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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Om man använder böcker på rätt sätt kan man genom bokläsning stödja barnen i sin språkliga 

utveckling. Men bokläsning kan också bland annat bidra till att barnen får utveckla sin fantasi, 

får närhet, som underhållning eller att lyssna på vid vilan. I den sociokulturella teorin som jag 

använt mig av i denna undersökning beskrivs det att det är genom samtal som vi människor 

blir de individer vi är.  

 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger och barn i en förskola 

använder sig av läsning utifrån följande lässituationer; läsning som underhållning, läsning för 

att lugna, pedagogiskt planerad läsning och läsning i lek. 

 

Metod 
Jag har valt att utgå ifrån både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta har jag gjort genom att 

använda mig av verktyget observation. Både strukturerade observationer i löpande protokoll 

och observationsschema. 

 

Resultat 
Under mina observationer på förskolan Humlan har jag valt att se på hur pedagoger och barn 

använder sig av läsning (läsning som underhållning, läsning för att lugna, pedagogiskt 

planerad läsning eller läsning i leken) och vem det är som tar initiativ till läsningen 

(pedagogen eller barnet). Efter avslutad undersökning fick jag fram ett resultat som visar att 

det oftast är pedagogerna som tar initiativ till läsning och att den vanligaste orsaken till att 

pedagoger läser är för att lugna barnen. Jag har även sett på hur pedagoger och barn agerar vid 

de olika lässituationerna för att hitta mönster i hur lässituationerna går till.  
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”En saga så glittrande och grann, 

visst är den helt på låtsas 

men ändå väldigt sann.” 
 

(Rolando Pomo) 
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Inledning 
Anledningen till att jag valde att skriva ett arbete om böcker är för att det under min 

utbildning till förskollärare har väckts många tankar kring böcker hos mig. Böcker är något 

som finns på alla förskolor. Det är lika självklart att hitta böcker på en förskola som att hitta 

bord och stolar. Men det jag har funderat på är hur de används i verksamheten.  

 

Böcker är ett bra och billigt material att arbeta utifrån inom många olika områden. Exempel 

på detta är att barn som regelbundet kommer i kontakt med böcker genom bland annat 

högläsning utökar sitt ordförråd, får förståelse för meningsbyggnad och lär sig nya begrepp. 

Områden som förskolan enligt läroplanen ska ge barnen möjlighet att utveckla. 

 

Andra viktiga delar som läsning i böcker kan ge är att utveckla barns fantasi, ge närhet, 

gemenskap och ge barnet möjlighet att uttrycka sina tankar. Läsning i förskolan ger även 

barnen en bra förberedelse inför sin framtida skolstart. Detta då böcker används flitigt i 

skolvärden. Därför anser jag att det är lika viktigt att barnen får komma i kontakt med böcker 

i förskolan som att de få prova på matematik. Det är heller ingen självklarhet att alla familjer 

har böcker hemma eller att de läses regelbundet. För dessa barn har förskolan en ännu 

viktigare roll i att förmedla goda läsvanor till barnen.  

 

Jag anser att denna undersökning är viktig att genomföra då den belyser vilket värdefullt 

material som böcker faktiskt är. Att göra denna undersökning har gjort att jag har lärt mig 

ännu mer om hur böcker kan använda i förskoleverksamheten. Att böcker också är ett billigt 

och lättillgänglig material ser jag bara som ett plus då pengar ofta är en bristvara inom 

förskolan. Min förhoppning är att personer som läser detta arbete också ska se böcker i ett nytt 

ljus och känna inspiration att använda böcker ofta och på många olika sätt. 
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger och barn i en förskola 

använder sig av läsning utifrån följande lässituationer; läsning som underhållning, läsning för 

att lugna, pedagogiskt planerad läsning och läsning i lek. 

 

Frågeställningar 
 

 Vilka lässituationer tar pedagoger respektive barn initiativ till? 

 Hur agerar pedagoger och barn vid de olika lässituationerna? 

 Vid vilka lässituationer väljer pedagoger respektive barn litteratur? 

 Var, när och hur länge genomförs de olika lässituationerna? 

 Hur stora är grupperna vid de olika lässituationerna? 

 

Begreppsdefinition 
Här förklarar jag några av de begrepp som använts i denna text. 

 

Böcker – Hit räknar jag både traditionella böcker i skriven form, så som bilderböcker, 

pekböcker och faktaböcker. Men också ljudböcker. 

 

Pedagog – Med pedagog syftar jag på en person som arbetar i barngruppen på förskolan, 

oavsett om denne har förskollärarutbildning eller barnskötarutbildning. 

 

Läsning som underhållning – Med detta menar jag att läsningen går ut på att vara en roande 

och mysig stund utan några krav. 

 

Läsning för att lugna – Begreppet använder jag för att beskriva läsning som används för att 

lugna ner någon eller några. Ett exempel på detta är den läsningen som sker under vilan. 

 

Pedagogiskt planerad läsning – Hit räknar jag den bokläsning som pedagogerna har planerat i 

förväg. Planeringen kan ske på olika sätt bland annat genom att pedagogen väljer en bok och 

läser den för sig själv några gånger innan själva lässtunden. Eller att pedagogen kommer på 

öppna frågor att diskutera med barnen vid ett boksamtal. 

 

Läsning i leken – Med läsning i leken syftar jag på läsning som sker inom lekens ramar. 

Exempelvis när ett barn leker att det läser för en docka.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att belysa de tidigare kunskaper som finns inom områdena 

förskolans uppdrag, bokläsning för barns språkutveckling, vad mer som bokläsningen kan ge, 

barns första läsande och när var och hur läsningen bör ske. 

Förskolans uppdrag 
I läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) går det att läsa att en del av förskolans uppdrag 

är att sträva efter att alla barn ska utveckla sitt språk. Detta genom att bland annat ge barnen 

möjlighet att utveckla ett nyanserat ord- och begreppsförråd, uttrycka tankar och kunna 

kommunicera med andra. Barnen ska även få möjlighet att utveckla sin förståelse för 

symboler och hur man kan kommunicera med dessa. 

 

Svensson (2011) beskriver att pedagogen med hjälp av böcker skulle kunna stötta barnen i 

deras utveckling inom alla de ovan nämnda områdena. Att böcker också är ett material som är 

lätt att få tag i och som är lätt att arbeta med är bara en bonus menar Svensson. 

Bokläsning för barns språkutveckling 
Barn som under sina första år vistas i en miljö där det finns få inslag av skrift får svårare att 

lära sig läsa när de senare börjar skolan. Eriksen Hagtvet (1990) framhåller att detta beror på 

att barnet i läsning måste ta till sig all information det behöver för att förstå budskapet genom 

skriften. Det är inte som när man pratar med varandra och kan se och tolka hela situationen. 

Kroppsspråk och händelser ger ledtrådar om vad som sägs. Därför blir det en stor omställning 

för ett barn att börja läsa om det sedan tidigare bara är van vid att prata. Förutom att det finns 

bilder så finns inte dessa ledtrådar vid läsning. Lervåg och Aukrust (2012) har i sin studie 

visat att barn som börjar skolan och har ett rikt ordförråd har lättare att klara av skolan. Detta 

då de nya orden som möter barnet är få och barnet kan ganska snabbt lära sig dessa. Barn som 

däremot har ett tunt ordförråd få svårare att klara skolan då de istället blir överrumplade av 

alla ord de ska lära sig betydelsen av. Detta ökar skillnaden mellan de med rikt ordförråd och 

de med tunt ordförråd.  Svensson (2009) visar på att barnet genom bokläsningen lär sig hur en 

text är uppbyggd och hur läsning går till. Detta genom att den vuxne ger små kommentarer 

under läsningen. Exempel på detta är när den vuxne säger ”vi måste läsa klar denna sida innan 

vi kan vända blad” eller när den vuxne pratar om nästa sida, sista sidan eller att läsa till punkt. 

Vidare tar Svensson upp att när barnet ska lära sig prata är vuxna ivriga att prata med barnet, 

besvara deras pekningar på saker genom att säga vad det är och så vidare. Men när barnet 

senare börjar intressera sig för skrift är vuxna inte lika snabba på att besvara barnets frågor 

om text i till exempel böcker. Detta lärande är inte lika självklart för den vuxne att vara en del 

av. 

 

Strömqvist (2003) framhåller att vissa saker inom språkutvecklingen lärs in i tidig ålder så 

som till exempel uttal och grammatik i den muntliga språkutvecklingen. Annat lärs in och kan 

påverkas genom hela livet så som ordförrådet. Detta i samspel med personer i ens omgivning. 

Den vuxne kan hjälpa barnet att vidga sitt ordförråd genom att fylla ut barnens meningar. 

