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Abstract: The aim with this thesis is to highlight components regarding 

small children’s reading environment in preschool and see 
how these affect their meeting with literature. The study is 
based on J. A. Appleyard’s theory on man’s development as a 
reader. He states that we take on different roles when we 
develop as humans. The role: “the reader as a player” has 
been especially useful, since it served as a source of 
knowledge about small children’s development as readers. 
Aidan Chambers’ model “The reading circle” is originally 
meant for school but this study suggests it is possible to apply 
it for pre-school also. The study has a qualitative approach 
and contains a combination of methods, conducted with an 
adult perspective although interviews with children are 
included. The purpose of combining methods is to bring 
about a comprehensive picture where Chambers’ model has 
served as the framework. 

      The result shows that all teachers want to read for the 
children and that they regard reading as important. However 
their personal aims and thoughts regarding reading 
environment were not realized in their work due to lack of 
time for planning and reflection. As a rule the pre-school 
children visited the public library every month. During these 
visits the library took on a passive role. Neither the pre-
school nor the library took any initiative to develop the visits 
to something more than just loaning and returning books. The 
study also revealed that the children, to a very high extent, 
chose their own literature to read. 
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1 Inledning 

Arbetet med litteratur i förskolan intresserar mig eftersom jag är utbildad förskollärare 
och har arbetat med 1-7-åringar under ett antal år på åttiotalet. Vid studierna på 
Bibliotekshögskolan har mitt intresse för barn och litteratur fördjupats. I synnerhet har 
min nyfikenhet väckts för “läsandets situation”, det vill säga den läsmiljö där barn 
möter barnlitteratur på förskolan. 
 
Det första fröet till mina frågeställningar såddes egentligen då jag arbetade vid en filial 
till Stadsbiblioteket, samtidigt som jag just börjat studierna vid Bibliotekshögskolan. 
Jag samtalade med barnbibliotekarien där och hon berättade om hur hennes arbete allt 
mer bestod i att arbeta med skolan och inte förskolan eller BVC. Hon hade erfarenhet 
sedan ett antal år från andra kommuner, där hon arbetat intensivt med BVC men också 
med förskolan men nu upplevde hon alltså att hon inte hann med detta. 
 
Vid en förskola som jag själv har haft kontakt med innan jag genomförde min egen 
undersökning, lade jag märke till att de inte läste för barnen efter lunch. Att ha läsvila 
efter lunch har länge varit tradition i förskolan. På 1980-talet när jag själv arbetade som 
förskollärare hade vi läsgrupper efter lunch. Detta var ett självklart inslag i 
verksamheten och likaså att vi gick till biblioteket var fjärde vecka. Men på denna 
förskola hade de nu medvetet valt bort läsvilan. När jag frågade personalen om läsvilan 
förklarade de att barngruppens storlek och ålderssammansättning, samt det faktum att 
personalens raster schemalagts vid lunchtid, gjorde det svårt att sätta samman 
läsgrupper. De hade dessutom en sovvila för de yngsta och där måste en pedagog 
närvara. På denna förskola, som ligger i ett centralt beläget område, gick de inte till 
biblioteket regelbundet, utan fick sina böcker i boklådor via biblioteksbussen. Följden 
av detta blir att förskolebarnen inte kommer i direkt kontakt med biblioteket och att 
förskollärarna och barnbibliotekarierna inte träffas. 
 
Allt detta fick mig att fundera över vilken kontakt förskolebarnen egentligen har med 
biblioteket och även hur förskolans litteraturpedagogiska innehåll ser ut. 

1.1 Problembeskrivning 

Barnbiblioteket och förskolan i Sverige har en lång tradition av samarbete som under 
1970- och 80-talen särskilt utvecklades. 1990-talet präglades av nedskärningar och vid 
denna tid minskade detta samarbete i många kommuner. Förskolornas biblioteksbesök 
avtog och antalet integrerade folk- och skolbibliotek ökade (Rydsjö 2004, s. 55f.). 
 
Kerstin Rydsjö, vid Bibliotekshögskolan i Borås har efter en genomgång av 
magisteruppsatser relaterade till förskola och bibliotek sökt fånga bilden av samverkan 
mellan förskola och bibliotek ur bibliotekariers perspektiv. Samarbetet mellan 
biblioteket och förskolan har förändrats under senare tid men det har varit svårt att 
kartlägga dessa förändringar eftersom den statistik och dokumentation som finns att 
tillgå idag inte visar hur biblioteken samarbetar med andra institutioner (Rydsjö 2004, s 
55f.). 
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I Barnbokens ställning (1996:1) beskrivs hur barnbiblioteket och förskolan “drabbats av 
ogenomtänkta besparingsåtgärder” trots att kommunerna påstår sig prioritera 
barnverksamheten. För biblioteket har detta inneburit nedlagda filialer, minskade inköp 
av barnlitteratur, reducerad uppsökande verksamhet och indragna biblioteksbussturer. I 
förskolan ökades antalet barn i barngrupperna samtidigt som antalet pedagoger 
minskades. Följden har blivit att förskolan inte kommer till biblioteket i lika hög 
utsträckning som tidigare. De ekonomiska åtstramningarna medför att färre barn 
kommer i kontakt med barnbiblioteket. Ändå är forskare och sakkunniga överens om att 
boken har stor betydelse för barns språkutveckling (Barnbokens ställning, 1996. s. 10, 
41). 
 
Även i Kulturprogram för barn och ungdom (1994) påpekas det att den förändrade 
situationen för förskolan och barnbiblioteket, vilken uppkommit på grund av ekonomisk 
åtstramning, gör risken stor att minskad litteraturläsning i förskolan blir följden. Det 
som krävs för att skapa läsfrämjande insatser är ett förnyat samarbete mellan bibliotek, 
BVC och förskola (s. 55). 
 
Effekten av att antalet integrerade folk- och skolbibliotek ökat, menar jag, har blivit att 
biblioteket till stor del riktar sin verksamhet mot skolan. Samtidigt har förskolan inte 
möjlighet att komma till biblioteket på samma sätt som tidigare. Detta beror bland annat 
på att bibliotekets öppettider inte alltid passar förskolans verksamhet. 
 
Min problembeskrivning visar att förskolan och biblioteket har begränsade möjligheter 
att arbeta litteraturpedagogiskt med barnen i förskolan. Upptakten till denna studie är att 
jag undrar hur förskolebarnens möte med litteratur ter sig under rådande förhållanden. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka barns möte med litteratur i förskolan idag mot 
bakgrund av de ambitioner som styrdokument och målformuleringar utpekar och de 
faktiska omständigheter som nedskärningar i kontakterna med 
barnbiblioteksverksamheten i praktiken lett till. 
 
Mina frågeställningar är: 
1) Hur ser läsmiljön ut på förskolan? 
2) Hur ser det litteraturpedagogiska arbetet ut? 
3) Vilken roll har biblioteket i förskolans arbete med litteratur? 

1.2.1 Avgränsningar och begrepp 

Studien är gjord vid en kommunal förskola med ordinär verksamhet, belägen i ett 
område med blandad bebyggelse. Det var den vanliga förskolegruppen jag ville studera 
och inte en verksamhet med speciell profil. 
 
Begreppet litteraturpedagogik är hämtat från Aidan Chambers litteraturpedagogiska idé 
“Läsandets cirkel”. Det litteraturpedagogiska arbetet och läsmiljön på förskolan 
undersöktes därför med utgångspunkt från Läsandets cirkel, med komponenterna valet 
av bok , att läsa, reaktion och respons samt inre och yttre miljö.(se kap. 4.2.1). 
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“Att läsa” överfördes till förskolans planerade högläsning. Undersökningen omfattar 
således inte barns egen ”läsning”, utan den planerade läsningen, som visade sig äga rum 
vid läsvilan. Läsvila är också det begrepp som används för högläsningen efter lunch. 
 
Den litteratur som undersökningen inbegriper är den som läses mest i förskolan, 
nämligen bilderböcker. Undersökningen omfattar emellertid inte någon redogörelse för 
vilken barnlitteratur den aktuella förskolan läst och lånat under läsåret. 
 
 
 

2 Ämneskontext: förskolan, bilderboken och 
biblioteket 

Bilden av vilka faktorer som påverkar barnens möte med litteratur och hur detta 
utformas är komplex och innehåller allt ifrån den fysiska miljön med boken, barnet och 
platsen för läsandet, till läroplan för förskolan och litteratursyn et cetera. Förskolans 
läroplan uttrycker inte något specifikt om arbetet med litteratur i förskolan och 
förskoleverksamheten härstammar från två olika verksamheter, nämligen social omsorg 
och pedagogisk verksamhet. Hur påverkar dessa faktorer arbetet med litteratur i 
förskolan? Är det möjligt att urskilja vilket perspektiv som dominerar, det pedagogiska 
eller det omvårdande? 
 
Detta avsnitt behandlar därför förskolan, barnlitteraturen och biblioteket. Avsikten är att 
ge en sammansatt bild av förskolan och biblioteket. Detta är viktigt för förståelsen av 
problembeskrivningen och innebörden i resultatet. En genomgång av förskolans 
läroplan och förskolepedagogikens rötter görs. Några betydande pedagoger och 
pedagogiska inriktningar presenteras därefter kort. Vidare ges en inblick i förskolans 
verksamhet idag, följt av ett avsnitt om litteraturen i förskolan samt biblioteket och 
förskolan. Vissa samhällsperspektiv ges också, där bland annat ekonomi och kommunal 
organisation kort tas upp och hur detta påverkar biblioteket och förskolan. 
Bibliotekslagen och Unescos biblioteksmanifest ges plats i slutet av detta avsnitt. 

2.1 Förskolans läroplan 

Sedan 1998 har förskolan fått ett nytt styrdokument, Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 
98), och förskolans verksamhet ligger därmed under skollagen. Tidigare har förskolan 
legat under Socialtjänstlagen och det Pedagogiska programmet har fungerat som 
styrdokument för verksamhetens innehåll (Jancke & Wiklund 1998, s. 2). 
 
I och med att förskolan nu styrs av skollagen och utbildningsdepartementet är den en 
del av utbildningspolitiken. När verksamheten styrdes av socialtjänstlagen var den en 
del av familjepolitiken och huvuduppgiften var att möta omsorgsbehovet för barn vars 
föräldrar arbetade. Förskolans uppgift var då att se till att föräldrarnas möjligheter att 
kunna arbeta tillgodosågs. Nu läggs istället tonvikten på barnet och innehållet i 
förskolans pedagogiska verksamhet regleras alltså med en läroplan. 
 
Genom denna förändring omfattar utbildningssystemet idag tre läroplaner: en för 
förskolan (Lpfö 98), en för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
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(Lpo 94) samt en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). De tre läroplanerna är tänkta 
att utgå från en gemensam syn på lärande, utveckling och kunskap. Den läroplan som 
förskolan arbetar under idag är den första i sitt slag. Läroplanens formuleringar är inte 
så exakta utan mer allmänt skrivna. Där formuleras värdegrund, uppdrag och mål men 
däremot inte hur målen skall uppnås (Jancke & Wiklund 1998, s. 2f.). 
 
I avsnittet om mål uttrycks detta med att förskolan skall sträva efter att barnen utvecklar 
sin kapacitet att lyssna, berätta och reflektera. I läroplanen nämns också 
begreppsförståelse, förmåga att kommunicera samt ordförråd. (Jancke & Wiklund 1998, 
s. 12f.). 
 
En genomgång av Lpfö 98 visar att ingenting specifikt uttrycks om barn och litteratur 
eller bibliotek, däremot tas språk och lärande upp. Läroplanen anger att förskolan skall 
lägga stor tonvikt vid att stimulera språkutvecklingen och även intresset för skriftspråk 
(Jancke & Wiklund 1998, s. 10). 
 
Frågan är vilka effekter läroplanens vaga formuleringar får för innehållet i arbetet med 
litteratur i förskolan och kontakten med biblioteket. 

2.2 Förskolans pedagogiska rötter 

Sveriges förskola bygger på två olika traditioner, dels den om att erbjuda social omsorg 
för de barn som annars lämnades utan tillsyn, dels den pedagogiska ambitionen att 
förbereda barnen inför skolan (Granberg 1998, s. 171). 
 
Här följer en kort presentation av några pedagoger och pedagogiska inriktningar som är 
av betydelse för den svenska förskolans utveckling och dess verksamhet idag. 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) betraktas som den svenska förskolans grundare och hans 
idéer är fortfarande aktuella i förskolans innehåll.  Fröbels intresse för trädgårdsskötsel 
visar sig i hans pedagogiska idéer, där han liknar barnen vid plantor som ska få näring. 
Begreppet Kindergarten (barnträdgård) kommer också härav. I Sverige hade vi tidigare 
så kallade barnkrubbor, där barnen togs om hand när föräldrarna arbetade, och när 
barnträdgården ersatte dessa, fick verksamheten ett pedagogiskt innehåll. 
Barnkrubborna stod mer för omhändertagande och omvårdnad. (Granberg 1998, s. 153). 
 
Fröbelpedagogiken har två grunder: självverksamheten och leken. Den självständiga 
leken är barnets naturliga uttrycksform, menade Fröbel. Leken är vägen till allt lärande 
för barnet. Lekens betydelse enligt dessa pedagogiska idéer visar sig i de ”lekgåvor” 
som Fröbel utformade. Det är ett lekmaterial som barnen får leka med i viss ordning, 
allt efter utvecklingsnivå. Dessa ”lekgåvor” används än idag i förskolan (Granberg 
1998, s. 153f.). 
 
Maria Montessori (1870-1952) har också satt sina spår i den svenska förskolans 
innehåll och grunder. Hon blev Italiens första kvinnliga läkare och började arbeta med 
utvecklingsstörda barn. I detta arbete inspirerades hon bland annat av Friedrich Fröbel. 
Hon utarbetade ett material som var tänkt att stimulera barns utveckling. Även 
Montessori såg barnet som en planta som behövde näring och god jord för att utvecklas. 
Montessoris material och pedagogik bygger till stor del på att materialet och 
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pedagogerna skall stimulera de fem sinnena. Hennes material förekommer på svenska 
förskolor idag, i synnerhet på Montessoriförskolorna (Granberg 1998, s. 155). 
 
Rudolf Steiner (1861-1925) står bakom Waldorfpedagogiken och den antroposofiska 
läran, där andlighet och naturvetenskap förenas. En balans mellan det inre och yttre 
eftersträvas. Steiner betraktade också barnet som en planta som behöver näring för att 
kunna utvecklas. Pedagogernas uppgift är att vara förebilder, inte lärare. Den fria leken 
har stor betydelse och lekmaterialet ska vara estetiskt utformat och väl genomtänkt. 
Färger och former i möbler och omgivning skall harmoniera med naturen. Rytm är ett 
centralt begrepp; dagsrytm, veckorytm, årstidernas rytm. Sagor, handarbete och 
skapande verksamhet är viktiga inslag i Waldorfpedagogiken och processen i skapandet 
ses som viktigast (Granberg 1998, s. 153 f.). 
 
Reggio-Emilia-pedagogiken kommer från Italien. Barnen lär sig genom att reflektera 
och undersöka och i förskolan vill man ge barn redskap för att sporra dem till det. Man 
arbetar med teman under långa perioder och fördjupar sig i de kunskaper som uppnås. 
Dokumentationen är viktig och genomförs på olika sätt: man filmar, spelar in på band 
och tar kort. Barnens egna alster blir också en form av dokumentation. Reggio-Emilia-
pedagogiken talar om tre pedagoger: förskollärarna, barnen och miljön. Just miljön skall 
inspirera och vara så njutbar att den lockar till kommunikation, lek och utforskande. 
Bilder, speglar, mobiler och vackra föremål väcker barnens fantasi. Den svenska 
förskolan har inspirerats av detta sätt att arbeta (Granberg 1998, s. 158f.). 
 
Gemensamt för det tre pedagogerna är att de ser barnet som en planta som behöver 
näring för att utvecklas. En gemensam nämnare för alla fyra inriktningarna är lekens 
betydelse för barns utveckling. 

2.3 Förskolans innehåll 

Med förskola menas idag verksamhet för barn mellan 1 och 5 år. Idag går 6-åringarna i 
förskoleklass som är en del av grundskolan. Förskolans innehåll regleras som tidigare 
nämnts i Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö 98), och i denna ersattes benämningen 
daghem med förskola. 
 
En förskola består ofta av flera avdelningar. Avdelningarna kan vara uppdelade i olika 
åldrar med småbarnsavdelning (1-3 år) och syskonavdelning (från 3 år) eller så kallade 
åldersintegrerade grupper med utvidgade syskongrupper, där åldersspridningen är 
större. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Båda kategorierna har läst 
pedagogik. Förskollärarutbildningen är på högskolenivå medan barnskötarutbildningen 
är på gymnasienivå. Trots skillnaden i utbildning utförs i stort sett samma arbete med 
barn och föräldrar, medan huvudansvaret för det pedagogiska innehållet vilar på 
förskollärarna (Granberg 1998, s. 7f.). 
 
Förskolans verksamhet styrs, förutom av mål och riktlinjer i Lpfö 98 och personalens 
planering, av tiden, rummet och rutiner. En övergripande planering för verksamheten 
görs ofta för varje termin och en mer detaljerad planering görs för varje vecka. Nedan 
redovisas olika aktiviteter och rutiner för att ge inblick i förskolans 
verksamhetsinnehåll. Det är viktigt att ha en bild av barnens och pedagogernas vardag 
för att kunna förstå i vilket sammanhang litteraturläsningen i förskolan sker. 
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Rutiner och aktiviteter 
Dagsrutinerna är ofta fasta medan innehållet i de olika aktiviteterna varierar och 
planeras. Vanliga rutiner och aktiviteter är att ha samling, skapande aktivitet, arbete 
med tema, gymnastik, läsvila, utevistelse och fri lek. I förskolan serveras frukost, lunch 
och mellanmål på bestämda tider på många håll. Högläsning i förskolan äger ofta rum 
efter lunch och kallas allmänt för läsvila. Återkommande rutiner och aktiviteter ger 
barnen en viss tidsuppfattning. (Granberg 1998, s. 90). 
 
För små barn inger återkommande rutiner trygghet. Det gäller för pedagogerna att ta 
tillvara “de självklara vardagssituationerna” och ge dem ett innehåll. Detta gör att de 
blir attraktiva för barnen men också förutsägbara, vilket inger lugn och trygghet. (Niss 
& Söderström 1996, s. 49). 
 
I Maria Simonssons doktorsavhandling Bilderboken i förskolan - en utgångspunkt för 
samspel (2004) beskriver hon “pedagogernas upplevelser av frustration inför rutinernas 
makt”. Nu betonar Simonsson att hennes undersökningsresultat inte omfattar förskolan 
generellt utan gäller tre förskolor i Sverige. Den styrda förskoletillvaron påverkar den 
spontana möjligheten till exempelvis bokaktivitet. Vilken betydelse eller effekt 
rutinerna får råder det inte enighet om. Ett sätt att se på rutinerna är att dessa skapar en 
rytm som lätt känns igen i verksamhetens innehåll med de dagliga aktiviteterna. Barnen 
och de vuxna vet vad som skall ske. Ett annat sätt att förstå rutinernas effekt är att se på 
dessa som ett instrument för styrning och kontroll, samt ett slags organisationsredskap. 
Simonsson hävdar att dagen blir splittrad och att aktiviteterna måste avbrytas för att 
rutinerna skall kunna fö ljas. (Simonsson 2004, s. 91). 
 
Elisabeth Nordin-Hultman har i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns 
subjektskapande (2004) jämfört engelska och svenska förskolor. Hon har intresserat sig 
för rummets och tidens inverkan på den pedagogiska miljön och hur detta i sin tur 
inverkar på barns jaguppfattning och identitetsskapande. Det visar sig att det är skillnad 
på svenska och engelska förskolor, både i hur det pedagogiska materialet är exponerat 
och även hur själva lokalen är byggd och sedan möblerad. Även dagsrutinerna skiljer 
sig åt. I Sverige har vi på många håll en strukturerad verksamhet med fasta hå lltider 
under dagen medan man i England inte har dagen indelad mer än i förmiddag och 
eftermiddag (Förskolan 2005/3, s.16-18. Lumholdt). 
 
Tema 
Det är vanligt att arbeta med ett tema under en längre period på svenska förskolor. I det 
pedagogiska programmet som föregick Lpfö 98 förordades ett temainriktat arbetssätt 
och att arbeta med tema härstammar egentligen från den tyska Kindergarten från mitten 
av 1800-talet och detta arbetssätt kom till Sverige vid sekelskiftet. Idén med tema är att 
få barnen att koncentrera sig på ett ämne och genom det lära sig förstå sambanden i 
omvärlden. (Exempel på olika teman är kroppen, våra sinnen, färg och form och så 
vidare.) (Granberg 1998, s. 89 f.). 
 
Arbetet med tema sker ofta före lunch. På förmiddagen mellan klockan nio och elva är i 
stort sett alla barn och pedagoger närvarande. Vid denna tidpunkt på dagen är barnen 
pigga och deras förmåga att lära och ta emot intryck god. Under förmiddagen är 
barngruppen indelad i mindre grupper där pedagogen planerar innehållet utifrån barnens 
behov av rörelse, lek och skapande verksamhet. (Niss & Söderström 1996, s. 67). 
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Samling 
Vid samlingen finns tillfälle för alla att träffas. Vanligt är att förlägga denna på 
morgonen. Barnen sitter ofta i ring på bestämda platser och samlingen innehåller ett 
antal gemensamma aktiviteter ledda av en eller flera pedagoger. Musik, sång, ramsor, 
lek och samtal är några exempel på innehållet i samlingen (Granberg 1998, s. 93 f.). 
 
Vila 
En daglig aktivitet eller rutin på många svenska förskolor är högläsning efter lunch. Vid 
denna tidpunkt ska barnen vila och de mindre barnen sover medan de äldre får lyssna 
till högläsning (Simonsson 2004, s. 12). 

2.4 Bilderboken i förskolan 

För att ge förståelse för läsmiljön på förskolan presenteras en kort genomgång av 
bilderboken och hur den kommunicerar. 
 
Den litteratur som i huvudsak läses i förskolan är bilderböcker. Den nutida forskningen 
kring bilderböcker har expanderat sedan slutat av 1900-talet. Forskare från olika 
vetenskapliga områden belyser texten, bilden och innebörden i bilderboken utifrån olika 
kunskapsområden och därmed ges olika synvinklar på bilderboken (Simonsson 2004, s. 
96ff). Exempel på olika inriktningar och utgångspunkter för forskning är 
litteraturvetenskap, konstvetenskap, pedagogik och studier om barnlitteratur och 
förskola. 
 
Låt oss börja med att försöka ta reda på vad en bilderbok egentligen är. Ingrid Nettervik 
beskriver innebörden i begreppet bilderbok som en bok där bilderna spelar en 
dominerande roll. En specifik typ av bilderböcker är pekboken som är avsedd för de 
yngsta barnen. Övrig barnlitteratur med stort antal bilder kan benämnas illustrerade 
böcker. Faktainriktade bilderböcker finns också men Nettervik (1994) räknar inte dessa 
till bilderboksbegreppet. Hon anser att bilderboken har en grannlaga uppgift i att finnas 
som motvikt till masskulturen och det stora utbudet bilder som sköljer över oss ( s. 67).  
 
Bilderboken som litteratur är komplex, menar Maria Nikolajeva (2000), och den utgör 
ingen genre eller enhetlig grupp av litterära verk. I den omfattande 
bilderboksutgivningen finns både enkla böcker för de minsta och böcker som inte ens 
litteraturstuderande tillgodogör sig vid första mötet. Läsarens intellekt och estetiska 
känsla utmanas av bilderboken, menar hon (s. 263). 
 
