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Abstract: The aim of this thesis is to describe how to work with the 

development of language by reading aloud. I have chosen to look at 
the reading aloud project "Boksnurran" (Book Wheel) to see if it 
has influenced the daily work with reading in preschool. My 
questions are: How do they work with reading in preschool? Is the 
reading environment suitable? How do the staff describe their 
booktalks? What problems do they encounter? What can be 
improved? The thesis is based on qualitative interviews. Those 
interviewed have participated in "Book Wheel". My theoretical 
reference has been Vygotsky's "Thoughts of Thinking and 
Language", which is the basis of the Pre-school Curruculum. My 
analysis model has been Chambers' "Reading Circle". The 
respondents borrow many different books although they limit their 
choices. The children do not participate. Reading aloud occurs as a 
daily activity in some preschools, once a week in others and not at 
all in one. The spontaneous reading aloud is a daily occurence, but 
the respondents cannot guarantee that all the children listen to the 
books. My study shows that the respondents are conscious about 
the reading environment and how the books are placed. Vygotsky 
emphasizes that the child should be given the oppertunity to 
explain and express his impressions and thoughts. Booktalk is an 
activity where the latter can be stimulated and my respondents 
primarily use the pictures in these discussions. However, planned 
booktalks seem to be difficult to initiate. 
 

Nyckelord: språkutveckling, läsprojekt, Vygotskij, Chambers, högläsning, 
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1 Inledning 
 

Varför inte ge 
barnen världens 

farligaste och 
starkaste vapen 

språket 
istället för  

krigsleksaker 
(Hesslind, 1988) 

  
 
Författaren Lars Hesslind kritiserar i sin bok Halta Pegasens ägg, förskolan för att sakna 
metoder och målsättning för att ge barnen intresse för språk och litteratur. Han anser att 
förskolan inte uppmärksammar böcker tillräckligt i den dagliga verksamheten och jämför med 
deras videotittande (Hesslind 1993, s. 102ff). 
 
Försäljningen och utlåningen av barnböcker minskade under mitten av 1990-talet samtidigt 
som antalet barn ökade. Statens Kulturråd gjorde utifrån detta en rapport 1995-1996 om 
barnbokens ställning på bokmarknaden, inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen.  
I denna rapport framkom det att kommunernas hårda besparingar hade drabbat bibliotekens 
bokanslag, öppettider och programverksamhet. Samtidigt blev barngrupperna större på 
förskolorna medan personalen minskade. De stora barngrupperna gjorde att antalet 
biblioteksbesök minskade. Personalen på förskolorna ansåg inte att de hade tid eller möjlighet 
att besöka biblioteket lika ofta som tidigare. Personalindragningarna gjorde också att 
förskolepersonalen inte hann ägna så mycket tid åt läsning som tidigare. (Barnbokens 
ställning, 1996). 

 
I regeringens proposition Kulturpolitik 1996/97:3 betonas barns och ungdomars rätt till 
språkliga och kulturella verktyg. Språk är makt och de ungas möjligheter att vara med och 
forma det framtida samhället förutsätter att de har tillgång till ett levande språk. Regeringen 
bedömde att åtgärder borde vidtas för att stärka det svenska språkets ställning.  
 

”I samband med att en bibliotekslag införs bör staten göra särskilda insatser för att öka tillgången till 
litteratur vid folk- och skolbiblioteken och i samband med detta stimulera till läsaktiviteter i ökad 
utsträckning. Målgruppen skall vara barn och unga.” (Kulturpolitik, s. 53).  
 

Ett nytt statsbidrag kom 1997 för inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteken. Bidraget 
ska användas för inköp av barn- och ungdomslitteratur. Ett villkor för bidrag är att kommunen 
inte minskar sina egna bokanslag. Kommunen ska till ansökan även göra en skriftlig 
redogörelse hur kommunen tänker arbeta med att stimulera barns och ungas läsning i 
samverkan med bibliotek, skola och förskola. Avsikten med detta bidrag är att få fler barn och 
ungdomar att läsa böcker (Riksdagen, 1996). 
 
Utöver detta statliga inköpsstöd beslutade rege ringen och riksdagen om ett årligt 
återkommande statsbidrag till läsfrämjande projekt/kampanjer eller enstaka arrangemang för 
barn och ungdomar. Syftet med detta är att främja initiativ och utveckla nya samarbetsformer 
och projekten bör få långsiktiga effekter (Riksdagen, 1998). 
I Bibliotekslagen som kom 1997 fastslogs att  
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”till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek” (§2).  

 
När det gäller barn och ungdomar står det  
 

”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning”(§9). 

 
1.1 Läroplan för förskolan (Lpfö98) 
 
Denna läroplan är den första för förskolan och detta innebär att förskolan nu ingår i 
utbildningssystemet för barn och ungdomar. Ur denna läroplan väljer jag att redovisa de bitar 
som betonar språkets betydelse i förskoleverksamheten.  
 
Läroplanen pekar på att förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Förmågan att 
kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle 
präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Språk och lärande hänger 
samman liksom språk och identitetsutveckling. Kunskap erövras genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 
 

”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till 
vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö98, s.10).  
 

Vidare står att läsa  
 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn  
… 
• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 
… 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld, 
• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 

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

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner” (Lpfö98, s.13). 
 
 
1.2 Bakgrund till ämnesval 
 
Jag har tidigare arbetat som förskollärare och har märkt, precis som i Statens Kulturråds 
rapport, att bokläsningen har minskat på förskolorna i takt med att barnantalet ökat. Tidsbrist 
och utrymmesskäl kan vara troliga orsaker. Inom förskolans värld sprids det ideligen nya 
pedagogiska idéer, och intressen och trender styr ofta valet av aktiviteter i förskolan. Det är då 
lätt hänt att gammal kunskap faller undan för ny. Därför känns det relevant att belysa hur 
läsningen och läsmiljön ser ut på förskolorna. 
 

”Inom barnomsorgen och barnhälsovården finns liksom inom grundskolan en medvetenhet om barns 
behov av böcker, men det är inte självklart att alla som arbetar med barn vet hur viktiga böcker är för 
barns utveckling”.(Barnbokens ställning 1996, s.11) 

 
Som förskollärare kom jag också i kontakt med Lev Vygotskijs teorier i samband med 
införandet av Läroplan för förskolan. Dessa teorier gav mig en ny syn att se på verksamheten 
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och barns utveckling, framförallt hur viktigt språket och mötet med barnen är. Under mina 
studier i biblioteks- och informationsvetenskap har jag stiftat bekantskap med Aidan 
Chambers idéer om böcker, boksamtal och läsmiljöer och funnit dessa både intressanta och 
viktiga. Ett annat skäl till mitt ämnesval är den fortbildning av förskollärare i bokkunskap som 
förekommit de senaste åren i Helsingborg. En omfattande fortbildning som har varit populär 
bland kommunens förskolor. Det kan vara relevant för biblioteks- och 
informationsvetenskapen att studera hur läsningen bedrivs på förskolo r, i samband med 
bibliotekens utåtriktade verksamhet.  
 
1.3  Boksnurran - ett fortbildningsprojekt 
 
Som svar på den dystra syn som framkom i rapporten om barnbokens ställning införde Statens 
Kulturråd öronmärkta bidrag för att främja barns och ungdomars läsning (Hågård, 1999). 
Chefen för barnavdelningen vid Helsingborgs stadsbibliotek ansökte om bidrag från Statens 
Kulturråd då de ville starta läslustprojektet Boksnurran 1997. (Denna ansökan återfinns i 
bilaga 1). Detta projekt blev snabbt populärt och därför startades det flera omgångar av 
Boksnurran mellan åren 1997 och 2002. Detta innebär att personal från i stort sett samtliga 
förskolor har deltagit i Boksnurran. En litteraturpedagog projektanställdes som ledare för 
Boksnurran, vilken finansierades med bidrag från Statens Kulturråd det första året, därefter 
gick kommunen in med medel för att Boksnurran skulle kunna fortsätta. Så småningom 
infördes en fast tjänst som litteraturpedagog i kommunen. Litteraturpedagogen som anställdes 
har en fil. kand. i barn- och ungdomslitteratur. I kontakter med denne litteraturpedagog, har 
jag fått den information om Boksnurran som här nedan redovisas. 
 
Projektet gick ut på att fortbilda förskolepersonal så att de i sin tur kunde förmedla 
bokkunskap och läsinspiration till kollegor och föräldrar. Tanken var att deltagarna så 
småningom skulle leda studiecirklar med föräldrar där de informellt skulle diskutera 
barnböcker och läsning. Denna ambition försvann dock redan efter de första omgångarna, då 
deltagarna inte själva ville åta sig detta, bland annat på grund av osäkerhet och tidsbrist. 
 
Fortbildningen omfattade 7-9 träffar under två terminer, förlagda på arbetstid. Jag har tagit del 
av det material som de deltagande förskollärarna fick vid projektstarten, där beskrivs bland 
annat vad träffarna innehöll: 
- Varför läsa? Bokens plats i dagens mediasamhälle. Barns språk och läsning. Olika läsning. 

Hur man väljer böcker. 
- Barnlitteraturhistoria. 
- När? Var? Hur? Idéer för att skapa en magisk sagostund. 
- Tema i barnboken, om att använda litteraturen som samtalspartner och 

diskussionsunderlag. 
- Föräldrarna - hur vi ger dem läslust och idéer. 
 
Vid samtliga träffar fick deltagarna låna med sig cirka 20 nyutgivna barnböcker för att läsa på 
sina förskolor. Hur dessa böcker upplevdes  bland barnen diskuterades sedan vid nästa träff, 
vilket uppmuntrades av projektledaren. Två faktaböcker om barn och läsning användes också 
i fortbildningen. Dessa böcker var Småbarns sagostund av Ann Granberg och Bildglädje och 
läslust av Susanna Ekström och Britt Isaksson, vilka innehåller en mängd praktiska tips för 
verksamheten. Som avslutning på Boksnurran fick samtliga deltagare ett bokpaket med 25-35 
barnböcker. Detta bokpaket delades ut av bibliotekspersonal/en i projektet deltagande 
förskollärare i samband med en sagostund. Denna sagostund förlades i en miljö med 
stämningshöjande rekvisita och tända ljus, antingen på biblioteket eller förskolan. 
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I utvärderingen av Boksnurrans första år 1997/98 framkommer det att kunskapen om 
barnlitteratur var dålig ute på förskolorna. Nyare böcker och författare var många helt 
okunniga om och de flesta saknade en avskild hörna för läsning. Ej heller hade alla deltagare 
regelbundna lässtunder. Deltagarna förklarade detta med tidspress och stora barngrupper 
(Utvärdering av Boksnurran, 1998). 
 
Från projektledaren fick jag ta del av vad några av de deltagande förskollärarna har skrivit vid 
utvärderingen av Boksnurran. De skriver om hur de genom att deltaga i Boksnurran har blivit 
mer språkmedvetna, blivit medvetna om vikten av hur de läser, inspirerats till att arrangera 
läshörnor samt lärt sig hur de kan dramaleka och skapa egna sagor tillsammans med barnen. 
Förutom allt detta framkommer det hur positivt det är att få ta del av andra pedagogers 
erfarenheter och idéer. Som ringar på vattnet har barnen på vissa förskolor fått rollen som 
spridare av bokintresset till föräldrarna. 
 
Boksnurran har nu stannat. Detta beror dels på att de flesta förskolor har fått möjlighet att 
deltaga dels vill litteraturpedagogens uppdragsgivare, Bildningsnämnden i Helsingborg, att 
det också ska satsas på skolan. Efter två år i framförallt lärargrupper som undervisar åk 1-6  
ägnar sig litteraturpedagogen i år framförallt åt att fortbilda lärare på högstadiet och 
gymnasiet. Litteraturpedagogen tror att hon i framtiden kommer fördjupa arbetet med 
litteraturen i förskolan, men hur är ännu inte klart. Boksnurran fick en uppföljare i Läsbiten, 
som arrangerades av Länsbiblioteket i Malmö. Läsbiten var ett treårigt projekt som bygger på 
Boksnurrans idéer och där Boksnurrans litteraturpedagog lånades in. Sex skånska kommuner 
deltog per år. 
  
1.4  Syfte och frågeställningar 
 
Språket har en framskjuten position i Läroplan för förskolan, Lpfö98. Den utgår bland annat 
från den sovjetiske teoretikern Vygotskijs syn på språket som ett viktigt verktyg för att kunna 
skapa förståelse, kommunicera och reflektera. Eftersom förskolan enligt läroplanen ska arbeta 
med språkutvecklingen fann jag det intressant att se hur detta kan göras. Arbetet med 
språkutveckling sker dock i en mängd olika aktiviteter och situationer i förskolan, därför har 
jag valt att fokusera på högläsningen som jag anser vara en specifik aktivitet där 
språkutvecklingen gynnas. Eftersom projektet Boksnurran har pågått under ett antal år och 
troligen satt spår i verksamheten, vill jag förlägga min undersökning till förskolor där 
personalen har deltagit i Boksnurran. Jag ämnar också försöka identifiera eventuella problem 
som kan uppstå i samband med läsningen och se vad som kan utvecklas. 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att försöka beskriva hur man kan arbeta med barns 
språkutveckling i förskolan genom högläsning. Utifrån detta vill jag titta på det speciella 
projektet Boksnurran och se om det har påverkat arbetet med läsningen i den dagliga 
verksamheten. Jag har brutit ned mitt syfte i följande frågeställningar: 
 
• Hur kan högläsningen på förskolorna beskrivas? 
 
• Hur har läsmiljön på förskolorna utformats? 
 
• Hur beskriver personalen att de samtalar om böckerna med barnen? 
 
• Vilka problem kring läsandet kan identifieras och vad kan utvecklas? 
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1.5 Avgränsningar 
 
I mitt uppsatsarbete har jag valt att begränsa min undersökning till att gälla förskolor som 
deltagit i fortbildningsprojektet Boksnurran. Förskola betyder i denna uppsats förskola för 
barn i åldern 1-5 år. Eftersom jag vill fokusera på hur högläsningen bedrivs, önskar jag en 
fyllig beskrivning av arbetet med böcker och läsning. Och detta anser jag mig få av 
Boksnurrans deltagare, då denna fortbildning har bestått av flera träffar vars innehåll gjort det 
möjligt att bearbeta och diskutera böcker. Som en bieffekt på min studie kan jag se hur 
Boksnurrans idéer har tagits emot i de förskolor jag undersökt. 
 
1.6 Uppsatsens disposition 
 
Nedan följer en litteraturgenomgång som inleds med ett avsnitt om barns språkutveckling, där 
betoningen ligger på språket som en social funktion. Efter det belyses olika studier i 
läsningens betydelse för barn. Kapitlet Teoretisk utgångspunkt består av Vygotskijs syn på 
språkutveckling och begreppsutveckling och Aidan Chambers tankar och idéer kring böcker 
och läsmiljö. 
 
Efter teoridelen följer ett metodavsnitt som inleds med val av metod, och fortsätter med en 
beskrivning av intervjuerna, egna reflektioner samt bearbetning och analysmetod. Därefter 
följer redovisningen av undersökningen, som inleds med en kortfattad presentation av 
intervjupersonerna. Efter redovisningen kommer kapitel 6 där det sker en analys och 
diskussion av resultatet/svaren. I kapitel 7 görs en sammanfattning av studierna i sin helhet. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare undersökningar och forskning som berör barn och läsning. 
Jag startar med att redogöra för mina litteratursökningar, därefter belyses barns 
språkutveckling samt olika studier i läsningens betydelse för språket.  
 
2.1 Litteratursökning 
 
Min litteratursökning inleddes med en allmän orientering i vad som finns om barns läsning 
och läslustprojekt. Databaser jag främst använt mig av är Artikelsök och Nordiskt BDI index, 
där jag fann en del artiklar om läsprojekt. Jag fortsatte sedan med sökningar i LIBRIS och 
bibliotek.se. Bland de sökord jag använt kan nämnas läsning, förskola, böcker, läslust. Det är 
svårt att göra en rättvis jämförelse mellan svensk och utländsk förskola, då förskolor i andra 
länder generellt sett är mer inriktade mot skolan. Eftersom jag var intresserad av svenska 
projekt och svenska förhållanden valde jag därför medvetet bort databaser med utländskt 
material. 
 
Den metod jag använt mig av i litteratursökningsprocessen kan liknas vid snöbollseffekten. 
Den litteratur jag hittade som behandlar olika språk- och läsprojekt runt om i landet gav mig 
intressanta beskrivningar av olika språkforskares resultat. Jag fick på så vis tips på vidare 
litteratur som jag fann vara av värde för min uppsats. Dessa böcker gav mig sedan ytterligare 
lästips. Det finns mycket skrivit om barns språkutveckling, och jag har valt bort litteratur som 
bland annat behandlar andraspråksinlärning, uttal och grammatikinlärning, och istället inriktat 
mig på hur språkutvecklingen påverkas i ett socialt sammanhang. 
 
Jag har också sökt på Internet dels via Evreka (Eniro) och Google dels på webbsidor jag 
förväntade mig finna svar, till exempel Rixlex, Statens Kulturråd och Skolverket. 
 
Jag försökte även finna magisteruppsatser som berör barns språkutveckling, läsning och 
förskola. De jag fann användbara gav mig tips på litteratur. Vissa namn återkom, bland dessa 
var Kristian Wåhlin, Maj Asplund Carlsson, Aidan Chambers och Lev Vygotskij. Arbetet 
med sökningar, läsning och även förkastande av material har pågått kontinuerligt genom hela 
uppsatsskrivandet. 
 
2.2 Barns språkutveckling 
 
Språkforskaren Barbro Eneskär beskriver barns språkutveckling som en aktiv skapande 
process vilken sker i samspel med omgivningen. Barn måste uppleva språket i meningsfulla 
sammanhang och själva få möjlighet att använda språket. Miljön är av stor betydelse för den 
språkliga utvecklingen. I en stimulerande miljö där barnet får se, höra, känna och uppleva 
mycket och där möjligheter ges till samspel med många olika människor utvecklas språket på 
ett helt annat sätt än bland vuxna som talar ett torftigt språk med begränsat ordförråd. 
Eneskärs undersökning om vilka bakgrundsfaktorer som har samband med barns 
språkfärdigheter visar att de socioekonomiska faktorerna, såsom föräldrarnas yrke, utbildning 
och bostadsstandard, har ett starkt samband med språkstimulansen i hemmet. Det vill säga 
barn till föräldrar med yrken i högre socialgrupp/utbildning får mer språkstimulans i form av 
mer sagor, böcker, biblioteksbesök, samtal, rim och ramsor, utflykter, resor m.m. De 
viktigaste funktionerna för både läsförståelse, högläsning och rättstavning är den passiva 
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ordkunskapen. Barn som har ett dåligt passivt ordförråd under förskoleåldern löper stor risk 
att få problem med läs- och skrivinlärningen i skolan (Eneskär, 1990, s. 71ff). 
 
Ann-Katrin Svensson, förskollärare och fil.dr. i pedagogik, belyser hur viktigt språket är för 
barnets begreppsbildning under hela förskoleåldern. Rika upplevelser ger mycket att samtala 
kring, vilket i sin tur leder till språklig utveckling och vidare till intellektuell utveckling 
(Svensson, 1998, s. 33). BokNallen i Markaryd är ett projekt där en person är anställd för att 
informera föräldrar om vikten av språkstimulans. Detta sker genom hembesök då barnet är ett 
och fyra år gammalt. Svensson har utifrån detta projekt, studerat hur språkstimulansen i 
hemmet påverkar språkutvecklingen. 25 familjer vilka deltagit i BokNallen studerades och för 
att kunna göra en jämförelse utsågs en kontrollgrupp bestående av barn vars föräldrar inte fått 
någon information om lässtimulans. Svensson fann ett samband mellan språkstimulans i 
hemmet och ordförrådet. De barn som deltagit i BokNalle-projektet hade vid fyra års ålder 
betydligt bättre ordförråd och meningsuppbyggnad än vad kontrollgruppen hade. I en enkät 
till föräldrarna visade det sig att BokNalle-barnen oftare fick höra sagor, rim och ramsor samt 
hade fler egna böcker (Eneskär, 1990, s. 114ff). 
 
Barnens förförståelse för talspråket är beroende av hur det används i hemmet. En del barn lär 
sig tidigt ord för fasan, hönor, småfåglar, medan andra barn använder ordet "pippi" för allt 
som har vingar. Detta gör att olika individers ordförråd skiftar betydligt. Om språket hemma 
och i skolan skiljer sig åt, kan det uppstå problem. Som pedagog är det viktigt att veta i vilken 
språklig miljö de barn som ingår i gruppen lever. Detta är en förutsättning för att de ska kunna 
stimulera barnen utifrån deras språkliga erfarenheter (Svensson 1995, s. 26). 
 
Sättet man använder språket på beskrivs av bland andra Svensson i koder. Den utvecklade 
koden kännetecknas av ett språk med fullständiga satser, bisatser, inskjutande satser och med 
korrekt grammatik. Skolan använder sig av denna utvecklade kod, då skolans uppgift är att 
förmedla abstrakta och teoretiska kunskaper (Svensson, 1998, s. 125ff). Per Linell, docent i 
allmän språkvetenskap och professor inom temaforskning i kommunikation vid  Linköpings 
universitet, förklarar att den utvecklade koden utmärks av ett stort ordförråd och handlar om 
ett generellt och mindre situationsbundet sätt, än den begränsade koden som används i 
vardagliga, närliggande och personligt angelägna ting (Linell, 1982, s.258f). 
 
Linell ser språket som ett socialt arv. Vi socialiseras in i olika grupperingar såsom familjen, 
kamratgruppen, arbetsgemenskapen och den sociala klassen. Det är naturligt att dessa grupper 
utvecklar ett visst sätt att uttrycka sig. Även det språk som hela sociala klasser i samhället 
använder grundar sig i hur språket används i de aktiviteter klassmedlemmarna deltar i. 
Medelklassens språkbruk är i viss mån också det språkbruk som används inom skola och 
massmedia. Linell säger att få tillgång till ett fullgott språk måste ses som en grundläggande 
mänsklig rättighet och att behärska ett språk innefattar förmågan att kunna använda språket 
riktigt för olika syften i olika situationer. Det är viktigt att barns språkutveckling redan från 
början stimuleras och att lyfta de språkligt sämre lottades situation redan före skolåldern. Här 
vilar ansvaret på familjen och förskolan (Linell,1982,s. 257ff). 
 
De sociala variationerna inom språkbruket finner vi främst i ordförrådet och pragmatiken, 
d.v.s. på vilket sätt orden förstås och används. Dessa stimuleras i en rik och omväxlande 
fysisk och social miljö, där barnet ges tillfälle att berätta, beskriva, reda ut, förklara och 
planera gemensamma handlingar. På så vis vidgas barnets kunskaper och dess medvetenhet 
ökar. Självklart kan mycket av språket presenteras direkt, ordförrådet utökas till exempel 
genom läsning av böcker (Linell,1982, s. 267). 



 12 

2.3 Läsningens betydelse för språket 
 
Gordon Wells arbetar med språkutveckling och har i 15 år varit ledare för studien "Language 
at Home and at School" i Bristol, England. Vad denna studie visar är att om barnet växer upp i 
en litterär familj, där läsning och skrivning naturligt används i de dagliga aktiviteterna, ger det 
barnet en betydelsefull fördel när det börjar skolan. Bland de aktiviteter som hittats i dessa 
hem, var det högläsningen som han fann vara viktigast. Att lyssna till högläsning ger en 
förståelse för skriftspråket, dess rytm och struktur. Högläsningen vidgar barnets värld, 
utvecklar den mentala modellen av världen och skapar möjlighet till givande dialoger mellan 
barnet och föräldrarna. Studien visar att barn som fått höra böcker läsas, var bättre på att 
berätta en händelse, beskriva en situation och att följa en instruktion, samt även att förstå 
lärarens sätt att tala (Wells, 1986, 131ff). 
 
