommer 

att bearbetas och avidentifieras på ett sådant sätt att ni som deltar inte kan identifieras. 

 

När examensarbetet är färdigställt och godkänt kommer det att publiceras digitalt i databasen 

DiVA, och vara tillgängligt genom Googlesökning. 

 

Vår önskan är att genomföra våra intervjuer och observationer under vecka 16 och 17. Vid 

frågor eller funderingar kontakta oss gärna. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Nina Lundström                Emelie Frohm 

xxx-xxx xx xx                   xxx-xxx xx xx 

xxxxxx-x@student.ltu.se    xxxxxx-x@stundent.ltu.se  
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