Bilderboken behandlas ändå allt för ofta som en egen genre, likställd med sagor, 
fantasy, vardagsberättelser, djurberättelser et cetera trots att bilderboksmediet 
egentligen innehåller exempel på alla dessa genrer. Att kalla bilderboken för en genre är 
med andra ord inte tillräckligt för denna litterära form. Det är till och med så att 
bilderboken har ett antal egna genrer som det inte finns motsvarighet till i den 
textbaserade barnlitteraturen. ABC-bilderböckerna är ett exempel på en tidig 
bilderboksgenre. Pekböckerna är en utveckling av dessa. ABC-böckerna som genre är 
inte ordböcker utan har som syfte att roa och ge en estetisk upplevelse, utöver det 
pedagogiska syftet (Nikolajeva 2000, s. 48). 
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Den boktyp som passar de allra minsta är pekboken. Kriterierna för en pekbok har 
grundat sig på att barnet ska ha en rimlig chans att förstå ordet tillsammans med det 
föremål som visas. Idén om böcker för riktigt små barn kommer ursprungligen från 
USA. På 1920-talet menade amerikanska pedagoger med utgångspunkt från modern 
barnpsykologi att även små barn kunde bli rikare av böcker. Sedan på 1970-talet 
diskuterades värdet av pekboken. Man ifrågasatte då att små barn skulle titta på bilder 
av föremål som fanns i deras närhet. På senare tid har denna genre emellertid utvecklats 
och fått djärvare uttryck, där man frångått det traditionella “idealet” med fotografiska 
bilder på föremål som finns i barnets närhet och vardag (Kjersén Edman 2002, s.127, 
128). 
 
Småbarnsböcker är den typ av litteratur som vänder sig till något äldre barn men 
fortfarande små barn (läs 2-3 år). Inger och Lasse Sandberg har utvecklat denna form i 
böckerna om Lilla Anna, Matthias, Pulvret och Tummesagorna. Lilla spöket Laban hör 
också hit. De har sin egen stil med Lasse Sandbergs bildspråk och det fantasifulla men 
också vardagliga berättelserna. Gunilla Woldes Emma- och Totteböcker med enkla 
streckbilder och vardagliga händelser som beskrivs konkret är ytterligare exempel på 
litteratur för 2-3-åringarna (Kjersén Edman 2002, s. 130). 
 
Ulla Rhedin (2004) menar att den största förändringen inom barnlitteraturen sker just 
bland bilderböckerna. Hon anser att det är av vikt att inse att den nya bilderboken nu har 
ett mer komplext innehåll och inte alls endast är till för förskolebarnen. De nya 
bilderböckerna tas emot med viss osäkerhet om vem de egentligen riktar sig till. Den 
nya bilderboken har ett utvidgat och mer komplext innehåll som inte endast riktar sig 
till förskolebarn, utan har något att säga även vuxna. Bilderboken idag kan sägas göra 
anspråk på att vara litteratur för alla åldrar menar Rhedin ( s.11, 155). 
 
Bilderbokens innehåll idag vänder sig alltså till olika åldrar och min reflektion bli att det 
är av vikt att ha kunskap om barnboksutgivningen så att barnen får tillgång till det bästa. 
Ett sätt att få hjälp med detta, om det inte finns möjlighet att själv hålla sig à jour med 
det moderna bilderboksbeståndet, är att vända sig till biblioteket. Vilket ansvar 
biblioteket har i hur bilderböckerna ordnas och presenteras för barn, lärare och föräldrar 
är också en viktig fråga. 

2.5 Hur bilderboken kommunicerar 

“Bilderböcker, kanske mer än någon annan form av barnlitteratur, illustrerar 
barnlitteraturens allmänna dilemma: att den är flerskiktad och mångdimensionell, och 
att varje skikt och varje dimension är lika intressant och därmed värd att studera” 
(Nikolajeva 2000, s. 263). 
 
Bilderboken kommunicerar på två olika nivåer: visuellt och verbalt. Liksom teater och 
film är bilderboken ett syntetiskt medium där mottagaren måste sammanställa de två 
kommunikationselementen (ord och bild) till en övergripande innebörd. Betydelse 
skapas i samverkan mellan olika nivåer (Nikolajeva 2000, s, 11). 
 
Bilderbokens utmaning och dilemma, menar Rhedin (2004), är att den av tradition har 
hamnat någonstans mellan de pedagogiska och litterära fälten. Barnlitteratur har aldrig 
haft en tydlig identitet som skönlitteratur för barn, vilket visar sig i att det litterära fältet 



 
 - 9 - 

uppmuntrar skilda tolkningar och läsarplan medan det pedagogiska fältet snarare 
värderar entydighet, åldersanpassning och tydlighet. En pedagogisk barnbok känns igen 
på att den har ett syfte för barnet “bortom boken”; den vill lära ut och förklara, vilket 
kan kallas att den har en “instrumentell funktion” ( s. 153f.). 
 
Nikolajeva (2000) delar in bilderboken i kategorier med utgångspunkt för just hur 
mediet kommunicerar med mottagarna. Dessa kategorier redogör hon för i Bilderbokens 
pusselbitar: 
 
Symmetrisk bilderbok: två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som i 
princip säger samma sak och därmed skapar redundans (överflödig information). 
Kompletterande bilderbok: ord och bilder kompletterar varandra, fyller varandras 
luckor, kompenserar varandras otillräckligheter. 
“Expanderande” eller “förstärkande” bilderbok: bilderna förstärker och stödjer 
orden; den verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna och går inte att förstå utan 
dem. Eventuellt kan förhållandet vara det omvända, att det är orden som förstärker 
bilderna. 
“Kontrapunktisk” bilderbok: ord och bilder står i kontrapunktiskt förhållande till 
varandra, de ifrågasätter varandra på ett spännande och kreativt sätt; varken ord eller 
bilder är förståeliga utan varandra. 
Motstridig eller ambivalent bilderbok: kontrapunkten övergår till konflikt, ord och 
bilder stämmer inte med varandra, det skapas förvirring och osäkerhet (Nikolajeva 
2000, s. 22). 
 
Maria Simonsson (2004) berör också bilderbokens kommunikation i sin avhandling. 
Bilderna i bilderböckerna har en kommunikativ och estetisk kraft i att sända budskap på 
olika nivåer, men hur detta blir mottaget beror på mottagarens kommunikativa 
kompetenser och förmågan att se (ta in/möta) en bild. Bilderboken kommunicerar alltid 
i ett sammanhang och det är därför viktigt att sätta in den i en kontext. Hon menar att 
meningsskapandet sker i användarkontexten. På så sätt möjliggörs flera tolkningar av 
bilderna och berättelsens innehåll och det är därför viktigt att inte bryta ut bilderboken 
ur den situation den används i ( s. 30 & s. 60). 
 
Bilderboken som medium kommunicerar både till barnet och till den vuxne. Att både nå 
den förmedlande vuxne som läser för det lilla barnet som ännu inte kan läsa och 
samtidigt nå fram till barnet är en utmaning för bilderboksskaparna och kanske ett 
dilemma. En utmaning finns kanske också i att grunda arbetet med litteratur i förskolan 
i kunskap om bilderboken som medium. 

2.6 Förskolan och biblioteket 

Den svenska förskolan har genomgått en förändringsprocess under de senaste 
decennierna som inneburit omstruktureringar och besparingsåtgärder. Under 1980-talet 
förändrades det politiska, såväl som det ekonomiska, klimatet vilket ledde till ett slags 
köp- och säljsystem som modell för många kommuner och kraven på effektivitet och 
produktivitet ökade (Simonsson 2004, s. 43). 
 
På 1980-talet var situationen annorlunda. Barngruppernas storlek och antalet 
kvadratmeter/barn reglerades av normer utarbetade av Socialstyrelsen. Susanna Ekström 
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och Christina Godée skrev på den tiden om barn och litteratur på förskolan, detta med 
erfarenhet som både förskollärare och metodiklärare. De båda betonade bokens förmåga 
att berika det språkliga i barns utveckling. De framhöll skönlitteraturens betydelse för 
barn i förskolan och skolan och det väsentliga i att ge barnen tillgång till barnböcker 
med varierat innehåll och språkmönster. Genom variationer av ordvändningar, bildspråk 
och satsbildningar stimuleras barnen till att bearbeta upplevelser, och deras skapande i 
ord och bild utvecklas. Bilderboken utvecklar specifikt barnens eget bildspråk och 
bildförståelse. Viktigt var att prioritera bokinköp om man ville ha ett eget bibliotek på 
förskolan. Kunskap om litteratur och barns utveckling menade de var helt nödvändig för 
att kunna göra bokurval. Genom att också etablera kontakt med biblioteket kunde 
förskolan få god överblick av barnboksutgivningen. Biblioteksbesök med jämna 
mellanrum och ett gott samarbete skulle främja detta, menade Ekström och Godée och 
skrev så på 80-talet (Ekström & Godée 1984, s. 49f.). 
 
De ekonomiska villkoren förändrades emellertid under 90-talet och stora nedskärningar 
gjordes då. Kommunerna arbetar i beställar/utförarorganisation i hög grad. Detta får till 
följd att institutioner som tidigare fått del av bibliotekets tjänster nu måste betala enligt 
olika avtal som respektive kommun sätter upp för skola, förskola, förskoleklasser (6-
årsverksamhet) samt barnavårdscentraler. Minskad efterfrågan av uppsökande 
biblioteksverksamhet har blivit följden. Den kommunala krisen påverkade även 
skolbibliotekens villkor; antalet skolbibliotekscentraler minskades, lärar- och 
skolbibliotekarietjänster drogs in. Den ekonomiska situationen har även fått till följd att 
anslagen till bokinköp minskat. Följden blir att barns och ungdomars tillgång till 
bokutgivningen begränsats (Kulturprogram för barn och ungdom 1994, s. 57). 
 
Det blev svårt att lämna förskolan för att exempelvis gå till biblioteket. 
Barnbibliotekariernas arbetssituation förändrades och de hade inte längre samma 
möjligheter att möta förskolans behov. Bibliotekets öppettider blev kortare, filialer 
stängde, och biblioteksbussturer drogs in (Barnbokens ställning: Rapport från Statens 
kulturråd 1996:1, s. 41). 
 
1996 kom så en rapport från Statens kulturråd. Uppdraget var att kartlägga barnbokens 
ställning på bokmarknaden, inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen. Särskild 
vikt skulle läggas vid samarbete mellan barnomsorg och bibliotek, samt bibliotekens 
kontakt med föräldrar. Utredningen konstaterar att kommunerna ansvarar för 
folkbibliotekens verksamhet som har varit utsatt för besparingar. Detta har bland annat 
visat sig i minskade bokanslag, minskat öppethållande, reducerad eller borttagen 
programverksamhet och minskade anslag till personalutbildning. Utredningen påpekar 
också att det är oroväckande med dessa kortsiktiga besparingar som inte planeras. “På 
så sätt har bl. a. barnverksamheten, som kommunerna säger sig prioritera, på många håll 
drabbats av ogenomtänkta besparingsåtgärder” (Barnbokens ställning 1996, s. 9ff). 
 
Samarbete mellan förskola och bibliotek är något som Myndigheten för skolutveckling 
idag anser vara av vikt. I projektet Språkrum med LekaSpråkaLära vill de utveckla 
samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att arbeta med språkutveckling. Inom 
ramen för projektet fick Göteborgs, Karlstads och Umeå universitet uppdraget att 
utforma träffar för bibliotekarier och förskollärare en gång/halvår och också att ansvara 
för utvecklingsarbete mellan dessa. En beskrivning med exempel på hur samarbetet 
mellan pedagoger i förskolan och bibliotekarier utvecklat sitt arbete med barns 



 
 - 11 - 

språkutveckling ges i LekaSpråkaLära - lärande lek om språk i förskola och bibliotek, 
2005. 
 
Tidigare projekt som riktat sig till yngre barn finns beskrivna i Som fisken i vattnet: 
Barns väg till språk och läsande (2000). Exempel på detta är “Sagoverkstad i 
Surahammar” där biblioteket har sagoverkstad och sagolek för 4-6-åringar. “Fyra 
känslor” i Gävle, där 4-5-åringarna talar om känslor utifrån Max Velthuis böcker om 
Grodan. ”Bokpåsar i Mölndal” och ”Läspåsen i Sundbyberg” är två exempel på hur 
biblioteket genom att lämna bokpåsar på förskolorna underlättar för föräldrarna att låna 
böcker. (Som fisken i vattnet 2000, s.29 ff). 
 
Ann Granberg menar att barnlitteraturen på förskolan tas för självklar, men allt för ofta 
tycks litteraturen egentligen ha underordnad betydelse i verksamheten. Det pedagogiska 
materialet som används under terminerna införskaffas någon gång per termin eller år. 
Hur stor del av dessa utgifter som går till litteratur är ett mått på hur stor vikt som läggs 
på böcker och genomtänkt arbete med litteratur, menar hon (Granberg 1996, s. 21). 
 
Hur pedagogen sedan ska välja litteratur till barnen är inte helt självklart. Ekström och 
Godée samt även Maj Asplund Carlsson konstaterar oberoende av varandra att några 
läsarundersökningar med fokus på valet av bok inte gjorts vare sig på åttiotalet eller på 
nittiotalet. Utgångspunkten blir de vuxnas syn på vad som är god barnlitteratur. Vilken 
litteratursyn pedagogerna har inverkar också på litteraturvalet. I studien Barnbokens roll 
i förskolan - Litteratursyn och litteraturpedagogiskt arbete från 2002 undersöktes just 
pedagogers litteratursyn av Gun Johansson. 
 
Biblioteksbesöken från förskolorna har alltså upphört eller minskat. Tid och möjlighet 
saknas för att även besöka kulturinstitutioner. Nedlagda biblioteksfilialer och indragna 
biblioteksbussar har gjort att det blivit svårt att ta sig till biblioteket. Detta beskrivs i 
Barnbokens ställning och även i Simonssons avhandling. Min tolkning är att förskolans 
och bibliotekets möjligheter har begränsats. 

2.7 Biblioteket: bakgrund och uppdrag 

Folkbibliotekets verksamhet är sedan 1997 lagstadgad. Bibliotekslagen (1996:1596) 
omfattar hela biblioteksväsendet i Sverige. Syftet är att garantera avgiftsfria lån och ett 
fungerande nationellt nätverk som knyter samman de olika biblioteken. Målen för 
bibliotekens verksamhet beskrivs också. I § 2 fastslås att varje kommun skall ha ett 
folkbibliotek och i § 9 står det att särskilt barn och ungdomar skall uppmärksammas i 
biblioteksverksamheten. Bakgrunden till att riksdagen beslutade om att lagstadga 
verksamheten, var att folkbibliotekens situation försämrats genom minskade anslag till 
medieinköp, att den uppsökande verksamheten på många håll hade reducerats, samt att 
det i många kommuner skett omorganisation med nämnd- och förvaltningsorganisation. 
(Boken i tiden 1997, s, 133). 
 
Läsförmåga är en grundförutsättning i dagens yrkesliv och det är vitalt för inlärningen 
att behärska språket. Barnomsorgs- och skolkommittén (BOSK) uttrycker att om barnen 
i förskoleåldern blir stimulerade till att utveckla sig språkligt, så påverkar det 
förutsättningarna att lära sig skriva och läsa positivt. Att senare kompensera brister i 
denna tidiga språkutvecklingsperiod är svårt (Boken i tiden 1997, s. 205f.). 
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Unescos biblioteksmanifest är sammanställt i samarbete med International Federation of 
Library Associations and Institutions (IFLA) och uppmanar beslutsfattare på alla nivåer 
och biblioteksväsendet som helhet att verka för principerna som formulerats och se till 
att de förverkligas i handling. I Unescos manifest står bland annat: “Folkbiblioteket är 
till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller 
samhällsklass” och att “Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser 
deras behov”. I 12 punkter uttrycker manifestet folkbibliotekets uppgifter. I den första 
punkten står att läsa: “Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder” 
(Unescos biblioteksmanifest 1994, s. 19f.). 
 
I bibliotekets styrdokument syns tydligt att särskild vikt skall läggas vid barn och 
ungdomar. Frågan är om detta blir synligt i verkligheten. 
 
 
 

3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Den litteratur jag sökt berör forskning kring förskola, bibliotek, barnlitteratur, 
pedagogik och läsmiljö. Även erfarenheter från projekt och verksamhet inom förskola 
och bibliotek presenteras. I kapitlet redovisas hur litteratursökningen gjorts och en kort 
presentation av forskare vars arbeten varit viktiga för studien följer sedan. Så görs en 
beskrivning av bilderbokens roll i förskolan, följt av frågeställningar kring att arbeta 
med litteratur i förskolan. I det avsnittet tas även läsmiljö med litteraturval och 
bibliotekskontakt upp. Något om barns språkutveckling ges också plats i detta avsnitt. 

3.1 Litteratursökning 

Jag har sökt litteratur i LIBRIS med sökord som förskola, daghem, litteraturpedagogik, 
litteratur, saga, sagoläsning, högläsning, läsning. Jag har även sökt i katalogen för vårt 
stadsbibliotek med samma sökord, samt på www.bibliotek.se. Vidare har jag gått 
igenom referensbeståndet på Stadsbiblioteket, och besökt hyllorna för bok- och 
biblioteksväsen (A), pedagogik och förskola (Ea), språkutveckling (F) och 
utvecklingspsykologi (Dofa), samt litteraturvetenskap (G.092) med jämna mellanrum. 
Min handledare har bistått med idéer om nytt forskningsmaterial, samt användbar 
litteratur. Jag har även sökt efter magisteruppsatser vid olika lärosäten i Sverige. Jag har 
avstått från att söka efter forskning utomlands eftersom jag är intresserad av hur 
förskolan i Sverige arbetar. Jag har också gått in på hemsidan www.barnensbibliotek.se 
och tittat på aktuell forskning. I övrigt har jag använt mig av referenser i den litteratur 
jag gått igenom. 

3.2 Tidigare forskning och erfarenheter 

Några forskare som varit viktiga i arbetet med denna studie är Ulla Rhedin och Maria 
Nikolajeva som behandlar bilderboken litteraturvetenskapligt, likaså Lena Kjersén 
Edman som också är bibliotekarie. Ingrid Nettervik har arbetat som universitetslektor 
och skrivit om barnlitteraturens historia. Forskare inom förskoleområdet är Maj 
Asplund Carlsson, Ingrid Pramling Samuelsson, Elisabet Doverborg och Maria 
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Simonsson. Andra som bidragit är förskolepedagoger som Ann Granberg och 
litteraturpedagoger som Malin Blomberg och Lisa Henriksson, som är metodiklektor 
vid Linköpings universitet. 

3.2.1 Bilderbokens roll i förskolan 

I förskolan är det i första hand bilderböcker av olika slag som läses: pekböcker, ABC-
böcker och faktabilderböcker och det är denna typ av litteratur som avses i den här 
studien. För att förstå vilken betydelse bilderboken har för läsmiljön i förskolan är det 
viktigt att ha kunskap om detta medium. Nedan ges därför en presentation av 
bilderbokens roll i förskolan. 
 
Boken utgör något av en bas för barnkulturen. I barnens första böcker är bilderna 
viktiga och kravet på språket är högt. Det måste vara begripligt och läsbart. Litteratur 
för små barn behöver för den skull inte vara enkel. En liten bok för de minsta kan 
rymma en sammansatt handling med både dramatik och komplikationer och problem. 
Just bilderna i bilderboken kan ge en konstupplevelse och på så sätt placera denna i en 
genre mellan litteratur och bildkonst (Sörenson 2001, s. 11). 
 
Litteraturen som pedagogiskt material har stark ställning och lång tradition i förskolan. 
Barnbokens uppgift har ändrats från att tidigare ha haft en uppfostrande funktion till att 
idag vara roande och utvecklande (Simonsson 2004, s. 45). 
 
Bilderboken har en given plats i förskolan. I Maria Simonssons undersökning visade 
alla intervjuade pedagoger att de tycker om att läsa barnlitteratur. Simonsson kommer 
fram till att pedagogernas användning av böcker i den pedagogiska verksamheten har 
sitt ursprung i det sätt på vilket de ser på barn och litteratur i det institutionella 
sammanhanget. De anser att barnen skall få komma i kontakt med “klassiker” och 
“moderna halvklassiker”. De vill förmedla ett kulturarv, något som varje barn bör känna 
till och därmed få ingå i en gemenskap (Simonsson 2004, s. 96). 
 
Bilderbokens roll i förskolan är komplex, menar Maria Simonsson. I hennes avhandling 
framläggs följande funktioner för bilderboken. 
1) boken som barnkultur 
2) boken som gynnare av barns utveckling 
3) bilderboken som kanal för språklig utveckling 
4) bilderboken som kunskapskälla 
5) bilderboken som en väg till koncentration - att lära sig sitta still 
6) bilderboken som en väg till att utveckla fantasin 
(Simonsson 2004, 96-103) 
 
1) Boken som barnkultur 
Den första funktionen rör uppgiften att föra det litterära kulturarvet vidare. I 
Simonssons studie framkom att pedagogerna ansåg att de har en uppgift i att förmedla 
viss litteratur till barnen. De beskrev denna uppgift som att de vill “föra in barnen i en 
kulturgemenskap” och “förmedla något som varje barn bör känna till och ha erfarenhet 
av”. Det är också viktigt för pedagogerna att utjämna skillnader mellan barn som får 
tillgång till litteratur i hemmet och barn som inte får det. Simonsson uttrycker sig: 
“Utifrån Bourdieu (1984) skulle man kunna se det som att förskolan som 
utbildningsinstitution förmedlar ett slags kulturellt kapital i form av en viss mängd 
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böcker och titlar samt att den förmedlar kunskaper om dess rätta bruk, vilket lägger 
grunden till en framtida skolframgång”. Hon skriver vidare: “Att bruka en 
barnbokskanon på förskolan kan ses som ett ideal, ett rättesnöre att sträva efter på en 
pedagogisk institution” (Simonsson 2004, s. 97). 
 
2) Boken som gynnare av barns utveckling 
I den andra funktionen fungerar boken som ett medel för att främja utveckling hos 
barnet. I Simonssons fokusgruppsintervjuer blir det utvecklingspsykologiska 
perspektivet synligt: “... pedagogerna konstruerar bilden av förskolebarnet som objekt, 
... de ser bokanvändandet som något som ingår i det paket av resurser som kan användas 
för att gynna barnets utveckling”. Att gynna barns utveckling är just ett av målen med 
förskolans institutionella verksamhet (Simonsson 2004, s. 98). 
 
3) Bilderboken som kanal för språklig utveckling 
Den tredje funktionen handlar om att boken används för att främja barns 
språkutveckling. I Maria Simonssons två pedagoggrupper framkom att de alla använder 
böcker för att ge barnen ordförråd och språkförståelse. Pedagogerna ser en länk mellan 
språk och lärande och böckerna blir ett medel för dem att åstadkomma detta lärande och 
de skapar bokrelaterade aktiviteter för detta. Alla pedagoger är eniga om att “det är 
förskolans uppgift att ge alla barn ett språk” (Simonsson 2004, s. 99). 
 