Ann-Katrin Svensson beskriver bokläsningen som en introduktion till skriftspråket. Redan 
små barn förundras över vuxna som sitter tysta och stirrar i böcker/tidningar. Läsinlärningen 
börjar redan då det lilla spädbarnet sitter i föräldrarnas knä och tittar i en bok. Det lilla barnet 
lär sig snart att skilja mellan bild och text. Det inser att texten bestämmer vad den vuxne 
kommer att säga. Genom bokläsning lär sig barnet att berättelser byggs upp på ett visst sätt. 
Och det är inte hur mycket man läser utan det sätt varpå man läser som ger störst effekt. Det 
avgörande är att läsa med intresse, inlevelse samt att tala om textinnehållet med barnet. Att 
samtala och diskutera innehållet och att sätta innehållet i relation till barnets egna upplevelser 
är viktigt. Det vänjer barnet vid att använda ett språk som inte är bundet till situationer som 
barnet befinner sig i (Svensson, 1998, s. 140ff) 
 
Böckerna är det bästa hjälpmedel vi har för att ge barnen ett rikt språk. Det är nyttigt  att 
komma i kontakt med andra språkliga uttryckssätt än dem som barnet är van vid, och i 
böckerna möter barnet de olika författarnas sätt att uttrycka sig. Att läsa flera barnböcker 
dagligen i förskolan, skolan och på fritidshemmet är väsentligt. Det ger barn som inte hemma 
får böcker lästa för sig en chans att komma i kontakt med det skrivna språket och med den 
glädje, sorg, spänning och fantasi som berättelser förmedlar. Det positiva förstärks ytterligare 
om dessa barn får chansen att välja bok (Svensson, 1995, s. 28f).  
 
Svensson ger en rad tips inför högläsningen såsom: att alltid själv ha läst boken, intonationen, 
minspel och ögonkontakt, locka och inte tvinga till lässtund, knyta an bokens handling till 
verkliga livet eller diskutera kring innehållet, den röda tråden måste hållas kvar, och bara vid 
ett fåtal gånger göra avbrott för kommentarer eller fråga. Eftersom det är viktigt att samtala 
om det lästa då detta påverkar språkutvecklingen positivt kan man välja att tala om boken 
efter att den är utläst. Det är nyttigt för den vuxne att upptäcka att det vi tror en text förmedlar 
inte alltid uppfattas så av barnet. Förskolepersonalen uppmanas också att låta samma person 
läsa hela boken när de läser kapitelböcker, dels för att få en gemensam läsupplevelse med 
barnen, dels för att få en helhet i boken och kunna göra återkopplingar (Svensson, 1995, s. 
31f). 
 
Kristian Wåhlin och Maj Asplund berättar i  Barnens Tre bibliotek om undersökningar som 
visar på vikten av att se till att barnen har tillgång till ett rikt urval av olika sorters böcker när 
det gäller daningen av läsare. Vad gäller den fysiska tillgången på böcker är det inte viktigast 
hur många böcker som finns utan vilka böcker som finns tillgängliga i barnens omgivning. 
Vidare betonas samhällets insatser genom skola och folkbibliotek som betydelsefulla för att 
de kan komplettera det som vissa barn inte får hemma och för att stimulera fler hem till att 
bredda och vidga sitt kulturengagemang (Wåhlin & Asplund, 1994, s. 114f ). 
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Anal Ninio och Jerome Bruner, båda professorer i psykologi, har tittat på hur 
språkutvecklingen påverkas då små barn och deras mammor tittar i böcker och samtalar om 
bilderna. De fann att läsning av böcker är mycket gynnsam för språkutveckling och 
uppbyggnad av ordförråd. Denna aktivitet, där mamman ställer frågor till barnet, t.ex. vad är 
det? bidrar också till att barnet skaffar sig en förståelse för de sociala regler som förekommer i 
en dialog (Ninio&Bruner, 1978, s. 36ff). 
 
Språkforskaren Barbro Eneskär påpekar att uppbyggnaden av det passiva ordförrådet före 
skolan är speciellt viktigt för kommande förmåga att förstå vad man läser, att läsa rätt vid 
högläsning samt att stava (Eneskär, 1990, s. 67). Det passiva ordförrådet är de ord barnet har 
samlat på sig, men som det ännu inte kan använda sig av. Detta har även läsprojektet "Listiga 
Räven" i Rinkeby kommit fram till. Att läsa ger inte bara resultat angående språket och 
förmågan att uttrycka sig skriftligt utan ger även en allmänbildning som gör det lättare att 
förstå och ta till sig andra ämnen i skolan (Lindvall, 1999, s. 48-50). 
 
Språkforskaren Ragnhild Söderbergh anser att det vanliga bokläsandet är en fin 
språkstimulans. Med små barn är det viktigt att man sitter samlade omkring boken så att 
barnen ser både ord och bilder. Varje högläsande lärare bör ha högst tre barn med vid 
läsningen - en i knät och en på var sida. Och det är viktigt att barnen får avbryta, fråga och 
kommentera. Barnen måste själva få tillägna sig boken, stegvis knyta ord, meningar och 
bilder till sin egen erfarenhet. För varje ny läsning blir det hela lite mera sammanhängande, 
och till slut kan man läsa hela boken till slut, utan att bli avbruten. Det vore en fördel om man 
kunde utveckla ett regelbundet samarbete mellan bibliotek och förskolor, bibliotekarier och 
förskollärare. Också här skulle man genom studiecirklar kunna komma fram till nya, givande 
arbetssätt i förskolan (Söderbergh, 1984). 
 
Lena Kåreland, docent i litteraturvetenskap beskriver skolans och bibliotekens roll som 
litteraturförmedlare vara central, eftersom alla barn inte har föräldrar som köper böcker åt 
dem, läser för dem och tar dem med till biblioteket.  

 
God tillgång till litteratur räcker inte för att väcka barns läslust. Möjligheterna att nå fram till 
barnboken är heller inte desamma för alla barn. Hindren numera är kanske inte som förr i första 
hand av ekonomisk art, snarare är det en fråga om attityder. Det gäller att skapa en positiv 
inställning till böcker och läsning och ge barn tid och möjlighet att i lugn och ro få umgås med 
böcker. (Kåreland, 2001, s. 18) 

 
Lärare med goda kunskaper i barnlitteratur är viktiga litteraturförmedlare och kan göra mycket för 
att väcka barns läslust. (Kåreland, 2001, s. 19) 
 

 
Författaren Lars Hesslind riktar sig bl.a. till förskolan när det gäller att öka barnens 
bokumgänge. Förskolan bör se till att det finns böcker omkring barnen och att utöka 
användandet av dessa böcker. Han anser det viktigt att böcker alltid används i spännande och 
trevliga situationer, så att barnen får ett positivt förhållande till dem. Han ger förslag på 
aktiviteter kring böcker såsom utflykter med böcker i bagaget, ordna bekväma läshörnor, 
ställa upp böcker med framsidan utåt och låta böckerna vara tillgängliga, samtala varje dag 
om de böcker som läses, besöka biblioteket (Hesslind, 1993, s. 105f). 
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2.4 Forskning om böcker och läsning i förskolan 
 
Jag ska här nedan försöka redogöra för några studier i läsning och förskola som kan vara 
intressanta för min undersökning.  
 
Brita-Lena Öman har i en rapport från 1984 kartlagt läsningen vid ett antal förskolor runt om i 
Borås. Denna rapport med forskningsanknytning heter Läsvanor i förskolan, och är utgiven 
vid Institutionen för förskollärar- och fritidspedagogutbildningen, Högskolan i Borås. Hon 
fann att mer är en tredjedel av alla lässtunderna i förskolan avbröts i förtid och som förklaring 
till detta fann hon att lässtunderna oftast var oplanerade och tjänade som tidsutfyllnad. 
Läsmiljön var inte heller välplanerad, utan barnen satt hur som helst, och på så vis var det 
svårt att höra och se den som läste. Positivt var att det lästes varje dag för barnen, i varierande 
gruppstorlek. Öman saknade en medvetenhet hos förskolepersonalen om dels vikten av vad 
böcker kan förmedla dels att bearbeta det lästa. Som bearbetning ges exempel på rollek, 
bildskapande och musik. Förskolorna hade täta kontakter med biblioteket. Öman funderar 
över varför lässtunderna ser ut på detta sätt, och grundar det i otillräckliga kunskaper hos 
personalen i pedagogiska metoder och arbetssätt. Hon föreslår fortbildning av olika slag som 
botemedel. Vidare föreslår hon också studier i det enskilda barnets väg till litteraturen och att 
lärarutbildningen fördjupar litteraturpedagogiken (Öman, 1984). 
 
Birgitta Kostet har 1987 gjort en undersökning om böcker på daghem. Detta är ett 
specialarbete vid bibliotekshögskolan i Borås. Hon studerade hur daghemmen använder 
barnlitteratur och vilka böcker de köper in. Hon fann att förskolepersonalen ansåg litteraturen 
viktig då den stimulerar barnens fantasi, ökar ordförrådet, väcker bokintresse, motvikt till t.ex. 
TV, för sagor vidare, hjälpmedel att samla barnen kring samt ger fakta vid olika temaarbeten. 
Kostet saknade dock ett medvetet arbete med böcker och läsning på de daghem som var med i 
studien. De skönlitterära böckerna bearbetades sällan medvetet, däremot samtalade personalen 
med barnen om facklitteraturen som användes i samlingen. Läsning förekom under vilan samt 
oorganiserat på morgonen och kvällen, då barnantalet var färre. Böckernas placering skiftade 
en hel del. Vissa 3-6årsavdelningar hade särskilda rum med bokhyllor och sittplatser medan 
andra saknade läsvrå i anslutning till böckerna. På flertalet av 1-3årsavdelningarna var 
böckerna placerade högt upp i en hylla. Endast en 1-3årsavdelning exponerade böckernas 
framsidor på en höjd så att barnen själva kunde ta en bok. Kostet fann att trots personalens 
åsikt om att det är viktigt att köpa in egna pekböcker, var inte bokbeståndet särskilt bra på 
dessa avdelningar. Många av böckerna var dessutom mycket trasiga. Alla daghem i studien 
besökte regelbundet biblioteket eller bokbussen (Kostet, 1987). 
 
I en magisteruppsats om sambandet mellan förskola och bibliotek har Charlotta Z Turborn 
intervjuat förskolepersonal om hur det praktiska litteraturarbetet ser ut på förskolan. Hon fann 
en medvetenhet när det gäller användandet av böcker med barnen. Boken används även 
indirekt genom att vara en grund till sagor, berättelser, lekar, rim och ramsor. Organiserad 
läsning förekommer regelbundet vid den så kallade läsvilan efter lunch. Det är de större 
barnen som då lyssnar. För de små barnen försöker personalen läsa för dem allt eftersom de 
vaknar. Turborn ser en fara i att bokläsningen ofta förknippas med lugn och ro, eftersom 
barnen vid dessa tillfällen inte uppmuntras till att reflektera över innehållet i boken. Ett annat 
exempel på organiserad läsning är språksamling som förekommer på en av de undersökta 
förskolorna. I denna samling läser de först en bok och därefter diskuterar de innehållet. 
Spontanläsning förekommer på samtliga förskolor och det är då oftast barnen som tar 
initiativet. Turborn fann också exempel på hur förskolepersonalen levandegör litteraturen. 
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Detta sker bland annat genom dramatisering, berättande av sagor fritt, flanellografbilder. Vid 
temaarbeten i förskolan används litteraturen som ett redskap (Turborn, 1998). 
 
I samband med kontakten med biblioteket framkommer det en demokratisk aspekt på varför 
förskolan går till biblioteket. Förskolepersonalen framhäver allas rätt att lära sig gå på 
biblioteket och vikten av att förskolan erbjuder detta, då det inte är självklart att alla föräldrar 
besöker biblioteket med sina barn. I intervjuerna framkommer nackdelen med att ha långt till 
biblioteket och att behöva låna på bokbussen. Bokbussen stannar endast en kort stund vid 
förskolan och den har ett begränsat utrymme som bidrar till att personalen endast tar ett till 
två barn med sig och bara stannar så lång tid det tar att plocka ihop böcker som ska lånas 
(Turborn, 1998). 
 
Maj Asplund Carlsson, forskare och numera fil. dr. i litteraturvetenskap vid Göteborgs 
universitet, påtalar i sin skrift Från Max till Mio : förskolans litteraturval för barn 1-7 år, att 
det finns få undersökningar gjorda om små barns förhållande till litteraturen. Hon redovisar en 
enkätundersökning i femtio förskolor som berörde vilka böcker som lästes för barnen i 
förskolan och vad barnen tyckte om för böcker. I denna studie framkom det att det oftast var 
för de äldre barnen som personalen använde faktaböcker, och då i temaarbetet. När det gällde 
val av böcker återkom samma författarskap och typ av böcker i alla svar. Det var välkända 
författare som bland annat Astrid Lindgren, Gunilla Bergström och Sven Nordqvist. Samtidigt 
visade det sig även finnas en bredd i urvalet. Det som saknades var den nyare 
barnboksutgivningen. Asplund Carlsson framhåller här att den läsrepertoar som dominerade 
på dessa förskolor verkade ha bildats under 1970-talet och sedan dess inte nämnvärt 
förändrats (Asplund Carlsson, 1993). 
 
Svenska barnboksinstitutet presenterar pågående forskning om barnlitteratur på sin hemsida. 
Bland dessa återfinns en studie med anknytning till förskolan av Lena Kåreland (Svenska 
barnboksinstitutet, 2004). Lena Kåreland, numera professor vid Uppsala universitet, forskar 
på genusperspektivet i barn- och ungdomslitteraturen. Studien inriktar sig på skönlitteratur 
som barn och ungdom möter i förskola och skola. Som underlag för en delstudie om litteratur 
i förskolan har hon gjort en provenkätundersökning i förskolor och förskoleklasser. 
Preliminära resultat i denna studie stämmer väl överens med Asplund Carlssons 
undersökning, att nyare titlar fortfarande tycks ha svårt att få gehör i förskolan. Enligt 
Kåreland kan detta ha sin förklaring i ekonomiska nedskärningar inom förskola och bibliotek, 
och att böcker väljs slentrianmässigt. Stressad förskolepersonal fastnar lätt för välbekanta 
böcker. Kåreland har vidareutvecklat enkäten och sänt ut den till betydligt fler förskollärare, 
men denna undersökning är ännu inte klar (Kåreland, 2004). 
 
Linda Bergstrand och Petra Gustavsson har i sin magisteruppsats vid BHS i Borås gjort en 
litteraturstudie om Högläsningens betydelse för barns språkutveckling. De kom fram till att 
högläsningen har betydelse för språkutvecklingen. Detta beskriver de med att barn oftast tar 
efter sina föräldrar och om föräldrarna läser böcker med ett rikt och nyanserat språk har 
barnen större chans att utveckla ett sådant språk. De påstår också att högläsning kan förmedla 
läslust så att barnen blir motiverade att läsa och att det är viktigt att välja böcker utifrån 
barnens emotionella och intellektuella nivå. Innehållet i böcker kan också bidra till att göra 
barnen lite mer redo att möta världen utanför och hantera saker som kan vara svåra 
(Bergstrand & Gustavsson, 2001). 
 
Yvonne Anderssons magisteruppsats vid BHS i Borås från 2001 Lära läsa : skönlitteraturens 
roller för barns läsutveckling behandlar bland annat hur läsmiljön bör se ut i skolan. Hon 
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knyter an till Chambers beskrivning av en god läsmiljö och i sin observation av ett klassrum 
fann hon en klart torftigare läsmiljö, där det saknades tillgång till skönlitteratur, en hög 
ljudnivå och många pågående aktiviteter. I sin litteraturstudie fann Andersson att 
skönlitteratur kan spela många viktiga roller för barns läsutveckling, speciellt då de lär sig 
läsa. Hon nämner roller som är utvecklande av självförtroende, känslan, tanken, fantasin, 
empatin, den språkliga kompetensen, läsfärdigheten, förståelsen för sig själv, andra människor 
och relationer mellan människor. Vidare konstaterar hon att skönlitteraturen också kan stå för 
förmedlandet av ett kulturarv, värderingar och moral (Andersson, 2001). 
 
Linnea Rådberg har i sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från 2003 
undersökt barnbibliotekariernas arbete med sexåringar, såsom lässtimulerande projekt och 
urval av böcker. Hon har även undersökt vilken betydelse läsning och böcker har för 
sexåringarna. Som teoretiskt underlag har hon bland annat valt att använda delar av Chambers 
läshjul. Hon väljer att titta på hur tillgången på böcker, dess placering och läsmiljön ser ut. 
Rådberg fann att barnbibliotekarier är en grupp vuxna som har möjlighet att påverka att barn 
läser och vad de läser, och hon påtalar vikten av att de förvaltar sin kunskap om barnlitteratur 
väl. Hennes undersökning visar att barnbibliotekarierna tänker på form och innehåll då de 
väljer böcker för bokpresentationer. De försöker finna böcker som är lustbetonade, att det ska 
finnas böcker till både killar och tjejer samt visa ett brett och varierat utbud. Rådberg anser 
vidare att biblioteken kan göra mycket då det gäller skyltning av böcker, så att barnen hittar 
andra böcker än bilderböcker. Bland de studerade bibliotekens skyltning fann hon en stor 
variation i utnyttjandet av detta. Samtliga bibliotek hade någon form av ordnad läsplats och 
barnbibliotekarierna passar på att erbjuda högläsning i samband med inbokade klassbesök 
(Rådberg, 2003). 
 
En annan magisteruppsatsskribent som har studerat läsningen är Annika Jordansson. Hennes 
syfte var att försöka få insikt i vad läsning av böcker kan ha för betydelse för barn. Detta har 
skett genom att intervjua sex barn i åldern 6-7 år där utgångspunkten för samtalen var en bok 
som barnen själva valt som sin favoritbok. Jordansson utgår bland annat från Chambers tankar 
om boksamtal som fungerar som ett gemensamt begrundande av en text. I sin uppsats fann 
hon att vuxna inte bör sätta gränser för vad barn klarar av och inte klarar av att läsa. Hon 
grundar detta i intervjusvaren där hon såg att barnen hade en tämligen klar uppfattning om 
vilken sorts litteratur de tycker om. Jordansson påpekar här att bibliotekspersonalen bör sträva 
efter att erbjuda ett så brett urval av litteratur som möjligt, för att ge barn möjlighet att pröva 
olika typer av böcker för att finna den litteratur de är intresserade av (Jordansson, 1998). 
 
Jordanssons intervjuer gav henne en insikt om att en text blir betydelsefull om den har 
beröringspunkter med barnet själv eller barnets liv. För att förstå en text är det bra om man 
kan göra kopplingar mellan företeelser i texten och den egna livserfarenheten. Jordansson 
anser att den vuxne som har större erfarenhet och kunskap, kan fungera som samtalspartner då 
tankar och funderingar dyker upp efter läsningen. Hon fann under sina intervjuer att dessa 
samtal var fruktbara och ledde till en fördjupad förståelse av berättelsen. Hennes tankar om 
dessa samtal tar hon med sig till bibliotekets värld, där hon önskar finna ett utrymme efter 
sago- eller bokläsningsstunden att diskutera den lästa texten. Hon önskar vidare en möjlighet 
för barnen att arbeta vidare med sin läsupplevelse i form av att till exempel kunna måla, 
skriva eller dramatisera (Jordansson, 1998). 
 
Maria Simonsson (2004) har i sin avhandling Bilderboken i förskolan bland annat gjort en 
inventering och beskrivning av de bokaktiviteter som förekommer på två utvalda förskolor. 
Planerade bokstunder efter lunch förekommer dagligen på dessa förskolor. Pedagogerna anser 
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att dessa högläsningsstunder samt de biblioteksbesök de gör, ger barnen en grundläggande 
bokerfarenhet och bokkompetens att ta med sig till skolan. Simonsson menar att pedagogernas 
utvecklingspsykologiska kunskaper visar sig då de beskriver hur de väljer böcker. De ser 
barnet som objekt och bokanvändandet som en resurs vilken gynnar barnets utveckling, 
framförallt barnets språk. Barnet lär sig också nya kunskaper och erfarenheter. Pedagoge rna 
anser att barnen bör möta böcker av god kvalitet såsom klassiker eftersom de vill lotsa barnen 
in i kulturgemenskapen, visa vårt kulturarv (Simonsson, 2004). 
 
Pedagogerna på de studerade förskolorna har arrangerat läsmiljön så att den ska vara 
inbjudande och mysig. De har en läsplats i varje rum där böckerna finns lättillgängliga. Det är 
vanligt att samla barnen kring böcker för att skaffa barnen läsvanor, det vill säga kunna sitta 
still och lyssna, komma till ro, växla tempo. Pedagogerna anser också att fantasin stimuleras 
av högläsningen. Förutom de planerade lässtunderna väljer barnen att själva använda böcker 
under den "fria" tiden. Det finns dock barn som aldrig väljer att titta i böcker utom vid den 
organiserade läsningen. Tidsmässigt varierar den fria läsningen från någon minut till en 
timme. Det visar sig också att barnen vet hur de ska hantera böcker. Vissa barn kan låtsasläsa 
bilderna och fånga andra barns uppmärksamhet. Barnen tycks använda bilderböckerna för att 
åstadkomma vilostunder eller "läsbubblor" där de skärmar av sig från omgivningen och 
fördjupar sig i boken. Vissa barn skapar ritualer kring läsningen till exempel att starta dagen 
med en bok. När en pedagog ombeds läsa sker detta oftast på morgonen eller sent på 
eftermiddagen. Pedagogen sitter då helst på en plats där denne har god överblick (Simonsson, 
2004). 
 
2.5 Sammanfattning 
 
Jag har i detta kapitel redogjort för något av vad som tidigare har skrivits och forskats om 
barns språk och läsandets betydelse för språkets utveckling. 
 
Barns språkutveckling påverkas av om barnen ges möjlighet att uppleva språket i 
meningsfulla sammanhang och ges möjlighet att använda språket hävdar språkforskaren 
Barbro Eneskär. Hon menar att barn som har ett dåligt passivt ordförråd under förskoleåldern 
löper större risk att få läs- och skrivinlärningsproblem i skolan. Ann-Katrin Svensson har 
studerat projektet BokNallen i Markaryd och fann att barn som fått höra sagor, rim och 
ramsor i tidig ålder har bättre ordförråd och meningsuppbyggnad vid 4 års ålder. Linell, 
docent i språkvetenskap, påpekar att språket är ett socialt arv. Olika samhällsgrupper 
utvecklar ett visst sätt att uttrycka sig på, dessa skiljer sig åt i ordförråd och pragmatik. Wells 
undersökningar fann att högläsning underlättar barns förståelse för skriftspråk, vidgar barnets 
erfarenhetsvärld och bidrar till att barnet lättare kan berätta en händelse, beskriva en situation 
och följa en instruktion.  
 
Wåhlin och Asplund påtalar vikten av att se till att barn har tillgång till ett rikt urval av olika 
sorters böcker för att danas som läsare. De framhåller skolans och folkbibliotekets roll som 
komplement till hemmet. 
 