Detta kan göras genom att den vuxne och barnet tittar i en pekbok. Barnet pekar på en bild av 

en lampa och säger ”titta lampa” och den vuxne ger barnet respons genom att säga ”ja, titta 

där hänger en lampa”. Granberg (1998) tar också upp att för att en lässtund ska vara språkligt 

stimulerande ska den planeras väl av pedagogen. Pedagogen ska veta vad denne vill ha ut av 

läsningen. Är pedagogen också en god läsare lär sig barnen även nya ord, uttal, 
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meningsbyggnad och begrepp. Detta lägger grunden för barnens framtida läs- och 

skrivinlärning. Lindö (2009) framhåller också att eftersom böcker finns skrivna inom så 

många olika ämnen kan pedagogen genom böcker få till diskussioner på förskolan som annars 

inte naturligt skulle fås till i den dagliga varsamheten. På detta sätt kan pedagogen med hjälp 

av böcker öka barnens ords- och begreppsförråd även inom dessa ämnen.  

 

Eriksen Hagtvet (1990) visar på att barns skriftspråksutveckling kan starta mycket tidigt. 

Redan små barn som bland annat ställer frågor om text i böcker eller provar att skriva har 

påbörjat sin skriftspråksutveckling. I familjer där det läses mycket kan den muntliga- och 

skriftligautvecklingen börja utvecklas samtidigt. Detta då den vuxne i en sådan miljö lockar 

barnet att utforska böcker. Både genom sitt eget användande av dessa och också användandet 

tillsammans med barnet. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) tar också upp att om 

barn inte får ta del av läsning hemma blir förskolan en viktig del i barnens språkutveckling. Ju 

tidigare ett barn som inte får ta del av läsning hemma börjar på förskolan desto större chans är 

det att förskolan kan stärka barnets språkutveckling till att bli lika god som barn i samma 

ålder som får ta del av mycket läsning hemma.  

Vad mer kan bokläsning i förskolan ge? 
Simonsson (2004) beskriver att pedagogerna på förskolan kan använda boken inom många 

olika områden, inte bara för språkutvecklingen. Bland annat så kan boken användas till att 

utveckla barnens fantasi, ta upp olika frågor, något att lyssna på vid vila eller som 

underhållning. Johansson (2002) tar upp att barn genom bokläsning också kan få möjlighet att 

uttrycka sina tankar. Om pedagogen också ger barnen möjlighet att göra detta på olika sätt så 

som via bild eller drama lär sig barnen att det finns olika sätt att uttrycka sina tankar på. När 

barnen gör detta i grupp lär de av varandra.  

 

Young Lee (2011) menar att samarbetet mellan förskolan och hemmet kan stärkas genom 

bokläsningen om pedagogerna erbjuder föräldrarna att läsa tillsammans med sina barn när de 

ska lämnas på morgonen. Detta ger både föräldrarna och barnen en positiv bokupplevelse och 

ett lugnt överlämnande.  

 

Svensson (2011) framhåller att bokläsning i förskolegruppen stärker barnens gemenskap. 

Detta då de får en gemensam upplevelse genom det de har hört i boken. En upplevelse som de 

sedan kan använda i gemensamma aktiviteter så som i leken. Dominkovic, Eriksson och 

Fellenius (2006) framhåller också att bokläsning ger pedagogen och barnet möjlighet till ett 

gott samspel. Detta då de genom bokläsningen få möjligheter till att samtala, närhet och 

gemensam tid och fokus. Det goda samspelet bidrar till att barnet får lättare att lära sig saker.  

 

Granberg (1996) tar upp att boken är en kulturbärare. Genom att läsa både nya och gamla 

sagor för barnen ger vi dem inblick i hur vår kultur sett ut vid olika tidsepoker. 

Läsande i leken, barns första läsande 
Lorentzen och Smidt (2009) tar i sin bok Det nödvändiga skrivandet upp att termen 

låtsasskrivning är ett olämpligt sätt att beskriva barnets första skrivande på. Detta då barnens 

skrivande inte är på låtsas utan ett första steg i deras skrivutveckling. Vidare nämner 

Lorentzen och Smidt att barns första ord inte kallas för låtsasprat utan ses som att barnet 

håller på att lära sig prata. Så varför kan inte barnets första skrivande ses på samma sätt? 

Detta resonemang går även att applicera på termen låtsasläsning som ofta används för att 
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beskriva barns första läsande. Då barnens första läsande inte heller är på låtsas, det är barnens 

första steg i sin läsutveckling.  

 

Granberg (1996) framhåller att barnen ska ha tillgång till böcker så att de själva kan läsa i 

dem även om de inte kan läsa. För genom att barnen ges möjlighet att prova på att läsa övar 

barnen på hur det är att vara läsare. Precis som att de övar sig i att laga mat när de leker vid 

leksaksspisen. Barnen kan också genom sitt första läsande bearbeta saker de själva varit med 

om då de kan låtsas att de läser om det. De hittar då själva på vad de olika figurerna i boken 

säger och hur de löser saker och ting. Fast (2007) tar också upp att barn genom sin första 

läsning ser sig själva som läsare. Detta skapar en bra start på barnets läsutveckling då barnet 

på detta sätt skaffar sig en identitet som läsare. Eriksen Hagtvet (1990) beskriver även att barn 

som ges möjlighet att läsa under förskoleåren senare i skolan lättare förstår innehållet i böcker 

och känner glädje i att läsa. Även deras skriftspråksutveckling gynnas positivt av att prova på 

läsning tidigt. Detta då det är ett lätt sätt för barnen att ta till sig hur läsning går till. 

 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) tar även upp att för att ge barnen möjlighet att 

utforska böcker på egen hand och läsa i dem bör pedagogen tänka på tre saker. Dels måste 

barnen ges tid och möjlighet att under dagen kunna sätta sig och läsa. Pedagogen måste också 

se till att böckerna finns tillgängliga för barnen. Detta både genom att barnen kan nå böckerna 

och att de får använda dem men också att barnen får erfarenheter i verksamheten som de kan 

använda när de läser. Slutligen är det också viktigt att pedagogen uppmuntrar barnen till att 

läsa. Även Young Lee (2011) framhåller att det är viktigt att pedagogerna inspirerar barnen 

till att läsa själva. Ett sätt att inspirera barnen på kan enligt Young Lee vara att först läsa några 

böcker för barnen på ett intresseväckande sätt och sedan efter lässtunden dela ut böckerna till 

barnen så att de får titta i dem. Då är barnen nyfikna på att själva få hålla i den bok de nyss 

hörde den intressanta berättelsen i för att få titta noga på bilderna med mera. Vidare beskriver 

Young Lee att det är bra att observera barns eget läsande för att kunna ta reda på sådant som i 

vilken miljö barnen helst läser böcker tillexempel i ett speciellt rum, vilken sorts böcker de 

helst läser, hur de gör när de läser och så vidare. Detta för att veta hur läraren på bästa sätt ska 

kunna stötta barnen i sitt utforskande av böcker och hur böckerna kan presenteras på ett 

intresseväckande sätt.     

När, var och hur bör högläsning ske 
Eriksen Hagtvet (1990) framhåller att sättet som pedagogen läser för barnen på har stor 

betydelse för i vilken grad läsningen stimulerar skriftspråket. För att stimulera skriftspråket så 

mycket som möjligt ska pedagogen se läsandet som en gemensam aktivitet. Barnen ska sitta 

nära pedagogen så de kan se texten. Ännu bättre är det om barnen också är de som får vända 

blad i boken. Detta för att ge barnen en så stor inblick som möjligt i läsriktning, sambandet 

mellan ljud och ordbild och så vidare. Upprepning är också viktigt för att barnen ska stimulera 

skriftspråket. Därför är det bra om barnen får höra samma bok många gånger. Även Young 

Lee (2011) tar upp vikten av att läsa samma bok upprepade gånger för barnen. Men också att 

det är viktigt att boken som läses är anpassad för barnens ålder. Detta för att barnen ska få ut 

så mycket som möjligt av läsningen. Blomberg (1998) framhåller också att det är bra om 

barnen i gruppen pedagogen läser för har ungefär samma ålder. Detta då det är svårt att hitta 

en bok som är anpassad för alla åldrar.  

 

Blomberg (1988) beskriver att det inte finns något som säger hur länge pedagogen ska läsa 

vid en högläsningsstund. Det bästa är att känna av gruppen från gång till gång. Är barnen inte 

intresserade är det lika bra att avsluta läsandet. Läsningen bör ske på ett lugnt ställe där 

barnen kan koncentrera sig på det som läses för dem och inte bli avbrutna av ljud och liknade 
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runt omkring. Innan pedagogen läser en bok för barnen ska denne först ha läst igenom den 

själv. Detta för att kunna läsa boken med inlevelse. Lindö (2009) menar också likt Blomberg 

att pedagogen ska läsa boken själv innan denne läser den för barnen. Lindö framhåller dock 

även att pedagogen ska läsa högt för sig själv. Detta då man läser på olika sätt beroende på om 

man läser tyst eller högt. Läser man boken högt för sig själv får man chans att höra boken på 

samma sätt som barnen kommer att höra boken på.  

 

Svensson (2009) framhåller att det inom förskolan finns många tillfällen då pedagog och barn 

gemensamt kan bearbeta texter. Detta genom tillexempel samtal och lek. Dominkovic, 

Eriksson och Fellenius (2006) menar dock att det på förskolor ofta är väldigt stora 

barngrupper. Det gör att även läsgrupperna blir stora. Många pedagoger väljer därför att inte 

samtala kring boken under lässtunderna då det skulle bli mycket rörigt om alla ska få komma 

till tals. Alla barn klarar inte av långa avbrott i läsningen och skulle tappa koncentrationen. 