4) Bilderboken som kunskapskälla 
Den fjärde funktionen behandlar bilderboken som kunskapskälla. Bilderboken skall ge 
barnen nya kunskaper och insikter men även upplevelser och detta förbereder dem inför 
skolan och framtiden. Vilka böcker barnen skall möta i förskolan blir en intressant 
fråga. Pedagogerna har ibland olika uppfattning om detta. När det gäller böckernas 
innehåll visade det sig att svårighetsgrad var något som pedagogerna diskuterade i 
fokusgrupperna. De yngsta barnen är mer beroende av bilden i boken, menar de. 
Femåringarna tränas emellertid i att lyssna till kapitelböcker. Viss oro uttrycktes för om 
barnen kan ta till sig berättelser utan bilder. Simonsson ser att det inte finns några 
begränsningar för vilka böcker som kan finnas i förskolan. Hon får också fram det 
pedagogiska perspektivet i bokvalet, det att barnet betraktas som kompetent och att det 
har förmågan att göra egna bokval. Men samtidigt som det visat sig att det inte finns 
begränsningar för vilka böcker som barnen kan hämta kunskap ifrån så är det också så 
att det finns ett antal böcker som pedagogerna av olika skäl anser olämpliga och som 
barnen “skall skyddas ifrån”. Förutom kunskap blir idén om att hämta lösningar på 
problem från litteraturen synlig i pedagogernas diskussion. Barnen kan alltså hämta 
kunskap och erfarenhet i litteraturen men det finns samtidigt en idé om att böckerna och 
lärandet skall vara lustfyllt och roligt (Simonsson 2004, s. 102f.). 
 
5) Bilderboken som en väg till koncentration - att lära sig att sitta still 
Den femte funktionen har bilderboken som ett medel att få barnen att koncentrera sig 
och att lära sig att sitta still. I förskolan vill pedagogerna samla barnen och skapa 
stunder av lugn i deras vardag i förskolegruppen. Pedagogerna vill ge dem läsvanor och 
lära dem att lyssna. Barnen orkar inte lyssna till långa berättelser och tiden för läsning 
är begränsad. Därför måste längre bilderböcker läsas vid flera tillfällen (Simonsson 
2004, s. 102f.). 
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6) Bilderboken som en väg till att utveckla fantasin 
Den sjätte och sista funktionen som Simonsson sett i sin undersökning är att 
bilderboken utvecklar fantasin. Fantasin som främjas genom bilderboken kan innebära 
olika saker. Böckernas fantasivärld kan ge underhållning men också fungera som 
kompensation för de barn som har det svårt i livet, på grund av upplevelser eller 
familjesituation. Sagans “läkande kraft” talades det om. Det talades också om att 
bilderböckerna kan förmedla det goda och onda i livet men utan att oroa barnen i 
onödan. För vissa barn kan ett behov finnas att bearbeta upplevelser genom fantasin. 
“Men till den 'goda barndomen' hör 'goda barnböcker' som sätter barnens fantasi i 
rörelse, och som är nyttiga för deras lärande” (Simonsson 2004, s. 105). 
 
Maria Simonssons beskrivning av bilderbokens roll i förskolan visar hur komplext 
mediet är. Att ha kunskap och insikt om detta tolkar jag som nödvändigt för dem som 
arbetar med barn och litteratur. Frågan är hur det ser i förskolan och vilka 
fortbildningsmöjligheter som finns. Det är också av intresse att reflektera över vilken 
roll barnbibliotekarierna skulle kunna ha i sammanhanget. Viktigt är även att fundera 
över om och hur kunskap om barnlitteratur påverkar barns möte med litteratur. 

3.2.2 Att arbeta med litteratur i förskolan 

Högläsningen har en stark position i förskolan, skriver Maria Simonsson. Detta kan ses 
som ett uttryck för idén att barn tidigt skall komma i kontakt med litteratur som ett led i 
att utveckla läs- och kulturvanor. Det har också funnits intentioner i förskolan att 
överbrygga skillnader inför skolstarten mellan de barn som inte exponeras för litteratur 
hemma och de barn som är vana vid att föräldrarna läser för dem. I vårt samhälle 
värderas bokliga kunskaper och läskunnighet högt. Allmänt anses det att barnen så tidigt 
som möjligt bör få kontakt med böcker. Även historiskt sett har Sverige tillhört den 
grupp av kulturer där läskunnigheten varit hög. Tidigare var syftet att kunna läsa 
religiösa texter men idag får läskunnigheten ett mer komplext innehåll (Simonsson 
2004, s. 57). 
 
Ann Granberg är förskollärare och beskriver hur hon arbetar med litteratur med små 
barn mellan ett och tre år i Småbarns sagostund. I arbetet som förskollärare vill hon att 
högläsningen ska få ett djupare innehåll. Granberg menar att de flesta anser det som 
självklart att läsa för barnen i förskolan. Att läsa är mysigt och ett sätt att samla och 
lugna barnen men det är inte många pedagoger som arbetar medvetet med litteratur, 
menar hon (Granberg 1996, 37-38). 
 
Förutom att förmedla språkkänsla, kulturarv och underhålla, ger sagostunden en 
upplevelse av samhörighet eftersom den är gruppstärkande. Barnen tränar även sin 
förmåga till koncentration och den ger tillfälle för barnen att identifiera sig med andra. 
Kunskap förmedlas och sagoberättaren blir en språklig förebild vad gäller uttal, ord och 
begrepp, samt meningsbyggnad. Högläsningen inspirerar även till hur barnens fantasi 
utvecklas och intresse för litteratur hos barnen skapas. Litteratur ger också 
underhållning och genom den får barnen en god grund för läs- och skrivträning 
(Granberg 1996, s. 47). 
 
Granberg uttrycker med andra ord precis det som Simonsson (2004) fick fram i sin 
avhandling och som hon sammanställt som bilderbokens funktioner i förskolan. 
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I Maria Simonssons avhandling gjordes bland annat fokusgruppsintervjuer med 
pedagoger. Vid dessa framträdde tydligt de utvecklingspsykologiska kunskaperna för 
barns åldrar och att dessa blivit ramar för det pedagogiska arbetet. I praktiken styr dessa 
ramar även valet av litteratur till barnen (Simonsson 2004, s. 98). 
 
Att ge litteraturen särskild uppmärksamhet i förskolan och skolan är nödvändigt, menar 
Lisa Henriksson som är metodiklektor vid förskollärarutbildningen i Södertälje. Hon 
talar om boklekens betydelse och att den vuxne häri har en uppgift i att stimulera och 
agera med barnen. Det är inte bra att använda böcker aningslöst och oplanerat, anser 
hon. Att behålla kvalitet och mångfald i barnlitteraturen kräver ett engagemang och en 
insatt vuxen. Den vuxnes roll som förmedlare av litteratur är betydelsefull, och att välja 
rätt litteratur vid rätt tillfälle till barnen är en viktig uppgift. För förskolläraren är det 
nödvändigt att själv ta reda på aktuell litteratur. Biblioteken ger information och hjälp 
om litteratur och bokrecensioner. Det är även viktigt att tala om litteratur tillsammans i 
personalgruppen (Henriksson 2000, s. 5).  
 
Lisa Henriksson anser vidare att boken skall aktivera oss och menar att boken allt för 
ofta används som lugnande medel och för att få barnen att vila. Visst behöver vi lugna 
stunder med litteratur men Henriksson efterlyser högläsning som initierar aktivitet - 
spring, leklust, rollbyten, lust att måla och berätta. Vid högläsning är det bra att stanna 
upp och samtala med barnen om handlingen. Man kan exempelvis fråga sig vad som 
kommer att hända, vad barnen tycker att huvudkaraktären skall göra, eller vad barnen 
själva skulle göra och så vidare (Henriksson 2000, s. 5 & s. 17). 
 
Just samtalet kring en berättelse (eller något man upplevt) är en hörnpelare i ett 
språkutvecklande arbetssätt. Med ett språkutvecklande arbetssätt är det av vikt att skapa 
utrymme för barns dialoger. Det gäller att komma bort från envägskommunikation. 
Detta kan ske genom att medvetet utveckla språkliga begrepp och att ställa följdfrågor 
till barnen om innehållet. Att ha barns språkanvändning i fokus innebär att skapa 
möjligheter för barnen att utveckla sitt språk. (Lindö 2005, s.78, 79). 
 
“Den självklara högläsningen som skapar ett drama och ett bildspel inne i våra huvuden 
skall naturligtvis ha stort utrymme i förskolan och skolan. Leken och läsandet föder 
varandra. Högläsning måste vi ständigt öva oss i. Det finns inget mer dödande än en 
oförberedd och oengagerad uppläsare” (Henriksson 2000, s. 17). 
 
Malin Blomberg har skrivit boken Världens bästa lekmaterial. Blomberg är 
litteraturvetare och har arbetat med barn i förskolan. Målet är att väcka intresse för 
litteratur och för reflektioner kring litteratur. Hon menar att arbetet med litteratur genom 
läsning eller berättande alltid skall förberedas. Man bör själv ha läst det som skall läsas i 
barngruppen och sedan planera uppföljande aktiviteter. (Blomberg 1988, s. 14). 
 
Ann Granberg beskriver förskolans innehåll i Förskoleboken. Där har hon skilt vila från 
“sagostund”. Vilan för de äldre barnen i förskolan är ofta utformad som läsvila, det vill 
säga en lugn stund efter maten då barnen får ro och en paus mellan aktiviteterna. Det är 
vanligt att läsvilegrupperna är indelade efter utvecklingsnivå. Sagostunden kan vara 
utformad som en stund av högläsning ur kapitelbok eller bilderbok. Det kan också vara 
frågan om muntligt berättande, liksom sagospel med tredimensionella figurer. Sagor 
kan även berättas med diabilder, flanobilder, dockteater eller egna teckningar eller 
målningar (Granberg 1998, s. 117). 
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Att bearbeta det som lästs är viktigt om barnen skall kunna tillägna sig innehållet i en 
berättelse. I anslutning till “sagostunden” kan barnen rita, samtala med någon vuxen, 
berätta sagan igen med figurer, flanobilder et cetera, menar Granberg. Ett annat sätt kan 
vara att leka sagan. Granberg anser att bearbetningen av litteratur på olika sätt förstärker 
sagans pedagogiska effekter. Genom “sagostunden” finns stora möjligheter att påverka 
den intellektuella och känslomässiga utvecklingen hos barnen. Att väcka läslust finns 
också med som syfte med högläsningen, liksom att ge barn möjlighet att utveckla sin 
empatiska förmåga genom att de får ta del av sagor och berättelser. Fantasin och språket 
stimuleras också. Granberg menar också att det finns en kulturförmedlande aspekt i 
högläsningen (Granberg 1996, s. 38ff, 1998, s. 117f.). 
 
I leken kan barnen iscensätta och spegla sina upplevelser. I leken blir verkligheten 
hanterlig. Den litterära texten är ändamålsenlig för leken eftersom den är allmängiltig 
och presenterar ett sammanhang som kan användas i barnens egen fantasi, i deras lek. 
Barnlitteraturen har dessutom ofta en form som överensstämmer med lekens (Lindqvist 
1996, s.90). 
 
Andra funktioner som litteraturläsning och läsvila har i förskolan kan vara som del i ett 
tema. Då läser man litteratur som knyter an till det tema man arbetar med. Vid en av de 
förskolor som Maria Simonsson undersökte i sin avhandling såg man läsvilan som ett 
tillfälle för inlärning medan man vid en annan av de förskolor som var med i hennes 
undersökning såg läsvilan som en stund för vila efter maten (Simonsson 2002, s. 
175ff.). 
 
Det finns även en aspekt av omsorg i själva läsvilan enligt Simonsson, och det finns 
också en disciplinerande effekt i högläsningen i förskolan. Genom att använda litteratur 
kan man lugna en stökig barngrupp och med läsvila skapar man en vilostund utan att 
sova. Man skulle kunna sammanfatta läsvilans funktion i förskolan som omvårdande 
och lugnande och att högläsningen i övrigt har funktionen att samla en grupp och 
eventuellt fungera som lugnande aktivitet ifall gruppen blivit orolig (Simonsson 2002, s. 
174ff.). 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att högläsning i förskolan generellt har en stark 
position. Anledningen till högläsning kan däremot variera. Å ena sidan kan det vara 
fråga om omsorg och disciplin. Å andra sidan kan det handla om att ge en litterär 
upplevelse i form av ett genomtänkt litteraturpedagogiskt arbete och en planerad 
läsmiljö. Förskolan har historiskt haft två uppgifter: den omvårdande och den 
pedagogiska genom barnkrubborna och barnträdgårdarna. Viktigt är att som pedagog ha 
klart för sig hur det egna arbetet med litteratur är utformat, menar jag. Är det fråga om 
omvårdnad eller ett litteratupedagogiskt arbete? 

3.2.3 Bilderboken på biblioteket 

På biblioteket står bilderböckerna ofta i så kallade bilderbokstråg. Där finns allt från 
småbarnsböcker till bilderböcker för lågstadiet. Bibliotekens placering av bilderböcker 
på detta sätt kan göra det svårt för låntagarna att hitta rätt litteratur. Många bilderböcker 
vänder sig till barn på låg- och mellanstadiet och har en bärande text som egentligen kan 
läsas utan bild. Men föreställningen är ofta att det i bilderbokstrågen finns litteratur 
endast för förskolebarn. 
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Ulla Rhedin (2004) menar att klassificeringen och placeringen av bilderböcker på 
biblioteken är mekanisk. Hon menar också att bilderboken inte längre är en 
litteraturkategori som enbart riktar sig till de yngre barnen utan att bilderboken har 
utvecklats till att bli litteratur även för ungdomar och ibland till och med vuxna. I Norge 
har nu bilderböcker även givits ut för vuxna (s. 12f.). 
 
Maria Simonsson (2004) har också reflekterat över bibliotekets placering av 
bilderböcker och menar att detta är av vikt för förskolan eftersom de lånar just sådana 
böcker i stora mängder. Med bibliotekets klassificering innefattar bilderboksbegreppet 
bilderböcker, bildberättelser och pekböcker. Simonsson tar upp att bilderböckerna 
systematiseras efter innehåll och följden blir att bilderböcker med faktainnehåll placeras 
på de olika fackavdelningarna medan de skönlitterära bilderböckerna hamnar 
tillsammans. Simonsson menar att det också kan vara problematiskt att hitta vissa 
böcker på grund av deras format. Vissa böcker är utgivna i pekboksformat och hamnar 
då bland småbarnsböckerna på biblioteket, när innehållet egentligen riktar sig till större 
barn i förskolan och på lågstadiet (exempel på detta är böckerna om Mina och Kåge av 
Höglund samt fjällberättelserna om Plupp av Borg) (s. 20). 
 
Bibliotekens placering och klassificering av bilderböcker förefaller inte alltid basera sig 
på bokens innehåll och heller inte alltid vara till hjälp för låntagarna. Att närma sig 
bilderbokstrågen utan vägledning kan leda till att förskolebarn får med sig allt för 
avancerad litteratur. Placeringen av bilderböckerna medför också att skolbarn och 
ungdomar riskerar att avs tå från leta efter litteratur där, eftersom de tror att det endast är 
småbarnsböcker i trågen. 

3.2.4 Att välja litteratur: när barnen väljer 

Vad sker egentligen vid biblioteksbesöken och hur väljer barnen och pedagogerna 
litteratur? Vid Bibliotekshögskolan i Borås gjordes en studie av förskolebarns 
bilderbokssökning av Anna Carin Elf och Nancy Petrén (2004). Just barnens samspel 
kring bilderböckerna visade sig påverka barnens bokval. Barn samspelar i sitt sökande 
efter litteratur genom att förhandla kring en bok, locka andra med en bok, markera 
bokrevir och genom att tävla. Elf och Petrén kunde i sina observationer se hur barnen 
godkände respektive underkände kamraternas val av litteratur. 
 
I deras magisteruppsats “Kolla vad jag hittade!” : Förskolebarns bilderbokssökning 
med samspel i fokus, gjordes observationer av hur barn samspelar på biblioteket när 
förskolegruppen ska låna böcker. En av slutsatserna är att just barnens samspel vid 
biblioteksbesöket påverkar deras bokval. Barnen underkänner och godkänner varandras 
bokval och detta menar Elf och Petrén är avgörande för vilka böcker man sedan tar med 
sig till förskolan. Om ett barn inte får uppmärksamhet från de andra genom sitt bokval 
leder detta till att barnet släpper just den boken och väljer en annan. Godkännande från 
de andra barnen ger också status i gruppen. Att uppnå status är en drivkraft i sökandet 
efter böcker, menar Elf och Petrén. Att väcka andras intresse och beundran ger barnet 
viss kontroll över situationen (Elf & Petrén 2004, s. 36). 
 
Barn har en egen intressesfär och kända figurer/karaktärer från medievärlden eller 
litteraturen har hög status. Att känna igen böcker och figurer visar sig spela roll, då 
barnen söker efter just dessa böcker för att dela med sig av igenkännandet och på så sätt 
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uppleva gemenskap med varandra och med pedagogen. Barnens boksökning har också 
en meningsskapande funktion. Studien visar att “...barnens meningsskapande kring den 
egna medievärlden ibland krockar med pedagogens uppdrag att föra ett kulturarv vidare 
till barngruppen”. I studien blev det synligt att en av pedagogerna hade en inställning till 
litteratur som kan liknas vid den förskolelitterära kanon som Maj Asplund Carlsson 
beskriver i Från Max till Mio, det vill säga en kanon som inte förändrats särskilt sedan 
1970-talet (Asplund Carlsson 1993, s. 2). Elf och Petrén ställer sig frågan hur en sådan 
litteratursyn påverkar barnen (Elf & Petrén 2004, s. 7, 59). 
 
I Elfs och Petréns undersökning visar det sig att pedagogerna inte bett om hjälp vid 
något av biblioteksbesöken, inte heller har bibliotekarien erbjudit hjälp. 
Undersökningen visar också att barn och pedagoger har helt olika syften med 
litteraturvalet. Pedagogen går igenom barnens bokval och tar bort dels de böcker som 
redan finns på förskolan och dels de som är för svåra för högläsningen. Författarna 
föreslår att pedagogen istället helt tar över valet av den litteratur som ska läsas högt 
eftersom högläsningen är så viktig. Sedan kunde barnen få välja resten fritt utifrån sina 
egna intressen. Då skulle den litteratur som lånas verkligen uppfylla både barnens och 
pedagogens kriterier (Elf & Petrén 2004, s. 63). 
 
Samtidigt framkommer i Simonssons avhandling att bilderbokens funktion som 
kunskapskälla inbegriper ett pedagogiskt perspektiv på bokvalet och i detta betraktar 
pedagogerna barnet som kompetent att välja. Barnen väljer böcker för att hämta 
kunskap (Simonsson 2004, s. 102). 
 
Vad som ligger bakom barnens val av litteratur förefaller ha lite att göra med 
vuxenvärldens kriterier för bokval. Det är viktigt att reflektera över vad som ligger 
bakom valet av litteratur. Det är också av intresse att fundera över vem som bör välja? 
När är det lämpligt att barnen väljer och när är det lämpligt att pedagogerna väljer? 

3.2.5 Att välja litteratur: när pedagogen väljer 

Den litteratursyn pedagogerna har i förskolan inverkar på det litteraturpedagogiska 
arbetet med barnen, vilken även innefattar litteraturval. Gun Johanson har i sin 
magisteruppsats Barnbokens roll i förskolan (2002) undersökt vilken litteratursyn 
pedagogerna har i arbetet med förskoleklass. 
 
Hon beskriver i teoridelen tre strategier som utgångspunkter för litteraturpedagogiskt 
arbete. Dessa har hon hämtat från John Hultberg. Strategierna är 1) den pragmatiska 
strategin, 2) den traditionalistiska strategin och 3) den emancipatoriska strategin. 
Johansson gör sedan en tolkning av hur dessa strategier skulle inverka på arbetet i 
förskolan. Med den pragmatiska strategin erbjuder pedagogerna litteratur till barnen 
utan någon särskild planering av urvalet. Idén är att litteraturen främjar barns 
språkutveckling. Man läser lite av varje för barnen och menar att det inte är så viktigt 
vad man läser, bara att man läser. Högläsningen förväntas sedan leda till barnens egen 
läsinlärning (Johansson 2002, s. 23 ff.). 
 
I den traditionalistiska litteratursynen är det viktigt att förmedla ett kulturarv till barnen. 
Pedagogerna vill dela med sig av den “goda litteraturen” och litteraturen väljs medvetet 
utifrån en kvalitetsaspekt. I det litteraturpedagogiska arbetet bearbetar man det lästa på 
olika sätt (Johansson 2002, s. 24). 
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Den emancipatoriska litteratursynen har som syfte att skapa ett möte mellan 
barnlitteraturen och barnen, och pedagogerna är viktiga för att detta möte skall uppstå. 
Man för en dialog om den litteratur som man läst, och då är barnens utveckling och 
behov det centrala. Det finns i denna litteratursyn en idé om att litteraturen kan hjälpa 
barnen att förstå sig själva och därmed bli frigjorda och självständiga. Barngruppens 
behov påverkar det litteraturpedagogiska arbetets innehåll och barnens egna uttryck 
inverkar på hur man arbetar vidare (Johansson 2002, s. 25). 
 
Ofta finns en medvetenhet hos förskollärarna om vilken betydelse valet av litteratur har 
i arbetet med barnens utveckling men det visar sig vara svårt att omsätta denna 
medvetenhet i praktiken. Många gånger väljer pedagogerna, de minst krävande 
berättelserna så att alla barn kan förstå (Pramling et al 1993, s. 32). 
 
Maj Asplund Carlsson gjorde en undersökning 1993 om förskolans urval av litteratur 
för barn mellan 1 och 7 år (1993, s. 2) där det visar sig att det finns en litterär kanon i 
förskolan. Simonsson ser likheter med detta i sin egen undersökning i Bilderboken i 
förskolan. De författare och böcker som nämns i fokusgrupperna i hennes undersökning 
är: Elsa Beskow, Astrid Lindgren, bröderna Grimm, Sven Nordqvist, Gunilla 
Bergström, Inger och Lasse Sandberg, Lennart Hellsing, Anna-Clara Tidholm, Anna 
Bengtsson, Jan Lööf samt bokserier som Muminböckerna och Nisse-böckerna. Dessa 
böcker visade sig också vara svåra att få tag i eftersom de ofta var utlånade (Simonsson 
2004, s. 96). 
 
Både Simonsson (2004, s. 96) och Asplund Carlsson (1993, s. 2) benämner det 
“traditionella urvalet” i förskolan som ett slags barnbokskanon, eller litterär kanon i 
förskolan. Simonsson fick i sina fokusgruppsintervjuer fram en bild av att pedagogerna 
såg det som sin uppgift att få in en speciell barnkultur på förskolan. Att utjämna 
skillnader mellan de barn som privat exponeras för litteratur och de som inte gör det 
framstod som ett syfte. Den dagliga högläsningen gjorde att alla barn fick möta litteratur 
åtminstone en gång om dagen och genom denna aktivitet skulle barnen bli rustade med 
ett “litterärt kapital”. 
 
Att förstå och vara medveten om hur man som pedagog väljer litteratur är av vikt om 
man vill förnya sig i läsandet och utveckla sig som förmedlare av litteratur, menar jag. 

3.2.6 Att skapa ett möte med litteraturen 

Vilka faktorer som omgärdar och påverkar barns möte med litteratur är väsentligt att 
förstå och ta reda på. 
 
Att skapa ett lustfyllt möte mellan text och bild för det lilla barnet kräver högläsarens 
gillande, att högläsaren är intresserad av innehållet. Om den som läser inte är tillfreds 
med det som skall läsas kommer vederbörande att stå i vägen för bilderboken. 
Småbarnsboken som medium är på så sätt känsligt eftersom det krävs ett 
“godkännande” av den vuxne. Framställning och tolkning av texten avgörs av den 
vuxne, menar Ekström (Sörenson (red) 2001, s. 35f.). 
 
Att skapa ett möte med texten kan också ha ett språkutvecklande perspektiv. Att ge barn 
möjlighet att reflektera och tala om innehållet i en aktivitet är viktigt, oavsett om den är 
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planerad eller inte. Genom samtal kan en lärande situation skapas (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 161f.) 
 