Ömans rapport från 1984 om läsvanor i förskolan och Kostets undersökning om böcker på 
daghem från 1987 visar på att läsningen för barnen ofta är oplanerad eller fyller en funktion 
som till exempel vila. Det saknas en medvetenhet om att bearbeta det lästa. Turborn har i sin 
magisteruppsats från 1998 bland annat funnit att organiserad läsning förekommer oftast som 
vila, vilket hon ser en fara med. 
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Asplund Carlsson redogör för en undersökning om vilka böcker som läses för barnen och hon 
fann ett brett urval av böcker och författare. Dock saknades den nyare barnboksutgivningen. 
Jordanssons magisteruppsats visar på hur boksamtal enligt Chambers modell kan fungera som 
gemensamt begrundande av en text. Hon önskar finna ett utrymme för dessa samtal efter 
sagoläsandet på biblioteken. Simonsson har i sin avhandling velat visa på hur barnens 
bokaktiviteter kan se ut och vad pedagogerna anser att böcker och läsning kan ge barnen. 
 

3 Teoretisk utgångspunkt  
 
Eftersom jag fokuserar på språket och läsningen i min uppsats känns det naturligt att ta 
avstamp i den ryske teoretikern Lev Vygotskij, 1896-1934. Hans teori har även legat som 
grund för de gällande läroplanerna för förskola och skola (Lindqvist i Vygotskij, 2001, s.14). I 
min undersökning kommer jag också att ta hjälp av Aidan Chambers tankar kring läsningen 
och läsmiljön. 
 
3.1 Vygotskij 
 
Lev Vygotskij arbetade som lärare i litteratur, filosofi och psykologi vid olika skolor och så 
småningom etablerade han ett psykologiskt laboratorium där han ledde en rad undersökningar 
av barn i förskolan och skolan. Då detta blev framgångsrikt erbjöds han en plats vid 
Psykologiska institutionen i Moskva som forskare. Hans syfte var att skapa en helt ny 
psykologi. 
 
Vygotskij var välorienterad i samtidens psykologi. Han påverkades redan tidigt av den 
ukrainske språkforskaren Alexander Potebnyas bok om språk och tänkande, om att tänkande 
föds med språk. Vygotskij tillmätte skönlitteraturen en stor betydelse som uttrycksform för 
livet. Hegels tankar fick också inflytande på Vygotskij, och då speciellt Hegels betoning på 
människans historiska natur. Från Piaget hämtade Vygotskij viktiga idéer om barns utveckling 
och från Durkheims sociologiska teori fann han tankar som att mänsklig kognition är social 
(Bråten, 1998, s. 8ff). 
 
Vygotskij försökte bygga upp en psykologi på ett marxistiskt underlag. Han satte 
utvecklingen i centrum och framhöll att kunskap skapas socialt. All psykologisk utveckling 
har sin utgångspunkt i ett gemensamt handlande där individen lär sig att behärska dess 
handling för att sedan kunna utföra dem själv. Samspelet mellan mognad och förhållanden i 
miljön påverkar individens utveckling och det är hä r språket kommer in som ett viktigt 
verktyg för att bemästra omgivningen. Stor vikt lade han vid miljöns och kulturens betydelse 
för den intellektuella utvecklingen, men han påtalade också möjligheten att som individ kunna 
lyfta sig över omgivningen och omskapa den. Språket är till en början en ren social aktivitet, 
men efterhand splittras språkfunktionen upp i dels ett socialt yttre språk att kommunicera med 
dels ett egocentriskt inre tal som underlag för tanken. Det är först och främst språket som 
bestämmer hur man tänker och hur man skall uppfatta världen. Språket är de glasögon genom 
vilka man ser världen (Imsen, 2000, s. 184-187).  
 
Skolan är ett socialt sammanhang där inriktningen är att omforma tänkande. Vygotskij 
uppmärksammade särskilt samarbetet me llan vuxna och barn. Barnet kan i samarbete med 
vuxna eller mer kompetenta kamrater prestera mer än det kan på egen hand. Det barnet klarar 
idag med hjälp, kommer det senare att kunna klara på egen hand. I detta sammanhang talar 
Vygotskij om den närmaste utvecklingszonen, vilket menas att inlärningen bör föregå barnets 
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utveckling och väcka en rad funktioner som befinner sig på ett mognadsstadium i zonen för 
den närmaste utvecklingen (Bråten, 1998, s. 23, 43). 
 
3.2 Vygotskijs teori om tänkande och språk 
 
Vygotskij beskriver barnet som socialt redan från födelsen och att språket fyller en social 
funktion från början. Barnets samspel med omgivningen bildar grunden för utvecklingen som 
individ. När det lilla barnet skriker är detta ett socialt beteende, eftersom skriken riktar sig till 
en annan individ och kommunikativt genom att det förmedlar sina känslor i form av skrik. 
När barnet sedan börjar tala med sig själv, det så kallade egocentriska språket, handlar det om 
vad det gör. Barnet talar med utgångspunkt från sin sysselsättning i den givna stunden. Detta 
egocentriska tal är en monolog till individen själv framförd i andras närvaro, ett sätt att tänka 
högt som spelar en viktig roll i barns problemlösningar i förskoleåldern. När barnet möter 
problem, ökar det egocentriska talet. Ju mer komplex situationen är desto viktigare är det att 
barnet kan använda språket för att klara uppgiften. Det egocentriska talet utvecklas så att 
barnet kan använda språket för att planera, styra och tänka för sig själv, det inre språket. Det 
finns en likhet mellan vuxnas inre tal och förskolebarnets tal till sig själv. Det inre talet hör 
nära ihop med tänkandet eftersom det är förkortat, dynamiskt, instabilt och fluktuerar. Det 
egocentriska språket utgör en rad steg som föregår utveckling av det inre språket som syftar 
på intellektuell orientering, ett medvetandegörande och ett övervinnande av svårigheter och 
hinder. På så vis bidrar språket också till perception och problemlösning (Vygotskij, 2001, s. 
10-11, 422, Imsen, 2000, s. 185). 
 
Språkets struktur är inte identiskt med tankens struktur. Det yttre språket har en förmedlande 
funktion och går från delar till helhet. Det lilla barnets ettordssatser övergår alltmer till 
fullständiga satser, d.v.s. från ordet till satsen. Det inre språket går däremot från helhet till 
enskilda enheters betydelse, d.v.s. från satsen till ordet. Barnets tanke föds som en dunkel 
odelad helhet och får ett språkligt uttryck i ett enskilt ord. I takt med att barnets tankar delas 
upp i enskilda delar, kan barne t i sitt språk övergå från enskilda delar till en helhet. Och 
omvänt i takt med att barnet i språket övergår från delar till en helhet i satsen, kan det i 
tänkande övergå från en ouppdelad helhet till delar. En tanke som förvandlas till språk 
omkonstrueras och ändrar form. Vygotskij menar att tankarna uttrycks inte i orden, utan 
fullbordas i dem. Det yttre språket är en process där tanken förvandlas till ord, materialiseras 
och objektiviseras (Vygotskij, 2001, s. 405f). 
 
Att tillägna sig betydelsen av ord är en komplicerad process. Begreppsutvecklingen handlar 
om hur ordbetydelsen utvecklas i förhållande till olika föremål i omgivningen. Ett ord 
hänsyftar aldrig på något enstaka föremål, utan på en hel grupp eller en hel klass av föremål. 
Det rör sig om en dold generalisering.  Vygotskij skiljer på vardagsbegrepp och vetenskapliga 
begrepp. Vardagsbegrepp eller spontana begrepp bygger på empirisk erfarenhet medan de 
vetenskapliga begreppen är teoretiska. Han anser att dessa båda begreppsgrupper ska mötas i 
undervisningen där elevernas erfarenheter ska konfronteras med vetenskapliga begrepp 
(Vygotskij, 2001, s. 391ff). 
 
Vygotskij markerar också en skillnad på innebörd och betydelse. Innebörd menar han är den 
personliga tolkningen av begrepp med hänsyn till den egna kontexten och är länkad till 
kreativitet. Betydelsen av begrepp handlar om den kollektiva och sociala innebörden och 
förknippas med reproduktion. Ordets betydelse innehåller både tänkandets och språkets 
processer. Ordets generalisering och dess betydelse är synonymt. Ordens betydelse utvecklas, 
förändras hela tiden under barnets utveckling. Ordet är från början en generalisering av den 
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allra mest elementära typ, och i takt med utvecklingen övergår barnet från den elementära 
generaliseringen till allt högre typer av generaliseringar och fullbordar på så sätt processen att 
bilda verkliga och äkta begrepp. Tankens relation till ordet kan ses som en process. Varje 
tanke eftersträvar att förena någonting med någonting annat, att upprätta en relation mellan 
två saker. Varje tanke fyller en funktion, utför ett visst arbete och löser en viss uppgift. 
Tanken representerar alltid en helhet som sträcker sig mycket längre och omfattar mycket mer 
än det enskilda ordet. Därför är övergången från tänkandet till språk en utomordentligt 
komplicerad process, där man styckar upp tanken och återskapar den i ord. Vägen från tanke 
till ord är inte rak, utan den tar en omväg genom det inre språket. Denna process kräver att en 
hel rad andra funktioner utvecklas, till exempel den medvetna uppmärksamheten, det logiska 
minnet, abstraktionen, jämförelsen och särskiljandet (Vygotskij, 2001, s.256ff).  
 
Barn kan inte bara lära sig begrepp utantill och sedan hämta dem ur minnet, de bör använda 
sitt tänkande då de ska tillägna sig ett begrepp. Det krävs en medveten undervisning där 
eleven lär sig nya begrepp och ordformer som kan leda till en högre utveckling av de egna 
begrepp som de skapat tidigare. Det vill säga obekanta ord flätas in i den väv av begrepp som 
barnet redan förfogar över. Att tillägna sig begrepp, framförallt veteskapliga teoretiska 
begrepp bildas genom en stor aktivitet hos barnets tänkande. De vetenskapliga begreppen 
framkallar en förändring av de vardagliga spontana begreppens struktur eftersom det handlar 
om utveckling av en enda gemensam begreppsbildande process. Att lära sig formella 
vetenskapliga begrepp utvidgar individens handlingsrepertoar och frigör tänkandet från de 
rena minnesbilderna. Vygotskij varnar för synen som skiljer på skolinlärning och utveckling 
då detta är begränsande, det finns nämligen komplicerade relationer mellan utveckling och 
inlärning. Det är viktigare att lära barnet att tänka och förstå än att mekaniskt inhämta olika 
slags kunskap (Vygotskij, 2001, s.256ff). 
 
Skriftspråket är en alldeles speciell språklig funktion som till sin uppbyggnad och sitt sätt att 
fungera skiljer sig lika mycket från talspråket som det inre språket  skiljer sig från det yttre. 
Skriftspråket kräver en hög abstraktionsnivå för att överhuvudtaget kunna utvecklas. Det är ett 
detaljerat språk som saknar ljudets alla musikaliska, intonativa och expressiva möjligheter, 
och därför måste vi använda betydligt fler ord för att uttrycka en tanke när vi skriver än när vi 
talar. Skriftspråket är ett språk utan samtalspartner. Skriftspråket är mer medvetet än 
talspråket och det tvingar barnet till att handla mer intellektuellt. Det tvingar också fram en 
större medvetenhet om själva talandets process (Vygotskij, 2001, s. 316ff, 442ff).  
 
3.3 Fantasi och kreativitet 
 
Gunilla Lindqvist skriver i förordet till Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen att 
en rik verklighet ger fler möjligheter till fantasi och att i fantasin kan människan tolka och 
förstå olika sorters erfarenheter och känslor (Lindqvist i Vygotskij, 1995, s. 9). 
 
Vygotskij skriver i samma bok att kreativitet är en aktivitet som skapar någonting nytt, 
antingen som yttre ting eller en inre konstruktion av intellektet eller känslan. Han urskiljde två 
grundläggande typer av handlingar: 
- reproduktion, det vill säga återskapande som bygger på vårt minne, att vi upprepar 

tidigare skapelser. Detta är av betydelse för människans anpassning till omvärlden. 
- kreativitet, där tidigare intryck och bilder kombineras och omskapas till nya bilder. Detta 

gör människan framtidsinriktad med förmåga att skapa sin framtid och förändra sin nutid. 
Denna kreativitet grundar sig på hjärnans kombinatoriska förmåga, det vill säga fantasin 
(Vygotskij, 1995, s. 11ff). 
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Fantasin grundar sig på minnet och ger möjlighet att ständigt skapa nya kombinationer och  
det krävs ett stort förråd av tidigare erfarenheter för att skapa bilder kring komplexa 
företeelser (Vygotskij, 1995, s.20). 
 

Ju rikare en människas erfarenheter är desto mer material förfogar hennes fantasi över. Ett barns 
fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika (Vygotskij, 
1995, s. 19) 
 

Vygotskij drar den pedagogiska slutsatsen att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter 
för att skapa en grogrund för barnets eget skapande. Ju mer man berikar barnets 
erfarenhetsvärld desto mer ökar utvecklingsmöjligheterna för fantasin (Ibid, 1995, s. 20) 
 
Lisa Henriksson utgår ifrån Vygotskij i sin bok Bokpuffar och skriver där att även lånade 
erfarenheter ger underlag för fantasin och ger exempel på böcker, filmer, konst, musik, dans 
och teater (Henriksson, 2000, s. 7). 
 
Vygotskij menade att fantasin är ett medel för att vidga människans erfarenheter. Genom att 
kunna föreställa sig något utifrån andras berättelser och beskrivningar når människan med 
fantasins hjälp utanför sin egen historiska och sociala erfarenhet. Detta medför att människan 
inte är begränsad enbart till sina egna erfarenheter (Vygotskij, 1995, s. 22). 
 
Det finns ett emotionellt samband mellan fantasins aktivitet och verkligheten. Vygotskij anser 
att varje känsla, emotion, strävar att förkroppsligas i en bild. Varje känsla har både ett yttre 
och ett inre uttryck. Det yttre uttrycket är kroppsligt medan det inre är tankar och bilder. 
Känslorna inverkar på fantasin genom att känslan sammankopplar intryck från verkligheten 
utifrån vår sinnesstämning, vilket gör att två helt skilda intryck kan ha sammanförts därför att 
de framkallar likartade sinnestämningar. Det existerar också ett omvänt samband där fantasin 
inverkar på känslan. Med detta menas att de fantasifigurer vi skapat påverkar våra känslor 
genom att den känsla figuren framkallar är en verklig upplevd känsla, som exempel ges hur 
påhittade litterära personer kan påverka oss och få oss att leva in personen situation (Ibid, 
1995, s. 22f). 
 
3.4 Vygotskij och läroplanen 
 
I särtrycket Bildning och kunskap ur läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning, 
SOU 1992:94, har jag tagit del av de tankar som ligger till grund för gällande läroplaner. 
Vygotskij har en framskjuten position i den. Hans syn på hur inlärningen påverkar 
utvecklingen beskrivs som en viktig aspekt i synen på undervisningen. Genom att låta barnen 
imitera handlingarna som går utanför deras egna gränser, når de längre än med sin egen 
förståelse. Genom att i ett meningsfullt sammanhang använda sin kunskap förvandlas denna 
från "yttre" kunskap till "inre" kunskap. Den vuxna kunskapen införlivas på så sätt med 
barnens förståelse. De vuxna kunskaperna överförs till barnet genom språket och när barnet 
tillägnar sig språket får det tillgång till den vuxna kunskapen (Bildning och kunskap, 1992, s. 
38). 
 
För Vygotskij var tanke- och språkutveckling två parallella processer. Ena sidan består av 
inlärning av begrepp, andra sidan av begreppens mening. Språket tillägnas barnet från de 
vuxna medan ordens betydelse för barnet utvecklas genom att de används. Barnet utvecklar 
sin egen privata betydelse av språket (Ibid, 1992, s. 39). 
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Kunskaper finns mellan individen och omgivningen, det vill säga det sociala sammanhanget 
och kommuniceras genom språket. Den praktiska situationen påverkar hur kunskapen 
struktureras och hur tänkandet formas. Eleverna kommer till skolan med olika sociala och 
kulturella erfarenheter och detta har betydelse för hur de hanterar undervisningen. Exempel 
ges på hur utvecklingen av skriftspråkliga färdigheter påverkas av barnens tidigare 
erfarenheter av skriftspråket som verktyg (Bildning och kunskap, 1992, s. 40). 
 
Ny förståelse utvecklas alltså ur tidigare erfarenheter. Det är skolans speciella uppgift att ge 
eleverna sådana kunskaper de inte får utanför skolan. Begreppsutvecklingen omfattar en 
balans mellan att våga uttrycka sig, ha något att uttrycka och att ha verktyg för att kunna 
formulera sig. Ju mer erfarenheter och upplevelser man har desto mer har man att formulera. 
Därför är det viktigt att tillföra erfarenheter och upplevelser av olika slag. Och genom 
reflexion över praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang 
grundläggs ett vetenskapligt förhållningssätt (Ibid, 1992, s. 41ff). 
 
3.5 Min undersökning i förhållande till Vygotskij  
 

Tänkandets utveckling är … beroende av att barnet behärskar tänkandets sociala medel, språket. 
Och denna utveckling är i sin tur beroende av barnets sociala och kulturella 
erfarenheter…"(Bråten, 1998, s.35) 

 
Vygotskijs teori utgår från hur viktigt språket är som verktyg för att förstå sin omvärld, kunna 
kommunicera och reflektera. Han menade att det är språket som bestämmer hur man tänker 
och hur man ska uppfatta världen. I Läroplan för förskolan betonas språkets och tänkandets 
utveckling för att förstå sig själva och sin omvärld. Den säger också att barnen bör ges 
möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera. Vygotskijs forskning har som jag tidigare 
skrivit om, legat till grund för de gällande läroplanerna. 
 
Vygotskijs beskrivning av hur betydelsen av ord utvecklas i förhållande till omgivningen och 
att den förändras och utvecklas hela tiden vill jag ta fasta på i min undersökning. De 
vetenskapliga teoretiska begrepp som barnet ska tillägna sig i skolan sker med stöd av de 
vardagsbegrepp som barnet tillägnat sig genom erfarenhet. Barnet bör inte bara ägna sig åt att 
lagra ord i minnet, utan även integrera dem i tänkandet för att tillägna sig dem.  
 
Det är inte bara ordbetydelsen som utvecklas av erfarenheter, utan även fantasin. Ju rikare 
erfarenheter desto bättre. Vygotskij menar att barns fantasi är fattigare än den vuxnes på 
grund av färre erfarenheter och att det är nödvändigt att vidga barnets erfarenheter för att 
skapa en grogrund för fantasi och skapande. Fantasin ökar människans erfarenheter därför att 
den tillåter sig att utnyttja andra individers berättelser och beskrivningar. Detta visar på att i 
högläsningen erhåller barnet en erfarenhet det inte själv har tillgång till. Det är här min 
undersökning om högläsning får en mening. 
 
Enligt Vygotskij bör barnet bearbeta sina intryck för att det ska tillägna sig nya begrepp. I 
samtalet ges barnet möjlighet att uttrycka sina tankar, vilket är en komplicerad process. 
Tanken fullbordas i språket. Genom att reflektera över förhållanden, sätts de nya begreppen i 
samband med barnets egen erfarenhet.  
 
Vygotskij  visar alltså på betydelsen av att utöka barnets erfarenheter och att det även går att 
använda sig av lånade erfarenheter, det vill säga andras berättelser samt att ge barnet 
möjlighet att bearbeta sina intryck och få möjlighet att uttrycka sina tankar. I min uppsats 
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kommer jag att fokusera på bland annat detta och ta hjälp av Aidan Chambers idéer. Aidan 
Chambers tankar kring läsning och boksamtal anser jag förenliga med Vygotskijs teorier. Jag 
tänker då speciellt på vad Chambers säger om betydelsen av valet av bok, att inte fastna i 
samma typ av böcker samt boksamtalens möjligheter till att utreda frågetecken och 
svårigheter i en text, göra kopplingar och hitta mönster. Han går in på hur viktigt det är att få 
igång ett samtal där alla vågar tala och att inbjuda till att uttrycka sina tankar och känslor.  
 
3.6 Aidan Chambers tankar om böcker och läsmiljö 
 
 Aidan Chambers skriver i sin bok Om böcker om språkets betydelse  
 
 Språket är en förutsättning för att man ska kunna vara människa och litteraturen är en mänsklig 

rättighet. (Chambers, 1987, s. 19) 
 
 Icke-läsande vuxna får icke-läsande barn. (Ibid, s. 21) 
 
Detta går dock att kompensera med att dessa barn får möjlighet att möta andra vuxna personer 
som är inbitna läsare. Detta visar att de som har möjlighet att presentera böcker för barn spelar 
en viktig roll. Men det räcker inte med att presentera och tillhandahålla böcker, man måste 
också ge barnen tid till att läsa och en miljö som uppmuntrar läsandet. 
 
Chambers pekar på en rad förutsättningar som krävs för att utveckla barn till läsare: 
- Ett stort sortiment med olika sorters böcker, där barnen regelbundet får tid till att välja och 

bläddra. 
- Höra någon vuxen läsa högt och tid att läsa ostört för sig själv. 
- Möjlighet att få utlopp för sina reaktioner tillsammans med vuxna och andra barn. 
- Rådfråga sakkunnig vuxen om litteraturval. 
 
Chambers beskriver läsandets process i ett läshjul: 
  Att välja - Bokbestånd, tillgång,  
  tillgänglighet, presentation 
 
 
   
 Att läsa 
 Lästid, miljö 
    
   Reaktion 

Vardagssamtal, organiserat boksamtal,  
"jag vill läsa mer" 

Figur 1. Chambers läshjul 
 
Att välja 
 
Läshjulet visar att allt börjar med ett val. 
 

Innan vi kan prata om en bok måste vi ha läst den; innan vi kan läsa en bok måste vi välja en bok 
att läsa. Och eftersom boken vi väljer innehåller själva förutsättningarna för vårt samtal - ämne, 
idéer, språk och bilder, minnen som väcks, och så vidare - så är valet av bok en ytterst viktig 
uppgift. De som väljer utövar makt (Chambers, 1998, s. 78). 

 

 
   Vuxen- 
     stöd 
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Alla val är beroende av tillgången på böcker och tillgängliga dessa böcker är. Hur böckerna 
exponeras och presenteras för läsaren är också viktigt för att väcka läslust. Böckerna bör 
placeras på ett lockande, iögonfallande sätt. Man lär sig att välja självständigt genom att pröva 
sig fram tillsammans med en van läsare som man har förtroende för (Chambers, 1995, s. 12).  
 
Vad vi väljer har betydelse eftersom allt vi läser får någon slags effekt på oss. Denna behöver 
dock inte alltid vara sådan som vi hoppats på, men någon form av effekt får det. Att låta 
barnens smak få komma fram ibland vid val av böcker gör barnen välvilligt och positivt 
inställda till samtal (Chambers, 1998, s.78ff). 
 
Att läsa 
 
Det är meningslöst att ägna tid åt att välja om man aldrig "läser" det man valt. "Läsa" kan 
även stå för att ägna boken uppmärksamhet, såsom nybörjarläsaren bläddrar i boken. I skolan 
och förskolan där många människor ägnar sig åt olika aktiviteter, är det ytterst viktigt att man 
verkligen ser till att alla barn regelbundet får tid att läsa och att deras koncentration då inte 
störs (Chambers 1995, s. 15).  
 
När vi ska läsa måste vi koncentrera oss på boken så att vi kan låta oss fångas av den och ge 
den hela vår uppmärksamhet. Detta underlättas om det finns speciella platser för läsning. Det 
kan vara en del av rummet som är lite avskärmat och inrett med saker som gör hörnan 
hemtrevlig och inbjudande. Enkla regler bör gälla för läshörnan som t.ex. att inte störa dem 
som läser genom att prata eller springa omkring. Att det finns speciella läsplatser visar att 
läsningen har ett värde i sig. Barn lär sig ofta tidigt att respektera platser som är avsedda för 
ett visst ändmål (Ibid, 1995, s. 37f). 
 