För att ändå få till det viktiga boksamtalet beskriver Dominkovic, Eriksson och Fellenius att 

pedagogen kan diskutera boken med barnen före eller efter själva läsningen istället. Sheridan 

(2009) beskriver att om pedagogen läser på fel sätt för barn så kan lässtunderna hämma 

barnens ordförråd istället för att stärka det. Med fel sätt menar Sheridan att pedagogen läser 

sådant som barnen inte förstår och att pedagogen vill att barnen ska sitta tysta och lyssna. För 

att istället få läsningen att ge så mycket som möjligt anser Sheridan att det är viktigt att 

förbereda sig inför lässtunden. Detta gör pedagogen genom att själv läsa igenom boken innan 

den ska läsas för barnen och hitta på frågor som kan ställas utifrån texten. Det är viktigt att det 

är frågor som kan diskuteras och inte bara ja eller nej frågor. Young Lee (2011) tar upp att det 

även går att få till spontana boksamtal när pedagogen läser för barnen genom att fråga barnen 

frågor utifrån bilderna i boken eller fråga barnen vad de tror kommer att hända i berättelsen.  

 

Lindö (2009) tar upp att för barn som inte tidigare upplevt ett boksamtal är det viktigt att 

pedagogen är en förebild. Pedagogen behöver inte börja med att ställa frågor till barnen 

utifrån boken utan kan till en början istället själv stanna upp under läsningen och uttrycka sina 

tankar om det lästa. Detta uppmuntrar barnen till att göra detsamma. Vidare framhåller Lindö 

också att det är viktigt att läsningen får ta tid. Oavsett om pedagogen har boksamtal med barn 

som är vana vid detta eller inte, att pedagogen ger barnen utrymme att reflektera över det lästa 

under läsningens gång till exempel genom att barnen ges möjlighet att bläddra fram och 

tillbaka i boken. Liberg (2003) framhåller även att det är viktigt att anpassa ett boksamtal 

utifrån barnets ålder. Med de allra minsta barnen ställer pedagogen frågor och diskuterar om 

den text i boken som läses just nu och om sådant som finns runtomkring en. Med äldre barn 

pratar pedagogen kring bokens innehåll utifrån barnens tidigare erfarenheter eller vad som 

tidigare lästs. Pedagogen och barnen samtalar också om framtiden så till vida att de funderar 

på vad som kommer att hända senare i boken.   

 

Svensson (2009) beskriver att det är vanligast att läsning på förskola sker före eller efter 

maten. Vidare framhåller Svensson att denna läsning i sig inte är dålig då den ger möjlighet 

till närhet, avslappning och möjlighet till eftertanke. Dock blir denna sortens läsning ett 

problem om det är det enda läsningssättet pedagogen använder sig av på förskolan. Detta då 

det är viktigt att barnen inte alltid sitter och lyssnar på sagan passivt utan också ges möjlighet 

att diskutera bokens innehåll och vara aktiva i läsandet. Svensson (2009) beskriver att vuxna 

läser på olika sätt utifrån deras syfte med läsningen. Exempel på olika syften kan vara att den 

vuxne vill att barnet ska vila eller öka sitt ordförråd. Hur den vuxne läser beror också på om 

denne är intresserad av det den läser eller inte.  
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Eriksen Hagtvet (1990) framhåller att för att ge barnet en så stimulerande skriftspråksmiljö 

som möjligt är det viktigt att det finns skrift tillgänglig för barnen, som gör de nyfiken på 

läsning. Men det är också viktigt att det finns pedagoger som med stort intresse förmedlar 

skriftspråket till barnen.  

 

Granberg (1996) beskriver att barnen måste lära sig hur de ska ta hand om böcker. De ska inte 

tillåtas att fritt kasta omkring böcker som de vill. Lika väl som att det finns regler för hur de 

ska bete sig mot andra ska det finnas regler för hur de ska bete sig med böcker. Böckerna ska 

bland annat läggas tillbaka efter läsning. Det är viktigt att pedagogerna behandlar böckerna 

med varsamhet då barnen gör som de vuxna gör. 
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Teoretisk ram 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva den sociokulturella teorin som är den teori som mitt 

arbete bygger på. Jag kommer även att beskriva varför den är relevant för min undersökning.  

 

Säljö (2005) tar upp att den sociokulturella teorin bygger på att människan både är en 

biologiskt utvecklad varelse och en kulturellt utvecklad varelse. Att människan utvecklas 

biologiskt handlar om att lära sig springa, kontrollera sin kropp och så vidare, här utvecklas 

alla lika oavsett land och kultur. Men när människor börjar kommunicera med andra 

människor tar de till sig sociala och kulturella seder och bruk, de utvecklas sociokulturellt. 

Med andra ord så lär sig människor hur de ska bemöta andra, kommunicera, lösa problem 

med mera genom att kommunicerar med andra inom sin kultur. Vidare beskriver Säljö att den 

sociokulturella teorin bygger på att människor är verktygsanvändare och verktygsskapare. 

Människan skapar både fysiska och psykologiska redskap, redskap som vi alla sedan använder 

i vår vardag. Exempel på fysiska redskap är böcker, bilar och telefoner. Exempel på 

psykologiska redskap är språket, alfabetet och siffersystemet. Språket är enligt den 

sociokulturella teorin det viktigaste psykologiskaredskapet. Detta kan ses som självklart då 

denna teori bygger på att människor kommunicerar med varandra. Språket är det som binder 

samman individen och samhället, det är också redskapet för tänkande och det som är länken 

mellan kommunikationen och tänkandet.  

 

I sin diskussion om interthinking utgår Pantaleo (2007) från den sociokulturella teori om hur 

språk och tänkande utvecklas. Enligt Pantaleo sammanfogar begreppet interthinking hur man 

ser på den kognitiva och sociala funktionen av gruppsamtal. Genom gruppsamtal lär sig 

barnet språket, om språket och genom språket samtidigt. Vad barnet säger, hur barnet säger 

det och hur det barnet säger tas emot skapar grunden för barnets fortsatta muntliga 

språkutveckling. Vidare beskriver Pantaleo att vuxna i samtal om böcker kan stimulera 

barnens ordförråd genom att ge barnen andra ord för det som beskrivs i boken. Till exempel 

om ett barn säger ”i boken stod det att pappan blev mycket glad” kan den vuxne svara ”Ja, 

han visade stor glädje.” Att få höra sina egna och andras tankar kring det som har lästs ger 

barnet förståelse. Genom språket kan vi människor förmedla våra erfarenheter för att få 

kunskap och förståels för det vi har framför oss. Pantaleo tar också upp att det är viktigt att 

anpassa språket efter barnen för att det ska kunna uppstå ett givande samtal kring en bok.   

 

Pantaleo (2007) framhåller att om barnen och den vuxne tänker igenom sina idéer tillsammans 

och bygger vidare på sina förslag, kommentarer och tankar blir det ett utforskande samtal. 

Den vuxnes roll i dessa samtal är viktig då denne kan ställa frågor för att stötta barnen i deras 

gemensamma tänkande. Man kan med andra ord inte få ut lika mycket av samtalet genom att 

bara låta barnen sitta och diskutera med varandra. Vygotskij (19347/1986) visar i sin studie att 

barn som får stöttning i sitt lärande genom att en vuxen ställer följdfrågor eller liknande lär 

sig mer än de barn som lär på egen hand. Detta kallar Vygotskij för att lära inom den 

proximala utvecklingszonen. För att förstå den proximala utvecklingszonen kan man tänka 

enligt följande: Ett barn som är fem år kan lösa problem på en femårings nivå. Men får 

femåringen lite assistans av en vuxen som ställer följdfrågor eller liknande kan barnet lösa 

problem anpassade för äldre barn.        

 

Jag anser att denna teori är relevant för min undersökning då den bygger på hur viktigt språket 

är för barns utveckling. Språket ses som det som sammankopplar samhället och individen, är 

ett redskap för tänkande och en länk mellan tanke och kommunikation. Enligt denna teori lär 

sig också barn mer om de interagerar med en vuxen. Det sistnämnda är väsentligt för mitt 
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arbete då lässituationerna jag utgått ifrån i min undersökning oftast bygger på samspel mellan 

barn och vuxen. 
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Metod 
I detta stycke kommer jag att beskriva de metoder och det redskap som har använt i min 

undersökning. Jag kommer också att beskriva hur urval och genomförande gick till. Även hur 

hänsyn togs till de forskningsetiska principerna, hur jag gjorde för att få ett tillförlitligt och 

giltigt resultat och hur det insamlade materialet analyserades. 