“Det är engagemanget och intensiteten i bilderboken, samt förmodligen det rätta 
ögonblicket, som blir avgörande för om barnet drabbas av mötet med bokkonsten. Det 
tycks som om de tidiga erfarenheterna från högläsning under småbarnsåren stannar 
kvar. Jag är övertygad om att man kan väcka ett bokberoende redan nu och vi ska göra 
det” (Ekström 2001, s. 36). 
 
Leken har länge haft en betydande plats i förskolan och Fröbelpedagogiken, som 
genomsyrat den svenska förskolan har två grunder: självverksamheten och leken som 
betraktas som barnets naturliga uttrycksform (Granberg 1998, s. 153f.). 
 
“Leken är ett dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre 
verkligheten.” (Lindqvist 1996, s. 70) Leken speglar det verkliga på ett djupare plan och 
är inte en realistisk framställning av en handling. Leken är också ett medel för barnet i 
utvecklingen av förmågan till abstrakt tänkande då barnet själv kan skapa en imaginär 
situation (Lindqvist 1996, s. 71). 
 
“När barnen leker skapar de en fiktion. I de psykologiska lekteorierna kallas detta ’att 
låtsas’, något som förstärker uppfattningen att verklighet och fantasi är skilda åt. Men 
verkligheten måste tolkas med fantasins hjälp och en litterär värld visar sig vara alldeles 
utmärkt som inspiration till leken.”. Genom leken kan barnen alltså spegla sina 
erfarenheter och upplevelser. Barnet leker och repeterar det upplevda och verkligheten 
blir därmed hanterlig för barnet. Den litterära texten fungerar helt ändamålsenligt 
eftersom den är allmängiltig och kan användas av barnen i fantasin och det påhittade. 
Barnlitteraturens struktur överensstämmer ofta med lekens. (Lindqvist 1996, s. 89ff.). 
 
Vilka faktorer i läsmiljön som inverkar på om detta möte uppstår eller inte är av stort 
intresse för denna studie. Litteraturen kan bearbetas på olika sätt: genom samtal, 
skapande aktivitet, drama eller lek. Att bearbeta det som lästs är ett led i att skapa ett 
möte. Valet av litteratur förefaller, för mig, vara centralt för läsningens kvalitet. Vilka 
faktorer som omgärdar valet av litteratur bör vara av intresse att utröna. 
 
 
 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen har två utgångspunkter: läsaren och läsmiljön. Här har valts att 
uppmärksamma barns läsning ur ett läsutvecklingsperspektiv, hämtat från J.A. 
Appleyards Becoming a Reader (1991) och den period i människans utveckling som 
han kallar ”The reader as a player”, dvs. ”den lekande läsaren”. Denna period motsvarar 
förskolebarnens ålder. Eftersom Appleyards teori om läsutveckling kan beskrivas som 
ett komplement till skolans stadieindelning beträffande kognition och läsutveckling är 
denna relevant för detta sammanhang. Aidan Chambers teoretiska modell för läsmiljö, 
“Läsandets cirkel” används som ett slags ramverk för analysen och frågeställningarna i 
undersökningen. Viktigt att påpeka är att eftersom Chambers modell utgjort ramverket 
för både frågeställningarna och analysen har den en mer dominant position i arbetet. 
Avsikten är emellertid att de två teoretiska utgångspunkter ska komplettera varandra. 
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4.1 Läsarens fem roller enligt Appleyard 

Appleyards teori kan användas för att fördjupa kunskapen om människan och hennes 
utveckling i läsandet. Under denna utveckling antas människan inneha fem roller. Av de 
fem rollerna är det “den lekande läsaren”, som är mest intressant för uppsatsen. J. A. 
Appleyard har i Becoming a Reader kartlagt hur han ser på individens utveckling av 
läsandet genom livet. 
 
Appleyard menar att olika individers respons av litteratur kan relateras till individens 
psykologiska utvecklingsmönster. Samtidigt menar han att den kultur som läsaren lever 
i påverkar det egna läsandet. Utifrån bland annat dessa tankar har Appleyard utarbetat 
sin teori “Läsarens fem roller”. I dessa roller syns att individen under sin utveckling, 
oavsett personlighet och bakgrund, antar vissa attityder till läsning. Genom att beskriva 
detta mönster tydligt vill Appleyard synliggöra hur vi människor i olika åldrar förstår 
och tolkar berättelser (Appleyard 1991, s.1f.). 
 
Appleyard lägger tonvikt på själva transaktionen text-läsare och den förändring som 
därmed sker hos läsaren och hur denna förändring sedan påverkar eller formar 
relationen text- läsare. Han menar att oavsett individuella skillnader såsom personlighet 
och bakgrund finns det ett mönster av attityder till läsning som läsaren genomgår under 
sin livsutveckling och mognadsprocess, och detta påverkar hur berättelserna upplevs. I 
olika åldrar har människan olika inställning och ser eller upplever olika mening med 
läsandet, menar han. Läsarens roller är ämnade att fungera som ett användbart verktyg 
när man vill ta reda på och förstå hur vi beter oss som läsare i den kultur vi lever i. Man 
kan betrakta rollerna som ett slags ramverk att använda när man vill beskriva olika 
kognitiva och känslomässiga aspekter för läsaren. Men viktigt att ha med är att läsaren 
alltid läser under inflytande av sin kultur (Appleyard 1991, s. 16). 
 
Nedan följer en kort genomgång av Läsarens fem roller. 
 
1) The Reader as Player 
Den lekande läsaren är det lilla barnet, förskolebarnet som ännu inte läser själv utan 
någon läser högt för det. Barnet lyssnar till berättelser och leker fantasilekar som 
bearbetar den verkliga världens upplevelser, såsom rädslor, önskningar, som barnet med 
tiden lär sig att känna igen och hantera. 
 
2) The Reader as Hero and Heroine 
Läsaren som hjälte och hjältinna är barnet i skolåldern. I berättelserna innehar barnet 
själv huvudrollen, allt medan barnet tar till sig omvärlden och hur människor beter sig. 
Barnet flyr gärna in i berättelserna och blir totalt uppslukad. 
 
3) The Reader as Thinker 
Den tänkande läsaren omfattar ungdomstiden, puberteten, tiden före vuxen ålder. 
Läsaren söker berättelser för att förstå livet och undersöka trosuppfattningar. Han/hon 
söker sanning och mening - ideal att eftersträva. 
 
4) The Reader as Interpreter 
Läsaren som tolkare av innehåll söker förståelse och kunskap. Läsaren studerar nu 
litteratur mer systematiskt. Lärare och studenter närmar sig litteraturen som 
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kunskapskälla. Man följer regler för studier, forskning och resultat och lär sig att 
uttrycka sig analytiskt och kritiskt. 
 
5) The Pragmatic Reader 
Den pragmatiska läsaren är den vuxne läsaren som behöver läsa på olika sätt, vilka 
återspeglar skillnaderna i respons som karaktäriserade de tidigare rollerna för läsaren 
(Appleyard 1991, s. 14ff. Fri översättning av Sofia Thorell). 
 
 
Det finns ett inslag av utveckling i rollerna i den meningen att varje roll innebär en viss 
kapacitet och att den roll som i tid kommer senare innebär ytterligare utveckling. Det är 
emellertid inte meningen att man som läsare skall forcera sin utveckling till högre 
stadier. Varje stadium äger sitt syfte och följer läsarens naturliga utveckling och här blir 
det utvecklingspsykologiska perspektivet synligt och Erik Homburger Erikssons teori 
om barns utveckling har haft betydelse för Appleyards arbete. I Erikssons 
utvecklingsteori finns också inslag från både Piaget och Freud (Appleyard 1991, s. 
11ff.). 
 
Att möta litteratur tidigt i barndomen är avgörande. Barnets respons på litteraturen 
skapar djupgående rötter hos individen. Det gemensamma mönstret i individens 
utveckling påverkar upplevelsen av litteratur (Appleyard 1991, s. 3ff). 
 
I Appleyards modell är det i första hand rollen som “den lekande läsaren” som är aktuell 
för studiens åldersgrupp, 2-5-åringar, och inom denna studies ram kommer endast “The 
Reader as Player” att närmare beskrivas. Men en reflektion kring “den tänkande 
läsaren” som både Chambers och Appleyard talar om blir också intressant att göra även 
om den rollen inte närmare kommer att beskrivas. 

4.1.1 Den lekande läsaren 

Vid sex års ålder börjar de flesta barn någon form av skolgång men är ofta bekanta med 
läsandet långt före skolstart. Barnet kan även de flesta bokstäver vid det här laget och 
kan läsa sitt eget namn. En viktig aspekt för små barn är att de inte läser själva, utan att 
någon läser för dem. Det innebär att barnens möten med litteratur sker tillsammans med 
en vuxen eller något äldre barn som kan läsa. Dessa personer fungerar som förmedlare 
och för barnen blir de nyckelpersoner för upplevelsen av den litterära världen. De är 
högläsarna som tolkar och vägleder barnen i den första rollen i utvecklingen som läsare 
(Appleyard 1991, s. 21ff). 
 
Lärarens roll som förmedlare av litteratur är viktig eller till och med avgörande. Redan i 
förskolan lär sig barnen att begripa en berättelse genom att läraren ställer frågor och 
initierar samtal kring den litteratur som man läser (Appleyard 1991, s.46). 
 
Om barn lämnas utan samtal och frågor efter att ha hört en berättelse är frågan om eller 
hur mötet med litteratur påverkas, blir min reflektion. 
 
Det finns mycket utforskat om den tidiga barndomen och nu har även intresse riktats 
mot barns förståelse av berättelser. Forskare har talat med barn om berättelser men 
eftersom små barn har begränsad förmåga att beskriva sina upplevelser blir resultatens 
värde begränsade. Resultaten bygger till stor del på den kognitiva utvecklingen där 
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bland annat minne, förmåga att förstå en metafor samt begripa strukturer och perspektiv 
ingår (Appleyard, s. 22ff.). 
 
Hur barns fantasi utvecklas intresserar Appleyard eftersom det är en del av den 
kognitiva utvecklingen. Små barns respons på berättelser kan förklaras genom att man 
studerar det lilla barnets kognitiva utveckling, menar han. Generellt verkar deras 
tolkningar av bilder och berättelser vara helt sakliga. Om en bild exempelvis är skuren 
och inte visar huvudet på Snövit, förstår inte det lilla barnet var huvudet är. Det lilla 
barnet (ca 2 år) lever i en värld där gränserna mellan jaget, verkligheten och fantasin är 
flytande. Sammanhanget för barnet är skört och tillfälligt, utan kontinuitet. Anledningen 
till detta är att barnets tänkande bygger på konkreta och verkliga föreställningar 
samtidigt som barnets fantasi skapar tillfälliga tolkningar och bilder av världen. Hur 
världen tolkas av det lilla barnet är med andra ord föränderligt (Appleyard 1991, s. 22, 
23, 26ff.). 
 
Små barn har också svårt att göra tolkningar och föreställningar från någon annan 
utgångspunkt än sig själva. När berättelsen inte överensstämmer med deras egen värld 
blir det enklast att förneka innehållet. Det egocentriska blir ännu tydligare när små barn 
själva berättar. Det blir ofta tydligt att de har svårt att hålla sig själva utanför berättelsen 
(Appleyard 1991, s.26, 29ff.). 
 
Appleyard menar också att det egentligen inte är aktuellt för små barn att tolka en text. 
De tycker om eller tycker inte om en text helt enkelt (Appleyard 1991, s. 18). Att vara 
en tänkande läsare blir först aktuellt i tonåren eller ungdomstiden (läs högstadiet och 
gymnasiet), eftersom det är då läsaren i sin utveckling antar rollen som tänkare. Den 
tänkande läsaren söker själv litteratur för att genom den förstå livet och sig själv.  
 
För barn under två år är det ingen skillnad mellan att samtala, att få höra en berättelse, 
leka eller andra aktiviteter. Barn mellan ett och tre år utvecklar sin fantasi mer och mer 
genom symbollekar. Med tiden leker de också allt mer: låtsaslekar och sedan rollekar. I 
rollekarna skapar fler barn tillsammans ett “drama” i leken. Barn upp till 3-4 år har 
emellertid svårt att urskilja sin roll som lyssnare från berättarens (Appleyard 1991, s. 
49,50). 
 
Det förefaller som om barnet i praktiken får ökad förståelse och insikt om anatomin i 
sagornas värld. Barnet kan begripa att det är fråga om ett slags hypotetisk värld på låtsas 
och att det därmed inte är farligt att möta en drake eller dylikt. I sagans värld slutar 
alltid äventyret lyckligt. Genom den tydliga formen i sagans innehåll kan barnet känna 
sig säkert och tryggt i sin egen roll i fantasins värld (Appleyard 1991, s.51). 
 
Förmågan att lyssna och förmågan att berätta verkar utvecklas parallellt hos det lilla 
barnet. Genom att uppleva sagor lär sig barnet de osynliga kontrakten och givna 
formerna. Att kunna skilja på fantasivärlden och den verkliga hör till den kognitiva 
kompetensen. Lekens betydelse för det lilla barnets utveckling är omdiskuterat i olika 
utvecklingsteorier (Appleyard 1991, s. 51ff.). 
 
Vad gör barnet egentligen när det leker? Lekens betydelse i barns liv är inte endast för 
att roa, utan genom leken bearbetar barnen det som de upplevt. Vilken betydelse skulle i 
så fall leken kunna ha eller få i det litteraturpedagogiska arbetet i förskolan? Appleyard 
menar att små barn inte egentligen tolkar en berättelse. Intressant blir att ifrågasätta 
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denna idé. Om pedagoger, föräldrar och andra vuxna söker upp litteratur till det lilla 
barnet, skulle det då vara möjligt att lära så små barn som förskolebarn att tolka och 
reflektera över det de “läst”? Jag tror det. Kanske skulle leken kunna vara ett sätt för de 
allra minsta barnen att bearbeta det de “läst”. 

4.2 Läsmiljön enligt Chambers 

Medan Appleyard har en teori om människors utveckling som läsare och hur det lilla 
barnet i förskoleåldern intar rollen som den ”lekande läsaren”, har Aidan Chambers 
utarbetat en teoretisk modell för läsmiljö och litteraturpedagogiskt arbete. Han vill 
bland annat fostra barn till “tänkande läsare”. Den tänkande läsaren är inte bunden till 
någon specifik åldersgrupp, utan det handlar om att lära sig att reflektera över vad man 
läst eller fått läst för sig. 
 
Aidan Chambers är lärare och litteraturpedagog. Han har under många år arbetat med 
skönlitteratur som en del i undervisningen i skolan. Chambers är även 
ungdomsboksförfattare och har rest runt i världen och hållit föreläsningar om barn och 
ungdomar och läsning. Det Aidan Chambers skrivit om läsning är inte av akademisk 
karaktär men hans idéer är kända både i skolan och i biblioteksvärlden. 

4.2.1 Läsandets cirkel 

Aidan Chambers modell “Läsandets cirkel” (Chambers 1995, s. 11; 1993, s. 13) är 
egentligen gjord med tanke på skolbarn, men min idé är att applicera den i förskolemiljö 
för förskolebarn och jag använder den därför som ramverk för undersökningen och vid 
analysen. 
 
Aidan Chambers tänker sig läsandet som en rad samverkande faktorer. Cirkelns form i 
modellen belyser att det är fråga om en process som inte avslutas, utan har den väl 
påbörjats finns ingen början och inget slut. 
 
 

ATT VÄLJA 
Bokbestånd, åtkomlighet,  
tillgänglighet, skyltning och 
 presentation 

 
 
 

VUXENSTÖD 
 
 
 
 ATT LÄSA    REAKTION/RESPONS 
 Tid att läsa   “Jag tycker om det” 
 Högläsning   “Jag vill göra det igen” 
 Tyst läsning   Organiserade boksamtal 
    “Vardagsprat” om böcker 
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I “Läsandets cirkel” ingår: 
 
ATT VÄLJA, det vill säga bokbestånd, åtkomlighet, tillgänglighet, skyltning och 
presentation av böcker. 
ATT LÄSA, det vill säga tidpunkt för och tid till att läsa, högläsning, läsning enskilt. 
REAKTION/RESPONS, det vill säga boksamtal, “vardagsprat” om böcker. 
VUXENSTÖD, det vill säga det stöd som vuxna bör utgöra för barnen i alla delar av 
“läsandets cirkel” (Chambers 1993, s.13; 1995, s. 11). 
 
Att välja 
Till att börja med måste läsaren ha tillgång till en bok. Chambers idé om cirkeln är ju 
egentligen att det ena ger det andra i en rörelse som aldrig slutar. Själva valet av bok är 
en del i ett sammanhang där de olika delarna berör varandra och skapar en synergieffekt 
- nämligen ett aldrig sinande intresse för att läsa. När läsaren väljer en bok, eller 
förskolläraren väljer litteratur åt barngruppen, är detta va l påverkat av ett antal 
influenser menar Aidan Chambers. Just valet av bok är synnerligen viktigt och han 
uttrycker till och med: “De som väljer utövar makt” (Chambers 1993, s. 78). 
 
Effekten av det som läses behöver inte överensstämma med det som författaren avsett. 
Det finns inte heller några garantier för att den effekt som lärare, förskollärare eller 
föräldrar vill uppnå med den text man valt, blir vad dessa vuxna ämnat för barnet. 
Chambers menar att vi kan vara säkra på att det vi vuxna väljer att läsa för barn kommer 
att ha någon inverkan på dem eftersom allt vi läser har något slags effekt på oss alla 
(Chambers 1993, s. 78). 
 
Pedagogens val av litteratur är av stor vikt, menar Chambers. Är pedagogen 
ointresserad och dåligt insatt i ämnet barnlitteratur kan detta få avsevärda följder för 
barnens intresse för böcker och läsning eftersom barnets tidigare erfarenheter av 
litteratur är av stor vikt. “All läsning är beroende av tidigare erfarenheter” (Chambers 
1993, s. 83). 
 
Hur pedagogen väljer bok kan enligt Chambers ske på tre olika sätt: 
- Pedagogen gör ett val utan att tillfråga barnen 
- Barnen gör ett val som pedagogen godkänner 
- Någon auktoritet står för valet (Läroplan och dolda val som läraren och barnen styrs 

av) 
 
Om vi antar att all ny läsning bygger på tidigare läsning blir, det självklart att de vuxna 
bör vara medvetna om vad barnen tidigare fått läst för sig. Urvalet av böcker måste 
därför regelbundet ses över. Det är också viktigt att pedagogen förnyar sin egen 
bokkunskap och har kännedom om den aktuella utgivningen. Kontakt med andra vuxna 
som man kan diskutera sina läsupplevelser och pedagogiska arbetsmetoder med är 
betydande i arbetet med barn och litteratur (Chambers 1993, s. 90f.). 
 
“Att uteslutande läsa samma sorts böcker, vad för sorts böcker och av vilken författare 
det än må vara, är att läsa som om jorden vore platt. Läsaren kan fortsätta läsa utan att 
någonsin upptäcka (eller vad värre är – inte vilja upptäcka) att jorden är rund, 
pluralistisk och mångfacetterad” (Chambers 1993, s. 14). 
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Jag tolkar detta som att själva valet och urvalet av böcker är essentiellt i arbetet med 
litteratur i förskolan. Valet av litteratur påverkas av den information och kunskap man 
har om litteratur. Det påverkas också av om och hur förskolan arbetar 
litteraturpedagogiskt. Vilken roll biblioteket har, eller skulle kunna ha, är värt att 
reflektera över. Även former för samarbete mellan förskola och bibliotek är värt att 
fundera över. 
 
Att läsa 
Var läsningen äger rum är viktigt för själva upplevelsen. Det sker bäst på ett ställe där 
miljön tillåter koncentration. Det bör vara lugnt och inte förekomma onödiga avbrott. 
Chambers menar att det är viktigt att förskolan, biblioteket och skolan ser till att barnen 
får möjlighet att läsa i lugn och ro utan att bli störda (Chambers 1993, s. 15). 
 
“Att läsa-delen” i ”Läsandets cirkel” innebär inte för förskolebarnen att läsa själva eller 
att sträva efter att barnen skall lära sig läsa tidigt. Chambers känner sig av språket 
begränsad till att använda ordet “läsa” och använder därför ordet med citationstecken 
för att belysa detta. Egentligen är “läsa” ett vidarebegrepp. Ett barn i förskoleåldern 
börjar egentligen att “läsa” när det förstår vad som är upp eller ner i en text, hur bilderna 
berättar, hur man bläddrar och så vidare, menar han. 
 
Aidan Chambers (1995) menar att avgörande för barnets framsteg i “Läsandets cirkel” 
innan det kan läsa, är att bekräfta framgångarna. Bara att det lilla barnet kan gå till 
bokhyllan och ta fram en bok alldeles själv är att lyckas, att sedan kunna välja och 
bestämma om den boken man hittar är den man vill ha eller inte, är också det att lyckas. 
Tar barnet sedan med sig boken och sätter sig för att ”läsa” den är även detta ett steg i 
barnets framgång. Allt detta kan den vuxne bekräfta, menar Chambers. Litteratur för de 
yngsta barnen har ord och bilder som de tar till sig och upptäcker under några få 
minuters sammanhängande koncentration. Det kan vara nog så ansträngande för små 
barn att hålla koncentrationen så länge, men om de får tillfälle att uppleva detta, blir de 
medvetna om att det är mödan värt, eftersom de i gengäld får den positiva upplevelsen 
som utgör det meningsfulla i läsandet (s. 15). 
 
“Denna process där man bygger på med positiva upplevelser och utökar den tidsperiod 
som vi kan hålla koncentrationen, är beroende av att vi regelbundet får ägna oss åt 
sådana böcker som ger lön för mödan. Att se till att läsare under utveckling får tid att 
läsa och att hjälpa dem att ägna allt längre tid åt de mer givande böckerna, är en viktig 
del av den vuxnes stödjande arbete” (Chambers 1995, s. 15). 
 
Hur detta tar sig i uttryck blir intressant att studera. Ges barnen tillfälle att få kontakt 
med just den litteratur som är optimal för dem? Hur lång tid läser pedagogerna och hur 
mycket läser de vid varje tillfälle? 
 
Reaktion/Respons 
Idén med reaktion/respons i “Läsandets cirkel” innebär att samtala om och reflektera 
över det man läst. Chambers har bland annat utformat en form för samtal som kallas för 
“Jag undrar-samtal”. Genom dessa samtal arbetar han för att hjälpa barn att utvecklas 
till “tänkande läsare”. Med det menas att läsaren reflekterar och utbyter tankar om det 
man läst. Andra skäl till att läsa kan vara för nöjes skull, som tidsfördriv eller som hjälp 
för att somna. I förskolan skulle läsning för att lugna en stökig grupp eller läsning under 



 
 - 28 - 

vilan inte hamna här. “För mig är läsning ett sätt att tänka”, säger Chambers (Chambers 
1995, s. 17). 
 
Frågan är hur vi gör för att bli tänkande läsare. Chambers (1995) menar att samtalet har 
en viktig funktion. Ett samtal där vi noggrant funderar på och delar med oss av vad vi 
läst skapar större medvetenhet. Läsarens ökade medvetenhet påverkar sedan det val av 
bok som görs nästa gång en bok ska väljas. 
 
Vuxenstödet är centralt i “Läsandets cirkel”. De vuxna fungerar som förebild för 
barnen. “... vi lär oss inte hur man gör sig fri, hur man överhuvudtaget navigerar sig runt 
'Läsandets cirkel', om vi inte får hjälp av någon som redan vet hur man gör” ( s. 18). 
 
Min reflektion blir att man i förskolan ofta använder läsningen som ett medel för att 
lugna barnen och att det ofta finns ett omvårdande perspektiv med högläsningen. Det är 
inte den typen av läsning som avses i modellen för “läsandets cirkel” och frågan är om 
det skulle kunna finnas utrymmer för högläsning som inbjuder till tänkande och 
reflektion redan i förskolan. Kanske skulle leken kunna användas som ett sätt att 
bearbeta det som lästs. 
 