Högläsning är nödvändig för barnens utveckling som läsare. Genom att barnen lyssnar till 
högläsning blir de förberedda att ta till sig texter för att senare kunna läsa på egen hand. De lär 
sig också att tolka texterna. Det är positivt att låta olika personer läsa högt för barnen, 
eftersom vi alla har olika sätt att läsa. Ett av de bästa sätten att väcka barns intresse för 
böcker, framförallt sådana böcker de annars inte skulle brytt sig om, är att läsa högt ur boken 
för dem. Högläsning har även den poängen att många barn får höra texter som de aldrig 
annars skulle komma i kontakt med. (Ibid, 1995, s. 66f) 
 
Reaktion 
 
Chambers hävdar att det är en psykologisk omöjlighet att läsa något utan att reagera på ett 
eller annat sätt. Det är dock inte alltid effekten blir den som läraren eller författaren hoppades 
på, därför är det viktigt att samtala om det vi läst. När man reagera med att vilja läsa ännu en 
bok kommer man tillbaka till läshjulets "Att välja" och läshjulet sätts igång. När ett 
förskolebarn som ännu inte kan läsa, prövar sig fram genom att bläddra i böcker, förstår den 
snart vad som är upp och ned, hur man vänder blad, ser på bilderna. Allt detta upplevs som 
roligt och då letar barnet reda på någon som kan läsa orden högt för det medan det tittar på 
bilderna (Chambers 1987, s. 20). Intresset för att läsa stärks då det finns någon person i 
närheten som de kan tala med om det de har läst. Det är det som är själva kärnan i 
litteraturundervisningen, att tala om böckerna och berätta vad man tyckte och tänkte medan 
man läste. Tyvärr är det just detta som är sämst tillgodosett inom skolan, anser Chambers 
(1987, s. 117f). 
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Det finns dock en risk i läshjulet och det är om man fastnar i en sluten cirkel, d.v.s. repetitivt 
läsande. Med detta menas när man har läst en bok och tycker om den, väljer en ny bok av 
samma författare och med samma stil som man sedan tycker om och därefter väljer ytterligare 
en bok av samma författare o.s.v. Risken är stor att man fastnar i cirkeln och ser faror utanför  
denna värld. Faror som att boken kan vara tråkig, svår eller att inte orka läsa den (Chambers, 
1987, s. 141). Chambers menar att man kan förvandla denna slutna cirkel till en stigande 
spiral genom att samtala om litteraturen och reaktionerna. Dels genom att lyssna till 
människor som berättar om de böcker de läst och på så sätt bli inspirerad till att vilja läsa 
dessa böcker. Dels själv få prata om de böcker man läst, om de tankar och funderingar som 
dyker upp. Givande boksamtal bör innehålla utbyte av entusiasm, utredande av frågetecken 
och svårigheter samt kopplingar, försök att hitta mönster (Chambers, 1998, s. 16-18). 
 
Som ledare i dessa samtal måste man göra klart för alla att man har rätt att berätta allting utan 
att skämmas. Inga tankar eller frågor är för dumma. Man bör som ledare undvika frågan 
"varför?" eftersom den är för stor att besvara och glädjen i samtalet försvinner. "Berätta för 
mig" är en bra fras att använda istället, eftersom den inbjuder till att uttrycka sina tankar och 
känslor. På så sätt undviker man att samtalet blir en ren utfrågning, och istället blir det 
läsarnas behov och känslor som styr samtalet (Chambers, 1987, s. 141). 
 
Chambers menar att barn har en medfödd kritisk förmåga. Rent instinktivt ifrågasätter, 
berättar, jämför och bedömer de. Om ledaren är tillåtande kommer de fortsätta att öppet visa 
sina åsikter och vara intresserade av sina kamraters uppfattningar (Chambers, 1998, s. 34). 
Som ledare i boksamtal med barn bör man lägga stor uppmärksamhet på vad barnen säger. 
Chambers har upptäckt att barn ofta uttrycker sig snabbt och korthugget och det är lätt att som 
ledare gå miste om en hel del (Chambers, 1998, s. 37). 
 
Chambers berättar om lärare som har haft boksamtal där diskussionen övergått från själva 
berättelsen till närliggande frågor. Att använda litteratur på detta sätt kan visa sig vara 
användbart då man vill få barnen engagerade (Ibid, 1998, s. 50). 
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4 Metod 
 
Jag har valt kvalitativ intervju som metod och kommer här att redogöra för motiv bakom detta 
val, samt diskutera denna metods starka respektive svaga sidor. Jag ämnar även ta upp hur jag 
praktiskt gått tillväga med undersökningen och vilka eventuella problem som uppstått under 
uppsatsskrivandets gång. 
 
4.1 Val av metod 
 
Syftet med min studie är att beskriva hur man kan arbeta med barns språkutveckling i 
förskolan genom högläsning. Den kvalitativa intervjun används då man vill förstå den 
intervjuades tankar och känslor, vilka erfarenheter den har och hur den intervjuades 
föreställningsvärld ser ut (Trost, 1997, s. 24). För att kunna ta reda på hur personalen i 
förskolan upplever läsningen, läsmiljön och arbetet med böcker fann jag det lämpligt med 
kvalitativa intervjuer. 
 
Graden av strukturering kan kopplas dels till hur intervjufrågorna formuleras dels till själva 
undersökningen (Trost, 1997, s. 21f). Jag använder en hög grad av strukturering i min studie 
då det gäller vad jag vill ta reda på. Jag hade redan efter inläsning av litteratur och genom 
valet att fokusera på Vygotskijs teori och Chambers läshjul ringat in ett ganska precist 
ämnesområde. 
 
Intervjuerna är mer av halvstrukturerad art då jag skapat en intervjuguide (bilaga 2) som 
innehåller en översikt över ämnet som ska täckas (Kvale,1997, s. 121). Intervjuguiden utgår 
från mina frågeställningar och är indelad i större delområden, såsom Trost förordar (s. 47). 
Min tanke med intervjuguiden var att den skulle vara överskådlig och inte innehålla färdiga 
frågor, vars formulering jag lätt kunde fastna i. Intervjuerna genomfördes med en låg grad av 
standardisering vilket innebär att man tar frågorna i den ordning de passar och låter den 
intervjuade styra ordningsföljden i samtalet  och att formuleringen av följdfrågorna styrs av 
tidigare svar (Trost, 1997, s. 19, 47). Denna intervjuform gav mig frihet att anpassa mig till 
intervjusituationen som den utvecklades. 
 
 
4.2 Val av intervjupersoner 
 
Nedan följer först en allmän urvalsdiskussion och därefter studiens mer specifika urval 
beträffande intervjupersoner. 
 
Vid kvalitativa intervjuer strävar man inte efter att i första hand nå representativitet, utan man 
brukar snarare använda sig av ett mer målinriktat och ändamålsenligt urval. Man söker det 
säregna och eftersträvar snarare riklig information om få undersökningsenheter än tvärtom 
(Kvale, 1997, s. 99). 
 
Hur stort urvalet av intervjupersoner är kan variera vid kvalitativa undersökningar. Trost 
menar dock att man bör begränsa sig till ett litet antal intervjuer, kanske fyra eller fem, detta 
för att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer. Det är kvaliteten på intervjuerna 
som bör sättas först. I den kvalitativa intervjumetoden har man en flexibilitet då det alltid går 
att komplettera med fler intervjuer om så behövs (Trost, 1997, s. 110). 
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Urvalet görs utifrån vissa medvetet formulerade kriterier. Detta kan innebära att vi söker efter 
"extrema" fall, inte genomsnittliga, för att få en så stor variationsbredd som möjligt i 
materialet. Detta förutsätter en omfattande kunskap om den grupp vi ska välja våra 
intervjupersoner från. För att öka informationsinnehållet kan vi använda oss av 
intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser vi 
undersöker. Detta inbegriper personer som är mer medvetna än andra eller som brukar 
reflektera över sin situation. Ett problem är att sådana personer också kan frisera verkligheten 
och ge övertygande, men förvrängda, beskrivningar. Men om vi är medvetna om den faran, 
kan sådan personer ändå vara värdefulla intervjupersoner (Holme&Solvang, 1997, s. 101ff). 
 
Vi måste försäkra oss om ett urval som passar den undersökning vi ska genomföra. När jag 
gjorde mitt urval av förskolepersonal strävade jag efter att få en bred och djup beskrivning av 
arbetet med läsning och böcker i förskolan. Detta gjorde att jag valde att förlägga mina 
intervjuer bland dem som deltagit i fortbildningen Boksnurran. Uppenbarligen finns ett 
intresse för böcker och läsning bland dessa personer, då personalen i de förskolor som ingår i 
min studie själva får välja vilken fortbildning de vill deltaga i. För att öka 
informationsinnehållet i intervjusvaren har jag därför förlagt min undersökning bland dessa 
personer. Jag valde ut sex förskollärare som alla har deltagit i Boksnurran, men vid olika 
tillfällen. 
 
Eftersom jag inte kan dra några generella slutsatser då jag valt några enstaka 
undersökningsobjekt, så får min studie ses som en beskrivning av hur man kan bedriva 
läsning på förskolan. 
 
4.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 
Min första kontakt med intervjupersonerna bestod i ett besök på respektive förskola. Jag sökte 
upp de personer jag valt ut och frågade om de ville ställa upp på en intervju. I samband med 
denna första kontakt presenterade jag mig och mitt arbete och talade om vad intervjun skulle 
inrikta sig på. På så sätt fick samtliga intervjupersoner möjlighet att fundera över ämnet innan 
det var dags för intervjun. Tid bokades och jag upplyste om beräknad tid som intervjun 
förväntades ta. Intervjuerna förlades till respektive förskola. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av bandspelare. En anledning till detta var att jag 
på detta vis kunde lyssna till tonfall upprepade gånger och sedan skriva ut intervjun och läsa 
vad som hade sagts ordagrant. En annan anledning var att jag kunde rikta all min 
uppmärksamhet mot respondenten, eftersom jag inte behövde anteckna mer än egna 
kommentarer under intervjuns gång. Innan intervjuerna påbörjades fanns alltid respondentens 
godkännande av att bandspelare användes. 
 
Intervjuerna förlades till respektive förskolas samtalsrum eller personalrum, där vi var så 
ostörda som möjligt. Vid en av intervjuerna fick vi problem, då dessa båda rum var upptagna. 
Vi fick förflytta oss mellan två olika kontor, vilket gjorde att intervjun fick flera avbrott och 
fick startas om. Detta gjorde att samtalet inte riktigt kom igång och att jag fick ställa fler 
frågor här, än i de andra intervjuerna. 
 
Jag inledde varje intervju med att kortfattat presentera syftet med min undersökning och i 
vilket sammanhang jag skriver uppsatsen. Jag påpekade också att mina intervjupersoner 
kommer att vara anonyma i min uppsats och att alla uppgifter kommer att hanteras 
konfidentiellt. Därefter uppmuntrade jag intervjupersonerna att börja berätta om när de läser 



 28 

för barnen. Respondenterna var väl förberedda och berättade ingående om lässituationen. De 
hade lätt för att beskriva och jag behövde endast infoga korta frågor, för att täcka in alla mina 
frågeställningar. Trost betonar vikten av hur man ställer de första frågorna. Ett sätt är att be 
respondenterna att fritt berätta om något i anslutning till intervjuns ämnesområde (Trost, 
1997, s. 60). 
 
En svårighet jag stötte på vid den första intervjun var att hitta balansen mellan att låta 
respondenten styra samtalet och att som intervjuare leda in samtalet på rätt spår. Vid 
avlyssning av den inspelade intervjun insåg jag att jag var för snabb med följdfrågorna, vilket 
visade sig vara ett litet irritationsmoment. Detta ändrade jag på till de andra intervjuerna. Ett 
störningsmoment under första intervjun var att behöva vända bandet mitt under intervjun. 
Inför nästa intervju skaffade jag nya längre band och på så vis slapp jag lägga 
uppmärksamheten på bandspelaren istället för på respondentens berättelse. 
 
Samtliga intervjuer avslutades med en rundvandring på respondentens förskoleavdelning, med 
fokus på läsmiljön. 
 
4.4 Egna reflektioner 
 
Under arbetets gång har jag förändrat mitt syfte. Från början ville jag lägga fokus på 
Boksnurran, hur denna påverkade arbetssättet ute på förskolorna. Som start på min 
undersökning intervjuade jag projektledaren för Boksnurran. Denna intervju gav mig 
information om projektet och utifrån detta formulerade jag några intervjufrågor och begav 
mig iväg till en av de deltagande förskollärarna. Det visade sig ganska snart att det var svårt 
för henne att besvara frågorna. Det var frågor som "läser du mer för barnen nu efter du har 
deltagit i Boksnurran?" och "har du/ni förändrat läsmiljön utifrån de idéer och tankar som 
framgick i Boksnurran?". Till svar fick jag kommentaren "jag minns inte riktigt" och "det är 
svårt att säga". Det krävdes tid att fundera ut någo t svar. När jag senare återkom med 
förändrade frågor, där läsning - här och nu - stod i fokus, fick jag en levande beskrivning. Den 
intervjuade förskolläraren kommenterade frågorna och sa att detta var mycket lättare att prata 
kring. Jag valde då att ändra mitt syfte och mina frågeställningar. Jag fann också likheter 
mellan Boksnurrans innehåll och Aidan Chambers teorier om läsningen och läsmiljön, vilka 
förde mig vidare till Vygotskij, vars teori ligger till grund för gällande läroplaner. 
 
Eftersom jag tid igare har arbetat som förskollärare är jag insatt i hur personalen tänker och 
arbetar i förskolan. Detta kunde jag dra fördel av då jag konstruerade intervjuguiden och i 
genomförandet av intervjuerna. Kvale anser att det krävs av intervjuaren att denne är kunnig 
på sitt studieämne så att de rätta besluten fattas när det gäller följdfrågorna - vilka svar som 
ska följas upp eller ej (Kvale, 1997, s. 136). 
 
Kvale beskriver den kvalitativa forskningsintervjuns mellanmänskliga samspel. Intervjuaren 
och respondenten reagerar och påverkar varandra ömsesidigt, och detta kan vara en styrka om 
man utnyttjar samspelet. En kvalitativ forskningsintervju kan vara en positiv upplevelse, ett 
samtal där två människor talar om ett ämne som intresserar dem båda (Kvale, 1997, s. 39). 
Respondenterna i min undersökning verkade ha ett intresse för ämnet och att få berätta om hur 
de arbetar och hur de tänker. 
 
Kvale nämner att det ofta kan vara svårt att avsluta en kvalitativ intervju (Kvale, 1997, s. 39). 
För att få en så bra avrundning på intervjun efter att bandspelaren stängts av, fortsatte vi 
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samtalet inne på respondentens avdelning. Där tittade vi på läsmiljön och böckernas 
placering. 
 
Jag bör vid tolkningen av intervjuerna vara medveten om mina kunskaper i förskolevärlden, 
så att jag inte tolkar in sådant som inte framkommer av intervjuerna. 
 
4.5 Bearbetning  
 
Efter att ha skrivit ut alla intervjuer ordagrant har jag läst igenom dem upprepade gånger. Jag 
har även gjort jämförelser med bandinspelningarna. Jag har inte låtit mina informanter ta del 
av utskrifterna. Främsta skälet är att jag inte lovat någon detta och har inte heller blivit 
tillfrågad om det av informanterna. Jag berättade redan från början att deras namn och 
arbetsplatser skulle förbli anonyma. Därefter påbörjade jag analysen genom att sortera svaren 
efter mina frågeställningar. Detta gav mig en överblick. Redovisningen av intervjusvaren har 
jag valt att strukturera efter frågeställningarna för att det skulle vara lättare att följa med i 
analysen och kunna se kopplingar till frågeställningarna. 
 
Intervjupersonerna kallas i redovisningen och analysen för fingerade förnamn i alfabetisk 
ordning med hänsyn till respondenternas anonymitet. Av ytterligare hänsyn till detta väljer jag 
att endast göra en kortfattad presentation av intervjupersonerna i inledningen av 
resultatavsnittet. 
 
Ett problem som kan infinna sig i min undersökning är min tidigare yrkesroll. Mina 
erfarenheter som förskollärare kan ha satt sin prägel på intervjun och i min analys. Detta 
problem är jag medveten om och i möjligaste mån har jag försökt undvika detta. 

 
4.6 Analysmodell 
 
Jag har som jag tidigare nämnt, valt att strukturera upp analysen utifrån mina frågeställningar 
och sedan försökt sätta in resultatet i ett sammanhang. Som analysmodell använder jag mig av 
Aidan Chambers läshjul eftersom jag anser att det ger en helhetsbild av hur läsningen kan 
bedrivas. Ett annat skäl är de kopplingar jag gjorde mellan Chambers modell av läshjulet och 
projektbeskrivningen av Boksnurran. Vissa delar av innehållet i Boksnurran är förenliga med 
de tankar Chambers har om läsning och läsmiljö. Boksnurrans träffar innehöll bland annat 
tankar kring varför man bör läsa och hur man väljer böcker, idéer för att skapa stämning i 
rummet samt litteraturen som samtalspartner. Dessa områden återfinner jag i Chambers 
läshjul. Chambers läshjul har jag beskrivit i kapitel 3.6. 
 
Jag ska nedan försöka förklara och beskriva vad jag lägger in i läshjulets beståndsdelar. 
 
Att välja 
 
Här ligger fokus på förskolans bokbestånd, det vill säga låneböcker och egna böcker samt hur 
tillgängliga dessa böcker är för barnen. Vidare försöker jag ta reda på hur förskolepersonalen 
tänker när de lånar böcker på bibliotek eller bokbuss samt hur val av bok sker inför det 
enskilda lästillfället. Denna del ingår i min första frågeställning som handlar om hur läsningen 
bedrivs. 
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Att läsa 
 
Denna del har jag valt att dela upp i två områden. Första delen handlar om när personalen 
läser för barnen och här ska jag försöka beskriva hur läsningen genomförs dels i den 
organiserade lässtunden dels vid spontana lästillfällen, vilket ingår i min första frågeställning. 
Andra delen representerar min andra frågeställning och rör läsmiljön, var de sitter och läser, 
om de har tänkt speciellt på att iordningställa läshörnor. Inom detta lägger jag också till de 
regler som eventuellt förekommer vid läsningen. 
 
Reaktion 
 
Denna del representerar min tredje frågeställning som belyser den reaktion som uppstår då vi 
läser. Här placerar jag alla kommentarer och avbrott barnen eller personalen gör vid läsningen 
samt om det sker någon bearbetning av det lästa. Likaså redovisar jag här det fördjupade 
arbete med böcker som kan förekomma i förskolan. 
 
 
 
Att välja  Att läsa Reaktion 
 
 
Bokbeståndet När läser de Avbrott, kommentarer 
Böckernas placering Hur ser lässtunden ut Samtal initierat av vuxna 
Val av bok vid läsning Läsmiljöns utformning  Fördjupat arbetet med böcker 
Boklån/inköpskriterier Regler vid läsning Initiativ till läsning 
 
Figur 2. Anpassad modell av Chambers läshjul 
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5. Resultatredovisning 
 
Jag kommer nu att redovisa mina intervjusvar utifrån delarna i Chambers läshjul; att välja, att 
läsa, läsmiljö samt reaktion. Som inledning till kapitlet kommer en kortfattad presentation av 
mina respondenter. 
 
5.1 Presentation av respondenterna 
 
Jag har valt att döpa samtliga respondenter till fingerade förnamn med hänsyn till deras 
anonymitet. Samtliga personer har varit verksamma inom förskolevärlden i drygt 20 år. De 
förskolor som mina respondenter arbetar på ligger i ett ytterområde i Helsingborg. Till detta 
område kommer bokbussen en gång i veckan. För att ta sig till biblioteket måste de åka 
stadsbuss. 
 
ANNIE 
 
Annie arbetar på en avdelning med barn i åldern 1-5. Deltog i Boksnurran vårterminen 2002. 
På avdelningen finns 18 barn och 2,75 personal. 
 
BERIT 
 
Berit arbetar på en avdelning med barn i åldern 1-5. Deltog i Boksnurran vårterminen 2002. 
På avdelningen finns 18 barn och 2,75 personal. 
 
CAROLINA 
 
Carolina arbetar på en avdelning med barn i åldern 3-5. Deltog i Boksnurran vårterminen  
2003. På avdelningen finns 25 barn och 2,5 personal. 
 
DIANA 
 
Diana arbetar på en avdelning med barn i åldern 1-3. Deltog i Boksnurran vårterminen 2003. 
På avdelningen finns 14 barn och 2,75 personal. 
 
EMMA 
 
Emma arbetar på en avdelning med barn i åldern 1-3. Deltog i Boksnurran vårterminen 1998. 
På avdelningen finns 14 barn och 2,75 personal. 
 
FILIPPA 
 
Filippa arbetar på en avdelning med barn i åldern 3-5. Deltog i Boksnurran vårterminen 2003. 
På avdelningen finns 22 barn och 2,5 personal. 
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5.2 Att välja 
 
Jag kommer att utgå från Chambers läshjul då jag redovisar mina intervjusvar. Chambers 
läshjul startar med ett val, och alla val är beroende av tillgången och tillgängligheten  på 
böcker. Jag sökte därför igenom mina intervjusvar för att få en uppfattning om bokval och hur 
tillgängliga böckerna är på förskolan. 
 
5.2.1 Tillgången på böcker 
 
Samtliga respondenter säger sig låna böcker antingen på biblioteket eller på bokbussen. Berit 
och Annie känner ibland att utbudet på bokbussen är lite begränsat. Det kan finnas tre eller 
fyra exemplar av samma Alfonsbok, medan övriga Alfonsböcker saknas. De flesta känner att 
de tar hjälp av bibliotekarien då de söker efter något speciellt. Antal lån varierar mellan 10 
och 30 per gång eller som Filippa uttrycker sig " är ryggsäcken full så är den".  
 
När det gäller inköp av böcker så varierar detta. Det är endast två av respondenterna som 
köper böcker till avdelningen. Berit säger att hon spontant köper barnböcker ibland, när hon 
hittar någon bok som hon tycker de ska ha eller när det är bokrea. Diana betonar vikten av att 
byta ut trasiga böcker mot nya, så att böckerna blir tilltalande och värdefulla och därför sker 
en del inköp. Annie däremot vill inte gärna köpa böcker, och förklarar det med deras dåliga 
hållbarhet. Eftersom hon vill att barnen själva ska få möjlighet att läsa och bläddra i böckerna 
håller inte dessa böcker så länge. Biblioteksböckerna är mycket mer slitstarka, anser Annie. 
 
När vi går in på hur respondenterna tänker då de väljer låneböcker fick jag fram en hel del 
gemensamma synpunkter. Samtliga respondenter beskrev att det är barngruppens 
sammansättning, det vill säga barnens ålder och mognad, som har betydelse för bokvalet. De 
väljer oftast något enkelt och något mer avancerat för de äldre barnen. Målet är att få en 
spridning på böckerna. Filippa försöker hitta både flick- och pojkböcker. Flertalet säger sig 
också utgå från vilka intressen som finns bland barnen. De försöker tänka igenom och hitta 
böcker som de tror kan intressera barnen. Carolina berättar om en liten pojkes stora intresse 
för tåg, och att hon fann en faktabok om tåg som tilltalade honom. Pojken tittade mycket i 
denna bok, han till och med gick och bar omkring på den. 
 