 

I min undersökning har jag valt att använda både kvantitativ och kvalitativ metod. Kihlström 

(2007) tar upp att om forskaren vill se på hur ofta något förekommer så är undersökningen 

kvantitativ. Men om forskaren försöker hitta mönster, strukturer och egenskaper i det denne 

observerar är undersökningen istället kvalitativ. Eftersom jag var intresserad av att se hur ofta 

lässituationerna läsning som underhållning, läsning för att lugna, pedagogiskt planerad 

läsning och läsning i leken förekom på förskolan och hur ofta pedagoger och barn tog initiativ 

till de olika lässituationerna var undersökningen kvantitativ. Men då jag också ville se på hur 

pedagoger och barnen agerar i de olika lässituationer och försökte hitta mönster i det läsandet 

som skedde är det också en kvalitativ undersökning. Verktyget som användes i min 

undersökning var strukturerade observationer som skrevs i löpande protokoll och 

observationsschema. Nedan kommer en mer ingående beskrivning av den metod som har 

använt i min undersökning. 

 

Rubinstein Reich och Wesén (1986) tar upp att det viktigaste med en observation är att den 

blir så detaljrik som möjligt. Detta för att beskriva den observerade händelsen så tydligt som 

möjligt. Kihlström (2007) beskriver att det finns olika sätt att observera på. De vanligaste är 

att observera i löpande protokoll. Detta innebär att observatören skriver ner korta meningar 

om det den ser när den ser det. Jag använde löpande protokoll i mina observationer av hur 

pedagoger och barn agerade i de olika lässituationerna och i vilka sammanhang de olika 

lässituationerna ägde rum.  

 

Det är också vanligt enligt Kihlström (2007) att observera utifrån ett observationsschema. 

Detta innebär att observatören har ett i förväg skrivet schema där den har skrivit vad den vill 

observera. När observatören ser detta drar denne ett streck i observationsschemat. Mitt 

observationsschema (se bilaga 2) var uppdelat i åtta olika kolumner uppifrån och ner i 

följande ordning datum, som underhållning, för att lugna, pedagogiskt planerad, i lek, 

pedagog tar initiativ, barn tar initiativ, anteckningar. När den första observation för dagen 

genomfördes skrev jag upp vilken datum det var. Sedan drogs ett sträck för vem som hade 

tagit initiativ till läsning och ett sträck för vad avsikten med läsningen var. Jag skev också 

korta anteckningar om det som skedde under själva läsningen.  

 

Kihlström (2007) framhåller att observationer kan vara både strukturerade och ostrukturerade. 

Strukturerade observationer innebär att observatören i förväg har bestämt vad det är denne vill 

observera och skriver då anteckningar om detta när det inträffar. Ostrukturerade observationer 

innebär istället att observatören observerar när denne känner att det finns tid till det och då 

skriver ner vad den ser. Min undersökning bygger på strukturerade observationer då jag i 

förväg hade bestämt vad jag skulle observera och därför bara observerade när detta inträffade.  

 

Khilström (2007) beskriver att det är viktigt att komma ihåg att observationer påverkas av de 

förutfattade meningar som observatören har. Även Rubinstein Reich och Wesén (1986) tar 

upp att observationer påverkas av observatörens egna referensramar, hur vi anser att saker bör 

och inte bör vara. Därför är det viktigt att observatören hela tiden reflekterar över vad den ser 

och hur ens förutfattade meningar påverkar det den ser. Vidare beskriver Rubinstein Reich 
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och Wesén även att hur observatören känner sig vid observationstillfället har inverkan på 

observationen. Humör och trötthet är sådant som kan påverka iakttagelseförmågan.   

Urval 
Undersökningen genomfördes på en för mig välkänd förskola. Då jag i samråd med min 

handledare på högskolan ansåg att det kunde komma att behövas många veckor för att få ihop 

de observationer som behövdes var jag på förskolan dagligen under sex veckor. Under dessa 

sex veckor genomfördes observationer under 15 dagar. Om jag istället hade valt att bestämma 

en tid med förskolan och åka dit vid några få tillfällen är det inte säkert att de hade haft någon 

läsning just då. Enligt min mening var det också bra att observationerna ägde rum på en 

förskola där alla kände mig eftersom barnen och pedagogerna då inte märkte av mig så 

mycket under observationerna. Detta gjorde att resultatet blev mer med verkligheten bäst 

överensstämmande. Förskolan där undersökningen har utförts är en byförskola som består av 

en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Fem pedagoger arbetar på förskolan, tre förskollärare 

och två barnskötare. På avdelningen går det 23 barn. Jag fick tillstånd av föräldrarna att 

observera 21 av dem.  

Genomförande 
Jag började med att ringa förskolan där jag ville genomföra min undersökning och frågade om 

det gick bra att observera dem i verksamheten. Jag förklarade även för dem hur 

observationerna skulle gå till väga, att strukturerade observationer i löpande protokoll och 

observationsschema skulle användas och vad syftet med min undersökning var. Då svaret blev 

positivt skrev jag ett missivbrev (se bilaga 1) till föräldrarna där det stod förklarat vem jag 

var, vad min undersökning gick ut på och om deras barn fick medverka i observationerna. 

Med missivbrevet skickad även med en blankett som går att skriva ut från högskolan i Borås 

hemsida. På blanketten får föräldrarna mer information om vad det innebär när en student 

genomför en undersökning i förskoleverksamheten. Med finns också en medgivande blankett 

där föräldrarna fyller i om deras barn får delta eller inte. Denna blankett gick dock inte att 

spara ner i detta arbete utan bara skrivas ut. Därför finns den inte med att läsa.  

 

När min observationsperiod på förskolan började förklarade jag ännu en gång för 

pedagogerna vad som skulle undersökas och att de hade rätt att välja om de ville vara med 

eller inte. Jag förklarade också för barnen vad det innebar att observera dem och att de inte 

behövde vara med. Alla barn informerades inte på en gång utan när det passade. 

Informationen anpassades även utifrån barnets ålder. Jag hängde också upp ett brev på väggen 

i tamburen med bild på mig själv. Där förklarade jag om observationerna på avdelningen och 

att om föräldrarna undrade över något var det bara att fråga.  

 

Jag skrev ett observationsschema (se bilaga 2) för att snabbt och lätt kunna fylla i vilken sorts 

läsning som observerades. Jag utgick ifrån fyra olika lässituationer som jag anser är vanligt 

förekommande på förskolor och i litteratur om läsning. Lässituationerna var läsning som 

underhållning, läsning i lugnande syfte, pedagogiskt planerad läsning och läsning i leken. Jag 

observerade också vem av pedagogerna respektive barnen som tog initiativ till de olika 

lässituationerna. På observationsschemat fanns även en ruta för anteckningar där stödord 

skrevs ner för det som observerats. Efteråt renskrevs anteckningarna i en löpande text detta 

utgjorde mitt löpande protokoll. Jag bar alltid med mig observationsschemat och en penna i 

fickan. Detta gjorde att någon viss tid inte behövde avsättas till observationerna utan 

händelserna kunde fångas när de än inträffade under dagen. Sammanlagt genomfördes 

observationerna under 15 dagar. 
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Förskolan jag har observerat på består av fyra rum var av ett är stort och tre är lite mindre Det 

finns även en liten skrubb som används för sovvila, ett förråd, en tvättstuga, ett personalrum, 

en hall och tre toaletter (två för barnen och en för personalen). I tre av rummen finns det 

soffor. Förskolan har inget specifikt bokrum istället har de en bokvagn med hjul så att de kan 

ställa den där de vill ha den just för tillfället. Böcker som barnen får använda fritt finns i 

bokvagnen och böcker som pedagogerna är extra rädda om finns inne på personalrummet. I 

undersökningen har jag valt att ge förskolan det fiktiva namnet Humlan. Även alla barn och 

pedagoger har fiktiva namn.  

 

Efter avslutad observationsperiod sammanställdes resultatet från observationsschemat i tre 

diagram. Ett diagram som visar vem som oftast tar initiativ till de olika lässituationerna och 

två diagram som visar vilka lässituationer pedagogerna respektive barnen tar initiativ till.   

Etik 

När forskaren gör en undersökning inom det humanistiska och samhälleliga området finns det 

fyra krav på hur detta ska gå till. Dessa krav är framtagna av vetenskapsrådet (2002) och går 

under följande beteckningar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan kommer att beskrivas hur jag har gjort för att följa dessa krav. 

Informationskravet 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om 

undersökningens syfte och hur den kommer att genomföras. Forskaren ska också informera 

om att det är frivilligt att vara med och att deltagaren kan avbryta när den vill. Detta har jag 

uppfyllt då pedagogerna har informerats om det ovan nämnda både via telefon och sedan även 

ute i verksamheten. Föräldrarna har informerats genom ett missivbrev och barnen ute i 

verksamheten.  

Samtyckeskravet 

Vetskapsrådet (2002) skriver också att forskaren måste ha fått personernas samtycke till att 

delta i undersökningen innan den inleder undersökningen. Detta har jag tagit hänsyn till då 

pedagogerna har givit mig muntliga svar på att de vill vara med. Föräldrarna har fått skriva på 

en samtyckesblankett som skickades med i missivbrevet, där de har fått ta ställning till om de 

godkänner att deras barn är med i undersökningen eller inte. Vad det gäller barnen själva så 

har jag lyssnat på deras önskningar om deltagandet. 

Konfidentialitetskravet 

Vidare skriver vetenskapsrådet (2002) att undersökningsdeltagare har rätt att vara anonyma. 