Yttre och inre förutsättningar 
Det finns inre och yttre förutsättningar för läsmiljön. Den inre och yttre miljön påverkar 
tillsammans resultatet av alla mänskliga aktiviteter. När Chambers beskriver vad han 
menar med inre förutsättningar avser han “den blandning av intellektuella och 
känslomässiga attityder som vi alltid bär med oss, vad vi än företar oss. Våra 
förväntningar, tidigare erfarenheter och kunskaper, vår sinnesstämning...”. Med yttre 
förutsättningar menas den fysiska omgivningen och dess lämplighet för den aktivitet 
som man skall ägna sig åt (Chambers 1995, s. 20). 
 
Den yttre läsmiljön är den miljö som skapats rent fysiskt, alltså rummet och dess 
utformning, men hit hör även vid vilken tidpunkt och hur lång tid läsningen äger rum. 
Atmosfären i rummet är också en del av den yttre miljön, det vill säga om det finns 
något som stör i form av ljud och ljus. De inre förutsättningarna har större betydelse och 
inverkan på läsmiljön, men båda förutsättningarna formar inställningen hos läsarna. 
Men samtidigt som de påverkar läsarnas beteende, påverkar de varandra, menar 
Chambers. I “Läsandets cirkel” finns de inre och yttre förutsättningarna alltid med. De 
inre förutsättningarna bär vi med oss, som erfarenheter, känslor, kunskap, 
koncentrationsförmåga, motivation, intresse et cetera. Chambers menar att de yttre 
förutsättningarna kan påverka de inre och vända dem för eller emot en aktivitet 
(Chambers 1995, s. 20ff.). 
 
Det är roligare att läsa om vi tycker om det, och förväntar oss att det ska bli roligt, än 
om vi inte förväntar oss något behagligt eller av intresse. Hur vi sitter under själva 
lässtunden påverkar oss också. Att det finns plats och att man kan sitta bekvämt ökar 
möjligheten till koncentration och förmåga att sitta still; om vi däremot sitter trångt och 
blir störda hela tiden är risken stor att alla inblandade strax ger upp (Chambers 1995, s. 
21). 
 
För mig blir det tydligt att både pedagogernas och barnens inre förutsättningar kommer 
att påverka läsestunden mycket starkt. Det är av stor vikt att tänka igenom hur läsmiljön 
kan påverka de inre förutsättningarna för dem som skall läsa, menar också Chambers. 
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Med en vuxen som förmedlare av litteratur blir dennes engagemang, intresse och 
kunnighet avgörande för barnets möte med litteratur. Min egen reflektion är att det är 
viktigt att man i förskolan planerar för läsmiljön med även den inre miljön i åtanke. 

4.3 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Både Chambers och Appleyard betonar att de vuxna har en viktig roll för barns möte 
med litteratur. De delar även synen att det är avgörande att möta litteratur tidigt i 
barndomen. Appleyard har ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på läsaren och lägger 
tonvikt på själva transaktionen text- läsare och den förändring som därmed sker hos 
läsaren. Chambers talar om läsarens inre miljö och menar det som läsaren alltid bär med 
sig, såsom personlighet, erfarenhet, kunskap et cetera, det vill säga ett vidare perspektiv 
där utvecklingsnivå också ingår. För att förändring ska ske hos läsaren krävs tanke och 
medvetenhet, menar Chambers. Appleyards teori om människans utveckling som läsare 
med ”den lekande läsaren” i fokus har givit kunskap om barns läsutveckling medan 
Chambers modell ”läsandets cirkel” utgjort en ram för metod och frågeställningar. 
Begreppet läsmiljö har visat sig vara komplext, därför har också Läsandets cirkel fått en 
mer framträdande position i studien. Modellen fungerar som ett instrument för att 
konkretisera och synliggöra komponenterna i läsmiljön på förskolan. Kombinationen av 
de två teoretiska utgångspunkterna har utgjort en gedigen utgångspunkt för hela studien. 
 
 
 

5 Metod 

Metodkapitlet redovisar val av metod, beskrivning av de olika metoder som använts, 
samt urval, genomförande och analysmetod. 

5.1 Val av metod 

Hur vi väljer att samla in data är relaterat till frågeställningen för undersökningen. I 
metoden ingår också problemformuleringen eftersom denna anger vägvalet (Lantz 
1993, s. 41). I denna studie är det fråga om en kombination av kvalitativa metoder. Jag 
vill studera de upplevelser och tankar som barn och pedagoger har på en förskola och 
har haft ansatsen att få ett helhetsperspektiv. I studien av läsmiljön och barns möte med 
litteratur har jag sökt förståelse för vilka faktorer som inverkar. Metoderna för studien 
är en kombination av kvalitativa intervjuer, observation och fältanteckningar. Att 
kombinera flera metoder ger möjlighet att få en fylligare bild av den verklighet som 
studien undersöker. 
 
Att undersöka läsmiljön är ett komplext arbete eftersom läsmiljöns kvalitet avgörs av en 
rad faktorer. Just komplexiteten i läsmiljön och barns möte med litteratur är avgörande 
för valet att göra en kvalitativ studie. Det visar sig också i analys och 
resultatredovisning att kunskapen om läsaren och i synnerhet läsmiljön fördjupas och 
därmed har också förståelsen påverkats till att bli djupare. Utgångspunkten för studien 
är barnet som ”den lekande läsaren” och att läsmiljön består av komponenterna i 
“Läsandets cirkel”: att välja, att läsa, reaktion/respons omgärdat av vuxenstöd. Till detta 
kommer den inre miljö som både barn och vuxna bär med sig. Hos de vuxna kan detta 
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vara kompetens, erfarenhet, mål och riktlinjer för verksamheten, samt det personliga 
intresset för litteratur. Hos barnen kan det röra sig om erfarenheter av litteratur: vanor 
hemma och uppfattningen om hur det är att läsa på förskolan, barnets dagsform och 
barnets utvecklingsnivå, verbala förmåga samt förmåga att koncentrera sig och förmåga 
att kunna sitta still. 
 
Faktorer som påverkar inre och yttre läsmiljö i förskolan sträcker sig från styrdokument, 
såsom Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och pedagogisk utgångspunkt, ekonomiska 
faktorer som avgör barngruppens storlek, antal anställda, lokalens storlek, det egna 
bokbeståndet och kontakten med biblioteket. De yttre förutsättningarna är naturligtvis 
mer påtagliga medan de inre förutsättningarna är av mer subtil karaktär. Detta är också 
mer komplicerat att synliggöra. Avsikten är att i intervjuer med pedagogerna ta reda på 
syftet med högläsning, inställning till litteratur både privat och i yrket men även att höra 
vad barnen tycker om läsestunderna i förskolan och vilken kontakt de har med litteratur 
i hemmet. 

5.2 Kvalitativ intervju 

Undersökningen har en kvalitativ ansats där förståelse för vad som omgärdar barns 
möte med litteratur i förskolan söks. Syftet med studien är också att söka begripa hur 
förskolan och biblioteket idag påverkar mötet. Avsikten med kvalitativa intervjuer är att 
ta reda på hur pedagogerna bidrar till läsmiljön men också undersöka om det finns 
hinder i arbetet. 
 
Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och skapa en grund 
för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar. En fördel 
med kvalitativa intervjuer är att formen liknar det vardagliga samtalet. Det är dock 
angeläget att försäkra sig om validitet i processen, det vill säga att se till att få svar på 
just de frågor som studien ämnar belysa (Holme & Solvang 1997, s. 11; s. 99). Här 
menar jag att Läsandets cirkel fungerat som ett slags säkerhet eftersom den har ett 
tydligt innehåll som jag följt.  
 
“Intervjun har främst sitt värde då forskningsfrågan eftersträvar kvalitativ bestämning 
av verkligheten, när man vill förstå det unika och sammanhangsbestämda” (Lantz 1993, 
s. 34). Intervjuerna med pedagoger och barn resulterade i ett sammansatt stoff för analys 
och intervjusituationen med pedagogerna erbjöd möjlighet att följa deras tankegångar 
och reflektioner. Själva intervjusamtalet var lärorikt för båda parter. Detta hade inte 
uppnåtts med en kvantitativ studie. 
 
Det kan emellertid vara svårt att förutse samtalets/intervjuns fortskridande även om man 
i förväg förberett frågor. Detta gäller i synnerhet intervjuer med barn, vilket tas upp 
senare i metodkapitlet. Det är därför av stor vikt att följa upp problemställningen som 
uppenbaras och på så sätt få fram viktiga fakta samt att under samtalet/intervjun vara 
uppmärksam och öppen och inte påverka med sina egna uppfattningar (Holme & 
Solvang 1997, s. 105). 
 
Kunskapsläget, det vill säga hur mycket kunskap som finns om fenomenet som skall 
studeras är avgörande för vilken form av intervju som blir aktuell för undersökningen 
(Lantz 1993, s. 52). I mitt fall har jag kunskap om och förståelse för arbetet i förskolan, 
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eftersom jag är förskollärare. Undersökningens intervjupersoner kände sig trygga i det 
och upplevde att jag hade möjlighet att förstå dem och kunna identifiera mig med dem 
genom min yrkeserfarenhet och detta menar jag gagnar studien. En riskfaktor finns 
visserligen med att vara “förtrogen” med den verksamhet man vill undersöka om man 
omedvetet lägger in sina egna värderingar och antaganden i respondenternas svar. 
 
Den kvalitativa intervjuns innehåll är komplext och i den kvalitativa intervjun söker 
man svar som beskriver särskilda situationer i den intervjuades värld. I denna 
undersökning handlar det om den planerade högläsningens situation - läsvilan. 
Fokusering på vissa teman är en del av den kvalitativa intervjuns förutsättningar vilket 
gör att intervjuformen inte blir styrande på så sätt att den är strängt strukturerad med 
standardfrågor, utan frågorna och samtalet är just fokuserade. Målet för intervjun är att 
få nyanserade beskrivningar av olika aspekter från den intervjuade och det sammanhang 
som undersöks (Kvale 1997, s.34). I denna undersökning har delarna i Läsandets cirkel 
fått utgöra teman för frågeställningarna i intervjuerna. 
 
Steinar Kvale redovisar 12 aspekter i den kvalitativa intervjun (Kvale 1997, s. 37). En 
av dessa är “den positiva upplevelsen”. Kvale menar att den intervjuade och även 
intervjuaren under intervjun kan uppleva samtalet som både berikande och lärorikt. I 
denna undersökning visade pedagogerna intresse för innehållet i frågorna. 
 
En redogörelse för hur intervjuerna genomfördes följer längre fram i detta kapitel. 

5.2.1 Barnintervjuer - barns tankevärld 

Det är skillnad på att intervjua barn jämfört med vuxna. Barn anstränger sig ofta för att 
vara den vuxne till lags och de vill svara som de tror att den vuxne vill. Det krävs därför 
en större lyhördhet vid intervjuer med barn. Förberedelserna inför intervjuögonblicket 
är viktiga när man intervjuar barn. Dessa är avgörande både för intervjun men även för 
tolkningen. Det är lättare att förstå barnet om man vet något om dess person och 
sammanhang. Det är med andra ord viktigt att se till att man har en gemensam 
referensram (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 44). 
 
Till skillnad från intervjuer med vuxna är det nödvändigt att i förväg etablera kontakt 
och skapa relation till barnen. Intervjuaren bör ha gjort sig hemmastadd i den aktuella 
barngruppens miljö, vilket också gjordes med två förberedande besök. Bra är också om 
pedagogerna förbereder barnen på besöket och vad det innebär. 
 
Det är alltså väsentligt att uppmärksamma skillnader mellan barns och vuxnas 
uppfattning om vad man egentligen gör och varför man gör det. Det som pedagogen 
antar som självklart kan vara just det som barnet tycker är obegripligt eftersom barnets 
“förgivettagande” ser annorlunda ut än den vuxnes (Doverborg & Pramling Samuelsson 
2000, s. 17; s. 19). 
 
Att intervjua enskilt eller i grupp avgörs av vad man vill få ut av intervjun. Pramling 
Samuelsson menar att om man vill ta reda på hur det enskilda barnet tänker eller 
upplever ett visst fenomen, så är det bästa att genomföra enskilda intervjuer (Doverborg 
& Pramling Samuelsson 2000, s. 29). I min undersökning blir det därför självklart att 
göra individuella intervjuer med barnen eftersom jag vill veta och förstå hur de upplever 
läsmiljön. 
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Det är viktigt att det man skall fråga om relateras till syftet med intervjun. Vill man veta 
hur barn uppfattar en specifik verksamhet eller aktivitet kan man i regel ställa färre och 
mer specifika frågor (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 41). Intervjufrågorna 
i undersökningen var konkreta och innehö ll fem frågeområden (se bilaga 4).  
 
Barnintervjuerna var planerade att genomföras sist. Detta för att vara så förberedd som 
möjligt, eftersom det är av stor vikt att ha skapat kontakt med barnen och att vara bekant 
med miljön runt dem, och härigenom känna till delar av deras referensramar. Barnens 
svar har större möjlighet att bli begripliga ju mer intervjuaren känner till om barnets 
situation och person (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 53). 
 
Min egen reflektion blir här att det är av stor vikt att inse att barn inte har samma 
referensramar som vuxna. Det är en utmaning med osäkert resultat att intervjua barn, 
men värd att anta om intresse finns för att ge plats för de minstas röster. 
 
Längre fram i detta avsnitt följer en redovisning av genomförandet, där barnintervjuerna 
givits ett eget avsnitt. 

5.3 Observation 

Genom observation är tanken att fånga den totala situationen för dem som observeras. 
Observatörens roll kan variera beroende på vilken form av observation som väljs: öppen 
eller dold, deltagande eller icke deltagande. I denna studie är det icke deltagande öppen 
observation som genomförts. Oavsett vilken form av observation man väljer att göra, 
blir man en del av en social gemenskap. Det som skall studeras kommer med andra ord 
att på ett eller annat sätt påverkas av observatörens närvaro. Den sociala miljön 
påverkas av de som är närvarande och avsikten måste vara att påverka så lite som 
möjligt (Holme & Solvang 1997, s. 115). 
 
Det är omöjligt att registrera allt som händer i realtid, det är än mer omöjligt att hinna 
skriva ner det. Det är därför viktigt att vara mentalt förberedd på hur man skall skriva, 
man kan till exempel använda stickord och förkortningar. De stickord som skrivs blir 
stommen för fältanteckningarna som bör skrivas i så snar anslutning som möjligt till 
observationen, så att inte något glöms bort. Ett alternativ för att underlätta för minnet är 
att komplettera observationen med inspelning på bandspelare (Holme & Solvang 1997, 
s. 116). 
 
Den öppna observationen bygger på att man är accepterad (Holme & Solvang 1997, s. 
111, s. 113). I förskolan finns viss vana vid att observationer görs. Genom de 
förberedande besöken som jag gjorde var min avsikt att barn och personal skulle få en 
så pass god kontakt med mig att de kunde känna sig trygga med min närvaro. Det är 
möjligt att personalen upplevde det som en fördel att jag är förskollärare och att de 
därmed förväntade sig att jag skulle ha insikt i arbetets innehåll. 
 
Direkt efter observationerna skrev jag ner egna reflektioner, vilka sedan tydligt 
markerades och fogades till observationerna. Dessa anteckningar fick sedan stå efter de 
anteckningar som fördes under själva observationen. Vid något tillfälle tog exempelvis 
pedagogen initiativ till samtal och detta dokumenterade jag efteråt. 
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Syftet med att observera läsvilan i denna studie är att skapa en överblick av läsandets 
situation och att ha varit med vid högläsningstillfället. Dels är detta viktigt som 
förberedelse inför barnintervjuerna men även för att få en känsla för hur läsvilan tog sig 
ut. Observationerna är alltså inte tänkta att ge detaljrik information, utan är mer ämnade 
att förbereda och komplettera intervjuerna. 

5.4 Fältanteckningar 

Vid besöken fördes anteckningar dels under själva besöken, dels efteråt. Dessa 
anteckningar skiljer sig från dem som gjordes vid observationerna. Fältanteckningarna i 
denna studie är mer ostrukturerade och spontana jämfört med de anteckningarna som 
fördes vid observationerna. 
 
När fältanteckningarna förs är det inte ovanligt att vissa saker inte kan förstås. Om det 
är så, skall detta anges. Anteckningarna bör vara så konkreta och tydliga som möjligt. 
Återgivning av handlingssätt, språkbruk etcetera är viktigt. Värderingar och idéer om 
företeelser eller mönster får vara med. Dessa kan anges inom parentes så att de tydligt 
kan urskiljas. Det finns en rad frågor man bör ställa sig som ett led i att pröva det 
material som insamlats. En av dem är särskilt viktig: “Präglas informationen av att man 
mer eller mindre valt ut händelser och påståenden som stämmer med den förförståelse 
eller de förutfattade meningar vi har om den företeelse vi undersöker?” (Holme & 
Solvang 1997, s.116, s. 119). 
 
Jag har redan nämnt risken med att undersöka en väl känd miljö eller situation. Detta är 
något jag tänkt på under studien och avsett att inte låta det färga min tolkning och mitt 
resultat. 

5.5 Urval 

Det finns många förskolor i den kommun där studien är gjord och eftersom jag själv 
arbetat och bott här länge, var det viktigt att hitta en förskola i ett område som jag inte 
kände till alltför väl för att kunna utföra studien utan förutfattad mening. Därför valde 
jag att förlägga studien vid en förskola i ett område där jag inte arbetat eller brukar 
besöka i någon högre utsträckning. 
 
Studien avser en förskola med ordinär förskoleverksamhet. Det finns ett antal förskolor 
med specifik profil i den aktuella kommunen och det finns även bostadsområden med 
påfallande många barn från familjer med utländsk bakgrund. Mitt intresse riktar sig 
emellertid mot ordinär verksamhet och den aktuella förskolan är belägen i ett område 
med en del familjer med invandrarbakgrund men domineras av svenskfödda barn. Det 
har egent ligen ingen betydelse var barnens familjer har sitt ursprung. Det viktiga för 
undersökningen har varit att alla skulle kunna prata svenska och att förskolan inte hade 
ett specifikt innehåll av språkträning för barn med två eller flera språk. 
 
Undersökningen avser att studera den planerade högläsningen i förskolan. De barn som 
intervjuades var fem år eller skulle fylla fem under året. Detta motiveras med att det är 
svårt att intervjua yngre barn än fyraåringar. Det är svårt att säkerställa innehållet i deras 
svar och svårt att veta om de verkligen förstår frågorna. När det gäller intervjuerna med 
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pedagogerna valde jag att endast intervjua den personal som var fast anställd på 
avdelningen, vilket motiveras med att det är dessa pedagoger som är anställda för att 
ansvara för verksamhetens innehåll medan assistenter som arbetar på förskolan är 
anställda för att utgöra en personlig resurs till ett specifikt barn.  
 
När det gäller urval är det viktigt att försäkra sig om att det urval som gjorts passar 
själva undersökningen (Holme & Solvang 1997, s. 104). Genom att i förväg formulera 
ovan nämnda kriterier säkerställdes valet av förskola så långt det är möjligt. 

5.6 Genomförande 

Studien är gjord på en kommunal förskoleavdelning, kallad Saltkråkan, med barn 
mellan 2 och 5 år. Vid avdelningen arbetar 2 förskollärare, en barnskötare och en 
personlig assistent. Undersökningen består av 2 observationer, 8 intervjuer (varav 5 med 
barn) samt 2 besök då fältanteckningar fördes. Vid besöken genomfördes spontana 
samtal som dokumenterades i form av fältanteckningar under tiden och direkt efteråt. 
 
Provintervjuer gjordes före undersökningen med två sexåringar och telefonintervju med 
en förskollärare genomfördes och justering av frågorna gjordes i och med detta. Före 
själva undersökningens början togs kontakt med den person som senare även blev 
kontaktperson. Jag beskrev mina frågeställningar och frågade om jag skulle kunna få 
göra min studie på Saltkråkan. Kontaktpersonen talade med kollegerna som ställde sig 
villiga. 
 
Nästa steg var att mer formellt beskriva undersökningens innehåll och planering för att 
delge Saltkråkans personal detta. Detta gjordes i form av ett brev till personalen (se 
bilaga 7). Dessutom fick alla föräldrar brev med information om mitt arbete (se bilaga 
5). Föräldrarna till de barn som skulle intervjuas fick dessutom en skriftlig förfrågan om 
tillstånd att intervjua (se bilaga 6). Alla informanter försäkrades tystnadsplikt, samt att 
det i redovisningen inte skulle vara möjligt att identifiera några personer eller vid vilken 
förskola undersökningen genomförts. 
 
Personalen berättade att de upplevde trygghet i detta initialskede i det att frågan om 
tystnadsplikt tydligt formulerats såväl muntligt som skriftligt. Efter brevkontakt och 
telefonsamtal besökte jag förskolan så snart alla föräldrar givit sitt muntliga tillstånd till 
personalen som åtagit sig att tillse att alla föräldrar tagit del av information samt att min 
närvaro på förskolan och undersökningens utförande godkändes. 
 
Studien är gjord med tonvikt på vuxenperspektivet. Jag har valt att studera hur 
pedagogerna arbetar litteraturpedagogiskt även om jag också ville ta reda på hur barnen 
uppfattar detta. Jag har också talat med pedagogerna för att utröna hur de själva tycker 
att deras arbete med litteratur fungerar. Enligt ett schema (se bilaga 1) planerades och 
genomfördes så undersökningen. Resultatet av intervjuer och observationer samt 
fältanteckningar redovisas nedan. 
 
Fältanteckningar vid besöken 
Vid de två planerade besöken på förskolan studerade jag läsmiljön, bokbeståndet och 
dess placering. Vidare ville jag vid besöken etablera kontakt med dem jag skulle 
intervjua, samt planera undersökningen. Avsikten var också att skapa förtroende och 
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trygghet inför intervjusituationen. Jag tror att det är en fördel att jag är förskollärare 
eftersom det gör att jag har viss insikt i arbetet och rutinerna på en förskoleavdelning. 
Nackdelen kan dock vara att jag själv bär med mig en förförståelse som färgar mina 
intryck. Det finns också en dold risk i det att frågor kan utelämnas i tron att jag redan 
vet svaret, eftersom jag är “insatt” genom yrkesutbildning och erfarenhet. 
 
I direkt anslutning till besöken på Saltkråkan avsatte jag tid för att skriva rent mina 
anteckningar, samt komplettera det jag inte hunnit notera. Dessa kompletteringar 
markerades med parentes eller med tydlig anmärkning. 
 
Observationer 
Observationer gjordes av läsmiljön vid planerad högläsning. Den planerade 
högläsningen ägde rum vid läsvilan efter lunch. Syftet med att göra observation av 
läsvilan var att få en samlad bild av läsmiljön, att få iaktta det som sedan blev synligt i 
intervjuerna. Avsikten har inte varit att i detalj studera, utan att skapa möjlighet till att få 
en helhetsbild, att få ett intryck. Inför observationerna gjorde jag en mall som ram för 
det jag ville iaktta och fyllde sedan ut med löpande text (se inledningen i redovisningen 
av observationerna). 
 
Att observera är inte helt lätt eftersom det är en så sammansatt datainsamling. Det är 
viktigt att vara medveten om sin egen tolkning av det som observeras och i högsta grad 
eftersträva att verkligen beskriva det som sker. Den egna tolkningen kan bidra till 
helheten men då skall detta markeras i texten, vilket också gjordes. Min tidigare 
erfarenhet av att göra observationer är att barn har lätt för att acceptera närvaron av en 
utomstående observatör. Jag har, i yrket som förskollärare, gjort observation av både 
grupp och enskilda barn. Nu har detta handlat om barn som jag känt mycket väl, men 
vid observationerna på Saltkråkan var det he ller inga problem. Jag blev accepterad och 
upplevde inte att jag störde. Det egna förhållningssättet under observationen är 
avgörande. Det är viktigt att markera att man inte deltar, genom att exempelvis undvika 
ögonkontakt. 
 