Mina respondenter utgår från olika syften då de väljer låneböcker. Dessa är: 
- blandade böcker för den spontana läsningen, med allt från pekböcker till bilderböcker med 

mera text, och faktaböcker med mycket bilder i. 
- böcker lämpliga för den organiserade läsningen. 
- böcker till aktuella teman. 
 
Bilderböcker för yngre och lite äldre barn dominerar lånen, men det får inte vara för mycket 
text. Flertalet respondenter säger att de lånar faktaböcker, vilka är populära bland barnen. 
Berit berättar att hennes avdelning har ett flertal egna faktaböcker som barnen ofta plockar ner 
och tittar i. Carolina säger att en tredjedel av böckerna hon lånar består av faktaböcker 
eftersom barnen är intresserade av dessa. Emma berättar att de har en del faktaböcker som de 
plockar ner ibland och sitter och samtalar kring. Annie lånar en hel del faktaböcker, men vissa 
av dem blir inte presenterade för barnen då hon inte har tid att läsa igenom böckerna innan.  
Filippa berättar: 
 

Man behöver inte alls läsa dom, det räcker med bilderna. Det är bilderna som fascinerar barnen. 
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Att låna böcker i anslutning till sitt tema säger sig de flesta respondenterna göra. Filippa 
beskriver att faktaböckerna finns framme bredvid utställningarna och berättar om deras tema 
"hav och strand", där Filippa hittade enkla faktaböcker med bilder på allt som barnen hade 
funnit på stranden. Carolina har denna termin funnit många användbara faktaböcker om 
dinosaurier som är deras tema. De skapande aktiviteterna varvas hela tiden med 
faktaböckerna. 
 
Nya böcker tilltalar samtliga respondenter. Flertalet önskar hitta nya böcker och när de väl gör 
det så ägnar de en liten stund åt att bläddra lite i dem, just för att bilda sig en uppfattning om 
vad för slags bok det är. Carolina berättar: 
 

Försöker hitta lite okänt - det finns så mycket nytt idag - som man måste ge sig i kast med. Man 
kan hitta pärlor. Och för det mesta hinner man inte läsa igenom dem, utan man får ta dem på vinst 
och förlust. 

 
Emma, som är bokombud på sin förskola, saknar information om nya barnböcker. Information 
om fackböcker för vuxna anser hon sig få, men inte något om barnböcker. Hon nämner 
facktidskriften Förskolan, där hon läser bokrecensionerna, som den enda informationskanalen.  
 
Annie och Filippa betonar att de gärna lånar klassiska böcker som komplement till vad barnen 
ser när de tittar på TV och video. Dagens barn tittar på de tecknade versionerna av Karlsson 
på taket och Pippi, därför skulle Annie gärna vilja erbjuda barnen lyssna på den ursprungliga 
sagan också. 
 
Vissa böcker blir barnens favoritböcker och dessa lånar de ofta. Hittar respondenterna en 
annan bok av samma författare som favoritbokens, lånar de gärna den. 
 
Framsidan är viktig för Diana och Filippa. Böckerna måste tilltala dem, annars tror de sig inte 
kunna läsa dem med inlevelse. 
 
Att besöka biblioteket med barnen är inge t som förekommer i någon större omfattning. Det är 
endast Diana som berättar att de enbart lånar på biblioteket. Hon betonar vikten av 
biblioteksbesöket, då barnen får möjlighet att bekanta sig med miljön och själva välja vilka 
böcker som ska lånas. Carolina uttrycker bristen av biblioteksbesök genom att vädra en tanke 
om att alla barnen på hennes avdelning borde åtminstone få ett biblioteksbesök innan de 
lämnar förskolan. Hon tror att föräldrar i ytterområdet inte tar sig tid att åka ner till biblioteket 
i centrum. Orsaken till att så få av mina respondenter lånar på biblioteket är dels en 
kostnadsfråga, med bussbiljetter, dels tidsbrist, med få personal och stora barngrupper. 
Dessutom stannar bokbussen på nära håll vilket är positivt då böcker är tunga att släpa på. 
 
Tittar vi på vem som väljer böcker till det speciella lästillfället så varierar det från gång till 
gång vem det är som väljer bok. I den spontana läsningen väljer ibland barnen och ibland den 
vuxne. De flesta barn verkar ha en bestämd åsikt om vilken bok de vill läsa, men det händer 
ibland att barnet bara plockar en bok i mängden. När det rör sig om den planerade läsningen 
ligger valet hos den vuxne som oftast har en tanke bakom valet. Denna tanke kan vara att 
fånga upp ett aktuellt intresse bland barnen eller att hitta en ny bok som barnen inte hört 
tidigare och som känns bra att läsa. 
 
Filippa berättar om en planerad läsaktivitet där barnen bestämmer vilken bok som ska 
presenteras och läsas. Det handlar om att barnet får ta med sig sin favoritbok hemifrån. När vi 
pratade om denna läsaktivitet kom vi in på olika sorters böcker. Flera barn tar gärna med sig 
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Disneyböcker och Filippa sa att hon tidigare varit lite kritisk till dessa böcker. Men när hon 
ser vilket engagemang dessa böcker väcker har hon omvärderat dem. 
 
5.2.2 Böckernas tillgänglighet 
 
Samtliga respondenter hade ambitionen att böckerna ska finnas lättillgängliga för barnen. Och 
alla utom en respondent har placerat böcker lågt nere på hyllor av olika slag. Alla har också 
böckerna placerade i anslutning till lässoffan eller läshörnan. 
 
Diana har denna terminen flyttat upp böckerna i bokhyllan så att barnen får be om dem. Detta 
förklarar hon med att de har fått många nya småbarn som går och tuggar på böckerna. Förra 
terminen hade hon böckerna i en korg på golvet i anslutning till läshörnan och det fungerade 
bra. Detta vill hon gärna kunna ha igen. 
 
Filippa och Carolina har böckerna stående i hyllor ovanför sofforna, där böckerna presenteras 
med framsidorna utåt. Carolina har ca 20 böcker framme i hyllan och byter ut dessa var fjärde 
vecka. Hon uttrycker sig angående placeringen på följande sätt: 
 

Jag skulle aldrig vilja ha dom stående i en hylla bara, där ryggarna syns eller där dom ramlar 
omkring. 

 
Annie berättar att de har böcker dels stående eller liggande lågt nere i en hylla så att barnen 
själva kan ta dem, dels böcker med lite mer text högt upp på en hylla. Dessa böcker används 
vid den planerade läsningen, men barnen kan när som helst be att få en av böckerna. 
 
Emma har precis som Annie delat upp böckerna. Lånade böcker står eller ligger i en hylla i 
barnhöjd medan deras egna böcker står högt upp. Dessa plockas ner när de vuxna sitter 
tillsammans med barnen. Emma funderar på hur böckerna, de som står i barnhöjd, skulle 
kunna ställas på ett mer inbjudande sätt, med framsidorna utåt utan att de ramlar omkull. Hon 
har ännu inte kommit på något bra sätt. 
 
De flesta har böcker placerade i ett rum, men Filippa och Diana berättar att de har böcker i två 
av rummen. Diana förklarar detta med att det är bra att ha böcker där barnen finns, så att man 
snabbt kan ta ner en bok och läsa spontant. Filippa berättar att de har två soffor på 
avdelningen, och därför placerat böcker i anslutning till dessa båda. Ett tag hade de även 
böcker i ett litet rum som användes till sagoberättande. Men detta rum utnyttjades dåligt och 
därför valde de att ändra på detta. 
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5.2.3 Sammanfattning 
  
Bland mina respondenter finns en medvetenhet om att böckerna bör vara tillgängliga för 
barnen och att det är viktigt hur de exponeras. Vissa av respondenterna har funnit lösningar 
som de är nöjda med, medan andra funderar ännu.  
 
När det gäller vilka kriterier som verkar finnas då respondenterna skaffar böcker till 
förskolan, sammanfattar jag i nedanstående figur. Den är uppdelad i hur personalen tänker när 
de lånar eller köper böcker till avdelningen och hur valet av bok för det enskilda lästillfället 
kan se ut. 
 
  
 Bokval 
 
 
 
 Hur tänker pedagogerna vid urvalet Hur sker valet av bok vid lästillfälle
  
 Intressen i barngruppen  Barnen väljer/ vuxen väljer 
 Tillgodose alla åldrar  Barnen har bestämd åsikt om vad de vill 

Låna olika genrer såsom  läsa  
 fakta-, bilder-, pekböcker Vissa barn väljer inte utan tar vilken bok  
 Aktuellt tema/ämne som helst 
 Nya böcker Barnen får presentera sin favoritbok 
 Pojk-/flickböcker Vuxna väljer bok som känns bra att läsa 
 Boken bör tilltala pedagogen Välja en för barnen ny bok 
  Budskap med boken - ämne/tema 
  
Figur 3. Bokval. Sammanfattning av de åsikter som framkommit kring urvalet av böcker. 
 
I figuren ovan ser vi de kriterier mina respondenter har då de framförallt lånar böcker till 
förskolan. De utgår ofta ifrån intressen som finns bland barnen och försöker finna både 
bilderböcker och faktaböcker. Figuren visar också hur valet av bok vid det enskilda 
lästillfället sker, och här finns en variation av både vem som väljer bok och hur pass medvetet 
boken väljs. 
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5.3 Att läsa 
 
Här nedan redovisar jag vad mina respondenter har berättat om läsningen. Hur lässtunderna 
ser ut och vad de innehåller. Jag har valt att redovisa varje respondent för sig för att underlätta 
läsningen och göra det överskådligt. 
 
5.3.1 Organiserad läsning 
 
Annies planerade lässtund är en dag i veckan och den är förlagd efter lunch och varar ca 30 
minuter. Hon brukar tänka igenom och försöka hitta böcker som hon tror ska intressera 
barnen. Ibland väljer hon ett aktuellt ämne och ger som exempel kompisar, vänskap och 
utanförskap. På detta ämne har hon bland annat läst "Den fula ankungen" på diabilder. Hon 
berättar att det var många bilder och barnen orkade 3/4, sedan fick hon dra ihop berättelsen 
mot slutet. Hon upplevde att barnen var intresserade och det var positivt med diabilder då alla 
barnen såg bilderna och på så vis slapp hon någon diskussion om detta. Oftast läser hon två 
böcker och har en tredje bok i reserv om hon märker att det går. Ibland avslutar hon 
lässtunden med att berätta en saga. Detta uppskattas av barnen. Oftast visar hon bilderna efter 
varje läst sida, men ibland kan hon avstå att visa och läser hela boken på en enda gång.  
 
Inför vårtterminen har Annie planer på att prova läsa en kapitelbok. Detta betyder att de fyra 
av personalen som ansvarar för läsningen läser samma bok i en till två veckor. 
 
Berits planerade läsning är även den efter lunchen och hon läser också en gång i veckan. 
Oftast blir det två böcker, men det beror på vilka böcker det är. Kring vissa böcker blir det 
mycket prat. Hon anser att det är lagom med två böcker, för vissa barn börjar redan skruva på 
sig efter första boken medan andra skulle vilja höra flera böcker. Så hon väljer att göra en 
jämkning här. 
 
På Carolinas avdelning har de valt bort den organiserade läsningen. Hon tror att det beror på 
att de i flera år har jobbat med vad hon kallar stora barngrupper. Hon tror att de har tagit bort 
den organiserade läsningen för att få det att fungera. Men när vi pratade vidare fann jag en 
annan form av organiserad läsning, dock ej med böcker utan muntligt berättande. Cirka en 
gång i månaden samlas alla barn under ett moskitnät, som kallas sagogrottan. Där inne 
berättar sedan en av personalen en saga med inlevelse. Detta fungerar som fredagskul. 
 
Diana berättar om hur hon förra terminen stannade inne med några barn medan de andra gick 
ut. De satte sig i sin sagohörna och drog för gardinerna och tände ljuset i lyktan och samlades 
kring en bok. Hon berättar att detta fungerade bra. Detta gjorde hon ett par gånger i veckan, 
med olika barn som fick höra samma bok. 
 
Emma berättar att de läser och sagopratar på samlingarna. Barnen sitter på en matta på golvet 
och så läser personalen en lättare bok. De håller upp boken samtidigt som de läser. Vissa 
böcker finns även som sagopåse. I sagopåsen finns figurer och saker som återfinns i boken. 
Dessa saker plockas fram allteftersom handlingen fortskrider i boken. Barnen vill oftast att 
samlingen fortsätter hur länge som helst, vissa barn till och med gråter när samlingen är slut. 
Flera figurer från olika sånger bor i olika burkar och askar. Personalen plockar fram en burk 
och visar figuren som finns däri. Figuren "pratar" sedan med barnen och barnen får vara med 
och bestämma vad som ska hända härnäst. Det händer ofta att figurerna hälsar på hos 
varandra, flyttar ihop och isär, och mycket annat. Detta bygger på överraskning och fantasi. 
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Som fredagskul har de även ibland samling under ett moskitnät och tänder då en lykta när de 
läser. 
 
Filippa berättar om sagohavet dit de beger sig en gång i veckan. Där kommer sagorna till dom 
i en påse. Filippa vill till detta tillfälle hitta lite mer dramatiska och spännande böcker. Helst 
sådana som barnen inte tidigare har hört. Om hon är osäker på om boken är ny för dem eller 
inte tar hon in två böcker och då får barnen välja. Hon har förberett sig genom att läsa igenom 
böckerna innan. Antingen har hon lite dockor som passar till boken eller så visar hon bilderna 
och berättar historien. 
 
Filippas avdelning har också en aktivitet som kallas boktipset. Barnen får en liten glitterpåse 
hängande på sin plats i hallen och då förstår de att det är deras tur att ta med sig sin 
favoritbok. När de sedan kommer med boken får de stoppa ner den i en större glitterpåse och 
sedan sätta sig på en fin stol och ha en mantel på sig. Sedan får barnet berätta om sin bok, 
bläddra och visa för hela gruppen. Filippa påpekar att det inte bara handlar om att kunna 
berätta utan också att våga sitta och prata inför en hel grupp. Denna favoritbok får sedan stå i 
ett glasskåp i hallen. Ofta ber någon av barnen den vuxne att plocka fram boken och läsa den. 
 
5.3.2 Spontan läsning 
 
Oftast läser Annie tidigt på dagen eller på eftermiddagen. Det kan vara antingen Annie eller 
barnen som tar initiativet till en lässtund. Ser hon att det är barn som driver runt och inte har 
något att göra så kan hon fråga om de vill höra en bok. Oftast vill de det. Men det kan lika väl 
vara något barn som är speciellt förtjust i böcker och som ropar på Annie att komma och läsa. 
Är det någon av de yngre så handlar det mest om att läsa bilder. De stora barnen tycker 
mycket om att läsa för de yngre, men nu har även treåringarna börjat att läsa för varandra, 
berättar Annie. Hon tror att alla barn någon gång tar en bok och läser. Pojkarna läser inte så 
länge i taget, de väljer ofta en faktabilderbok med djur. Flickorna väljer oftast vanliga 
bilderböcker som de kan "läsa" för varandra. De känner till flera av böckerna mycket väl. 
Personalen har läst dem ofta och hemma har de också hört dem. 
 
Berit berättar att en liten stund på morgonen innan alla barnen har kommit blir det tid för en 
lässtund och sedan läser hon då det kommer någon som vill höra en bok. När det är lugnt på 
avdelningen kan hon läsa och hon upplever att det är många barn som kommer och är 
intresserade. De större barnen sitter gärna några tillsammans och läser för varandra. 
Treåringarna har också börjat läsa för varandra. Berit tycker att hon har fått mer tid till läsning 
nu sedan de fått fler personaltimmar till sin avdelning. Hon tycker att det alltid finns någon 
liten stund att läsa. Just nu har hon det ganska lugnt på avdelningen mellan klockan ett och 
två, de små barnen sover och en del av de stora går hem. Då passar hon på att läsa för de 
barnen som vill. Hur länge hon sitter och läser beror helt på tillfället, det varierar väldigt. 
 
Carolina berättar att den fria läsningen varierar över perioder. Vissa perioder är det mycket 
läsning, andra perioder är det annat som tar över. Eftersom hon arbetar på en vanlig förskola, 
inte en profilerad sådan, så vill de servera en mångfald av aktiviteter och då kan det variera en 
del mellan olika perioder. Arbetslaget utgår mycket från vilket intresse som finns i 
barngruppen. 
 
Carolina upplever att hela barngruppen är mycket intresserad av böcker trots att de inte har 
någon organiserad läsning. Barnen sitter i deras nya myshörna och läser för varandra. De har 
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en pojke som läser flytande och han upplevs som en tillgång då han kan sitta inför några barn 
och läsa vilka böcker som helst. 
 
De har fått in många treåringar i höst, 8 stycken och dessa tycker Carolina är mycket lätta att 
samla kring en bok. Det räcker att säja "kom så läser vi en saga" då kommer de och sätter sig i 
soffan. Dessa treåringar har inte riktigt hittat arbetsgången på avdelningen och då är det bra 
att samlas kring en bok. De större barnen - femåringarna- kommer ofta av eget intresse och ber 
att någon läser för dem.  
 
När Carolina läser för barnen läser hon inte ordagrant ur boken, utan berättar mer. Hon läser 
varje dag, men hon kan inte säga att alla barn får höra en bok varje dag. Hon har oftast 4 - 7 
barn i taget då hon läser. Många av barnen sitter med en hög av böcker i knät som de vill att 
hon ska läsa. Till slut får hon säga till dem att gå och leka en stund medan hon vilar rösten. 
 
Diana betonar vikten av lugn och ro då hon läser för barnen. Hon vill inte gärna sitta och läsa 
en bok då det är tusen andra saker runt omkring. Då tappar barnen koncentrationen och 
springer iväg efter en liten stund. Eftersom barnen är ganska små tycker Diana inte att hon 
kan kräva att de ska sitta kvar då det händer mycket runt omkring. 
 
När barnen kommer på morgonen vill de ofta sitta i knät och mysa och då läser gärna Diana 
en bok för dem. Hon upplever att barnen tycker mycket om att höra på böcker. Ibland 
kommer barnen själva och vill ha en bok och så brukar de sitta ner och bläddra i böckerna. 
Efter vilan sitter de tillsammans och läser. Och barnen väljer vilken bok de vill att Diana ska 
ta ner till dem från hyllan. 
 
Det händer då och då att Diana får sitta mitt i lekrummet och läsa. Detta upplever hon inte alls 
som något bra, men hon vill inte heller säga nej. Hon försöker att hitta någon vrå av rummet 
som är lite lugnare. 
 
Emma berättar att eftersom  förskolan öppnar på hennes avdelning så börjar de läsa där redan 
klockan sex på morgonen. Sedan läser hon och hennes kollegor över hela dagen. Barnen är 
jätteglada för böcker, säger hon. Personalen försöker läsa för barnen när de kommer spontant 
och ber om det. Barnen sitter ofta själva med böcker och läser för varandra. Oftast är det 
barnen som tar initiativet till läsningen. Barnen vet vilka favoritböcker personalen har, och är 
de lite osäkra på om Emma vill läsa för dem just nu så väljer de naturligtvis hennes 
favoritbok, som hon inte gärna säger nej till. 
 
Barnens favoritböcker just nu är Alfons saker. Emma låter barnen räkna upp allt de ser på 
bilderna så att det blir en dia log. Till de lite större barnen ställer hon en fråga, till exempel 
"vad kan man äta på den här bilden?".  
 
Filippa menar att hennes barn tycker om att läsa och att de ofta tar böcker själva och läser. De 
vill också att de vuxna läser för dem. De vuxna kan också ta initiativet till läsning då det är 
några barn som inte hittat något att leka med. Filippa ser den spontana läsningens fördel att 
den bok som barnet precis nu vill höra också blir läst just nu. Hon säger också att hon läser 
kanske inte när hon har alla 22 barnen inne samtidigt, utan då de är uppdelade eller tidigt på 
dagen eller lite senare på eftermiddagen. Även i samband med vilan kan det förekomma att 
hon läser. Hon säger sig läsa varje dag,  men kanske inte mer. Det varierar lite, vissa perioder 
är barnen ute mer. 
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5.3.3 Sammanfattning 
 
Den organiserade läsningen varierar mellan respondenterna. Två av de intervjuade uppgav att 
det finns organiserad läsvila varje dag efter lunch. En annan respondent har en 
sagoläsningsstund en gång i veckan, medan en annan har mycket bokläsning på den dagliga 
samlingen. Carolina uppgav att de inte hade någon organiserad läsning, däremot har de en 
muntlig berättarstund cirka en gång i månaden. Diana har förhoppningar om att komma igång 
igen med organiserad läsning. 
 
När det gäller den spontana läsningen verkar den förekomma på morgonen och på sena 
eftermiddagen, då barnantalet är färre. Några tycker att böcker är bra att samla barnen kring, 
när dessa inte funnit något att leka med. Samtliga säger att barnen är intresserade av böcker 
och att lyssna till högläsning. Barnen tar gärna böcker och läser på egen hand. En del av 
respondenterna berättar om hur barnen läser för varandra. 
 
 
5.4 Hur har läsmiljön på förskolorna utformats? 
 
Jag kommer här att redogöra för den beskrivning respondenterna ger av läsmiljön. Eftersom 
varje respondents lokaler ser olika ut, har jag valt att redovisa varje respondent för sig. Sedan 
följer en beskrivning av de regler kring läsningen jag hittat bland mina intervjusvar. 
 
5.4.1 Hur ser miljön ut vid den organiserade läsningen? 
 
Annie berättar att när hon ansvarar för den planerade läsningen, vilken hon kallar läsvilan, 
samlar hon barnen i ett litet genomgångsrum. Här sitter barnen på madrasser längs väggarna 
och på så vis får de ryggstöd. Rummet är ganska mörkt och det har funnits ett ljusnät i taket 
som nu är trasigt. Annie pratar om att de ska göra om miljön, eftersom mysfaktorn just nu inte 
är vad den har varit. Hon pratar om att hon skulle vilja tända ljus vid läsningen, men inte 
vågat detta. Det är trångt och hon är rädd för att det skulle kunna hända något. Hon tycker att 
miljön fungerar då hon kan dra nytta av närheten till barnen. 
 
När Berit läser på läsvilan sitter hon i soffan och har några barn omkring sig medan resten 
ligger på madrasser på golvet framför. De barn som sitter i soffan ser bilderna samtidigt som 
hon läser och sedan visar hon bilderna för de som ligger. När jag frågar hur hon upplever 
läsmiljön berättar hon att hon har funderat på hur de skulle kunna göra miljön bättre men att 
hon ännu inte kommit på något. Hon upplever att det alltid är några barn som ligger och  stör 
de andra och det tycker hon inte är bra. 
 
Carolinas avdelning har ingen organiserad lässtund. De har dock en sagostund cirka en gång i 
månaden. Då samlas alla barnen under ett moskitnät som de kallar sagogrotta. Där inne tänder 
de en lykta och när lyktan är tänd så börjar personalen att berätta en saga. I denna stund 
används inga böcker. 
 
På Dianas avdelning inredde de förra terminen en sagohörna. Denna förlades till en avskild 
hörna i ett av lekrummen. De tyckte att det var viktigt att hörnan var lite avskild för att barnen 
inte skulle bli störd då de läser. Läshörnan är inredd med en tjock madrass på golvet och 
några kuddar som hänger på väggen och som ger ryggstöd. Draperier hänger vid sidorna och 
kan dras för då de har en sagostund och en himmel av silvertyg. Förra terminen hade de en 
korg på golvet med böcker i, men dessa har Diana ställt upp i en hylla denna termin eftersom 
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de fått in ett flertal små barn som tuggar på böckerna. När de har sagostund tänder de en lykta 
och sätter sig på madrassen med några barn omkring sig och något barn i knät.  
 