Detta krav har jag uppfyllt då jag har givit förskolan, pedagogerna och barnen fiktiva namn.  

Nyttjandekravet  

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskaren ska informera deltagarna om hur den insamlade 

datan kommer att användas. Jag har följt detta krav genom att förklara för de inblandade att 

materialet bara kommer att användas i mitt examensarbete.  

Validitet och reliabilitet 

Att se på en undersöknings validitet och reliabilitet betyder att se om undersökningen är giltig 

och tillförlitlig. Khilström (2007) tar upp att om undersökningen ska vara valid så måste det 

gå att se att det som var syftet att undersöka också är det som har blivit undersökt. Ett annat 
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sätt att göra undersökningen valid är att låta en person med erfarenhet av det valda redskapet 

se på det och kunna komma med förslag på förbättring innan undersökningen påbörjas.  

 

För att en undersökning också ska bli reliabel menar Khilström (2007) att personen som utför 

undersökningen ska ha kunskaper om hur detta går till. Det är också viktigt att 

underökningsverktyget är utforma så att det går att lita på det resultat forskaren får fram, att 

verktyget inte blir påverkat av yttre faktorer.  

 

För att öka validiteten i min undersökning diskuterade jag innan undersökningen mitt val av 

verktyg med min handledare. Jag har också fokuserat på mitt syfte med undersökningen och 

bara observerat sådant som var intressant utifrån det. För att öka reliabiliteten av min 

undersökning användes ett verktyg som jag har goda kunskaper i. Detta då jag både har fått 

prova på att observera under min utbildning och haft föreläsningar i ämnet. Då jag i samråd 

med min handledare bestämt hur observationerna skulle gå till så anser jag också att 

undersökningsverktyget går att lita på.    

Analys och bearbetning 
Malmqvist (2007) beskriver att om en observatör observerar under flera dagar faller det sig 

ganska naturligt att denne går igenom sina anteckningar regelbundet för att hitta mönster och 

liknande i det observerade. Observatören börjar med andra ord analysera det observerade 

innan alla observationer är genomförda. Vidare menar Malmqvist att efter undersökningen 

avslutats så börjar det övergripande analysarbetet då observatören går igenom alla sina 

anteckningar från de olika dagarna och jämför dem med varandra för att hitta mönster i det 

som observerats. Efter varje observationsdag gick jag igenom mina anteckningar för att kunna 

reflektera mer över det som observerats under dagen. Detta då jag ansåg att det var bäst att 

fundera över det observerade när det fortfarande var färskt i minnet. Efter att undersökningen 

avslutats gick jag igenom alla mina anteckningar från de löpande protokollen för att kunna dra 

slutsattser om hur pedagoger och barn agerade vid de olika lässituationerna, hur stora 

grupperna var, var och när läsningen skedde, vem som valde bok och hur länge pedagogen 

eller barnet läste. Då jag valt att observera utifrån i förväg valda områden gjorde det 

analysarbetet lättare. Det fanns redan en röd tråd i alla observationer. 

 

Jonsson (2007) beskriver en variant av statistik som kallas beskrivande statistik som innebär 

att forskaren sätter ihop sin insamlade data i olika diagram och tabeller. Den beskrivande 

statistiken gör den insamlade datan tydlig och ger möjlighet att se mönster i det forskaren 

undersökt. Utifrån mitt observationsschema räknade jag ihop hur många gånger de olika 

lässituationerna läsning som underhållning, läsning för att lugna, pedagogiskt planerad 

läsning och läsning i lek ägde rum och vem av pedagogerna respektive barnen som tagit 

initiativ till vad. Utifrån dessa siffror gjorde jag sedan tre diagram med hjälp av 

excellprogrammet på datorn.    
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Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra resultatet av min undersökning. Syftet med 

undersökningen har varit att ta reda på hur pedagoger och barn i en förskola använder sig av 

läsning utifrån följande lässituationer; läsning som underhållning, läsning för att lugna, 

pedagogiskt planerad läsning och läsning i lek. Utifrån dessa fyra lässituationerna kommer här 

nedan att beskrivas hur pedagogerna och barnen agerar, var, när och hur länge de läser, 

gruppens storlek och vem som väljer vad som ska läsas. Det kommer även att beskrivas var 

böckerna finns och hur böckerna får användas av barnen. Jag har som tidigare nämnts 

observerat 21 barn och fem pedagoger. Under de femton dagar som observationerna ägde rum 

observerades 31 lässituationer. Av dessa 31 lässituationer tog pedagogerna initiativ till 24 av 

dem och barnen tog initiativ till sju. I diagrammet nedan kan man i procent utläsa hur ofta 

pedagogerna respektive barnen tog initiativ till de olika lässituationerna.    

 

 
Figur 1. Visar på hur ofta pedagoger respektive barn tog initiativ till de olika lässituationerna. 

 

Ett tydligt resultat visar på att de som oftast tog initiativ till de olika lässituationerna var 

pedagogerna.   

Var böckerna finns och hur de får användas 
Enligt mina observationer finns det på förskolan Humlan både böcker placerade i en särskild 

bokvagn och böcker inne i personalrummet. Vagnen har en kvadratisk form, är så pass låg att 

även de minsta barnen kan se böckerna och går att förflytta då den har hjul under. Detta 

använder sig pedagogerna av för att välja var böckerna bäst placeras för tillfället. Längst ner i 

vagnen förvaras två lådor med duplo. Barnen har fri tillgång till böckerna som förvaras i 

vagnen. Böckerna i vagnen är av olika slag både klassiska och nya sagor. Det finns allt ifrån 

pekböcker till böcker för större barn, böcker på rim och faktaböcker. Några av böckerna är 

konstanta, de tillhör förskolan, men många böcker byts regelbundet ut då de lånats från 

biblioteket. Böckerna som finns inne i personalrummet är böcker som pedagogerna är extra 

Pedagog 
77% 

Barn 
23% 

I vilken utsträckning tar pedagoer och barn 
initiativ till de olika lässituationerna 



19 

 

rädda om. Oftast beror deras försiktighet på att det är deras privata böcker. Dessa böcker har 

barnen bara tillgång till under kontrollerade former tillsammans med pedagog.  

Läsning som underhållning 
 

Under observationerna på förskolan Humlan framkommer det att när pedagogerna läser för att 

underhålla barnen så sitter de i små grupper om cirka ett till tre barn och en pedagog. 

Pedagogen läser med inlevelse och stannar upp och besvarar barnens frågor kring boken om 

det uppkommer sådana. När de läser för de yngsta barnen diskuterera de även själva boken 

med barnen och ställer frågor utifrån det som boken handlar om. Barnen lyssnar med 

nyfikenhet. Läsandet sker under dessa stunder i en hörnsoffa som finns placerad i ett rum som 

är kombinerat mat och lekrum. Detta då pedagogen vid denna placering fortfarande kan ha 

överblick över de andra rummen på avdelningen. Om barnen mot förmoda skulle tröttna på 

läsandet så avbryts detta omgående. Det är oftast barnen som tar initiativ till dessa 

lässituationer. Böckerna som det väljs av är de böcker som finns på bokvagnen. Ibland är det 

pedagogen som föreslår en viss bok för ett eller några barn som för stunden inte verkar veta 

vad de ska göra eller så ber barnen pedagogen läsa en viss bok. Denna sortens läsning kan ske 

när som helst under dagen då pedagogerna känner att de har tid att sitta ner och läsa. Här 

följer ett utdrag ifrån en observation av läsning som underhållning.  

 
Wille, 3 år, vandrar planlöst omkring på avdelningen och tittar på vad 

de andra barnen gör. Pedagogen Sara frågar om han vill leka med något 

av barnen och ifall de ska gå och fråga om han får vara med. Wille 

skakar på huvudet.  Sara frågar om Wille vill att hon ska läsa för 

honom. Wille nickar. Sara väljer en bok och de sätter sig tillsammans i 

soffan.  

 

I observationen ovan kan vi se att Sara först försöker stötta Wille i att leka då det är vad resten 

av barngruppen gör för tillfället. När han visar att detta inte är hans vilja tar Sara möjligheten 

att få läsa tillsammans med Wille. Observationen visar på att Sara vill läsa för Wille och att 

hon ser läsning som ett bra alternativ till att leka.  

 

Vid hopräkningen av observationsschemat visar det sig att av de 31 observerade 

lässituationerna har barnen tagit initiativ till pedagogiskt planerad läsning noll gånger (vilket 

ju också är självklart då de inte är pedagoger), till läsning som underhållning fyra gånger, 

läsning i lek tre gånger och läsning för att lugna noll gånger. Med andra ord tog de 21 barnen 

initiativ till någon form av läsning sju gånger av de 31 observationstillfällena. Nedan visas ett 

cirkeldiagram i procentform där det går att utläsa barnens initiativtagande till de olika 

lässituationerna.    
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Figur 2. Barnens initiativtagande till de olika lässituationerna läsning i lek, läsning som underhållning, 

pedagogiskt planerad läsning och läsning för att lugna.  

 

Diagrammet visar på att barnen oftast väljer läsning som underhållning. Därefter i leken. 