Intervjuer 
Intervjuer av förskollärare och barnskötare har också genomförts. Huruvida detta skulle 
göras enskilt eller tillsammans avgjordes dels av schematekniska skäl, det var helt 
enkelt inte möjligt för de tre pedagogerna att lämna barngruppen samtidigt, men också 
av intentionen att låta var och en bli intervjuad utan påverkan av kollegerna. 
 
Intervjuerna spelades in med bandspelare och stödanteckningar fördes under 
intervjutillfällena. Direkt efter intervjuerna renskrevs den inspelade intervjun ordagrant. 
Intervjuformen var halvstrukturerad med i förväg formulerade frågor men frågornas 
ordning ändrades för att följa de svar som gavs. Svaren var öppna. Avsikten är att 
intervjun ska ge svar som är meningsfulla för studiens resultat. 
 
Steinar Kvale talar om “den positiva upplevelsen” som en av 12 aspekter av den 
kvalitativa intervjun. Med det menar han att både intervjuaren och den intervjuade 
upplever intervjun som lärorik och berikande (Kvale 1997, s. 37). En av pedagogerna 
som jag intervjuade sade uttryckligen att hon lärt sig något efter intervjuns slut. Själv 
fick jag ut mycket av samtalen eftersom jag hela tiden reflekterade över förskollärarens 
yrkesroll som jag lämnat. Jag kände igen mig i pedagogernas resonemang och kom till 
insikt om hur jag själv ändrat perspektiv genom min nya yrkesroll som bibliotekarie. 
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Man kan säga att intervjuerna inte endast innebar ett möte med pedagogerna, utan även 
ett möte med mig själv. 
 
Barnintervjuer 
Barnen intervjuades om hur de upplever högläsningen på förskolan och före det gjordes 
observationer av läsvilan. Jag intervjuade 4-5-åringarna enskilt. De yngsta barnen 
intervjuades inte eftersom det kan vara svårt att få användbar information av dem på det 
sättet. Under intervjuer med barn finns det vissa saker som man bör tänka på. Hur man 
sitter i förhållande till varandra är ett exempel. Möjlighet till ögonkontakt är viktigt och 
att intervjuaren kan frågorna utantill är två andra exempel. Att spela in intervjun har 
sina fördelar eftersom det är omöjligt att hinna med att göra anteckningar. Jag valde 
därför att spela in intervjuerna på kassettband. Barnen fick under intervjuerna berätta 
om sitt förhållande till litteratur: om de har litteratur hemma och om någon brukar läsa 
för dem. Tidpunkt på dagen och hur mycket tid man avsatt är också av betydelse. 
Pramling Samuelssons erfarenhet vid intervjuer med 2-8-åringar är allt ifrån 5-35 
minuter. Det är också så att man vid barnintervjuer kan råka ut för att en del barn helt 
enkelt inte vill svara. I så fall måste detta accepteras (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2000, s. 26). 
 
Att lära känna barnens referensramar är nödvändigt och jag tillbringade därför tid på 
förskolan före intervjuernas genomförande. På så sätt lärde jag känna barnens värld och 
kunde förstå deras svar lättare än om jag inte känt till deras dagliga tillvaro på 
Saltkråkan. Jag planerade även att genomföra både observationer och intervjuer med 
pedagoger före och ta barnintervjuerna sist eftersom de är svårast att genomföra och 
kräver att intervjuaren är väl förberedd. Vid besöken fick jag möjlighet att förbereda 
mig då jag lekte och pratade med barnen. 
 
Genom att jag lärde känna barnen fick de också möjlighet att känna sig trygga med mig 
och därmed borde intervjuns innehåll gagnas. Det är viktigt att hålla i minnet att när 
man intervjuar barn uttrycker de sig med utgångspunkt från sitt eget jag, sitt eget liv och 
sina egna referensramar (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 53f.). 
 
Barnen som var med i intervjuundersökningen var 4 och 5 år. Yngre barn än 4 år kan 
vara vanskligt att intervjua, eftersom det kan vara svårt att förstå innebörden i svaren, 
vilket innebär en fråga om reliabilitet. (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 53). 
 
I min undersökning var det tre barn som inte intervjuades. Tå barn ville inte men en av 
dem lyckades jag emellertid övertala och hon visade inga tecken på att ångra sitt beslut 
vid intervjutillfället sedan. Den andra ville inte och detta respekterade jag genom att ge 
vederbörande möjlighet att ångra sig men när hon stod fast vid sitt beslut lämnade jag 
henne med att detta helt respekterades. Det tredje barnet kom inte med i undersökningen 
av andra skäl. Barnen och de vuxna kring dem blev informerade om att intervjuerna var 
frivilliga. De barn som inte var med blev lämnade med respekt och vetskapen om att 
inget var fel med det val de gjort. 
 
Att genomföra intervjuerna sist motiveras med att kännedom om den yttre miljön för 
“Läsandets cirkel” vid den aktuella förskolan är viktig, särskilt vid intervjuer med barn. 
I det ursprungliga schemat för undersökningen var alltså barnintervjuerna planerade att 
genomföras sist men detta blev inte möjligt. Jag kunde emellertid göra observationerna 
och besöken samt en intervju med en av pedagogerna före barnintervjuerna. Jag har 
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avsiktligt haft intentionen att vara lyhörd inför den planering som man redan gjort på 
förskolan innan jag kom och för mig har det varit av största vikt att inte störa i onödan 
eftersom jag helt enkelt inte vill det, men också därför att jag tror att det skulle kunna 
inverka på kvaliteten på intervjuerna. 

5.7 Analysmetod 

Vid analys av texter finns två former, helhetsanalys och delanalys, varav helhetsanalys 
är den modell som ligger till grund för analysen i denna studie. I helhetsanalysen ryms 
tre faser: 1) val av teman eller problemområde, 2) formulering av frågeställningar 
(utifrån punkt 1) och 3) systematisk analys (Holme & Solvang 1997, s.141). 
 
Helhetsanalysen innebär att utgångspunkten för analysen är helheten av den samlade 
informationen. Utifrån detta material väljs sedan centrala teman som belyses. I denna 
studie fanns ramen för undersökningen redan i ett tidigt skede, nämligen 
komponenterna i Aidan Chambers “Läsandets cirkel”. Frågeställningarna formulerades 
också utifrån den modellen. Vid det tredje skedet, den systematiska analysen, läses 
intervjuerna igenom och noteringar och understrykningar görs för att markera viktiga 
påståenden och problem (Holme & Solvang 1997, s. 141ff.). Det var också det 
tillvägagångssätt som användes här. 
 
Lantz (1993) har skapat modell för analys av kvalitativa studie r, där analysen indelas i 7 
principer. De sju principerna är så tydligt formulerade att innehållet i arbetet med 
intervjumaterialet, särskilt i efterhand, kunnat härledas till var och en och därmed 
fungerat som ett slags säkerhet för de slutsatser och tolkningar som gjorts. Princip 4 har 
frångåtts i viss mån, särskilt när det gäller barnintervjuerna. Observationer och 
fältanteckningar har då utgjort ett komplement för att säkerställa reliabiliteten i 
intervjumaterialet. (s. 74ff.). 
 
 
 

6 Undersökningens resultat 

Undersökningen genomfördes i maj 2004. Nedan presenteras undersökningens resultat, 
vilka redovisas i ordningen besök, observationer och slutligen intervjuer av pedagoger 
och barn. Varje observation och intervju redovisas separat. Besöken redovisas utifrån 
fältanteckningar och en presentation av förskolan görs också i det sammanhanget. 
Observationerna redovisas efter de anteckningar som fördes vid varje tillfälle. De åtta 
intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner ordagrant. Redovisningen av intervjuerna 
bygger på dessa utskrifter. 
 
Den inre miljön (i “Läsandets cirkel”, se kapitel 4) undersöktes genom intervjuerna och 
intervjusvaren får visa barnens och pedagogernas förhållande till litteratur. 
(Pedagogerna tillfrågades om syftet med arbetet med litteratur på förskolan och om 
förutsättningarna för det litteraturpedagogiska arbetet samt hur dessa upplevs. Barnen 
tillfrågades om förhållandet till litteratur och läsning i hemmet och på förskolan. Någon 
djupare undersökning av barnens inre miljö är inte gjord.) 
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6.1 Besök på Saltkråkan 

Saltkråkan är ett fingerat namn på förskoleavdelningen och jag kallar den ordinarie 
personalen som jag intervjuat för Isa, Karin och Lena. Den som är extra anställd som 
assistent till ett barn benämns assistent. På denna avdelning går 21 barn i åldrarna 2-5 
år. Två förskollärare (Isa och Lena), en barnskötare (Karin) samt en assistent, som 
arbetar med ett av barnen, är anställda. Den extra anställda assistenten arbetar 100 %, 
varav 75 % med ett barn och resterande 25 % läggs till hela gruppen. 
 
Hela huset rymmer ett flertal förskoleavdelningar och är en av kommunens äldsta och 
största förskolor. Saltkråkans tre stora rum ligger i fil och är belägna på ena sidan av en 
korridor. På den andra sidan ligger badrum, kopieringsrum och dockvrå, som även 
fungerar som sovrum för de minsta. Rummen är ljusa med stora fönster. Arbetsrummet 
har små bord att sitta vid. En soffa i ett av hörnen utgör en läshörna som avgränsas med 
en matta på golvet. Mittemot soffan står böcker på hyllor av trälister. Böckerna står med 
framsidan väl synlig. Vid tillfället för undersökningen fanns 28 bilderböcker, som alla 
lånats på biblioteket. Det angränsande rummet är ett rum för skapande aktiviteter. Där 
finns ett stort bord, stafflier, målarfärger, pärlor, tråd och annat material att skapa med. 
Det tredje rummet i fil kallas byggrummet och är störst. Här finns en soffa som används 
vid en av läsvilorna. På golvet ligger det stora fyrkantiga skumgummikuddar att bygga 
med eller sitta på. I detta rum har Saltkråkan samling på morgonen vid niotiden med 
alla barn och även en kort samling före lunch. Litteratur för personalen finns i en hylla 
som sitter i vuxenhöjd och det är den enda egna litteratur som avdelningen har. 
 
Saltkråkan har två läsvilor efter lunch varje dag, med de yngre barnen i den ena gruppen 
och de äldre i den andra. De allra yngsta barnen sover. 
 
Vid besöken talade vi om förskolans rutiner och aktiviteter. Nedan följer Saltkråkans 
dagsschema. 
 
Dagsrutiner 
6.30 Förskolan öppnar 
7.00 Frukost 
9.10 Samling 
9.30 Aktivitet 
 Mån Planering för personal/Utelek för barnen 
 Tis Utflykt 
 Ons Rörelse/fri lek 
 Tors Grupp/Tema/Innelek 
 Fred Grupp/Tema/Innelek 
11.15 Samling före lunch 
11.30 Lunch 
12.00 Läsvila/Sovvila (två läsvilor, en sovvila) + raster 
12.45 Fri lek ute/inne 
14.30 Mellanmål 
          Fri lek 
18.00 Stängning 
 
Terminsplanering görs en gång/termin (så kallad grovplanering). Större händelser och 
teman planeras vid detta tillfälle. 
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Barnen är indelade i fyra grupper, varav en består av de yngsta. Sammansättningen i de 
andra tre har gjorts för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för gruppen som 
helhet och för individerna var och en. Detta berättade en av förskollärarna vid spontant 
samtal. 
 
Varje avdelning får 1 500 kr/år till verksamheten. En av förskollärarna, Isa, brukar 
också ha lärarkandidater varje termin och hennes arvode går till avdelningen. Dessutom 
brukar föräldrarna söka pengar från en fond och alltid få detta beviljat. Bokinköp görs 
inte, utan personalen föredrar att låna barnlitteraturen på biblioteket. 
 
Förutom besöken vid observationerna gjordes alltså ytterligare två besök. Dessa varade 
tillsammans i 4,5 timmar. Det ena gjordes före lunch och det andra på eftermiddagen. 
Vid mina besök hann jag samtala med personalen om dagliga rutiner, planering och 
samtidigt etablera kontakt med både barn och pedagoger och på så sätt förbereda även 
dem på de kommande intervjuerna och observationerna. De uttryckte lättnad över att jag 
är förskollärare och menade att jag på så sätt har förståelse för verksamheten. Jag 
upplevde att jag fick fritt utrymme att vara med barnen och att det var lätt att smälta in. 
De var tillmötesgående och det var lätt för mig att få plats att göra min undersökning. 
Intresse uttrycktes också för studiens innehåll. 
 
Jag var med, som planerat, på samlingen och presenterade mig för barnen. Jag berättade 
att jag skulle vara hos dem under en tid och att jag var intresserad av barn och böcker. 
Jag talade också om att jag skulle skriva om Saltkråkan så att andra kunde få läsa om 
dem. Barnen fick veta att jag frågat deras lärare om jag fick komma och att de hade 
lovat mig det. De ställde frågor om mig och jag berättade lite om mig själv för dem. De 
fick veta att jag skulle intervjua lärarna och de äldsta barnen och att jag skulle observera 
när de hade läsvila. Efter samlingen fick jag tillfälle att bekanta mig med en del av de 
barn som jag skulle intervjua. Vi lekte, byggde och ritade, samtidigt som jag ännu en 
gång berättade att jag skulle intervjua dem med bandspelare. 
En av förskollärarna, Isa, kommenterade i samband med att vi talade om intervjuernas 
innehåll, att det nog skulle visa sig att personalen har olika syn på läsning. Det finns inte 
tillräckligt med tid till att verkligen fördjupa sig i arbetets innehåll och tillsammans 
diskutera verksamhetens innehåll, menar hon. Högläsning för barnen är så självklart att 
det finns med ändå. När personalen har sina möten, berättar Isa vidare, är tiden knapp 
och det som tas upp blir endast det som verkligen är akut. De hinner egentligen inte tala 
om arbetets innehåll, utan personalen måste använda tiden till att ta upp problem som 
måste lösas. 
 
Jag deltog även i samlingen före lunch. Med en av förskollärarna, Lena, resonerade jag 
sedan om var vi skulle kunna genomföra intervjuerna utan att bli störda. Vid detta 
samtal konstaterade Lena att det egentligen inte finns något avskilt rum på Saltkråkan. 
Det visade sig att det bästa stället var dockvrån som ligger vid avdelningen, vilket 
gjorde att barnen inte behövde känna att de skulle gå iväg med mig. 

6.2 Redovisning av två observationer 

Syftet med observationerna var att få en helhetsbild av läsmiljön genom att vara med, 
och inte att i detalj studera. Observationer gjordes av de två dagliga läsvilorna efter 
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lunch och det var samma pedagog som läste vid dessa tillfällen enligt deras schema. Det 
var den av pedagogerna som arbetade som assistent och som inte är med i 
intervjuundersökningen. 
 
Vid observation 1 har jag inte benämnt barnen vid namn utan använder pojke/flicka/ 
någon. Meningen är att få en inblick i en läsvila vid ett tillfälle, inte att specifikt 
observera vad enskilda barn gör. Jag är ute efter att få ett helhetsintryck. Vid 
observation 2 är barnen namngivna eftersom skeendet kräve r detta. 

6.2.1 Observation 1 

Antal barn: 5 (normalt är 10 barn). 
Ålder: 4-5 år (den äldre gruppen). 
Antal vuxna: Pedagogen och observatören. 
Plats: Byggrummet. 
Placering: Barnen sitter i en soffa, modell “bassoffa”, med pedagogen i mitten. Två av 
barnen sitter i fönstret bakom soffan. Fönsterbrädan är bred och kuddar finns där. 
Tid: 12.05-12.30 
Bokval: Barnen väljer böcker: Lika som bär, Den lille flygaren, Polly får en syster, 
Dinosauriernas tid. 
Atmosfär: Lugnt och tyst. 
Störande: En kaffebryggare sätts på precis före läsestunden. Den puttrar och någon 
kommer in och hämtar kaffe. 
Kontakt vuxna-barn: Ej ögonkontakt. Barnen sitter nära i soffan och bakom. 
Lyssnande: Barnen är tysta och lyssnar, de blir tillfrågade under läsningen och får 
själva ställa frågor. De får chans att svara och pedagogen svarar på barnens frågor. 
Vuxens engagemang: Läser med betoning på ”viktiga” ord, tydligt och långsamt. 
Observatörens inverkan: Jag talade om för barnen att jag skulle vara med på läsvilan 
men att jag inte skulle läsa för dem. Pedagogen förklarade också för barnen att jag 
skulle sitta och skriva. 
 
Läsvilan börjar 
Pedagogen tar fram en av böckerna och berättar att den heter Lika som bär. (Boken 
behandlar människors olika utseende.) Kaffebryggaren puttrar i hörnet. Barnen sitter 
still, tittar, lyssnar och är tysta. Pedagogen börjar så läsa och frågar ibland barnen om 
innehållet och barnen svarar. Hon läser berättande och följer inte texten helt. (Barnen 
tittar på mig ibland.) Pedagogen läser och frågar en flicka med asiatiskt utseende hur 
man säger hej på kinesiska och flickan svarar att det vet hon inte. Så fortsätter 
pedagogen att läsa och ställer sedan frågor om skillnader i människors utseende och 
pratar om detta. Barnen har möjlighet att se bilderna i boken hela tiden. 
 
Klockan 12.10 vänder en pojke ryggen åt boken och börjar vända på några lådor som 
står i fönstret bakom soffan. Pedagogen tittar på honom och fortsätter läsa. Pojken 
vänder sig sedan tillbaka och ändrar sittställning till att sitta på knä. En av de andra 
pedagogerna kommer in, stänger dörren och häller upp kaffe från kaffebryggaren. Hon 
nyser, ber om ursäkt, och går sedan ut och stänger dörren. Pedagogen läser under tiden 
och fortsätter att fråga barnen om innehållet. (Jag funderar över om temat i boken är för 
svårt. Det handlar om olikheter och likheter människor emellan.) 
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Nästa bok är Den lille flygaren. “Har vi läst den?”, frågar hon. Ett barn säger: “Den har 
jag läst.” Pedagogen börjar läsa och barnen sitter, tittar och lyssnar. Det är lugnt och 
pedagogen ställer en fråga och ett av barnen börjar formulera ett svar men avslutar inte 
meningen. Berättelsen är kort med korta meningar och pedagogen lägger till egna 
kommentarer. (Detta vet jag eftersom jag läst boken några gånger för min egen son.) En 
pojke ställer en fråga som pedagogen besvarar, pojken står på knäna i fönstret. Så är 
boken slut. 
 
Nu tar pedagogen fram nästa bok som är Polly får en syster. Pedagogen frågar en pojke, 
som sitter i soffan, om han orkar sitta. “Du skulle inte sova, va?”, frågar hon. En flicka 
lägger sig på mage i fönstret. Klockan är nu 12.15 och en annan pojke ligger på rygg i 
fönstret. Barnen lyssnar, tittar på bilderna och tittar bort ibland. Det är lugnt och hon 
läser vidare, långsamt och artikulerat, med tydlighet i uttal och betoning. Berättelsen är 
lång. Barnen tittar på mig ibland men jag undviker ögonkontakt. En flicka tittar på mig 
och börjar röra på lådorna i fönstret bakom soffan. Jag tittar bort och skriver vidare och 
flickan vänder sig sedan till boken. (Barnen verkar acceptera min närvaro. De tittar på 
mig ibland men bryr sig inte om mig, som jag tolkar det.) Klockan är nu 12.20. Fyra 
barn tittar och lyssnar. De ser koncentrerade ut. En pojke sitter bakom och lutar sig på 
armen och tittar inte på boken. Han blundar och vänder huvudet fram och tillbaka. 
Pedagogen läser tydligt och något forcerat. (Att läsa med stark betoning och “forcerat” 
kan vara ett sätt att skapa disciplin. Genom att betona och höja rösten något, krävs 
barnens uppmärksamhet utan att man behöver be om den.) 
 
Klockan 12.25 frågar pedagogen om de ska läsa Dinosauriernas tid, fem minuter till 
kan de läsa, säger hon. “Orkar ni det?”, frågar hon barnen. “Är det du som tagit med 
den?”, frågar hon en pojke. Pedagogen läser och barnen tittar på bilderna, en flicka 
gäspar och en pojke klipper med ögonen. Han ser sömnig ut och gäspar. Alla är tysta. 
Pojken somnar nästan och flickan lägger sig ner i fönstret. Pedagogen frågar: “Ser ni så 
stora de är?”, och visar bilderna på dinosaurier i boken så att barnen engageras och 
kvicknar till. Den trötta pojken sätter sig upp och vänder sig sedan om och lutar sig i 
hörnet och somnar till. Klockan är nu 12.30 och pedagogen ger honom en kudde och 
han lägger sig ner i soffan. 
 
De andra barnen tittar på bilderna i boken och lyssnar. Pedagogen fortsätter läsa och 
stakar sig på svåra dinosaurienamn. Hon berättar för barnen att det är svårt att läsa de 
svåra namnen. En flicka ligger i fönstret, hon blundar, kryper ihop och ställer sig på 
knän och armbågar. Pedagogen frågar barnen om de ser bilden. Så slutar hon att läsa 
och säger att det räcker för idag. Hon frågar barnen vad de ska göra efteråt och så är 
läsvilan slut. Jag stannar kvar i rummet och skriver färdigt. Barnen börjar dra fram 
byggkuddar på golvet för att leka. 
 
Samtal med pedagogen efter läsvilan 
Efteråt har vi ett spontant samtal. Pedagogen berättar att barnen själva får välja 
litteraturen. I regel hinner hon inte läsa alla de böcker som barnen väljer. Vanligtvis 
brukar hon läsa i 20 minuter men det beror på hur gruppen fungerar. Den här dagen var 
många barn lediga och sjuka. Ett barn som går på denna läsvila har svårt att sitta still, 
men är frånvarande den här dagen. Detta barn brukar påverka de andra och det kan då 
vara svårt att skapa lugn och ro. Angående dagens val av litteratur anser hon också själv 
att det var alltför varierat och visar Lika som bär och Den lille flygaren som exempel. 
Lika som bär har mycket text med avancerat språk och sammansatt innehåll, som kan 
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generera många frågor. Den lille flygaren har en kort textrad på varje sida och själva 
berättelsen är inte lång. När gruppen är fulltalig kan man inte läsa alla böcker som 
barnen tar med eftersom tiden inte räcker till, berättar pedagogen. 
 
Egen kommentar 
Läsvilan började och slutade abrupt. En del barn somnade och andra somnade nästan. 
Pedagogen läste utan något särskilt engagemang men med stark betoning. Att läsa med 
stark betoning kan vara ett sätt att kontrollera gruppen för att skapa disciplin. Mellan de 
olika böckerna saknade jag övergång. Barnens val av litteratur förefaller vara svåra att 
kombinera och det blir både facklitteratur och skönlitteratur som läses. När 
högläsningen var slut övergick pedagogen direkt till att diskutera med barnen vad de 
skulle göra sedan. 