Emmas avdelning har sedan flera år haft en sagohörna med draperi som kunde dras för och 
med små mattor på golvet. Denna termin har de flyttat hörnan och skaffat en ny rund matta 
och ett moskitnät. Den runda mattan fungerar bättre än att ha flera mindre. Den inbjuder 
barnen att sitta i en rund ring och på så vis sitter ingen framför någon annan. Mattan används 
varje dag som samlingsplats. Moskitnätet används vissa fredagar då de har sagohörna med 
lyktan tänd. 
 
Filippa berättar om sagohavet, vilket var ett litet rum som var inrett med ett mjukt täcke på 
golvet i havsfärger, fina kuddar och små delfinlampor som var tända. När Filippa samlade 
barnen där inne hade de speciella ritualer för att böckerna skulle komma till dem. Ett tag hade 
de böcker placerade här inne och möjlighet att lyssna till kassettband. Tyvärr användes detta 
rum nästan bara till den planerade sagostunden, övrig tid stod rummet tomt. Barnen väljer 
oftast att sitta i matrumssoffan när de läser böcker. Filippa upplever att barnen inte verkar ha 
samma krav på lugn och ro som vuxna då de läser, därför håller de på att förändra miljön. De 
flyttar ut sagohavet till en avskild hörna i lekrummet, och inreder med en mjuk matta på 
golvet, tunna tyger och spännande saker som ska hänga ner. Filippa betonar att det är barnen 
som bestämmer om miljön fungerar eller ej. De förändringar personalen gör i miljön utgår 
alltid ifrån vad de tror passar barngruppen. 
 
5.4.2 Hur ser miljön ut vid den spontana läsningen? 
 
Annie sitter oftast i soffan i matrummet när hon läser för barnen. Det är här böckerna finns 
och det är här barnen sätter sig då de är nyvakna efter sovvilan eller på morgonen när de 
kommer till förskolan. Annie säger att det är den bästa platsen då hon måste ha uppsikt 
eftersom hon ofta är ensam vid denna form av aktivitet, och att det fungerar bra att sitta där. 
När hon läser har hon barnen omkring sig och håller boken så att alla kan se bilderna då hon 
läser. De sitter då så pass nära att hon inte behöver visa runt bilderna.  
 
Barnen väljer ofta att sitta här när de läser själva. Ibland brukar de större barnen ta fram en 
liten stol och sätta sig framför soffan medan de läser och visar bilder för de barn som sitter i 
soffan. Annie berättar att när den övriga personalen i arbetslaget har läsvilan, sitter de ofta på 
en stol framför soffan. Det är detta barnen tar efter. 
 
Berit sitter också oftast i soffan i matrummet då hon läser. Hon påpekar att det inte alltid går 
att läsa här, inte när det är för mycket barn i rummet. Men oftast är barnen utspridda, några i 
varje rum och då fungerar det att sitta i soffan och läsa. Barnen sitter ofta och läser själva i 
soffan, men de kan också sätta sig i myshörnan i lekrummet. Det händer att Berit också sätter 
sig där när hon ska läsa. Allt beror på hur många barn det finns i rummet om hon kan läsa 
eller inte. 
 
Berit känner att hon alltid har ett öra åt de andra barnen då hon läser, och ofta är hon ensam då 
hon läser. Hon undviker att börja läsa förrän de flesta barnen har hittat något att göra och delat 
upp sig lite. Hon funderar på att inreda en läshörna i deras innersta lilla rum, eftersom hon 
skulle tycka det vore skönt att kunna gå ifrån med några barn och bara få sitta och läsa utan att 
behöva tänka på de andra barnen. Hon tycker det är en fördel om det finns en läsplats i varje 
rum på avdelningen. 
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Carolina berättar att de en gång om året brukar förändra miljön på avdelningen. I år har de 
inrett en liten myshörna bakom en bokhylla som står rakt ut i matrummet. De har lagt en tjock 
madrass på golvet och kuddar hänger på väggen som ryggstöd. Här sitter barnen ofta då de 
själva läser böcker. 
 
När Carolina läser för barnen sitter hon i soffan i matrummet och har barnen runt sig. Vissa 
barn drar fram stolar och sitter mittemot soffan. Hon håller då boken platt i knät så att alla kan 
se bilderna. Hon påstår att det är sällan hon måste visa runt bilderna. Carolina tycker att det 
fungerar bra att sitta där och läsa, men samtidigt kan hon i tankarna se en annan form av 
läsplats, eftersom det är ett genomgångsrum. De gånger hon är ensam personal på 
avdelningen och sitter och läser finns hon ju mitt på avdelningen och blir då självklart 
avbruten, men hon tycker att det fungerar. 
 
Vid spontanläsning händer det att Diana sitter antingen i soffan i det ena lekrummet eller i en 
vrå i det lite större lekrummet. Hon upplever miljön som stökig då det ofta händer en massa 
saker runt omkring. Diana upplever det jobbigt att behöva läsa en bok samtidigt som hon har 
kontroll över vad de andra barnen gör. Då känner hon sig inte närvarande i boken, men 
samtidigt vill hon inte säga nej till läsningen. Hon försöker att hitta en lugn vrå då det går. 
 
På Emmas avdelning sitter de i soffan i matrummet när de läser. Hon tycker egentligen inte att 
det är riktigt bra eftersom det finns mycket som stör runt omkring. Men hon betonar samtidigt 
att det inte fungerar med ett speciellt rum att gå in i, för då blir läsningen aldrig av. Därför är 
det bättre att sitta i soffan så att läsningen blir av. De försöker dela upp ansvaret så att den 
som läser får läsa ostört medan den andre personalen får svara i telefon och hjälpa de andra 
barnen. Barnen sitter oftast i soffan då de läser själva. 
 
Filippas avdelning har soffa och böcker i de två stora rummen, men oftast sitter Filippa och 
läser i matrummet.  Visst känner hon att hon blir avbruten, både av telefonen och föräldrar 
och barn, men det är så det ser ut. Hon påpekar att det är bättre att läsa under lite stökiga 
former än att inte läsa alls. 
 

Kommer barnen och vill att jag ska läsa en bok, så tar dom till sig den även då jag säger till att jag 
kommer tillbaks, ska bara svara i telefonen. Sedan är det kanske andra barn som vill mig något och 
är det då inte jätteviktigt får de vänta tills jag har läst klart. 

 
Filippa anser att det inte får vara endast denna form av läsning, utan det måste förekomma 
läsning under lugna former också. Dessa båda former kompletterar varandra. 
 
5.4.3 Förekommer det regler vid läsningen? 
 
Annie betonar vikten av att alla barnen ska sitta bra och få alla att trivas. Visst förekommer 
det att något barn får gå ut till slut, men detta föregås alltid av en diskussion där hon försöker 
få barnet att inse att det är bättre att gå ut om det inte orkar lyssna. Vissa barn trissar lätt upp 
varandra och då är det bättre att dessa barn sitter en bit ifrån varandra. Annie vill också att 
barnen hänger med då hon visar bilderna. Hon betonar också vikten av att inte störa de andra, 
för hon tycker att varje barn har rätt att få sin upplevelse av boken. Hon anser också att barnen 
lär sig snabbt vilka regler de vuxna har. 
 
Annie skulle önska att barnen hanterade böckerna med större försiktighet. Även om hon till 
exempel visar att hon lägger tillbaka böckerna på hyllan så kan hon hitta böcker liggande på 
golvet och ingen som bryr sig, om hon inte säger till dem. Detta tycker hon är synd. 
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Berit vill att barnen ska vara tysta och inte ligga och peta på någon när hon har den planerade 
läsningen. Hon säger också att barnen gärna tar fram många böcker men är dåliga på att sätta 
tillbaka dem igen. 
 
Carolina nämner inga speciella regler för läsningen. Barnen får komma och gå som de vill, 
men oftast gör de inte det, utan de sitter ofta med en hög böcker som de vill att hon ska läsa. 
Hon vill dock inte ha några barn i knät då hon läser, eftersom hon har dålig erfarenhet av det. 
När det gäller bokhanteringen bland barnen på hennes avdelning, säger hon att det aldrig 
ligger en bok på golvet. Detta tror hon beror dels på att de inte har de yngsta barnen dels 
handlar det om hur de vuxna gör och står för, vilka signaler de sänder till barnen. 
 
I sagogrottan har de regler. Därinne får de inte störas på något vis. Dörren är stängd, 
persiennerna är nerfällda och inte ens telefonen får störa. Denna aktivitet förläggs så hela 
arbetslaget finns på plats och kan serva. 
 
Diana pratar om problemet med små barn som tuggar sönder böckerna, då de står nere i 
barnhöjd. Hon påtalar för barnen att de ska värna om böckerna och se till så att inte någon 
kommer och tar dem när de sitter och läser. Hon vill inte att böckerna blir som vilken leksak 
som helst. Hon betonar att det är viktigt att de vuxna poängterar för barnen om att vara rädd 
om böckerna. 
 
Emma berättar att när de sitter under sitt moskitnät vill de inte bli störda och det blir de oftast 
inte heller. Alla som ser att de sitter där, vet att de inte ska störa. Om det är telefon till dem 
går en av personalen ut. 
 
Emma säger att de hela tiden får övervaka barnen när de hanterar böckerna. Om de vuxna 
säger till barnen så säger sedan barnen till varandra också. Emma påtalar för barnen att böcker 
är en värdehandling och om att vara rädd om böckerna. Ser sedan barnen att någon river i 
böckerna kommer de ofta till de vuxna och säger till. 
 
Filippa pratar om ritualer kring läsningen, att hon väljer ibland placering på barnen i 
sagohavet. Regeln vid sagohavet är att det ska vara ett lugnt rum. Barnen ska inte springa runt 
och tjoa bland kuddarna utan de ska sätta sig ner i lugn och ro. Barnen sätter oftast tillbaka 
boken i hyllan efter läsningen, men det händer ibland att det ligger böcker på golvet. 
 
5.4.4 Sammanfattning 
 
Flertalet respondenter har inrett någon form av läshörna som används antingen vid den 
organiserade eller spontana läsningen. Läshörnan har någon form av mysfaktor eller 
stämningsskapande material. Vid den spontana läsningen uppger samtliga respondenter att de 
oftast sitter i soffan då de läser och att miljön där inte alltid är så lugn och tyst som de kan 
önska. Problemet med detta är kopplat till att de oftast måste stå till de andra barnens 
förfogande samtidigt som de läser. De flesta av respondenterna anser att det är bättre att läsa 
under dessa förutsättningar än att inte läsa alls. 
 
De regler som förekommer vid läsning återfinns vid den organiserade läsningen. Dessa regler 
är lugn och ro, inte störa någon annan och ingen utifrån får störa läsningen. När det kommer 
till bokhanteringen betonar samtliga respondenter vikten av att handskas väl med böckerna 
och att ställa tillbaka dem i hyllan. 
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 Läsmiljö 
 
 
  
 Organiserad läsning Spontan läsning  Regler vid läsning 
 Positivt Positivt Alla ska trivas 
 Närhet Bra uppsikt Inte störa de andra 
 Avskildhet Närhet till böcker Tystnad 
 Avskärmat Läsningen blir av Inte bli störd utifrån 
   Vara rädda om böckerna 
 Negativt Negativt Inte springa runt 
 Saknar mysfaktor För många barn i rummet Sätta tillbaka böcker  
 Stör varandra Inte avskilt  i hyllan 
 Många nya småbarn Genomgångsrum 
 Oanvänt rum Stökigt runt omkring 
  Blir avbruten 
 
Figur 4. Läsmiljö. Sammanfattning av de åsikter som framkommit kring läsmiljön och regler kring böcker och 
läsning. 
 
I figuren ovan finns en sammanställning av vad mina respondenter anser vara positivt och 
negativt med läsmiljön. Eftersom de sitter på olika ställen beroende av om det är en 
organiserad eller spontan lässtund, har jag valt att skilja dessa åt. En skillnad här är att vid den 
organiserade lässtunden är avskildhet något önskvärt medan bra uppsikt över barngruppen 
krävs när de läser spontant för barnen.  
 
5.5 Reaktion - Samtal kring böckerna 
 
Jag kommer här att dela upp svaren i två områden. Den ena  är avbrott för kommentarer under 
läsningen samt eftersnack och den andra är fördjupat arbete med böcker. 
 
5.5.1 Avbrott för kommentarer och samtal 
 
Annie säger att hon vid den planerade läsningen läser på ett sätt som inte inbjuder till mycket 
avbrott, för att få det att hänga ihop. Men hon påpekar att det beror på vilken bok hon läser. 
De flesta böcker innehåller inte så svåra ord. Hon försöker att först läsa boken och sedan prata 
om den efteråt. Ibland tycker hon att hon har valt en bok med ett ämne som skulle kunna ge 
barnen något att prata kring. Hon ger exempel på en bok om rädsla för mörker, då hon hade 
förväntat sig ett samtal efteråt, men detta rann ut i sanden eftersom ingen av barnen sade sig 
vara rädda för någonting. Hon försökte koppla samtalet till sin egen rädsla som barn, men inte 
heller detta gav någon utdelning. Hon funderar på detta och frågar sig om hon kanske väljer 
fel böcker, men avslutar med att inse att barnen brukar vara intresserade då hon läser. 
 
Berit tycker inte att det händer ofta att barnen avbryter henne. Men då det händer, försöker 
hon förklara om det är nåt ord eller något de inte förstår. Blir det för många avbrott så orkar 
hon inte. Ibland frågar Berit barnen vad det hon precis har läst betyder, och då visar det sig att 
flera barn inte har förstått trots att de inte avbrutit och frågat. 
 
Om det blir eftersnack kommer det oftast från barnen. De vill berätta något kring boken, något 
som har intresserat dem och då stannar de upp och pratar kring detta. Vissa böcker kan Berit 
förutspå ska komma att väcka tankar, men samtal kring böckerna väcks alltid spontant av 
barnen. Berit anser att det blir mer avbrott och diskussioner när hon läser spontant än vid den 
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planerade läsningen. Detta kan bero på att barnantalet är mer begränsat. Hon tror inte barnen 
så gärna avbryter om det är många som lyssnar. 
 
Carolina tycker inte det gör någonting om barnen avbryter. Hon inbjuder till avbrott då barnen 
till exempel kan böckerna utantill. De får gärna fylla i texten. Ibland säger de halva meningar 
och det tycker Carolina är roligt. Allra bäst tycker hon om böcker med uteslutet rim som ger 
barnen möjlighet att delta aktivt. Vissa böcker inbjuder till mer prat, vissa böcker med mycket 
text i berättar Carolina handlingen istället för att läsa och hon upplever att det inbjuder till 
avbrott och kommentarer. Hon poängterar dessa samtal, att det är väl så viktigt att få igång 
samtal som att sitta och lyssna på en text rakt av. 
 
Diana anser att det beror på vilken bok de läser om barnen avbryter eller ej. Hon ger exempel 
på boken Var är min mamma? där barnen kunde gå in och berätta vad som skulle hända. Hon 
säger att det blir många avbrott med de små barnen, då de får prata kring det som finns i 
boken. Även efteråt berättar och skrattar de. 
 
Emma berättar om hur barnen gärna vill bläddra vidare snabbt och titta på något speciellt i 
boken, eller bläddra tillbaka och titta på något, flera gånger. De sitter ofta och tittar i böckerna 
och pratar kring dem. Vet Emma att en annan personal precis har läst en bok och barnet 
kommer till henne med samma bok så föreslår hon att barnet får berätta för henne. Hon 
upplever att det rätt ofta blir en dialog om böckerna. De yngre barnen får räkna upp allt de ser 
och de lite äldre kan få frågor som "vad kan man äta på denna sidan?". 
 
Filippa tycker att barnen avbryter henne ofta vid den spontana läsningen och att så ska det 
vara. Hon menar att man ska ha en relation till det man läser. Det beror på vilken bok hon 
läser om det blir några kommentarer efteråt. När hon började med läsningen i sagohavet, 
avslutade hon ofta det med frågan "Vad tyckte ni om boken?". Detta gav bara ett kort svar, 
som bra eller dålig. Hon har själv reflekterat över detta och kommit fram till att på den frågan 
finns nog bara ett givet svar, antingen bra eller dåligt. Men när hon en gång läste en bok om 
en pojke som passar sin lillasyster som inte vill äta, gav denna bok många spontana 
kommentarer, eftersom barnen kunde relatera till sig själv om vilken mat de inte tycker om. 
Så Filippa anser att det beror helt på vilken bok hon läser och hon tycker det är lite svårt att 
veta vilken reaktion boken ger efteråt. Det är inte alltid reaktionen blir sådan hon har förväntat 
sig innan lässtunden. Filippa märker också skillnad på äldre och yngre barn. De äldre barnen 
sitter ofta tysta och är koncentrerade med stora ögon. Hon kan avläsa deras reaktioner i 
ansiktena. 
 
5.5.2 Fördjupning i arbetet med böcker 
 
Berit berättar att de har haft speciella böcker som utgångspunkt för temaarbetet. Detta tycker 
hon har varit jätteroligt. Dessa sagor har barnen lärt sig väldigt bra, och kommer ihåg dem 
långt efteråt. De började med att läsa boken och sedan har de utgått från den. De har byggt 
upp landskap av boken, med figurer. De har försökt göra de saker som återfinns i boken. En 
gång försökte de spela teater, dramatisera boken. De hade ganska små barn, och det gick bra. 
De har också gjort flanellografsagor av böckerna. Flanellografsagor är stora bilder som sätts 
upp på en filttavla. 
 
Carolina beskriver sina kort med ramsor som de har gjort denna terminen då de har språket 
som prioriterat mål. De har skrivit ramsor och klistrat dit bilder som symboliserar innehållet i 
ramsorna och sedan laminerat dessa. Dessa kort har gjort att barnen kan flera ramsor utantill 
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och de skapar samtalsämne vid matbordet. I temaarbetet har Carolina använt många 
faktaböcker om dinosaurier. Hon tycker att det finns så fina faktaböcker och använder dessa 
flitigt. De har byggt upp ett dinosaurielandskap som barnen får leka med. Bilderna i 
faktaböckerna har inspirerat och givit mycket att samtala kring. 
 
Diana använder sagopåsar eller lådor med saker som hänvisar till en bok eller en sång. Detta 
använder de i samlingen. Hon berättar att just nu har de många barn som är intresserade av 
Pippi och då har de samlat saker som passar till Pippi i lådan, flanellografsagor, sånger och 
böcker om Pippi. De försöker väva samman allt. 
 
Emma har också sagopåsar av vissa böcker. I sagopåsen har hon samlat grejer som hör ihop 
med bokens handling, dockor och rekvisita i miniatyr, och med dessa agerar hon samtidigt 
som hon läser eller berättar boken. Detta påpekar hon är extra bra för de barn som har lite 
svårt att hänga med i språket. Sedan har Emma många burkar och lådor med olika figurer i. 
Dessa figurer härstammar oftast från sånger, till exempel finns snigeln, grodan Karl Oskar, 
katterna som satt på ett tak. Utifrån dessa figurer växer sedan berättelser fram. Dessa 
berättelser skapas i dialog med barnen. All personal och alla barn är engagerade i dessa 
berättelser, där hela tiden nya saker händer. Figurerna flyttar ihop och isär, hälsar på varandra. 
Emma menar att barnens språk och begreppsutveckling stimuleras bra på detta sätt. Hon 
väljer att träna begrepp såsom mjukt och hårt och prepositioner med hjälp av dessa figurer. 
 
Filippa berättar att de har gjort kasperdockor på enkelt sätt av barnens favoritböcker. De har 
ritat, målat, laminerat och klistrat på en pinne alla figurerna från boken och sedan kan barnen 
spela teater för varandra. Detta har varit populärt och de klarar det mycket bra. 
 
5.5.3 Sammanfattning 
 
Det skiljer en del när det gäller att göra avbrott i läsningen. I den organiserade läsningen kan 
det vara svårt att få igång något samtal. Om barnen kommenterar boken så sker detta ofta 
spontant. Det är beroende av vilken bok de läser om det blir avbrott eller kommentarer. Det 
visar sig  i respondenternas berättelser att det förekommer mer avbrott vid den spontana 
läsningen. Detta förklaras bero på färre antal barn och närheten till barnen. 
 
  Samtal kring böcker 
 
 
 
 Avbrott och  Andra sätt att jobba 
 kommentarer  utifrån böcker 
 Försöker inbjuda till samtal efteråt  Bok som tema 
 Eftersnack kommer oftast spontant  Flanellografsagor 
 från barnen  Dramatisering 
 Vissa  böcker väcker fler tankar  Landskapsbygge 
 Mer avbrott vid spontanläsning  Sånger 
 Barnen fyller i texten  Sagopåsar 
 Får igång ett samtal  Kasperdockor 
 Bläddrar till speciella sidor 
 Föra dialog om bilderna 
 Reaktionerna syns i barnens ansikten 
 
Figur 5. Samtal kring böcker. Sammanfattning av de synpunkter som framkommit kring avbrott under läsningen, 
försök till samtal kring böcker samt fördjupat arbete kring böcker. 
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Med figuren ovan vill jag visa på de sätt mina respondenter arbetar med boken utöver 
högläsningen. Jag har också gjort en sammanställning av hur mina respondenter beskrev 
avbrott och kommentarer vid högläsningen. Mina respondenter ser samtal som betydelsefulla 
och lyckas ofta få igång samtal kring bilderna i böckerna. 
 
 

6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel ska jag med hjälp av den teori jag valt samt den litteratur jag läst, tolka de 
intervjuer jag gjort. Jag ger också uttryck för egna åsikter, tankar och funderingar när det 
gäller det insamlade materialet. 
 
6.1 Hur kan läsningen på förskolorna bedrivas? 
 
6.1.1 Att välja  
 
Enligt Chambers startar läshjulet med ett val av bok, vilket är ytterst viktig för utvecklingen 
av läsningen. För att kunna göra ett bra val krävs ett rikt utbud av olika sorters böcker. Den 
som väljer böcker har makten i sin hand och att låta barnens smak få komma fram ibland gör 
att barnen blir välvilligt och positivt inställda till samtal. Jag tycker mig se en medvetenhet 
bland mina respondenter då de lånar böcker, en vilja att erbjuda barnen ett brett utbud av 
böcker 
 
När respondenterna väljer böcker för att låna, på bokbussen eller på biblioteket identifierar jag 
en mängd olika kriterier. Det är framförallt barngruppens sammansättning och intressen som 
styr bokvalen. Samtliga respondenter nämner variation i svårighetsgraden och innehållet som 
betydelsefullt. De flesta säger sig låna några enklare böcker och några med lite mer text i. 
Oftast utgår de ifrån vad de tror kan intressera barnen, detta visar sig speciellt då de väljer 
faktaböcker. 
 
Respondenterna lånar böcker till olika användningsområden. De lånar böcker lämpade till den 
spontana läsningen, till den organiserade läsningen samt till aktuella teman. Flertalet 
respondenter nämner särskilt användningen av faktaböcker, där det framförallt verkar vara 
bilderna som används. Dessa tycks väcka intresse, inspiration och samtal hos barnen. En av 
respondenterna saknar dock ibland tid att undersöka de faktaböcker hon lånar och på grund av 
detta presenteras inte alltid böckerna för barnen. 
 