Barnen tar aldrig initiativ till pedagogiskt planerad läsning eller till läsning för att lugna.  

Läsning för att lugna 
Under observationerna av läsning i lugnande syfte går det att se följande mönster. När 

pedagogerna läser i lugnande syfte sitter de i stora grupper om cirka åtta barn och en pedagog. 

Pedagogen försöker läsa med inlevelse men blir ideligen avbruten i sitt läsande antingen av 

barn som ställer frågor kring boken eller barn som hoppar runt eller bråkar med varnadra. 

Pedagogerna svarar inte på barnens frågor under dessa lässtunder. De gånger pedagogerna 

slutar läsa är för att tillrättavisa barnen genom att tillexempel säga ”sitt still” eller ”var tyst”. 

Om barnen tröttnar på läsningen får de inte lov att lämna läsningen fören cirka två böcker har 

lästs. Vilket innebär cirka 15-20 minuter. Vid dessa lässtunder har barnen svårt att 

koncentrera sig på det som läses, de har svårt att sitta still och att vara tysta. De verkar se 

avslutandet av denna sortens läsning som en lättnad. Detta trots att det är barnen själva som 

får välja vilka böcker (av de som finns på bokvagnen) som ska läsas. Vid denna sorts läsning 

sitter pedagogen och barnen antingen i en hörnsoffa i ett rum som både används som lekrum 

och matrum eller så sitter de i en soffa som finns placerad i ett lekrum. Det är pedagogerna 

som tar initiativ till läsning i lugnande syfte och den sker alltid efter lunch.  Tanken med 

läsningen är att barnen ska vila sig. Läsningen kan med andra ord kallas läsvila. 

 

Under läsvilan förekommer det även att ljudböcker används istället för läsning i böcker i 

pappersform. Om så är fallet brukar hela avdelningen utom de barn som ska sova vara med 

och lyssna på samma saga. Sagan väljs i detta fall alltid av pedagogen. Detta innebär att det 

blir en grupp på cirka 16 barn och två pedagoger. Läsvilan sker i ett av lekrummen och barnen 

ligger på varsin madrass. Både barnens och pedagogernas beteende är likadant vid denna 

sortens läsvila som vid den med böcker i pappersform. Nedan följer ett utdrag från en 

observation av läsning för att lugna där pedagogerna använder sig av en ljudbok. 

 

Underhållning 
57% 

Lungnande 
0% 

Pedagogiskt 
planerade 

 0% 

I lek 
43% 

Lässituationer som barnen tar initiativ till 
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Pedagogerna Maria och Sara är inne i lekrummet med alla barn (3-5 år) 

som är på avdelningen denna dag. Barnen ligger på varsin madrass. 

Maria och Sara sitter på varsin madrass. En ljudbok med Nalle Puh är 

igång på CD-spelaren. Det är oroligt i barngruppen. Många av barnen 

vrider och vänder på sig. Många av barnen pratar också.  Maria och 

Sara försöker få alla att vara tysta och lyssna på sagan genom att med 

jämna mellanrum hyscha på barnen. Mycket energi går åt till att få 

barnen att vara tysta och ligga still, dock utan resultat. Det är svårt att 

höra ljudboken.  

 

I observationen ovan kan vi se att Maria och Sara försöker skapa en avslappnande stämning 

under denna lässituation genom att låta barnen ligga på varsin madrass. Dock hjälper inte 

detta barnen att komma till ro. Lässituationen leder istället till ett evigt hyschande från Maria 

och Sara och att barnen har svårt att varva ner.  

 

Vid hopräkningen av observationsschemat visar det sig att av de 31 observerade 

lässituationerna har pedagogerna tagit initiativ till pedagogiskt planerad läsning noll gånger, 

till läsning som underhållning sex gånger, läsning i lek noll gånger och läsning för att lugna 

19 gånger. Med andra ord tog de fem pedagogerna initiativ till någon form av läsning 24 

gånger av de 31 observationstillfällena. Nedan visas ett cirkeldiagram i procentform där det 

går att utläsa pedagogernas initiativtagande till de olika lässituationerna.    

 

 

 
Figur 3. Pedagogernas initiativtagande till de olika lässituationerna läsning i lek, läsning som underhållning, 

pedagogiskt planerad läsning och läsning för att lugna.  

 

 

Diagrammet visar på att pedagogerna oftast väljer läsning för att lugna. Därefter som 

underhållning. Pedagogerna tar aldrig initiativ till pedagogiskt planerad läsning eller till 

läsning i leken.  
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Pedagogiskt planerad läsning 
Under de 15 dagar som observationerna genomfördes på Humlans förskola förekom det ingen 

pedagogiskt planerad läsning. 

Läsning i leken 
Under observationerna på förskolan Humlan framkom det att de som använder böcker i leken 

är barnen, detta då de leker skola. Det är de barn som ska börja förskoleklassen efter 

sommaren som är med i denna sortens lässituation. Jag observerade läsande i leken under tre 

av de 31 observationstillfällena. Det är barnen själva som tar initiativ till denna sortens 

läsning. Böckerna som barnen använder vid dessa lässituationer är de på bokvagnen. När 

barnen leker skola är de i hemvrån och läser ur böckerna. Nu följer ett utdrag ur en 

observation av läsning i leken. 

 
Erik, 5 år, står framför ett bord och läser ur en bok. Framför honom 

vid bordet sitter Bea, 5 år, och Lisa, 5 år, på varsin stol och tittar i 

böcker som de har liggande framför sig. Erik läser lite sedan frågar 

han om Bea och Lisa vet var i boken de läser och om han kan läsa 

vidare. Bea och Lisa nickar. 

 

I observationen ovan kan vi se att Erik, Bea och Lisa har en klar bild över 

hur de anser att en klassrumssituation fungerar. De lever sig in i sina 

roller som lärare och elever. I observationen kan vi också se att Erik har 

en förståelse för hur texten är uppbyggd i en bok, att det är viktigt att alla 

befinner sig på samma ställe i texten om det är meningen att alla ska läsa 

tillsammans.    
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att inleda med en resultatdiskussion. Sedan följer en diskussion 

kring valet av metod. Avsnittet avslutas med att beskriva de didaktiska konsekvenserna. 

Resultatdiskussion 

Var böckerna finns och hur de får användas 

Enligt Eriksen Hagtvet (1990) är det viktigt att skrifter finns lättillgängliga för barnen om 

pedagogen vill ge dem en språkstimulerande miljö. Granberg (1996) beskriver att om 

pedagogen ska uppmuntra barnen till läsning så är det viktigt att böckerna finns tillgängliga 

för barnen. Så att de kan läsa i dem när de känner för det. Detta anser jag att förskolan 

Humlan gör då de har böckerna på en vagn som är så pass låg att även ettåringarna kan nå upp 

till alla böckerna. Böckerna på vagnen har barnen fri tillgång till.  

 

Det finns även böcker inne på personalrummet, dessa får barnen dock bara använda om en 

pedagog är med. Att pedagogerna inte vill att barnen använder dessa böcker själva beror på de 

flesta är pedagogernas privata böcker. Å ena sidan kan jag mycket väl förstå att pedagogerna 

inte vill att böcker ska gå sönder som de är extra rädd om. Men om pedagogerna är så rädda 

om böckerna kanske de inte ska ta med sig dem till sin arbetsplats. Å andra sidan kan man se 

pedagogernas vilja att ta med böcker till förskolan som ett bevis på att de anser det vara 

viktigt att barnen får tillgång till att lyssna till och läsa olika sorters böcker. Vill pedagogerna 

ta med sina privata böcker till förskolan tänker jag att det finns sätt att skydda böckerna på 

istället för att ställa undan dem från barnen. Boksidorna kan plastas in. Detta gör att de inte 

går sönder lika lätt. Som ett annat exempel tar Granberg upp att pedagogerna kan lära barnen 

hur de ska handsaks med böcker och på så sätt få dem att vara försiktiga med böckerna. Om 

pedagogerna behandlar böckerna väl så lär sig barnen att göra det samma. 

 

Under mina observationer framkom det att det oftast är pedagogerna som tar initiativ till de 

olika lässituationerna. Detta med stor marginal. Jag funderar kring varför inte barnen verkar 

så intresserade av läsning. Young Lee (2011) framhåller att det är viktigt att pedagogerna 

inspirerar barnen till att läsa själva. Ett sätt att inspirera barnen på kan enligt Young Lee vara 

att först läsa några böcker för barnen på ett intresseväckande sätt och sedan efter lässtunden 

dela ut böckerna till barnen så att de får titta i dem. Då är barnen nyfikna på att själva få hålla 

i den bok de nyss hörde den intressanta berättelsen i för att få titta noga på bilderna med mera. 

Kanske skulle barnen med små medel kunna börja intressera sig mer för bokläsning.  

 

Enligt Granberg (1998) så är boken en kulturbärare genom att den ger oss inblick i hur vår 

kultur sett ut under olika tidsepoker. Genom att Humlans förskola har ett varierat bokutbud 

och ständigt byter ut de flesta av böckerna då många av de böcker de har i bokvagnen är 

lånade av biblioteket ger de barnen möjlighet att ta del av många olika sorters böcker.   