6.2.2 Observation 2 

Antal barn: 7 st. 
Ålder: 3-4 år. 
Antal vuxna: pedagogen, observatören, två ungdomar som gjorde “Operation 
Dagsverke”. 
Plats: Läshörnan. 
Placering: Fem barn sitter i soffan och pedagogen i mitten. Två barn sitter på stolar 
bakom soffan och hänger på soffans ryggstöd. Observatören sitter snett framför 
gruppen. De två ungdomarna sitter vid ett bord bakom gruppen. 
Tid: 12.15-12.35 
Bokval: En del barn har valt bok och de som inte gjort det uppmanas att välja en bok. 
Pedagogen har böckerna i knäet och väljer utifrån denna hög att läsa Emilias present 
samt delar av Mulle Meck bygger ett hus och Blommor och andra växter. 
Störande: Dörren går upp under läsningen. Ett barn kommer för sent. En av 
ungdomarna kommer in efteråt. I början vill ett barn ha kontakt med en av ungdomarna 
som är hans syster. Ett barn (som har assistent) har svårt att sitta still. Assistenten är den 
som läser och har därför i detta läge två roller. 
Atmosfär: Det känns stressigt. 
Kontakt vuxna - barn: Barnen visar intresse genom att vara tysta och titta på bilderna i 
boken. Den vuxne måste resa sig och ta tag i två barn för att leda dem tillbaka till deras 
platser vid ett tillfälle i början. Pedagogen talar med barnen under läsningen, frågar 
ibland och ger kommentarer till texten och bilderna. 
Lyssnande: Barnen ser intresserade ut och tittar på bilderna och är mestadels tysta. De 
får fråga och blir även tillfrågade under läsandet. Två barn lämnar emellertid gruppen 
och börjar plocka med lego vid ett bord alldeles intill. 
Vuxens engagemang: Läser tydligt och med betoningar. Pedagogen behöver ingripa 
och stödja det barn hon är assistent för, samtidigt som hon läser för hela gruppen. Två 
andra barn behöver också stöd i att sitta kvar. 
Observatörens inverkan: Jag berättar för barnen att jag ska skriva om barn och böcker 
och att jag ska sitta där och skriva. Jag talar också om att jag inte ska läsa för dem vid 
detta tillfälle och säger att de kan låtsas som om jag inte var där. Barnen nickar och det 
finns ingenting som tyder på att de störs av mig. 
 
Pedagogen börjar läsa innan läsvilan egentligen har börjat. En del barn sitter fortfarande 
och äter. Jag frågar om de har börjat men hon säger att hon vill hålla dem lugna med att 
läsa. 
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Klockan 12.15 tar pedagogen tar fram Mulle Meck bygger ett hus. Hon visar boken och 
talar om dess titel och nämner lite om handlingen. Melker sitter på en stol bakom 
soffan. Han vill gå fram och sitta i soffan men det får han inte för pedagogen. 
Pedagogen börjar läsa efter det att hon talat om att en av flickorna i gruppen inte 
kommit ännu. Barnen sitter nu stilla och tittar på bilderna och ser intresserade ut. Det är 
tyst men så börjar pojken Willy att röra på sig. Alla barnen sitter så att de kan se 
bilderna men de har inte ögonkontakt med pedagogen. Barnen blir tillsagda att vara 
tysta. 
 
Ester kommer in sent och pedagogen anvisar en plats i soffan. Adam blir arg och han 
visas bort av pedagogen, som är hans assistent. Adam leds bort av henne men går sedan 
tillbaka till soffan och sätter sig på sin gamla plats och nu sitter alla och jag talar om för 
Ester, som kom sent, varför jag sitter med. Pedagogen fortsätter sedan att läsa. 
 
En av ungdomarna kommer in, 12.21. Barnen sitter lugnt och tittar på bilderna i boken 
och det är tyst. Willy hasar ner på ryggen i soffan och tar kontakt med flickan bredvid. 
Orvar och Adam rör vid varandra och pedagogen avbryter det. Willy lyfter och vickar 
på en stol som står precis framför hans plats i soffan. Pedagogen frågar: “Ska vi 
fortsätta sagan i morgon?”. Klockan är 12.25. Hon byter bok till Emilias present. 
Pedagogen börjar läsa och alla tittar på bilderna i boken. (Jag ser att de sitter trångt, 5 
barn och en vuxen i soffan.) Willy står på knä snett vid sidan men tittar bakåt på 
bilderna och lyssnar. Melker kommenterar innehållet i berättelsen och pedagogen svarar 
och fortsätter att läsa. Det är tyst och alla lyssnar. 
 
Melker lämnar sin stol och ställer sig bakom. Orvar och Adam får tillsägelse att sitta 
upp. Melker går iväg till legolådorna och öppnar dem. Pedagogen läser och det hörs ljud 
från legobitarna som skramlar. Pedagogen tittar på Melker, fortsätter att läsa och barnen 
lyssnar. Melker plockar med legobitarna. Så är boken slut och ett samtal om bokens 
innehåll uppstår. Adam och pedagogen talar om bilderna. Adam ler. Orvar har svårt att 
sitta stilla. 
 
(Egen kommentar. Denna bok verkade fånga barnens intresse även om inte alla satt still 
hela tiden. Pedagogen kunde läsa berättelsen utan att förklara. Barnen verkade förstå 
och med tanke på deras ålder verkar detta vara en lämplig bok.) 
 
Pedagogen ska nu läsa Blommor och andra växter. “Ska vi titta lite på blommor 
också?”, undrar hon. Hon börjar läsa, visar bilderna och pekar och berättar, det vill säga 
att hon inte följer texten exakt utan berättar om blommor med utgångspunkt från 
bilderna. Hon ställer också frågor till barnen utifrån innehållet och barnen svarar. De 
talar om blommor, bin, nektar och pollen. Barnen fråga r och berättar och pedagogen 
svarar. De samtalar vidare om honung och pedagogen frågar om några barn har honung. 
Alla barn lyssnar och är med, utom Melker som fortsätter bygga med lego. Pedagogen 
frågar så om olika blomsorter. Klockan är 12.30 och nu avviker Adam. Han går till 
Melker som bygger med lego och de talar med varandra. Nu vill även Orvar gå dit men 
pedagogen säger till honom att sitta kvar. Hon säger sedan att de ska läsa om två 
blommor till och fortsätter att läsa. Alla barn som sitter kvar lyssnar, men två flickor 
börjar nu småprata och pedagogen avslutar plötsligt: “Ska vi sluta nu?”, frågar hon, och 
barnen går, utom två som vill sitta kvar och läsa bok. Klockan är nu 12.35. 
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Efteråt kommenterar pedagogen läsvilan och talar om att det varierar hur länge man kan 
läsa för den här gruppen. Det beror på barngruppens dagsform och denna dag var det 
väldigt varmt i läshörnan, säger hon. 
 
Egen kommentar 
Läsvilan hade ingen samlad början och ingen samlad avslutning. Atmosfären stördes 
också av att ungdomarna kom för sent. Påfallande var hur stämningen förändrades när 
de läste om Emilia. Då fanns synlig koncentration och närvaro även om inte alla barn 
satt helt stilla. Läsvilan som helhet gav mig ett splittrat intryck. 

6.3 Redovisning av tre enskilda intervjuer med 
pedagogerna 

Intervjuerna ägde rum i maj 2004. De tog vardera 1-1,5 timmar. Personalen var 
välvilligt inställd och planerade in tid för undersökningen. Tre pedagoger intervjuades, 
varav två förskollärare och en barnskötare. Två av intervjuerna ägde rum på förskolan 
och en hemma hos informanten, enligt dennas önskan. Intervjuerna genomfördes i form 
av ett samtal med i förväg formulerade frågor (se bilaga 3). Frågorna var skrivna i viss 
ordning men under intervjuerna följde jag emellertid informantens tankegångar och lät 
ordningen på frågorna anpassas till svaren. Frågorna är formulerade utifrån Aidan 
Chambers Läsandets cirkel. Observationer och besök föregick intervjuerna, vilket 
hjälpte mig att vara förberedd och lättare formulera frågor samt följa tankegångarna i de 
svar som gavs. 

6.3.1 Intervju med Karin 

Karin har arbetat som barnskötare i åtta år. Hon har inte formell utbildning, utan började 
sitt arbete på förskolan för tio år sedan med att vikariera. Karin läser mycket privat och 
å yrkets vägnar läser hon om hon anmodas att läsa något särskilt. På förskolan läser 
Karin två gånger per vecka för båda grupperna. Hon påpekar att det blir roligare både 
för barnen och för pedagogerna om man varierar. 
 
Tidpunkt för läsning 
När barnen kommer på morgonen vill de “läsa” och det är mysigt, säger Karin. Även de 
som stannar sent på eftermiddagen önskar att få “läsa”. Det är vid dessa tider som Karin 
märkt att barnen själva tar initiativ. 
 
Spontan läsning 
Jag frågar hur det fungerar när barnen vill läsa. Karin berättar att det brukar gå bra att 
läsa när barnen spontant vill det. De brukar sitta i läshörnans soffa. Det är det lugnaste 
rummet, anser Karin. Hon brukar även läsa under den fria leken när det ibland blir för 
livligt i barngruppen. Karin berättar att barnen verkar kunna koppla bort ljuden omkring 
dem och lyssna.  
 
Hon tycker själv att det är väldigt bra att läsa just för att lugna ner barnen. Det gör 
pedagogerna ofta på Saltkråkan, berättar hon. Litteraturen väljs från hyllan i läshörnan. 
Där finns både faktabilderböcker och skönlitterära bilderböcker. Tiden för läsning är 
begränsad och därför föredrar hon att det inte är för mycket text i berättelserna så att 
hon hinner läsa helt färdigt. 
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Jag frågar om vad som kan inverka på om barnen kan lyssna. Karin menar att vilken 
bok man läser och antalet barn som man läser för är viktiga faktorer. Två barn och en 
pedagog är idealet, menar hon. Barnen kan då sitta nära. Men det fungerar med fler barn 
också, säger hon. 
 
Planerad läsning 
Jag frågar hur de tänkte när de skapade miljöerna för läsning. Karin berättar att just 
sofforna var viktiga när de ställde i ordning läsmiljöerna. Dessa skulle fungera som två 
fasta punkter för läsvilan. Tidigare hade man stora kuddar i byggrummet men barnen 
hade svårt att sitta still på dem och det blev väldigt stökigt. 
 
Läsvilan är en naturlig del i verksamheten. Hur lång läsvilan är beror på hur länge 
barnen kan sitta still. Det blir aldrig mer än 30 minuter eftersom rasterna är planerade i 
samband med vilorna. Sommartid har de ibland läsvilan utomhus på gården. Karin 
förbereder sig inte när hon ska läsa. Det behövs inte när man ska läsa bilderböcker, 
anser hon. Däremot kan det vara bra att ha läst en kapitelbok i förväg. Hon påpekar att 
det bland annat är viktigt att vara förberedd så att man vet på vilket sätt man ska läsa. 
Karin berättar att några av barnen har väldigt svårt att sitta still. Hon brukar då 
dramatisera och läsa med stor inlevelse för att fånga deras intresse. Ögonkontakt är 
också viktig, menar hon. Pojkarna tröttnar i regel fortare än flickorna. Flickorna vill ofta 
sitta kvar och höra mer. Annars tror hon att barnen tycker det är skönt och roligt med 
läsvila. 
 
Angående läsmiljön säger Karin, efter en stunds funderande, att hon är nöjd i och för 
sig. Men hon påtalar att det bästa är om man sitter i soffan och har barnen runt sig. Vid 
läsvilan i byggrummet är det så många barn (10) att man måste sitta framför gruppen. 
Det är besvärligt att hålla upp boken och visa bilderna samtidigt som man läser, tycker 
Karin. Läsvilorna är lugna och inget stör, berättar Karin. Alla avdelningar på förskolan 
läser och vilar samtidigt efter lunch. Jag frågar Karin om det är något som hon tycker är 
mindre bra eller som hon vill ändra på. Hon har inte tänkt på det utan tycker att det är 
bra som det är. 
 
Barnen brukar få välja var sin bok till läsvilan. Karin väljer sedan en bok som passar 
eller så får barnen komma med önskemål. Karin påpekar att hon redan på biblioteket 
gjort ett urval. Hon brukar tänka på att böckerna inte ska vara för långa. Ibland läser de 
emellertid kapitelböcker för den äldre gruppen. 
 
Jag frågar om de brukar bearbeta det som de läst. Svaret blir att de i regel inte gör det 
men Karin berättar att de däremot brukar rita och samtala när de varit på teater. När de 
varit på biblioteket brukar de berätta om den facklitteratur som de lånat i anslutning till 
det aktuella temat. De brukar inte samtala om det som lästs, däremot kan det hända att 
barnen kommenterar den bok som ska läsas. Karin menar att barnen inte är så stora och 
att innehållet i litteraturen inte direkt är spännande. Med kapitelböcker utan bilder är det 
en annan sak, menar hon, då barnen får utlopp för fantasin genom att skapa sig egna 
bilder. 
 
Biblioteksbesöken 
Vad som skall lånas planeras inte i förväg utan det bestäms på plats. Ibland väljer de 
litteratur som passar till det tema som hon arbetar med. Karin berättar att hon brukar gå 
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igenom de böcker barnen kommer med och ta bort vissa böcker. Men hon säger 
uttryckligen att meningen är att alla barn ska få vara med och välja. 
 
Jag frågar om hur hon kommer i kontakt med ny litteratur. Karin berättar att hon inte får 
någon information om ny litteratur och hon skulle vilja att någon kom till förskolan och 
berättade om böcker. 
 
Syfte 
Karin vurmar för läsande, säger hon, och hon vill gärna fostra barnen till att bli läsare. 
Det språkliga är viktigt, anser hon. Det är viktigt att förbereda barnen inför skolan. 
 
Något gemensamt syfte med läsning finns inte formulerat på Saltkråkan. Karin har själv 
funderat på syftet med att läsa och menar att det finns ett syfte i att lära barn att det finns 
böcker och också lära dem att sitta och läsa. Hon tycker att det är viktigt att introducera 
litteratur tidigt och menar också att litteratur kan fungera som motvikt till TV-spel, 
datorspel och dylikt. Karin uttrycker tydligt att hon inte gillar “de här moderniteterna”. 
Hon ser det som viktigt att visa för barnen att det finns andra alternativ. 
 
Jag frågar Karin om hur hon tycker att arbetet med litteratur är på Saltkråkan. Hon kan 
inte komma på något som hon vill ändra på. Arbetet är så inrutat varje dag, förklarar 
hon – ”Kan man göra något annat?”. Hon säger sedan att hon kanske skulle kunna läsa 
så att barnen blev mer fängslade. Jag nämner att det kanske också beror på vilken bok 
man väljer att läsa. Karin svarar jakande och sedan avslutas intervjun. 

6.3.2 Intervju med Isa 

(Intervjun ägde rum hemma hos Isa enligt hennes önskan.) 
 
Isa är förskollärare och gick ut utbildningen 1977. Hon har arbetat på Saltkråkan sedan 
hösten 1991. Isa läser mycket privat och hon läser även litteratur å yrkets vägnar på 
fritiden. 
 
Isa läser för barnen minst en gång per vecka vid den schemalagda läsvilan. Ibland läser 
hon även spontant. Tyvärr blir det inte så ofta som hon skulle vilja: ”...det är ganska 
inrutat eftersom det är många barn”. Det är svårt att bara ta sig tid och sätta sig ner och 
läsa när något barn vill det, berättar hon. På morgnarna finns det i regel större 
möjligheter till det men då arbetar inte Isa eftersom hon arbetar deltid. 
 
Tidpunkt för läsning 
Isa har inte funderat särskilt på när det lämpar sig att läsa för barnen. Hon tror att det är 
individuellt. Att läsa efter lunch är en bra tidpunkt, tycker Isa. Det är ett tillfälle att 
varva ner, menar hon, men det är ju inte roligt om barnen somnar mitt i läsningen. 
 
Spontan läsning 
Det händer att Isa tar initiativ till läsning spontant. Hon säger att i så fall är det för att 
lugna ner barnen om det är stökigt eller för att trösta om någon är ledsen. Hon läser 
också för att avsluta eller runda av dagen, berättar hon. Det går inte alltid att läsa för 
barnen när de vill. Det beror på vilken tid på dagen det är och hur många barn det är i 
gruppen; även vilka barn som är i gruppen påverkar möjligheterna. Litteraturen väljer 
hon från hyllan i läshörnan, där böckerna från biblioteket står. 



 
 - 47 - 

 
Planerad läsning 
Den planerade läsvilan brukar pågå i en kvart. Isa läser av de böcker som står framme i 
läshörnan. För de äldre barnen läser de för tillfället en kapitelbok (Lillebror och Nalle 
av Jujja Wieslander). Isa läser inte för den gruppen men hon har läst Lillebror och Nalle 
många gånger förut, berättar hon. Hon är mycket förtjust i denna bok eftersom den 
ligger precis på rätt nivå för 4-5-åringarna. 
 
Jag frågar om vilka faktorer som kan påverka barnens möte med litteratur och förmåga 
att ta emot en berättelses innehåll. Hur barnet mår och utvecklingsnivå är två faktorer 
som Isa tar upp. När Isa nämner utvecklingsnivå säger hon också att det är just barnens 
olika utvecklingsnivåer som gör det svårt att välja böcker. Hon påpekar att just åldern 
inte är det enda som är avgörande. Små barn kan vara väldigt mottagliga intellektuellt 
medan äldre barn kanske inte alls är det. Rent fysiskt kan det vara svårt att helt enkelt 
sitta still. För en del barn kan det också vara svårt att koncentrera sig om 
ovidkommande ljud uppstår, exempelvis en ringsignal. Isa menar att det kan vara både 
inre och yttre orsaker som gör att de inte kan lyssna. 
 
Jag frågar om hur Isa uppfattar läsmiljön - om hon är nöjd med den. Isa säger att hon 
läser endast en gång i veckan men vad hon vet så fungerar det bra. På höstterminerna 
sätter man ihop grupperna men det händer att barnen kan få byta läsvila. Det beror på 
hur det fungerar. Isa upplever inte att det är något särskilt som stör vid läsvilan. Det kan 
hända att någon kommer in för att hämta något, men det är inte något problem. Alla 
vuxna har gemensamt inställningen att man inte stör läsvilan. Detta har även barnen lärt 
sig. Det kan hända att den ena läsvilan blir klar före den andra men då vet barnen att de 
måste vänta med att gå in. 
 
När Isa började arbeta på Saltkråkan fanns ingen bokhylla för bilderböckerna och heller 
ingen läshörna. Det var allmänt rörigt, berättar hon. Då pedagogerna skulle ställa i 
ordning en läsmiljö, utgick de från idén att skapa en mindre miljö i de större rummen. 
Det har man nu gjort genom läshörnan. Där står emellertid ett dockskåp också, men det 
vill Isa ta bort för att ännu mer markera att det är just en läshörna. Utifrån 
förutsättningarna tycker Isa att möbleringen för läsmiljön är bra. Det skulle kunna vara 
bättre med en mindre yta och mer ombonat. Byggrummet har fördelen att barnen kan 
sitta i fönstret bakom soffan medan det kan bli trångt i läshörnan. Isa tycker att det är 
ansträngande att läsa just bilderböcker, där barnen ska kunna se bilderna, när det är så 
trångt. Om barnen sitter i soffan så sitter något barn i knäet och skymmer bilden för 
henne och de andra barnen, och om hon sitter framför barnen så måste hon hålla upp 
boken samtidigt som hon läser och det är jobbigt att läsa så. “Det är inte den ultimata 
läsvilan”, säger Isa. Hon påpekar emellertid att de ska vara glada på Saltkråkan med 
tanke på att fyra pedagoger nu arbetar där, sedan de fått en assistent till ett barn. Detta 
gör att man kan ha två läsvilor och en sovvila - annars skulle det bara ha varit möjligt 
med en läsvila. 
 
Jag frågar Isa hur de väljer litteratur till den planerade läsvilan. Hon inleder med att 
säga att de nog gör ganska olika. Barnen får ta med en bok var till läsvilan och innan de 
börjar sitter de ofta och läser själva. Det brukar vara så att barn vill att just den bok de 
själva valt ska läsas. Om Isa ser att tiden inte räcker till för att läsa alla böcker, brukar 
hon snabbt bläddra igenom och se hur mycket text det är och vilken bok som passar. Ett 
alternativ till detta urvalsförfarande är att dra en bok ur högen, som ett lotteri. Det går ju 
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inte att läsa alla, så det blir inte så rättvist, menar Isa. Att läsa bilderböcker går på rutin, 
säger Isa. När det gäller kapitelböcker vill Isa känna till dem i förväg. Det finns inte tid 
till att förbereda sig och läsa på arbetstid. Det är något man får göra på fritiden, säger 
Isa. Om de lånat litteratur som passar till temat brukar Isa läsa dessa böcker på läsvilan 
eller när det är temagrupp (varannan vecka). 
 
Att ha läsvila är jättegammal tradition i förskolan och så länge som hon har arbetat så 
har det alltid varit läsvila efter lunch. Hon tycker att det är en bra tidpunkt att läsa då. 
Det är bra att sitta ner lugnt efter maten. Det finns två aspekter med läsvilan, menar Isa. 
Dels är det bra för barnen och dels gör det att personalen kan ha sina raster. Barnen 
tycker att det är skönt med läsvila. Vid något tillfälle var de tvungna att ställa in läsvilan 
och barnen uttryckte då stor besvikelse, berättar Isa. Det är också så att barnen ju är 
vana vid vissa rutiner, där läsvilan ingår, och det är en bra rutin, tycker hon. 
 
Bearbetning eller samtal om det som man läst har de i regel inte planerat. Spontana 
samtal under läsandets gång uppstår ibland, säger hon. 
 
Biblioteksbesöken 
Vid biblioteksbesöken bukar Isa se att det har kommit nya böcker men menar att det är 
svårt att veta något om dem. Hon tror också att mycket av det nya inte är så bra heller. 
Isa ber nästan alltid om hjälp på biblioteket. På biblioteket plockar hon och barnen ihop 
en hög med böcker. När de fått ihop tillräckligt med böcker går de tillsammans igenom 
korgen och väljer det som skall med. Urvalet av litteratur på biblioteket sker i regel 
spontant på plats. Det händer att både barn och personal som inte följer med uttrycker 
önskemål och då försöker hon tillgodose dessa. Isa brukar även låna litteratur till 
personalen när tillfälle ges. Inköp av litteratur görs ej på Saltkråkan. Det gagnar 
Saltkråkan mer att gå till biblioteket än att ha egna böcker, menar Isa. 
 
Jag frågar hur hon får information om ny litteratur. Isa berättar att hon blivit inbjuden 
till Stadsbiblioteket vid ett tillfälle. Hon fick då information om nya barnböcker och 
tyckte det var mycket givande. Annars menar hon att hon själv får ta ansvar för att hitta 
ny barnlitteratur. Isa har nu vuxna barn men när de var mindre höll hon sig à jour med 
utbudet av barnlitteratur. Hon prenumererade då på Opsis Kalopsis och fick information 
den vägen. Hon efterlyser idag någon form av utskick från biblioteket med litteraturtips. 
 
Syfte 
Isas eget syfte med läsningen är att främja språkutvecklingen, väcka barnets egen lust 
till att börja läsa och skapa gemenskap. Saltkråkan har inte uttryckt något gemensamt 
syfte med läsning. Det har de inte heller gjort med någon annan del av verksamheten. 
Det hinner vi inte med, säger Isa. Egentligen skulle vi behöva dissekera vartenda 
moment under en hel dag eller vecka. “Det är så mycket man bara gör på rutin.” Det 
skulle kunna vara så att vi utför olika moment på ett likartat sätt men tankarna bakom 
kan ju vara helt olika i ett personallag, menar Isa. 
 
Jag frågar hur Isa ser på litteraturens betydelse i barnens liv. Hon anser att litteratur 
främjar fantasin och utvecklar förmågan till självständigt tänkande. När jag ber henne 
fundera över det litteraturpedagogiska arbetet på Saltkråkan menar hon att det skulle 
gagna kvaliteten om samma person läste vid läsvilorna, i synnerhet när det gäller 
kapitelböckerna. Det skulle skapa kontinuitet och den som läste skulle känna till vad 
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som hänt och kunna läsa med mer inlevelse. Med bilderböcker är det inte lika viktigt, 
menar hon. 