Att hitta nya böcker verkar stå högt på önskelistan hos mina respondenter. I detta 
sammanhang kan det vara intressant att uppmärksamma Boksnurrans presentation av nya 
böcker för dess deltagare. Projektledaren upptäckte en bristande kunskap om den nyare 
barnboksutgivningen och lade därför ner en del tid till att presentera nya böcker. Det är troligt 
att mina respondenter på grund av deltagande i Boksnurran fått upp ögonen för alla nya 
böcker som ges ut. Flertalet respondenter tar sig tid att bläddra lite extra i nya böcker och 
vågar ta med dem till förskolan för att prova dem bland barnen. Att det finns en okunskap om 
nyare böcker bland förskolepersonal ser jag även i Asplund Carlssons och Kårelands 
undersökningar, som båda saknade representation av nyboksutgivningen på undersökta 
förskolor. 
 
En viss del av de lånade böckerna viks åt barnens favoriter och andra böcker skrivna av 
samma författare. Några av respondenterna påpekar att böckerna måste vara tilltalande, då de 
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tror att det är av betydelse för hur de läser boken. Två av respondenterna berättade att de 
gärna lånar så kallade klassiker för att barnen ska kunna koppla originalet till det de ser på TV 
och video. Detta anser jag borde kunna vara en utgångspunkt för ett samtal, att försöka finna 
likheter och skillnader mellan bok och film och om varför det är så. Om så är fallet 
framkommer tyvärr inte i mina intervjuer. 
 
Det är endast en av respondenterna som låter barnen följa med till biblioteket och själva välja 
bland böckerna. Hon motiverar dessa besök med hur viktigt hon tycker det är att barnen 
bekantar sig med biblioteket och att de själva får välja vilka böcker som ska lånas. Det är en 
brist att de övriga respondenternas förskolebarn inte ges möjlighet att besöka biblioteket och 
få möjlighet att välja bland detta breda utbud av böcker som finns där. Jag tolkar det som en 
effekt på senare tiders besparingar inom förskolevärlden, då mina respondenter förklarar 
uteblivna biblioteksbesök med att det kostar mycket att åka dit samt att det är en 
säkerhetsfråga att åka med en stor barngrupp. Det är positivt att bokbussen stannar i 
förskolornas närhet och bidrar till ökad tillgång på böcker på förskolorna. Jordansson påpekar 
att vuxna inte bör sätta gränser för vad barnen klarar av att läsa och att barnen bör ges 
möjlighet att få prova olika sorters böcker. Att då välja bort biblioteksbesök anser jag 
begränsa utbudet av böcker för barnen. Det är trots allt hoppfullt att mina respondenter tycks 
ha en vilja att erbjuda en variation av böcker, genom att välja utifrån en mängd kriterier som 
jag tidigare har redovisat. 
 
När jag ser på hur valet av bok sker vid det enskilda lästillfället, finns det en skillnad mellan 
organiserad och spontan läsning. Vid den spontana läsningen varierar det vem som väljer bok. 
Många gånger är det barnen som väljer och oftast har de en bestämd uppfattning om vilken 
bok de vill höra eller läsa. Några medvetna val av böcker från de vuxnas sida framkommer 
inte av mina intervjusvar. I den organiserade lässtunden verkar det vara den vuxne som väljer 
böcker. Här förekommer det att den vuxne har en tanke med valet. Att fånga ett aktuellt ämne 
eller presentera böcker som är nya för barnen. Detta är förenligt med Chambers tankar om att 
högläsning bidrar till att många barn får höra texter som de aldrig annars skulle komma i 
kontakt med. Denna medvetenhet bland mina respondenter vid val av bok till den 
organiserade läsningen anser jag tyda på att respondenterna ser läsningen som betydelsefull 
och värt att lägga ner planering på. 
 
Enligt Chambers har det betydelse för läslusten hur böckerna exponeras och presenteras för 
läsaren. Det är viktigt att barnen får möjlighet att självständigt välja och då bör böckerna finns 
tillgängliga för dem. Rådberg tar upp placeringen av böcker på biblioteket i sin 
magisteruppsats och visar på vilken betydelse skyltningen av böcker har för att barnen ska 
hitta de olika sorters böcker som finns. Hos samtliga respondenter finns en medvetenhet om 
betydelsen av placeringen av böckerna. Samtliga respondenter har böckerna placerade i 
samband med en läsplats och alla utom en har böckerna i barnens nivå. Det framkommer 
också att respondenterna vill ställa böckerna på ett inbjudande sätt, helst så att böckernas 
framsidor exponeras. En del har lyckats, andra funderar över lösningar. Några poängterar 
fördelar med att ha böcker på flera ställen, för att underlätta spontanläsningen. Detta kan vi 
jämföra med Kostets undersökning om böcker på daghem där det var ovanligt att böckerna på 
1-3 årsavdelningarna fanns i barnens höjd. Intressant att se, tycker jag, är att flera 
respondenter har upptäckt fördelen med att exponera böckernas framsidor. Jag ser också en 
villighet bland de intervjuade till förändring av miljön utifrån vad som fungerar i 
barngruppen. 
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6.1.2 Att läsa  
 
Högläsning bidrar, som jag redovisat under litteraturavsnittet, bland annat till en gynnsam 
språkutveckling, ökad förståelse för hur berättelser är uppbyggda och ger en allmänbildning 
som underlättar inlärningen av andra ämnen i skolan. Det har också framkommit att det 
passiva ordförrådet utökas av högläsning och Vygotskij förklarar hur skriftspråket kräver att 
man använder betydligt fler ord för att uttrycka en tanke än när man talar.  
 
Chambers påtalar att man måste avsätta tid för läsning när man låtit barnen välja en bok. På 
förskolan ägnar man sig åt många olika aktiviteter och därför är det viktigt att regelbundet 
avsätta tid till läsning. Avsätter man lästid visar man på hur viktig läsningen är. 
 
Bland mina respondenter varierar det kraftigt när det gäller organiserad lästid. Hos två av 
respondenterna förekommer det organiserad läsning varje dag, medan hos några andra en till 
ett par gånger i veckan. En av respondenterna berättar att de inte har någon organiserad 
läsning på hennes avdelning. Detta beror på det stora antalet barn. Dock berättas här sagor 
muntligt under organiserad form cirka en gång i månaden. Den organiserade läsningen verkar 
vara en lugn aktivitet, då de helst inte vill bli störda. De respondenter som har daglig lä sstund 
läser oftast två böcker som väljs av den vuxne som ibland har ett syfte med böckerna. Denna 
lässtund förekommer efter lunch. En annan av respondenterna anser det viktigt att hitta böcker 
som är nya för barnen när hon läser organiserat. Helst läser hon böckerna innan så hon känner 
till dem väl. Min uppfattning är att för att kunna läsa med inlevelse bör jag ha läst boken 
innan, så jag vet var jag ska lägga betoningen. Detta beskriver också Svensson då hon ger tips 
inför högläsningen. Vissa använder sagopåsar i anslutning till den organiserade läsningen, 
vilket ökar upplevelsen för de yngre barnen. 
 
Den spontana läsningen förekommer oftast precis som i Kostets undersökning, när barnantalet 
är något färre. Detta blir tidigt på morgonen eller på eftermiddagen. Troligen har detta sin 
förklaring i att när alla barnen är i förskolan kan det vara svårt att finna en lugn vrå och att 
andra aktiviteter dominerar. Vill det sig illa, kan det bli så att vissa barn blir utan läsning på 
grund av detta. 
 
En av respondenterna betonar vikten av att låta barnen först komma igång med leken innan 
hon kan sätta sig och läsa. Två respondenter uttrycker behov av lugn och ro medan de läser, 
andra accepterar ett visst mått av avbrott under läsningen. De flesta respondenter försöker 
utnyttja de lugna stunderna till läsning. Dessa är på morgonen då barnen kommer till 
förskolan och efter vilan på eftermiddagen. De försöker också utnyttja tillfällen till läsning då 
barnen ber om det. En av respondenterna berättar om barnens knep att få personalen att 
prioritera läsningen. Om barnen är osäkra på om personalen vill läsa just då, väljer de 
personalens favoritbok. 
 
Samtliga respondenter beskriver barnen som bokintresserade, och att barnen gärna sitter och 
läser själva, tillsammans med någon kamrat eller läser för de yngre kamraterna. På frågan om 
hur ofta de läser för barnen, säger några respondenter att de läser någon gång varje dag, för 4-
7 barn, men de kan inte säga att alla barn får höra en bok varje dag. Detta kan jämföras med 
Chambers åsikt om att alla barn bör regelbundet få tid till läsning.  
 
Personalen utnyttjar ofta spontanläsningen till att fånga upp de barn som inte funnit något att 
leka med. De anser också att det är lätt att samla barnen kring en bok. Detta anser jag visar på 
en av bokens roller, nämligen som pedagogiskt verktyg. Det varierar som sagt med den 
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regelbundna organiserade läsningen, men samtliga respondenter verkar mer eller mindre 
medvetet utnyttja böcker och läsning i den dagliga verksamheten. Tyvärr kan en del 
respondenter inte garantera att alla barn får högläsning regelbundet. 
 
 
 
6.2 Hur är läsmiljön på förskolorna utformad? 
 
Chambers menar att det är viktigt med en miljö som uppmuntrar läsandet. Om man ordnar 
speciella läsplatser signalerar de vuxna att läsandet är av värde. Likaså bör böcker förknippas 
med något positivt tycker Hesslind som nämner bland annat bekväma läshörnor med böcker 
som presenteras med framsidorna. När mina respondenter deltog i Boksnurran fick de tips på 
hur de med enkla medel kan skapa stämning i läshörnor. Att respondenterna har anammat 
detta framkommer i mina intervjusvar. Samtliga berättar antingen om hur de har förändrat 
miljön och försökt skapa mysiga läshörnor eller hur de funderar på att ordna det. 
 
De flesta respondenter som har någon form av organiserad läsning, har ordnat läs- eller 
sagohörna. Kriterier för denna har varit närhet till barnen, någon form av belysning till 
exempel levande ljus, mjuka madrasser, tyger och saker som skapar stämning. De verkar 
prova sig fram hos barnen, så att miljön fungerar som den är tänkt. Respondenterna anser att 
läshörnan bör placeras på ett ostört ställe, vilket överrensstämmer med Chambers beskrivning 
av läshörnan. 
 
Läshörnan för den organiserade läsningen används inte till den spontana läsningen. 
Undantaget är när barnen själva sätter sig och läser, vilket förekommer på någon avdelning. 
Samtliga respondenter har en soffa placerad i ett av de större lekrummen. Här intill finns även 
böckerna placerade. Varför de väljer att sitta här och läsa menar de är att samtidigt som de 
läser måste de ha överblick över vad som händer runt omkring. Det är sällan de kan sitta ner 
och bara ägna sig åt läsningen. Finns det fler personal på avdelningen prioriterar de läsningen 
och låter den övriga personalen hjälpa de andra barnen. Att personalen sällan kan läsa ostört 
utan måste ha uppsikt över de andra barnen medan de läser kan vara en förklaring till varför 
de inte använder läshörnorna vid den spontana läsningen, läshörnorna ligger ju på ett ostört 
ställe. 
 
En av respondenterna har två soffor och böcker placerade vid båda, men hon upplever att det 
oftast blir läsning i det rum där hon har mest översikt i. Hon berättar också om ett speciellt 
läsrum de tidigare har haft men som inte alls utnyttjades till spontanläsningen. Samma 
erfarenhet har en annan av respondenterna. En annan av mina respondenter uttrycker 
önskemål om att ordna en läsvrå i varje rum. Hon ser fördelar med att ha böcker på flera 
ställen. 
 
När respondenterna läser sitter de alltså oftast i soffan med barnen bredvid sig eller på stolar 
framför sig. Barnen sitter då så att de kan se bilderna samtidigt som den vuxne läser texten. 
Söderbergh påtalar vikten av att små barn bör sitta så att de ser både text och bild. Nackdelen 
med denna läsmiljö är att sitta där det hela tiden händer saker runt omkring. Men flera av 
respondenterna är överens om att det går bra, och att det viktiga är att läsningen blir av. Skulle 
de behöva gå undan varje gång nåt barn vill höra en bok, hade de fått säga nej betydligt oftare. 
Därför accepterar mina respondenter att läsa i mer eller mindre oroliga miljöer. Barnen tycks  
tolerera en viss mängd avbrott i läsningen. En av respondenterna poängterade dock att det 
även bör förekomma läsning under lugnare former. Att respondenterna prioriterar läsningen 
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trots miljöproblem ser jag som positivt. Svensson säger att det är viktigt att läsa flera 
barnböcker dagligen i förskolan. Det ger barn som inte hemma får böcker lästa för sig en 
chans att komma i kontakt med det skrivna språket, och med den glädje, sorg, spänning och 
fantasi som berättelser förmedlar. 
 
Att ha regler vid läsningen verkade vara lite kontroversiellt hos några av mina respondenter. 
Men efter en stunds samtal kunde jag identifiera vissa arrangemang som regler. Regler kring 
den organiserade läsningen kretsar kring läsro, att det ska vara lugnt, barnen ska sitta bra och 
ingen får störa någon annan. Därför organiserar flera av respondenterna placeringen av 
barnens sittplatser. De vill helst inte bli störda utifrån vid den organiserade läsningen. Detta 
överrensstämmer med Chambers enkla regler för läsro. Vid den spontana läsningen 
framkommer inga regler. 
 
När det gäller bokhanteringen betonar flera att de vill förmedla värdet av böcker och vikten av 
att de vuxna är förebilder och uppmärksammar hanteringen av böckerna. 
 
6.3 Reaktion - Samtal kring böcker 
 
6.3.1 Kommentarer och samtal 
 
Chambers menar att alla reagerar på något sätt på det som de läser. Det kan vara att vilja läsa 
mer, som när ett litet barn ber om att få en bok läst för sig eller att få tala om det lästa. 
Högläsning väcker tankar hos barnen, tankar som Vygotskij beskriver som oändligt mycket 
mer än det enskilda ordet. Att överföra tänkandet till det yttre språket är komplicerat och här 
fyller boksamtalen en funktion, det vill säga att sätta ord på sina tankar. Att ges möjlighet att 
uttrycka sina tankar och funderingar kring det lästa bidrar också till förtydligande och därmed 
också till utveckling av begreppen. Högläsning är en form av upplevelse, och ju fler 
upplevelser vi har desto mer har vi att samtala om. Som Vygotskij säger, omfattar 
begreppsutvecklingen modet att våga tala, ha något att tala om och att äga språket.  
 
Flertalet respondenter berättar om hur barnen ber om att få böcker lästa för sig, och att barnen 
är läsintresserade. Detta intresse anser jag borde utnyttjas för att få till stånd fler boksamtal.  
Läroplan för förskolan säger att varje barn bör utveckla sin förmåga att lyssna, berätta och 
reflektera samt tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya 
sätt att förstå sin omvärld.  
 
Att låta barnen avbryta under läsningen skiljer sig åt när det gäller organiserad och spontan 
läsning. I den organiserade läsningen är fler barn samlade och det har ofta skapats stämning 
och därför inbjuds det inte till så många avbrott. Däremot under den spontana läsningen görs 
det avbrott för frågor och för ifyllande av text. Barnen verkar kunna och vilja fylla i texten när 
den är välkänd för dem. En av respondenterna berättar att hon ibland stannar upp i texten och 
frågar barnen vad som menas. Vissa barn har ingen aning medan andra kan berätta. 
 
När det uppstår samtal om en bok i den organiserade läsningen verkar det oftast starta hos 
barnen. Barnen  kommenterar spontant något i innehållet och den vuxne följer upp det. Detta 
kan ge ökat intresse för böcker och läsning enligt Chambers. Några av respondenterna 
påpekar att det inte alltid blir den reaktion på boken som de trott när de valde den. Enligt 
Svensson är det nyttigt för den vuxne att upptäcka att barnen inte alltid uppfattar en text på 
samma sätt som den vuxna. En respondent ger exempel på hur hon försökte få igång ett 
samtal utifrån bokens handling, men misslyckades. En annan respondent har funderat över 
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vilka frågor hon ställer till barnen efter läsningen. Hon har konstaterat att vissa frågor inte 
inbjuder till samtal. Det visar sig inte vara så lätt att få igång ett samtal. Chambers menar att 
det ställer stora krav på ledaren för att få igång ett boksamtal. Intressant här i min studie är att 
en av respondenterna har börjat fundera på betydelsen av vilka frågor och hur de ställs. 
Utöver hur frågorna framställs, kan det vara av betydelse för samtalets utgång att det är den 
vuxne som väljer böcker till den organiserade läsningen. Chambers påpekar vikten av att 
tillgodose barnens smak då man väljer bok, för att öka barnens intresse till samtal. I mina 
intervjusvar visar det sig oftast vara den vuxne som väljer bok till den organiserade läsningen. 
Detta anser jag vara en av flera förklaringar till varför samtalet inte kommer igång. Ett annat 
skäl kan vara tidpunkten för läsningen. Två av mina respondenter har organiserad läsning som 
vila efter lunch. Detta är en vanligt förekommande tid att läsa på, enligt undersökningar 
gjorda av Kostet och Turborn. Det kan vara en nackdel med detta, speciellt då den vuxne vill 
få igång ett boksamtal. Barnen kan vara trötta vid denna tidpunkt. 
 
En annan sak som har betydelse för hur boksamtalet kan utvecklas, är att bokens handling bör 
ha beröringspunkter med barnens liv. Därför är det av vikt vilken bok man väljer att läsa. 
Enligt Jordansson kan den vuxne erbjuda samtal kring tankar och känslor som dyker upp, och 
dessa samtal kan ge en djupare förståelse för bokens handling och för barnets egen värld. När 
jag tittar på hur mina respondenter har beskrivit boksamtalen, finner jag att flertalet påstår att 
initiativ till samtal oftast kommer från barnen. Jag finner här ett samband med betydelsen av 
om boken kan kopplas till barnens liv och erfarenheter. Barnen tar här initiativet och den 
vuxne bör ta tillfället i akt och starta upp ett boksamtal. Troligen kan dessa stunder skapa en 
grund för fler boksamtal, speciellt om barnen upplever samtalet som fruktsamt. 
 
En respondent menar att den spontana läsningen ofta inbjuder till samtal som hon anser vara 
väl så viktiga som att lyssna på en text rakt upp och ner. Den spontana läsningen ger också 
barnen valmöjlighet att läsa och titta på det som önskas. Att samtala kring bilderna verkar 
vara ett sätt som flera respondenter använder för att bearbeta böckerna och skapa samtal. 
Detta är helt i linje med Vygotskij som betonar hur språket förändras och utvecklas i ett 
socialt sammanhang, som i detta fallet i dialogen kring bilderna.  
 
6.3.2 Fördjupning i arbetet med böcker 
 
Att ha böcker som utgångspunkt till övrigt arbete i förskolan har jag funnit exempel på bland 
mina intervjusvar. Någon har haft en speciell bok som tema under en längre period och på så 
vis har de trängt djupare in i bokens handling. De har bearbetat handlingen genom bland annat 
skapande aktiviteter och dramatisering. Jag är av den uppfattningen att detta arbetssätt kan 
leda till samtal, och därigenom utveckla språket. I samtal vänjer sig nämligen barnen vid den 
utvecklade koden, det vill säga den som används i bland annat skolan. 
 
Faktaböcker används till temaarbetet, där framförallt bilderna skapar intresse, inspiration och 
samtal. Att göra sagopåsar till vissa böcker anser jag ökar intresset för boken och hjälper 
barnen att hänga med i handlingen. Dessa sagopåsar och figurer visar sig sedan kunna 
användas till fortsatta berättelser och samtal. Med utgångspunkt från en av barnens 
favoritböcker har någon respondent gjort pinndockor av figurerna i boken, så att barnen kan 
spela teater för varandra, vilket tränar bland annat språket. Ramskort med text och bild 
inbjuder till inlärning av ramsor och samtal kring dem. Allt detta tolkar jag som exempel på 
en språkstimulerande medvetenhet hos respondenterna. 
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Boktipset, där barnen får presentera sin favoritbok för kamraterna på förskolan, visar exempel 
på läshjulets beståndsdel "reaktion". Att få höra andra berätta om det de har läst stärker 
intresset för läsningen. Och självklart betonar denna aktivitet också bokens betydelse. 
 
I Kostets undersökning om böcker på daghem bearbetades sällan de skönlitterära böckerna 
medvetet, därför tycker jag det är roligt att se flera olika sätt att arbeta vidare med 
skönlitteratur. Här finns en ambition att utnyttja böckerna till vidare arbete. 
 
6.4 Vad kan utvecklas? 
 
Det första problemet jag stöter på i min undersökning rör sig om bokanskaffningen. Bland 
mina intervjusvar fann jag ett stort antal kriterier för bokanskaffningen till förskolorna. Om 
flertalet av dessa kriterier uppfylls anser jag att barnen har ett stort sortiment av olika böcker 
att välja bland. Utbudet blir dock begränsat av att det är, i alla fall utom ett fall, 
respondenterna och deras kollegor som lånar böckerna på biblioteket eller bokbussen. Barnen 
får alltså inte fri tillgång till bibliotekets hela utbud. Detta ser jag som en brist eftersom det 
begränsar både utbudet och barnets erfarenhetsvärld. Att erbjuda barnen biblioteksbesök och 
möjlighet att välja böcker anser jag berikar barnens erfarenheter. Vygotskij påpekar vikten av 
att tillföra erfarenheter och upplevelser av olika slag och läroplanen för förskolan 
uppmärksammar även detta. De flesta respondenterna säger sig låna böcker framförallt på 
Bokbussen, där utbudet redan är begränsat av utrymmesskäl. En av respondenterna uttryckte 
också just detta problem. Varför mina respondenter inte åker till biblioteket med barnen 
förklaras med att det dels är en säkerhetsfråga dels en kostnadsfråga. Det är de stora 
barngrupperna och minskade personaltimmar som är orsaken till bortprioriterade 
biblioteksbesök. Alternativet att som ensam vuxen besöka biblioteket med några få av barnen 
tycks inte utnyttjas. Jag kan inte av mina intervjusvar finna någon orsak till detta. Ett annat 
problem som knyter an till utbudet är avsaknaden av information om nya barnböcker. 
Tydligen når inte informationen ut till förskolorna om vilka böcker som utkommer årligen och 
vilka böcker som biblioteket köper in. Jag är av den uppfattningen att biblioteken genom att 
marknadsföra sina böcker via bokpresentationer, recensioner och informationsträffar, kan 
locka till fler biblioteksbesök och bidra till att nya böcker hittar ut på förskolorna. 
 
Att göra ett bokval är en viktig del av läshjulet, eftersom det är en förutsättning för att skapa 
läsintresse och för att vilja samtala om det man läst. Därför bör även barnens smak få komma 
fram vid val av bok, och detta fann jag i mina intervjuer. I den spontana läsningen är det ofta 
barnen som väljer böcker, medan i den organiserade är det den vuxne som väljer bok. Ibland 
finns det här en tanke bakom bokvalet. En tanke om att fånga ett aktuellt ämne eller att 
försöka hitta böcker som är nya för barnen. Ett problem som dök upp här, är tidsbristen som 
gör att personalen inte alltid har tid att läsa igenom boken innan. Detta kan begränsa på så sätt 
att vissa böcker aldrig blir presenterade för barnen. 
 