Läsning som underhållning 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) tar upp att bokläsning ger barn och pedagog 

möjlighet till ett gott samspel genom att få möjlighet till samtal, närhet och gemensam tid och 

fokus. Eriksen Hagtvet (1990) framhåller också att för att läsningen ska vara 

skriftspråksstimulerande ska barnet kunna se texten för att bland annat få så stor inblick som 

möjligt i läsriktning och samband mellan ljud och ordbild. Detta anser jag att pedagogerna på 

förskolan Humlan gör då de läser för barnen i underhållande syfte. Att pedagogerna har denna 

lässituation som den näst vanligaste visar på att pedagogerna ser vikten i att introducera 
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läsning för barnen under lustfyllda förhållanden. Under den underhållande läsningen får 

barnen sitta nära pedagogerna och de har en mysig stund tillsammans. Då gruppen vid denna 

sortens läsning också är liten och barnen lyssnar ivrigt ger det dem en positiv gemensam 

upplevelse. Detta framhåller Svensson (2011) stärker gemenskapen mellan barnen då de 

senare kan använda den gemensamma erfarenheten de fått utifrån boken när de leker med 

varandra och så vidare. 

 

Pantaleo (2007) framhåller att i samtal om böcker kan pedagogen stimulera barnens ordförråd 

genom att ge barnen andra ord för det som de beskriver i boken. Till exempel om ett barn 

säger att ”han ser glad ut” så svarar den vuxne ”Ja, vilken glädje han visar.” Att få höra sina 

egna och andras tankar kring det som har lästs ger förståelse. Att den vuxne hjälper barnet att 

vidga sitt ordförråd genom att fylla ut barnets meningar framhåller också Strömqvist (2003). 

Detta anser jag mig se när pedagogerna tittar i pekböcker med de allra minsta barnen och 

diskuterar det de ser med barnet. Dels genom att själva prata om det de ser men också genom 

att ge barnet respons när det visar eller pratar om något i boken. Under mina observationer 

upptäckte jag dock att ju äldre barnet var desto mindre samtalade pedagogerna om det de läste 

om. Pedagogen svara på frågor om barnet ställer någon men tar inte själv initiativ till att 

diskutera det lästa med barnet. Lindö (2009) beskriver att det är viktigt att pedagogen är en 

förbild när det kommer till att diskutera texten i böckerna. Om pedagogen avbryter läsningen 

och säger sina tankar om det lästa uppmuntras barnen att göra detsamma.      

 

Blomberg (1988) tar upp att om barnen inte är intresserade av det som läses för dem är det 

bäst att avsluta läsandet. Detta då det inte finns någon mening med att läsa för barnen om de 

saknar intresse. När pedagogerna läser för barnen i underhållande syfte lyssnar barnen med 

nyfikenhet. Men om de ändå tröttnar på läsandet accepterar pedagogerna detta och avbryter 

läsningen omgående. Detta menar jag visar på att denna sorts lässtunder helt är avsatta till att 

uppfylla barnens intresse och önskningar. Dock anser jag det vara viktigt att pedagogerna 

reflekterar över varför barnen tappade intresset för läsningen och vad som kan göras åt det.  

Läsning för att lugna 

På Humlans förskola sker större delen av läsandet efter maten, som läsvila. Under denna 

sortens bokläsning vill inte pedagogerna bli avbrutna i läsningen utan de vill ge lugn och ro åt 

barnen så de får en stunds återhämtning. Svensson (2009) menar att det är vanligast att 

läsning på förskola sker före eller efter maten. Så också på förskolan Humlan. Vidare 

beskriver Svensson att denna läsning i sig inte är dålig då den ger möjlighet till närhet, 

avslappning och möjlighet till eftertanke. Dock blir denna sortens läsning ett problem om det 

är det enda läsningssättet pedagogen använder sig av på förskolan. Detta då det är viktigt att 

barnen inte alltid sitter och lyssnar på sagan passivt utan också ges möjlighet att diskutera 

bokens innehåll och vara aktiv i läsandet. Jag har genom mina observationer kommit fram till 

att den sortens lässituation som pedagogerna oftast tar initiativ till är just läsning för att lugna. 

Detta resultat kan vara oroande men det kan också bero på att pedagogerna valt att lägga sina 

språkstimulerande insatser inom något annat område. Det blir inte ett problem förrän 

pedagogerna aldrig lägger någon vikt vid böcker. Med tanke på att pedagogerna regelbundet 

lånar böcker på biblioteket och tar med sig böcker hemifrån så anser jag att de med största 

sannolikhet förstår vikten av bokläsning. 

 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) tar upp att det på förskolor ofta är väldigt stora 

barngrupper. Det gör att även läsgrupperna blir stora. Många pedagoger väljer därför att inte 

samtala kring boken under lässtunderna då det skulle bli mycket rörigt om alla ska få komma 

till tals. Alla barn klarar inte av långa avbrott i läsningen och skulle tappa koncentrationen. På 
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Humlans förskola är läsgrupperna enligt min mening mycket stora. Även utan att pedagogerna 

avbryter texten för att ställa frågor och liknade kring det lästa så är det redan många avbrott då 

barnen inte kan hålla koncentrationen. För mig kan detta vara en förstålig anledning till att 

pedagogerna inte vågar riskera att det blir ännu rörigare om de börjar diskutera kring texten. 

Dock funderar jag på vad pedagogerna har för krav på sig själva och läsvilan. Vad anser 

pedagoger är en bra genomförd läsvila? Är det att pedagogen fick alla barn att sitta still och 

lyssna när denne läste tre böcker? Eller kan det lika gärna vara så att en bra genomförd läsvila 

kan vara när pedagogen bara han läsa två sidor i en bok men att pedagogen och barnen hade 

en mycket givande diskussion omkring det lästa? Måste en vila innebära att barnen är tysta 

eller kan vara vila även om pedagogen och barnen samtalar med varnadra? Sheridan (2009) 

beskriver att om pedagogen läser på fel sätt för barn så kan lässtunderna hämma barnens 

ordförråd istället för att stärka det. Med fel sätt menar Sheridan att pedagogen läser sådant för 

barnen som de inte förstår och att denne vill att barnen ska sitta tysta och lyssna. Därför anser 

jag att det är viktigt att pedagogerna ger barnen så många tillfällen som möjligt att ha 

boksamtal. Att använda stunden som är avsatt till läsvilan för detta ändamål anser jag kan 

vara passande. Dock är ju frågan hur mycket barnen får vila om de ska föra ett aktivt 

boksamtal. Då många barn går långa dagar i förskolan är det minst lika viktigt att de får en 

stunds vila som att de får språkstimulering. 

Pedagogiskt planerad läsning 

Granberg (1998) tar upp att för att en lässtund ska vara språkligt stimulerande ska den 

planeras väl av pedagogen. Att pedagogerna planerade bokläsningen såg jag inte något av 

under min undersökningsperiod. På förskolan har pedagogerna många andra metoder än 

bokläsning för att stimulera barnens språkutveckling. Så på grund av detta kanske 

pedagogerna ser bokläsning som något underhållande eller lugnande och inte känner att de 

behöver eller vill använda böckerna till något annat. Dominkovic, Eriksson och Fellenius 

(2006) beskriver att om barn inte får ta del av läsning hemma blir förskolan en viktig del i 

barnens språkutveckling. Detta tänker jag mig att Humlans förskola bidrar med till viss del 

men kanske inte så mycket som hade önskats. Det de bidrar med är som tidigare nämnts att de 

har ett varierande och tillgängligt bokutbud. När de läser i underhållande syfte läser de med 

inlevelse och besvarar barnens frågor. Med de allra yngsta diskuterar de också det de läser. 

Men jag anser att det hade varit önskvärt att även se pedagogiskt planerade lässtunder med till 

exempel boksamtal. Särskilt med tanke på att alla barn faktiskt inte får uppleva läsning i 

hemmet. Pantaleo (2007) visar på att den vuxne har en mycket viktig roll i boksamtal då 

denne kan ställa frågor för att hjälpa barnen i sitt gemensamma tänkande. Men Panaleo 

nämner också att lärare sällan hittar tiden till att sätta sig ner och samtala kring böcker med 

barnen. Kanske är det på grund av tidsbrist som pedagogerna på Humlan valt att inte använda 

böckerna i någon form av pedagogiskt planerad läsning. Med en stor barngrupp och 

pedagoger som ständigt har mycket att göra kan man inte förvänta sig att de ska hinna med 

allt.     

Läsning i leken     

Eriksen Hagtvet (1990) menar att barn som ges möjlighet att läsa under förskoleåren senare i 

skolan lättare förstår innehållet i böcker och känner glädje i att läsa. Även deras 

skriftspråksutveckling gynnas positivt av att läsa. Detta för att läsning är ett lätt sätt för barnen 

att ta till sig hur läsning går till. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar också att 

för att ge barnen möjlighet att utforska böcker på egen hand och läsa måste pedagogen ge 

barnen tid och möjlighet att under dagen kunna sätta sig och läsa. Pedagogen måste också se 

till att böckerna finns tillgängliga för barnen. Det anser jag mig ha sett Humlans förskola 

bidra till under mina observationer. Detta då de låter barnen ha fri tillgång till de flesta 
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böckerna på förskolan och också låter barnen använda böckerna när de leker. Pedagogerna 

anser att barnen ska vara rädda om böckerna på bokvagnen men menar ändå att barnen måste 

få lov att använda dem likväl som andra saker så som lego och dockor.   