När man har gjort ett val, måste det ges tid till läsning, annars får inte läshjulet någon fart. 
Högläsning erbjuder barnet att lyssna till andra människors berättelser, vilket enligt Vygotskij 
möjliggör för barnet att med fantasins hjälp nå utanför sina egna erfarenheter. Med att avsätta 
tid för högläsning visar också de vuxna att de värdesätter böckernas betydelse. Chambers 
betonar vikten av regelbunden lästid i förskolan, där barn och vuxna ägnar sig åt  många olika 
aktiviteter. Den organiserade lästiden varierar mellan de olika respondenterna. Två av de 
intervjuade har organiserad högläsning varje dag, medan andra respondenter har högläsning 
en gång i veckan. En av respondenterna har valt bort denna form av läsning, vilket förklaras 
av att arbetet med stora barngrupper kräver ett annat arbetssätt. Jag anser att förskolan bör ha 
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regelbunden inplanerad tid för högläsning, såsom de har för andra aktiviteter, eftersom det 
framkommer i Läroplan för förskolan att förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Vygotskij visar 
på skillnaden i det talade språket och skriftspråket. För att uttrycka något i text krävs betydligt 
fler ord än vid talspråk, därför anser jag det viktigt att vänja barnen vid att lyssna till 
skriftspråket. 
 
Den spontana läsningen förekommer dagligen, barnen kan välja att läsa och titta i böcker 
under större delen av dagen. Den vuxne läser oftast böcker för barnen på morgonen eller på 
eftermiddagen. De vill helst läsa då barnen är uppdelade och sysselsatta. Av mina intervjusvar 
kan jag utläsa att respondenterna verkar prioritera läsning då barnen ber om det, medan det 
varierar kraftigt mellan dem om att planera in regelbunden lästid. Respondenterna använder 
också läsningen till att fånga upp barn som inte är sysselsatta med något. Vissa respondenter 
kan dock inte säkert säga att alla barn lyssnar på högläsning regelbundet. Att den spontana 
läsningen oftast förekommer på morgonen eller på eftermiddagen kan göra att vissa barn helt 
utestängs från denna läsning, till exempel barn som endast är på förskolan mellan 9 - 13. Att 
helt förlita sig på den spontana läsningen kräver en medvetenhet hos personalen, för att se till 
att alla barn får högläsning kontinuerligt. Här anser jag att en varning bör utfärdas eftersom 
det är lätt hänt att vissa barn faller utanför.  
 
Mina respondenter är medvetna om miljöns betydelse och är benägna att inreda och förändra 
den utifrån barngruppens behov. Samtliga har ett eller annat sätt ordnat läshörnor som 
framförallt används i den organiserade läsningen. Läshörnorna används sällan vid den 
spontana högläsningen, utan respondenterna väljer att sitta i en soffa med överblick på 
avdelningen. De säger att det inte fungerar att sätta sig avskiljt eftersom de samtidigt måste ha 
uppsikt över de andra barnen på avdelningen. Denna plats kan upplevas som ett problem för 
de vissa respondenter, som känner ett större behov av lugn och ro än andra. Vad de flesta av 
mina respondenter har gjort för att läsningen ska bli av, är att vänta tills barngruppen har 
delats upp i olika lekgrupper, eftersom de påtalar att det är svårt att läsa när det är för många 
barn runt omkring. Många avbrott förekommer och kan verka störande, men respondenterna 
accepterar dock detta och menar att barnen är förstående. En av mina respondenter uttrycker 
vikten av att det bör förekomma läsning under lugnare former också och inte bara den 
spontana läsningen.  
 
De yngsta barnen tappar lätt koncentrationen om det är för mycket runt omkring vid 
läsningen. Det framkommer att detta kan organiseras för att underlätta högläsningen. En av 
respondenterna berättar om att de prioriterar läsningen på så sätt att den som läser får i största 
möjliga mån fortsätta att läsa medan de andra vuxna får bistå de andra barnen och sysslorna. 
En annan respondent uttrycker önskemål om att få fler läsplatser i fler rum, vilket hon tror 
bidrar till fler spontana högläsningsstunder. 
 
Nästa steg i läshjulet är en reaktion på det lästa. Några respondenter påtalar att det blir fler 
samtal vid den spontana läsningen än vid den organiserade. Initiativet kommer då nästan alltid 
från barnen. Detta anser jag beror på bland annat att i den spontana läsningen väljer barnen 
böckerna som ska läsas. En av respondenterna betonar vikten av dessa samtal. Hon utnyttjar 
dessa tillfällen därför hon anser de är utvecklande för barnen. Några respondenter använder 
bilderna i böckerna till samtal och att bearbeta redan lästa böcker. Denna form av aktivitet kan 
kopplas till Vygotskij  som menade att kunskap skapas socialt och att språket är ett viktigt 
verktyg. När den mer erfarne vuxne personen sitter och samtalar med barnen kring en bok, 
kan nya begrepp vävas samman med de begrepp som barnet redan förfogar över. 
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Organiserade boksamtal var däremot svårt att identifiera bland mina intervjusvar. Några av 
respondenterna berättar om sina försök att skapa samtal efter den organiserade läsningen. De 
uttrycker svårigheter att få barnen att prata och jag fann en viss reflexion på detta. Mina 
respondenter är medvetna om samtalets betydelse och utnyttjar bilderna i böckerna som 
samtalsunderlag, däremot tycks det vara svårare att föra ett samtal kring en handling i texten. 
Som en uppföljning till Boksnurran vill jag därför föreslå en fördjupning i metoder kring 
boksamtal. 
 
6.5 Slutsatser 
 
I mina intervjusvar har jag funnit en hel del kring hur högläsningen bedrivs på de undersökta 
förskolorna. Jag vill nu sammanfatta de slutsatser jag dragit ur mitt material. 
 
Det är viktigt att alla barn finner en bok som kan tilltalar dem för att skapa ett läsintresse. Ju 
större utbud desto större chans att finna något till alla. Mina respondenter visar på en tydlig 
vilja att erbjuda barnen ett brett utbud av böcker. Detta framkommer när de berättar vad de 
lånar på bokbuss/bibliotek. Ett problem kring detta är att barnen inte själva får låna på 
bokbussen eller biblioteket. De utestängs på så vis från ett större utbud samt går miste om den 
upplevelse det är att besöka ett bibliotek.  
 
Det finns ett intresse för nya böcker bland respondenterna, vilket Boksnurran troligtvis har 
inspirerat till. Jag ser ett behov av fortlöpande information om nyutkomna böcker ute på 
förskolorna och detta bör biblioteket kunna fylla. Genom att erbjuda bokpresentationer och 
informationsträffar samt skicka ut listor över nya böcker skulle dessa nå ut på förskolorna. 
 
Läsmiljön är uppmärksammad på de undersökta förskolorna. Personalen förändrar miljön så 
att den passar barngruppen och läsningen, likaså är böckerna medvetet placerade så att barnen 
lockas till läsning. Jag ser att Boksnurrans idéer har anammats. Tyvärr utnyttjas inte 
läshörnorna vid spontanläsningen, eftersom de ligger lite avskilt.  
 
Planerad lässtund förekommer i varierande grad, men en avdelning har valt bort denna form 
av läsning. Spontan läsning förekommer dagligen och trots att det sker en del avbrott i 
läsningen fungerar det tillfredsställande. Det framkommer åsikter om att placera böcker i flera 
rum kan innebära fler spontana lässtunder. Den spontana läsningen bör kompletteras med 
planerad lästid, då barnen erbjuds högläsning utan störande moment och möjlighet till 
fördjupad diskussion kring boken. Jag anser att den planerade lässtunden garanterar att alla 
barn får lyssna till en bok. Vid spontanläsning är det lätt att vissa barn faller utanför av ett 
eller annat skäl. Avsatt tid för läsning signalerar att de vuxna anser detta viktigt. 
 
Det framkommer att det finns ett bokintresse bland barnen. Barnen sitter gärna och läser för 
varandra, ber någon vuxen att läsa och ibland tar till knep för att få höra en bok - som att välja 
personalens favoritbok. Personalen tycks också prioritera läsningen då barnen ber om det. För 
att underlätta läsningen är det en fördel om den som läser får fortsätta läsa medan övrig 
personal sköter sysslorna runt omkring. 
 
Mina respondenter använder ofta bilder i böckerna till att samtala med barnen om, en 
gynnsam aktivitet för begreppsutveckling och träning i att uttrycka sig. Samtal kring en 
handling i boken startas oftast bland barnen. De respondenter som försökt att få igång ett 
samtal efter en bok, känner att detta är svårt. Här finns ett behov av mer kunskap kring hur ett 
boksamtal initieras och genomförs.  
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Flertalet respondenter beskriver barnen som bokintresserade och det tolkar jag som att 
läshjulet snurrar i de förskolor jag förlagt min studie. Mina respondenter berättar om hur de 
använder böcker i det övriga arbetet, så att böckerna blir en av de pedagogiska verktygen, och 
det tycker jag är positivt. I inledningen till min uppsats visade jag på sviktande utlån och 
försäljning av barnböcker, samt minskad bokläsning på förskolorna. På de förskolor jag 
undersökt finner jag att böcker och läsning mycket väl har sin givna plats bland alla aktiviteter 
som förekommer, men att det går att önska mer. Jag tänker då speciellt på dels regelbundet 
avsatt lästid dels samtal kring böcker. 
 
Avslutningsvis vill jag fästa uppmärksamhet på några saker. För det första är det avsaknaden 
av biblioteksbesök som begränsar utbudet. Vidare är det inte heller alla barn som garanterat 
får läsning regelbundet och slutligen kan jag finna att sättet att bearbeta högläsningen och då 
framförallt boksamtal kan utvecklas. Förslagsvis kan en erfaren litteraturpedagog ge 
handledning i konsten att få igång ett boksamtal. Detta kan ske som någon form av 
uppföljning till Boksnurran. Varför jag anser att förskolan bör utnyttja boksamtal på ett mer 
medvetet sätt grundar jag i den forskning jag tidigare har redovisat. Svensson menar att de 
elever som inte är vana vid den utvecklade koden som används i skolan kan lätt halka efter i 
skolarbetet. Den utvecklade koden, som utmärks av stort ordförråd, fullständiga satser och 
icke situationsbundet sammanhang, anser jag kan utvecklas genom samtal. Vygotskij anser 
det viktigt att vidga barnets erfarenhetsvärld och jag menar att bokläsning vidgar barnens 
värld och ger ett rikt utbud av samtalsämne. Att få möjlighet att diskutera innehållet och sätta 
det i relation till sin värld vänjer barnet sig vid att använda ett språk som inte är bundet till 
situationer som barnet befinner sig i. Detta följer de riktlinjer som Läroplan för förskolan 
sätter upp när det gäller det livslånga lärandet, där språk och lärande hänger ihop och att 
förskolan bör lägga grunden. Därför bör läsningens betydelse för barnets hela utveckling 
lyftas fram i arbetet med mål och utvärdering i förskolan. Jag är av den uppfattningen att får 
förskollärarna upp ögonen för vad böcker och samtal kring dessa kan ge barnen i deras 
utveckling, får läsningen en mer betydelsefull roll i den dagliga verksamheten på förskolan.  
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7 Sammanfattning 
 
I denna uppsats har jag velat undersöka hur man kan arbeta med barns språkutveckling i 
förskolan genom högläsning. Jag har avgränsat mig till att undersöka förskollärare som 
deltagit i Boksnurran. Utifrån detta syfte formulerade jag följande frågeställningar: Hur kan 
läsningen på förskolorna bedrivas, hur har läsmiljön utformats på förskolorna, hur beskriver 
personalen att de samtalar om böckerna med barnen samt vilka problem kan identifieras och 
vad kan utvecklas? 
 
Boksnurran var ett läslustprojekt som arrangerades av Helsingborgs stadsbibliotek, och som 
riktade sig till förskolepersonal. Projektet gick ut på att fortbilda förskolepersonalen i 
bokkunskap och läsglädje. Boksnurran bestod av ett flertal träffar kring olika områden och vid 
varje tillfälle gavs möjlighet att låna nyutgivna barnböcker som sedan diskuterades. Det är 
bland dessa deltagare jag har förlagt min undersökning. 
 
I kapitlet litteraturgenomgång redogör jag för en del av vad som tidigare har skrivits om barns 
språk och läsningens betydelse för språkutvecklingen. Gällande läroplaner för förskola och 
skola grundar sig i Vygotskijs teorier om utveckling och inlärning där språket är ett viktigt 
verktyg. Regeringens kulturpolitik betonar också språkets roll och riksdagen har beslutat om 
statligt stöd till dels inköp av barn- och ungdomslitteratur dels till läs- och skrivfrämjande 
projekt. 
 
Språkforskaren Barbro Eneskär anser att barns passiva ordförråd under förskoleåldern hänger 
samman med läs- och skrivutvecklingen i skolan. Ann-Katrin Svensson  har studerat projektet 
BokNallen i Markaryd och funnit att barn som tidigt fått högläsning visar sig ha ett bättre 
ordförråd och meningsuppbyggnad vid 4 års ålder. Wells undersökningar visar att högläsning 
bidrar till att barn har lättare för att berätta en händelse, beskriva en situation och följa en 
instruktion. Undersökningar om läsvanor i förskolan av Öman, Kostet och Turborn visar att 
läsning på förskolorna oftast förekommer i samband med vila och att det saknas en 
medvetenhet om att bearbeta det lästa. Jordanssons magisteruppsats visar på hur Chambers 
modell av boksamtal kan fungera som gemensamt begrundande av en text och önskar finna ett 
utrymme för dessa samtal efter sagoläsande på bibliotek.  
 
Den teoretiska ramen för min studie utgörs av Vygotskijs teori om tänkande och språk samt 
Chambers tankar kring läsning och läsmiljö. Vygotskij anser att språket är ett betydelsefullt 
verktyg för barnets utveckling och inlärning, och att utvecklingen sker i ett socialt 
sammanhang. Genom att vidga barnens erfarenheter ökar utvecklingsmöjligheterna för 
fantasin och skapar en grogrund för barnets eget skapande. Aidan Chambers har utvecklat en 
modell för hur läsningen kan bedrivas, ett läshjul. Detta läshjul startar med ett val, och när 
man har gjort ett val behöver man lästid och en inspirerande läsmiljö. När man har läst bör 
man ges möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar kring det lästa. Detta samtal kan 
enligt Chambers ge förtydligande av texten samt locka till vidare läsning. 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få svar på mina frågeställningar. 
Kvalitativa intervjuer lämpar sig då jag vill ta reda på hur personalen på förskolorna upplever 
läsningen, läsmiljön och arbetet med böcker. Med hjälp av sex bandinspelade intervjuer av 
förskolepersonal som deltagit i fortbildningsprojektet Boksnurran, har jag sökt besvara mina 
frågeställningar. Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet och sedan analyserats och diskuterats. 
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Undersökningen har resulterat i en beskrivning av mina respondenters upplevelser kring 
läsningen på förskolan. Jag har sedan genom att jämföra med Vygotskijs teori, Chambers 
läshjul och tidigare forskning, ökat min förståelse för hur man kan bedriva läsning och arbete 
med böcker på förskolan. 
 
Jag har funnit en medvetenhet bland mina respondenter om hur de väljer böcker då de lånar 
på biblioteket eller på bokbussen. En mängd olika kriterier nämns, där det framförallt är 
barngruppens sammansättning och intressen som styr bokvalet. Böcker lånas också utifrån 
vilket användningsområde de har. Flertalet respondenter lånar en del faktaböcker som 
används både till temaarbetet och till spontanläsningen. Respondenterna vill gärna finna nya 
barnböcker att låna, och de plockar gärna åt sig dessa när de hittar några. De saknar 
information om nya barnböcker. Samtliga respondenter har en klar vilja att placera böckerna 
på ett tilltalande sätt i barnens nivå, och alla utom en har det också så. Dessvärre är det endast 
en respondent som gör regelbundna besök med förskolebarnen på biblioteket. Barnen stängs 
således ute från biblioteket och dess breda utbud. 
 
Högläsning bedrivs både i organiserad och spontan form bland mina respondenter. Dock har 
en respondent valt bort den organiserade högläsningen och förklarar detta med att en stor 
barngrupp kräver en annan arbetsgång. Den organiserade högläsningen är planerad och verkar 
vara förberedd. De vill inte heller bli störda under lässtunden. Någon påtalar vikten av att 
välja böcker som inte barnen tidigare har hört, för att öka intresset och spänningen. Den 
spontana läsningen förekommer främst vid tidpunkter då barnantalet är lägre. Då alla barn är 
på förskolan bör barnen vara uppdelade och igångsatta för att läsningen ska kunna komma till 
stånd. 
 
Samtliga respondenter berättar om läsmiljön och dess betydelse för läsningen. De flesta har 
iordningställt läshörnor med mjuka madrasser, en del med tilltalande rekvisita. Dessa hörnor 
används mest till den organiserade läsningen. Vid den spontana läsningen påtalar 
respondenterna behovet av att kunna ha uppsikt över de andra barnen samtidigt som de läser. 
Därför förekommer den spontana läsningen oftast i den soffa som finns i någon av de större 
rummen. Att det blir en del avbrott kan de överse med, då de gärna vill läsa för barnen. Några 
respondenter berättar att om de skulle gå undan till en lugnare vrå varje gång något barn vill 
höra en bok, skulle de vara tvungna att säga nej betydligt oftare. Därför accepterar de ett visst 
mått av avbrott under läsningen. 
 
Barnen avbryter och kommer med egna kommentarer under läsningens gång, ibland stannar 
den vuxne till och frågar barnen vad det lästa betyder. Dessa små samtal sker mer i den 
spontana läsningen än i den organiserade. En av respondenterna berättar om hur hon försöker 
ta sig tid att samtala kring böckerna vid den spontana läsningen och betonar vikten av dessa 
samtal. Några respondenter påtalar problemet med att få igång ett samtal efter den 
organiserade läsningen. Funderingar framkommer om betydelsen av hur frågan ställs eller om 
det var rätt bok att prata kring. Flera av respondenterna berättar hur de fördjupar arbetet med 
böcker. Någon har använt en speciell bok som tema under en längre tid, andra har gjort 
sagopåsar, flanellografbilder eller kasperdockor till böcker. 
 
I min undersökning kan jag identifiera Chambers läshjul i mina respondenters berättelser. Jag 
fann en medvetenhet hos respondenterna vad gäller tillgång och tillgänglighet på böcker i 
förskolan. Dock begränsades tillgången på böcker då personalen ej besöker biblioteket 
tillsammans med barnen. Ser vi till vad läroplanen och Vygotskij säger om hur viktigt det är 
att tillföra erfarenheter och upplevelser av olika slag, skulle biblioteksbesök vara ett av de sätt 
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personalen kan berika barnens värld. Likaså ökar chanserna att alla finner böcker de vill läsa 
och bläddra i. 
 
När det gäller lästid förekommer spontan läsning dagligen på de undersökta 
förskoleavdelningarna, medan de planerade lässtundernas förekomst varierade från daglig till 
ingen alls. Detta medför att mina respondenter inte kan garantera att alla barn får högläsning 
kontinuerligt, och att högläsningen inte jämställs med andra inplanerade aktiviteter på 
förskolan. Det bör påpekas i detta sammanhang att högläsning erbjuder barnet att lyssna till 
andra människors berättelser, vilket enligt Vygotskij möjliggör för barnet att med fantasins 
hjälp nå utanför sina egna erfarenheter. Chambers menar att om vi vuxna avsätter lästid talar 
vi om att läsningen är viktig. 
 
Läsmiljön är prioriterad liksom exponeringen av böckerna. 
 
Min undersökning visar att samtal med barnen och användning av bilder i böcker som 
utgångspunkt för samtalet är ett arbetssätt som används. Enligt Vygotskij bör barnen ges 
möjlighet att uttrycka sina tankar och detta kan ske genom samtal. Använder vi då böcker och 
bilder i samtalet kan barnet få erfarenheter som det inte själv har tillgång till och på så vis 
vidgas samtalsämnena. Att  träna barnen i att samtala förbereder dem för skolan. Det 
framkommer också att då det kommer till stånd ett boksamtal utifrån handlingen i en bok, är 
det oftast barnen som spontant kommenterar något. Att som vuxen initiera ett boksamtal visar 
sig vara svårt. Som en fortsättning på Boksnurran ser jag någon form av fortbildning i hur 
man startar boksamtal, då jag anser dessa samtal är utvecklande för barnen. 
 
Böcker och högläsning är redskap för språkutvecklingen som i sin tur är ett verktyg för att 
bemästra omgivningen. Därför anser jag att läsningens betydelse för barnets utveckling bör 
lyftas fram i arbetet kring mål och utvärderingar som görs i förskolan. Får förskolepersonal 
och föräldrar en förståelse för vad böcker och samtal kring dessa kan ge barnen i deras 
utveckling, anser jag att läsningen får en mer framskjuten position i dagens förskola. 
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Bilaga 1 - projektbeskrivning till Statens Kulturråd 
 
Läsecirklar i föräldragrupper inom barnomsorgen 
 
Målgrupp: 
Föräldragrupper, barn och personal inom barnomsorgen. C:a 1200 vuxna, 2000 barn samt 
många "ringar på vattnet". 
 
Målsättning: 
Att göra föräldrar medvetna om sin egen roll i barnens språkutveckling. Att visa på 
barnböckerna som en fantastisk resurs i umgänget med barnen. Att inspirera och entusiasmera 
föräldrar att läsa böcker tillsammans med sina barn. Att nya cirklar startas efter projekttidens 
slut. 
 
Metod: 
Arrangera studiecirklar om barnböcker och barns språkutveckling i föräldragrupper inom 
förskolorna. Utbilda cirkelledare bland barnomsorgspersonalen. 
ABF står för cirkelledarutbildning. Projektanställd barnbibliotekarie och logoped utbildar 
cirkelledarna i barnlitteratur och barns språkutveckling. Barnbibliotekarien håller i projektet 
och förser förskolorna med barnböcker. 
 
Samarbetspartners: 
Biblioteken i Helsingborg/ABF/Förskolorna i Helsingborg. 
 
Statsbidrag sökes till: 
Projektledare/bibliotekarie, Logoped, Föreläsningar, Trycksaker, 
Inköp av barnlitteratur. (Se Helsingborgs stads ansökan om statsbidrag till inköp av litteratur) 
 
Egen insats: 
ABF: Cirkelledarutbildning, föreläsningar om språkutveckling, information. 
Förskolan: 20 förskollärare utbildas till cirkelledare och genomför studiecirklarna på betald 
arbetstid. 
Stadsbiblioteket: Cirkelböcker, OH-kostnader och inspiration. 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall 

Berätta för mig om: 
När läser ni? Planerad läsning:  
 Tidpunkt  
 Längd 
 Antal barn 
 Hur ofta 
 Spontan läsning: 
 Tidpunkt 
 Längd 
 Hur ofta 
 Vem tar initiativet? 
 Barnens egen lästid/bläddertid 
 
Läsmiljön? Planerad läsning: 
 Hur ser den ut? 
 Var sitter ni? 
 Regler 
 För- och nackdelar 
 Spontan läsning: 
 Var sitter ni? 
 För- och nackdelar 
 Barnens egen lästid/bläddertid 
 
Läsningen? Planerad läsning: 
 Hur ser lässtunden ut? 
 Avbrott för kommentarer/frågor - hur gör du då? 
 Pratar ni om boken efteråt - vad den handlade om, känslor den väckte? 
 Följdfråga: Hur gör du när du försöker få barnen att prata om boken? 
 Spontan läsning: 
 Pratar ni om boken efteråt? 
 
 
Böckerna Hur väljer ni böcker till planerad lässtund? 
 Hur väljer ni böcker till spontanläsningen? 
 Antal böcker 
 Lånetiden / hur ofta låneböckerna bytes 
 Bokinköp 
 Hur tänker ni när ni lånar/köper böcker? 
 Vilken sorts böcker har ni? Allas intressen tillgodosedda? 
 Placering? 
 Tillgänglighet? 
 
Tidpunkt för deltagande i Boksnurran: 
 
 