 

Fast (2007) tar upp att barn som läser i leken ser sig själva som läsare. Detta skapar en bra 

start på barnets läsutveckling då barnet på detta sätt skaffar sig en identitet som läsare. Under 

min undersökningsperiod observerade jag denna sortens läsning vid tre tillfällen. De gånger 

det observerades var när femåringarna lekte skola. Detta antar jag var ett sätt för dem att 

bearbeta att de snart ska börja förskoleklass. Yngre barn observerades aldrig sitta och läsa. 

Därför anser jag att det skulle vara bra om pedagogerna uppmuntrade barnen mer till att våga 

prova på att läsa. Men samtidigt anser jag också att det måste ligga i barnens intresse att vilja 

prova. Om pedagogerna tvingar fram att de ska läsa kommer det med största sannolikhet få 

motsatt effekt, att de får en negativ inställning till böcker. Det är viktigt att man som pedagog 

reflekterar över hur man ska få barnen intresserade av läsning. 

Metoddiskussion 
Jag anser att både den kvalitativa och den kvantitativa metoden var bäst för min undersökning 

då jag avsåg att ta reda på hur ofta pedagogerna och barnen läste och vilken sorts läsning som 

det togs initiativ till. Alltså skulle jag se till hur ofta något förekom i verksamheten. Men 

också se på agerande hos de som ingick i min undersökning och försöka se mönster i detta. 

Redskapet som användes var observation genom löpande protokoll och schema. Dessa 

utfördes strukturerat vilket innebär att jag hade bestämt vad som skulle observeras innan 

observationsperioden startade. Därför genomfördes mina observationer när det jag avsåg 

observera inträffade. Detta anser jag gjorde att resultatet blev mer tillförlitligt än om 

observationerna hade skett när det fanns tid över 

 

Då jag ville se både på hur barn och pedagoger använder böckerna ansåg jag att observationer 

skulle ge mig den bästa inblicken i det. Detta då intervjuer bara hade kunnat göras med 

pedagogerna och de äldsta barnen då de yngsta barnen av naturliga skäl inte kan svara på 

intervjufrågorna. Samma sak hade gällt om enkät hade används. Då det hade gjort att jag hade 

missat de yngsta barnens användande av böckerna. Dock anser jag nu i efterhand att det hade 

varit intressant att intervjua pedagogerna efter observationerna för att få större förståelse för 

varför de agerade på det ena eller andra sättet.   

 

Det negativa med valet av verktyget observation när jag var på en förskola där barn och 

pedagoger kände mig och där jag skulle vara en del av arbetslaget var att jag också blev en del 

av undersökningen. De tillfällen då jag var den som skulle läsa för barnen kunde jag inte 

observera, inte heller räkna den lässituationen i mitt observationsschema. Jag har under 

undersökningen försökt att ta så lite initiativ som möjligt till läsning då jag ville få möjlighet 

att observera pedagogerna och barnen. Dock anser jag inte att mitt läsande hade någon större 

inverkan på slutresultatet då det utgjorde den minsta andelen läsning. 

Didaktiska konsekvenser 
Resultatet i denna undersökning visar på att pedagoger framför allt tar initiativ till att läsa för 

att lugna ner barnen. Att de mer ser boken som ett lugnande hjälpmedel än ett 

språkutvecklande hjälpmedel. Detta har gjort att jag själv börjat fundera mycket kring hur jag 

använder mig av böcker vid läsning med barn. Det har även fått mig att börja fundera på hur 

en läsvila ska vara utformad. Måste den vara tyst för att barnen ska kunna vila eller kan det 

finnas vila i att prata lugnt om en bok? Om pedagogerna vill att barnen ska vara helt tysta 
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under vilan kanske det är bättre att inte använda sig av läsning då. Istället kan barnen få lyssna 

på klassisk musik eller liknande och så läser pedagogen när barnen får lov att diskutera boken. 

Framför allt anser jag att det är viktigt att pedagogen tar reda på vad som passar den egna 

verksamheten och barngruppen bäst och i vilka lässituationer som pedagogen får ut mest av 

läsningen utifrån sitt syfte med den. Detta kan pedagogen med fördel göra genom att 

genomföra observationer av de olika lässituationerna.     

 

Att böcker var ett bra redskap för att stimulera barns språkutveckling har jag lärt mig under 

min utbildning till förskollärare. Men att böcker även kan tillgodose barnens behov i så många 

andra avseenden var nytt för mig. Det fick mig att än mer känna att böcker som är så 

betydelsefulla faktiskt inte får den uppmärksamhet de förtjänar i förskolan. Därför anser jag 

att det är viktigt att pedagoger tar tillvara på de böcker som finns i verksamheten och 

använder dem. Då böcker både är ett billigt och lättillgängligt material att använda för att 

stötta barnen i deras utveckling och behov inom flera olika områden. Jag anser också att det är 

viktigt att våga låta böckerna vara tillgängliga för barnen så att de kan inspireras att använda 

dem. Är pedagogen rädd för att böckerna ska gå sönder är det viktigt att vara en god förebild 

och visar för barnen hur de ska handskas med böckerna. Då lär sig barnen att vara rädda om 

dem.  

 

Efter att ha sett i resultatet att pedagogerna är mer benägna att svar på barnens frågor, ställa 

frågor och diskutera det lästa när de läser tillsammans med de allra yngsta barnen har jag 

börjat fundera på varför det är så. Kan det bero på att vuxna instinktivt tar alla chanser som 

ges till att lära småbarn språket? Eller är det så att vuxna har förväntningar på de äldre barnen 

att kunna sitta tysta och lyssna när någon läser? Hur kan pedagoger göra för att alla ska få ta 

del av spontana boksamtal? Jag har också börjat fundera på hur jag själv agerar vid läsning 

med barn. Det ser jag som positivt då jag anser att en pedagog alltid bör reflektera över sin 

egen insatts. Vad man gör bra, vad man gör mindre bra och hur man kan utveckla det man 

gör. Det är viktigt att som pedagog aldrig känna sig färdig, att inte känna att man har ett 

koncept som fungerar och ständigt använda sig av det. För att kunna göra verksamheten så bra 

som möjligt ska pedagogen alltid söka nya kunskaper och vara öppen för att pröva nya sätt att 

utföra sitt arbete på. Dock kan pedagogen inte ständigt hoppa från den ena metoden till den 

andra då detta kan göra verksamheten otrygg för barnen.   

Fortsatt forskning 
Då jag i min undersökning som nämnts ovan upptäckte att pedagoger var mer benägna att ha 

spontana boksamtal med de allra yngsta barnen skulle det vara intressant att forska vidare 

inom detta område. Att se på vilken sorts läsning pedagogerna tar initiativ till utifrån barnets 

ålder. Detta skulle jag vilja göra genom att observera barnen och pedagogerna. Men också 

genom att intervjua pedagogerna om hur de anser att de agerar vid läsning för barn i olika 

åldrar.       

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Tack 
Jag vill tacka alla pedagoger och barn för att ni har låtit mig observera er. Utan ert deltagande 

hade jag aldrig kunnat genomföra min undersökning. Jag vill även tacka alla föräldrar för att 

ni har låtit mig observera era barn. Jag vill också tacka min handledare på högskolan för allt 

stöd och alla goda råd jag fått under arbetets gång. Sist men inte minst vill jag tacka mina nära 

och kära som på olika sätt har stöttat mig under skrivandet av detta arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Ida och jag studerar vid högskolan i Borås och läser nu min sista termin till 

förskollärare. Under denna termin kommer jag att skriva mitt examensarbete som ska handla 

om syftet med böcker i förskolan. Detta kommer jag att undersöka genom att observera 

barnens och pedagogernas användande av böcker utifrån följande frågeställningar, vem tar 

initiativ till läsning och vilken sorts läsning tar de initiativ till. De olika sorters läsning som 

jag kommer att ha fokus på är läsning för att lugna, läsning som underhållning, pedagogiskt 

planerad läsning och läsning i leken.  

 

Som förälder har du möjlighet att välja om ditt barn ska vara med i denna undersökning eller 

inte. Mer övergripande information och svarsblankett finns på följande sidor. Blanketten 

lämnas in på förskolan så snart som möjligt. Har du frågor kan du kontakat mig på 

telefonnummer XXXX XXXXXX. Tack på förhand för att du tog dig tid att läsa igenom detta 

brev och svara på blanketten. 

 

Hälsningar Ida     
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Bilaga 2 

Observationsschema 

 

 

Datum       

Som under-

hållning 

      

För att lugna       

Pedagogiskt 

planerad 

      

I lek       

Pedagog tar 

initiativ 

      

Barn tar 

initiativ 

      

Anteckningar       

 