6.3.3 Intervju med Lena 

Lena är förskollärare och har även läst psykologi och pedagogik. Hon har arbetat på 
Saltkråkan i 6 år och gick ut förskollärarprogrammet 1996. Hon läser privat och 
facklitteratur som har med yrket att göra läser hon på fritiden. På förskolan läser hon 2-
3 gånger/vecka. Hon brukar även läsa på morgnar och eftermiddagar och hon tar själv 
initiativ till läsning och barnen får oftast välja vad de vill läsa. 
 
Tidpunkt för läsning 
Att ha läsvila efter lunch tror Lena är skönt för barnen. Hon menar att de får koppla av 
efter alla aktiviteter på morgonen. Direkt efter läsvilan är det fri lek inomhus eller 
utomhus. 
 
Spontan läsning 
Syftet med de spontana läsestunderna är att det ska vara mysigt och lugnt. Lena vill 
passa på att läsa när det finns tillfälle, exempelvis på morgonen, eftersom det inte finns 
så mycket tid annars. Hon kan då skapa en läsestund med färre barn och det är så hon 
egentligen skulle vilja ha det på den ordinarie läsvilan, säger hon. När det gäller barnen 
tror Lena att de har lärt sig när det passar att be om att få läsa. Vid den spontana 
läsningen sitter de i läshörnan. Där kan pedagogerna “...ha koll på andra barn”, 
samtidigt som de läser, säger hon. 
 
Planerad läsning 
Vid planeringen av läsmiljön valde de att ha två soffor och detta tycker Lena gör att det 
blir mysigare och dessutom markerar sofforna att det är läsvila. Angående platsen för 
läsvilorna menar Lena att den i byggrummet känns bättre. Vid läsvilan i läshörnan 
händer det ibland att någon kommer in och det kan även hända i byggrummet, där 
kaffebryggaren står. Lena tycker att det kan vara ganska störande. 
 
Att ha läsvila tycker Lena annars är trivsamt och mysigt och hon tror att även barnen 
tycker detta. Det är skönt att koppla av en stund vid en planerad läsestund. Lena skulle 
helst vilja läsa igenom det hon ska läsa för barnen i förväg men det är sällan hon 
förbereder sig. Det händer ibland när hon ska arbeta med tema att hon gör det. Vid 
läsvilan får alla barn ta med sig en bok och Lena brukar då läsa den som ligger överst i 
högen men hon kontrollerar först att boken inte är för lång. Vissa barn orkar inte lyssna 
till en lång berättelse, berättar hon. Tiden för läsningen blir en kvart, men läsvilan för de 
äldre barnen skulle kunna vara längre. Det är rasterna som stoppar detta, säger hon. 
När de läst en berättelse brukar Lena och barnen samtala efteråt. Hon brukar då fråga 
barnen om innehållet. Det finns tid till samtal i samband med läsvilan, anser Lena. Om 
innehållet berör barnen kan det bli ganska långa diskussioner och detta tycker Lena är 
givande. 
 
Jag frågar om Lena brukar koppla litteratur till temat. Hon berättar då att de försöker 
låna litteratur som skall inspirera temaarbetet. Jag frågar när de brukar läsa dessa böcker 
och Lena svarar att det i och för sig ju är barnen som väljer litteraturen som skall läsas 
och att det även är så vid andra tidpunkter, som morgon och eftermiddag. Det är så att 
barnen oftast väljer vad som ska läsas. 
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Syfte 
Pedagogerna har ett gemensamt syfte med läsvilan, menar Lena, och detta är att skapa 
en lugn stund på dagen. De har emellertid inte planerat eller formulerat något 
tillsammans. Det är tyvärr så att mycket annat prioriteras. Det är bara det absolut 
viktigaste man pratar om vid planeringsmötena. Lena tar upp tidsbristen som något som 
inverkar på läsesituationens kvalitet, och därmed mottagligheten för berättelsen - mötet 
med berättelsen. Hon skulle vilja så mycket men hinner inte. Vid vissa perioder är 
många barn lediga och det är stor skillnad att läsa för en mindre grupp anser Lena och 
skulle hellre läsa för några få barn. Hon menar att idealet är att läsa för 3-4 barn. 
 
Lena anser att litteraturen har stor betydelse i barnens liv. Genom litteraturen får man 
nya kunskaper. Språk och fantasi stimuleras också. Hon nämner Astrid Lindgrens 
böcker som exempel på givande litteratur. 
 
Jag frågar hur hon upplever arbetet med litteratur på Saltkråkan. Lena tycker, förutom 
att tiden är för begränsad, att hon skulle vilja göra läsvilan mysigare. Hon känner sig 
ofta stressad och vill egentligen göra det till en längre process. Hon skulle vilja koppla 
läsningen till något annat. 
 
Biblioteksbesöken 
Vid biblioteksbesöken brukar Lena själv gå igenom det som de skyltar med på 
biblioteket och ber inte om hjälp. Hon brukar låna litteratur med tanke på årstid och det 
tema man arbetar med. Hon brukar också tänka på att låna för de åldrar hon har i 
gruppen. På biblioteket väljer barnen böcker och Lena sållar sedan bland dem. Hon ser 
till att barnen upplever att de får vara med och välja, berättar hon. Lena upplever inte att 
hon får tips eller information om ny litteratur, förutom att hon vid biblioteksbesöken ser 
vad de skyltar med. Hon skulle vilja få skriftlig information vid terminsstarterna. 
Lena har märkt att det blir synligt i litteratururvalet vilka barn som varit på biblioteket. 
Hon har märkt att barnen fastnar för vissa omslag. Dessutom har hon sett att det skiljer 
sig mellan pojkar och flickor i deras urval. De större flickorna väljer gärna 
prinsessböcker och pojkarna väljer ofta dinosaurieböcker. De yngre barnen väljer ofta 
böckerna om Ludde av Jan Lööf och sådant som de känner igen. 
 
Angående litteraturval menar Lena att det har stor betydelse vad man läser. Språket i 
litteraturen anser hon är viktigt. Det ska vara flyt och stimulera barns tänkande. 

6.4 Redovisning av fem enskilda barnintervjuer 

Planerat var att intervjua 8 barn men 3 av barnen har inte kunnat tas med i 
undersökningen av olika skäl, såsom frånvaro och att ett barn inte ville delta. 
 
Intervjuerna inleddes med samtal eller sång med mig för att etablera kontakt. Jag hade 
planerat inledande frågor till själva intervjun vilka egentligen inte var intressanta för 
undersökningen, utan mer hade till uppgift att få igång ett samtal som byggde på frågor 
och svar. Det visade sig under den första intervjun att denna del var för lång och därför 
kortades den betydligt. Barnet började tröttna redan innan själva intervjun påbörjats. Jag 
redovisar endast det som är essentiellt för undersökningen. 
 



 
 - 51 - 

Platsen för intervjuerna var en dockvrå som också fungerade som sovrum, beläget i 
anslutning till avdelningen men på andra sidan av en korridor. Vi satt mittemot varandra 
vid ett litet barnbord. Barnet hade ryggen mot dörren och kunde därför inte störas i 
onödan av att någon kikade in genom dörrfönstret. Intervjuerna genomfördes på 
morgonen vid 8-tiden. Tanken med att lägga intervjuerna tidigt var att barnen skulle 
vara så pigga som möjligt och orka koncentrera sig på att svara på frågorna. 
 
Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur barnen upplever läsestunden och om de 
känner att litteraturen är tillgänglig för dem, samt om de kommer i kontakt med 
litteratur i hemmet. 

6.4.1 Barnintervju 1 

Flicka 5 år. Kallas Freja. 
 
Freja är 5 år och berättar att hon har böcker hemma. Hennes mamma och pappa brukar 
läsa för henne och vid tillfälle läser även hennes storebror. På dagis (Frejas uttryck) 
läser vi på läsvilan, berättar Freja. Hon tycker att det är skönt och berättar att hon då kan 
slappna av i kroppen. På läsvilan “får man sitta fint på sitt vis. Man får inte fladdra 
runt...”, säger hon. “Man skall också vara tys t.” 
 
Freja berättar att barnen brukar välja det som skall läsas, men nu läser de en kapitelbok 
som heter Lillebror och Nalle. När hon väljer bok till läsvilan brukar hon välja Mulle 
Meck, berättar hon. Freja är medveten om var böckerna står och när hon själv vill läsa 
en bok brukar hon sitta i någon av sofforna. Hon föredrar soffan i byggrummet eftersom 
den är större. Läsvilan tycker Freja om: “då får man vara tyst och vila öronen”. När jag 
frågar vad hon tycker om det som de läser på läsvilan så vet hon inte vad hon tycker. 
 
Jag frågar om hon har varit på biblioteket och det har hon. Freja tycker att det är väldigt 
roligt på biblioteket. Jag frågar hur de hittar böckerna där och hon visar då hur de 
bläddrar i bilderbokstrågen. Hon berättar att de barn som är med, lägger böcker som de 
valt ut i en korg. 

6.4.2 Barnintervju 2 

Pojke 5 år. Kallas Tor. 
 
(Tor har svårt att slappna av under det inledande samtalet.) 
 
Tor är 5 år och han har böcker hemma i sitt eget rum, berättar han. Hans mamma och 
pappa brukar läsa för honom innan han skall sova. Hemma läser de bara en eller två 
sagor men på dagis (Tors uttryck) läser de ganska många, säger Tor. 
 
Tor har sin läsvila i byggrummet. Han berättar att fröknarna ibland blir arga på Melker 
som brukar ramla ner på golvet när de läser på läsvilan. Läsvilan är bra, säger Tor. Det 
är svårt att välja bok, berättar han. Tor är medveten om var böckerna finns tillgängliga 
och han brukar ta en bok ibland och sitta och “läsa” själv. Det varierar vilka böcker som 
Tor tycker om att läsa. 
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Tor har varit på biblioteket. Han har emellertid inte klart för sig skillnaden mellan att 
köpa och låna böcker men han är medveten om att de böcker som man läser på 
Saltkråkan kommer från biblioteket. Tor berättar att fröken bestämmer vilka böcker som 
man skall låna men han tycker samtidigt att han har fått ta med dem som han själv valt. 

6.4.3 Barnintervju 3 

Pojke 4 år. Kallas Melker. 
 
Melker tycker om att lyssna på sagor ibland. Han tycker om att lyssna till de böcker som 
han har hemma. De står i en stor bokhylla, berättar han. Hemma är det mamma som 
läser för Melker. 
 
Melker går på läsvilan i byggrummet och berättar att de brukar läsa efter maten och 
efter det går barnen ut. Melker ger inget klart svar på hur de väljer litteratur till läsvilan. 
Han är medveten om böckernas placering i läshörnan och han har varit med på 
biblioteket. Senare under samtalet berättar Melker att han brukar välja böcker som är 
nya till läsvilan eller böcker som han inte läst. 
 
Melker tycker om att sitta i fönstret bakom soffan (i byggrummet). Om man vill får man 
titta i böcker själv, berättar han. Ibland läser fröknarna när man vill höra en saga. 
Melker säger att han tycker att det är bra att få höra andra sagor än dem som han har 
hemma. 

6.4.4 Barnintervju 4 

Flicka 4 år. Kallas Kia. 
 
Kia berättar att hon brukar läsa böcker hemma och har böcker i sitt rum. Det är pappa 
och mamma som läser, berättar hon. 
 
Kia talar om för mig att hon har sin läsvila i läshörnan. Jag ber henne berätta om 
läsvilan - hur det är. “Bra”, svarar hon. Jag fortsätter med att fråga vad det är som är 
bra, “för att dom läser”, svarar Kia. Hon berättar sedan för mig att det är hon som 
bestämmer vilken bok som skall läsas. Alla barn får hämta böcker och fröknarna läser 
alla böcker, säger Kia, och hon är medveten om var böckerna finns. 
 
Kia har inte varit med på biblioteket med Saltkråkan, säger hon, men hon har däremot 
varit på biblioteket med sin mamma. 

6.4.5 Barnintervju 5 

Flicka 4 år. Kallas Ester. 
 
Ester brukar lyssna på sagor hemma och hon har böcker i sitt rum, berättar hon. Hennes 
pappa och mamma brukar läsa för henne. 
 
På Saltkråkan brukar vi läsa på läsvilan, berättar Ester. Hon har läsvila i byggrummet. 
På läsvilan lyssnar vi på boken, berättar hon. Hon talar om att fröknarna läser en 
kapitelbok som heter Lillebror och Nalle. När de inte läser kapitelbok brukar barnen 
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välja böckerna och sedan bestämmer fröken vilken bok som hon ska läsa. Ester tycker 
att läsvilan är bra. Det som är bra är att få höra sagoböcker, säger hon. 
 
Ester har varit på biblioteket med förskolan och då fick barnen välja böckerna, berättar 
hon. 
 
 
 

7 Analys och tolkning 

Analysen bygger främst på Aidan Chambers idéer om litteraturpedagogiskt arbete men 
även Appleyards teori om läsarens utveckling tas i beaktande (se kapitel 3). 
 
Analysen görs med utgångspunkt från “Läsandets cirkel” men dess innehåll följs inte 
helt strikt. I Analysen har det även blivit synligt vilka hinder och möjligheter som finns 
för det litteraturpedagogiska arbetet i förskolan. Hela studien är gjord i ett 
vuxenperspektiv men med frågeställningar om hur läsmiljön och mötet med litteratur 
för barnen i förskolan ser ut. Frågan om reliabilitet har varit aktuell eftersom de barn 
som intervjuats är 4 och 5 år. Eftersom jag sökt att fånga en helhetsbild av framför allt 
läsvilan har observationerna kompletterat barnintervjuerna. 
 
Analysen av läsmiljön inleds med ett avsnitt som behandlar den inre och den yttre 
miljön. Därefter följer en analys av planerad läsning och spontan läsning följt av valet 
av litteratur och ny litteratur. Efter detta följer ett avsnitt om samtal/respons samt om 
arbetet med litteratur på Saltkråkan. Som avslutning på analysen görs en genomgång av 
hinder och möjligheter för det litteraturpedagogiska arbetet i förskolan som blivit 
synliga. 

7.1 Läsmiljö 

Chambers idé om “Läsandets cirkel” har givit begreppen litteraturpedagogik och 
läsmiljö innebörd men också fungerat som konkret redskap i undersökningen. Det har 
även blivit synligt att “Läsandets cirkel” mycket väl skulle kunna fungera för 
förskollärare som ett redskap för att skapa ett innehåll med kvalitet i högläsningen och 
läsmiljön. Framför allt kan “Läsandets cirkel” gagna den egna professionella 
utvecklingen på ett tydligt och pragmatiskt sätt genom att den dels kan fungera som ett 
redskap i planeringen, men också vara ett instrument för kontinuerlig analys och 
utvärdering av arbetet med litteratur och barn i förskolan. 

7.1.1 Inre miljö 

Med den inre miljön, som Chambers talar om, menas det som vi alla alltid bär med oss 
inom oss själva, oavsett vad vi tar oss för. Det kan vara den känslostämning vi befinner 
oss i, kunskap vi innehar eller erfarenheter vi fått. Det kan också röra sig om den 
inställning vi har inför det förestående. Chambers säger på flera ställen i sina böcker om 
läsande (Chambers 1987; 1993; 1995, passim) att just den vuxnes inställning till läsning 
och litteratur är något av kärnpunkten för hur arbetet med barn och litteratur, alltså 
fostrandet av barn till att bli läsare, lyckas. Det som pedagogen bär med sig till 
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läsestunden påverkar resultatet och kvaliteten. I denna studie blir pedagogernas eget 
läsande av intresse. Vilken inställning pedagogerna har till högläsning och vilket syfte 
de har med högläsningen är också av vikt. 
 
Faktorer som tillhör den inre miljön, enligt min tolkning, är syfte, förberedelse och 
kunskap om litteratur, känslostämning och stressläge samt vilken inställning pedagogen 
har till att läsa för barn. I det följande analyseras resultatet utifrån var och en av dessa 
faktorer. 
 
Syfte 
Det visade sig i intervjuerna med pedagogerna att syftet med läsvilorna är att ge barnen 
en lugn stund efter lunch så att de kan smälta maten. Läsvilorna tjänar också som 
planerad aktivitet eller rutin så att personalen kan få ta sina raster på 30 minuter. Maria 
Simonsson (2004) tar upp den rutiniserade vardagen på förskolan i sin avhandling, och 
hur den styrs av ett traditionstyngt innehåll. Pedagogerna upplever frustration och 
svårighet att skapa en meningsfull aktivitet. 
 
Det jag tolkar som pedagogernas gemensamma syfte, att ge god omvårdnad genom 
läsvila, har nått fram till barnen. Barnen visar i intervjusvaren att de tycker om läsvilan. 
De vill ha lugn och ro efter maten och “vila öronen”. Ansatsen att barnen ska få gå till 
biblioteket har också realiserats. Den lugna och mysiga stund som pedagogerna vill ge 
barnen efter maten uppfattar barnen, som också uttrycker att det är skönt att ha läsvila. 
 
När pedagogerna i min undersökning ombads reflektera över sitt eget syfte med att läsa 
för barnen och vilken betydelse litteratur kan ha fö r barnen i deras liv, visar svaren att 
de menar att syftet med att läsa för barn är komplext. Pedagogerna uttrycker alla hur 
viktigt arbetet med litteratur är för barnens liv och deras utveckling. De tar upp 
språkutveckling, kunskapsinhämtande, skolförberedelse och stimulans av fantasin. Att 
förmedla läslust är också något som nämns. Isa talar också om den intellektuella 
stimulans som litteratur kan ge. Ändå väljer pedagogerna att inta en passiv roll i själva 
urvalet av litteratur. De väljer också att läsa utan att planera vid läsvilan. För mig blir 
det ett tydligt glapp mellan deras engagemang och tankar om litteraturens betydelse för 
barn och hur arbetet med litteratur på Saltkråkan sedan realiseras. Läsvilan verkar vara 
en rutin snarare än en planerad aktivitet. 
 
Ett annat syfte med att läsa är enligt alla tre pedagoger att lugna ner barnen och skapa en 
rofylld stund. Ett gemensamt syfte är något som pedagogerna bär med sig till 
läsesituationen. På Saltkråkan finns emellertid inte något nedtecknat syfte, däremot 
uttrycker de tre pedagogerna i intervjuerna, ovetande om hur de andra svarar, ett slags 
syfte som jag tolkar som att de har gemensamt: de vill alla skapa lugn och ro. Lena 
utrycker att det är viktigt att det är mysigt, och Isa menar att barnen ska få tid att vila sig 
och smälta maten. Läsvilan fungerar som en bro mellan aktiviteterna på förmiddagen 
och eftermiddagen. 
 
Någon gång fanns det säkert ett formulerat syfte men det är möjligt att detta idag har 
gått förlorat eftersom pedagogerna inte arbetat vidare tillsammans med att formulera 
detta. Anledningen förefaller vara att arbetet idag inte rymmer tid för reflektion. Det 
framkom vid intervjuerna att pedagogerna skulle vilja ha tid för just eftertanke och 
diskussion om arbetets innehåll men de såg ingen möjlighet till att få tid till det. 
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Det skulle kunna vara så att pedagogerna har en pragmatisk litteratursyn, som Gun 
Johansson tar upp i sin studie. Den innebär, enligt Johansson, att det som styr är idén 
om att litteratur främjar språkutvecklingen hos barnen. Pedagogerna väljer lite av varje 
att läsa och det är inte så viktigt vad man läser utan att man läser (Johansson 2002, s. 
23). Det viktiga här är att de inte är medvetna om innehållet i arbetet med litteratur på 
Saltkråkan, som jag tolkar det. 
 
Förberedelser och kunskap om litteratur 
Ingen av pedagogerna förbereder sig inför läsningen. Deras uppfattning är att det inte 
finns tid till detta. Att läsa bilderböcker går på rutin, säger Isa. Kapitelböcker vill de 
däremot helst känna till i förväg. Om man inte känner till texten i förväg är det lätt att 
läsa fel och missuppfatta innebörden i texten, menar Karin, vilket påverkar kvaliteten. 
 
Genom att förvärva kunskap om barnlitteratur blir valet underbyggt. För Aidan 
Chambers är valet en viktig del i strävan att fostra barn till tänkande läsare (Chambers 
1995, s. 17f.). I så fall blir pedagogernas roll som väljare av litteratur central. För de 
små barnen fungerar lärarna som förmedlare, eftersom de inte kan läsa själva. 
Appleyard menar att lärarna är nyckelpersoner för upplevelsen av den litterära världen. 
Det är högläsarna som tolkar och vägleder barnen i den första rollen i läsarens 
utveckling (Appleyard 1991, s. 21ff.). 
 
Appleyard menar också att små barn antingen tycker om böckerna eller inte och att de 
egentligen inte tolkar dem (Appleyard 1991, s. 18). Detta ifrågasätter jag och jag tror att 
genom att välja litteratur utifrån kunskaper både om barn och barnlitteratur skulle man 
kunna anta att barnens möte med litteraturen och sedan vilja att tolka eller reflektera 
över det som lästs faktiskt kan gagnas. 
 
Jag tolkar det som en brist i arbetssituationen att det inte finns tid till att förbereda och 
förvärva ny kunskap om litteratur och läsmiljö. 
 
Känslostämning och stressläge 
Två faktorer som också påverkar personalens inre miljö beskriver de alla tre som 
tidsbrist och personalbrist. Det faktum att högläsningen ligger efter lunch gör att 
personalens schemalagda raster också skall tas ut vid denna tidpunkt. Det är även så att 
de yngsta barnen skall sova och därför måste en av dem vara med sovgruppen. Att få 
allt att fungera vid lunchtid gör att de kan känna sig stressade vid läsvilan och särskilt 
Lena uttrycker detta. Även Karin menade att arbetet var så inrutat varje dag att hon 
ifrågasatte möjlighet till förändring. “Kan man göra något annat?”, sade hon vid 
intervjutillfället. 
 
Vilken sinnesstämning barnet befinner sig i och vilken utvecklingsnivå som barnen 
uppnått är en del av barnets inre miljö. Förmåga att slappna av nämns också av Isa. Hon 
tar även upp den intellektuella kapaciteten och förklarar att ett litet barn rent 
intellektuellt kan vara mycket mottagligt för en text medan ett äldre barn kanske inte har 
den intellektuella kapacitet som krävs. Barn kan även ha olika förutsättningar för att 
kunna koncentrera sig. Isa sammanfattar genom att säga att det finns både inre och yttre 
orsaker till att barnen förmår eller inte förmår att lyssna. 
 
En effekt av “den rutiniserade vardagen på förskolan”, som Simonsson (2004) beskriver 
i sin avhandling, blir just att schemat för rasterna styr tiden och tidpunkten för 
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läsvilorna. Barnen har precis ätit och är trötta efter maten och det händer att en del 
somnar, vilket också observerades i min undersökning. Pedagogernas egen uppfattning 
om hur viktigt det är med litteratur i arbetet med barn, samtidigt med att de skall låta 
barnen vila och smälta maten vid just det enda tillfälle som man har planerad 
högläsning, förefaller inte kunna förenas. 
 
Det faktum att en assistent är anställd för att arbeta med ett av barnen i gruppen gör att 
Saltkråkan kan ha två läsvilor. Detta skulle inte vara möjligt annars, framkommer det av 
intervjuerna. Läsgrupperna består i dag av 7 respektive 10 barn. Att en av pedagogerna 
är assistent till ett av barnen innebär att hon egentligen är anställd för att vara ett stöd 
för just det barnet i gruppen när de inte arbetar enskilt. Vid de tillfällen när hon skall 
läsa blir hennes och barnets situation komplicerad, menar jag. Detta är en lösning som 
gör det möjligt för Saltkråkan att ha läsvila efter lunch. Men genom att assistenten skall 
läsa för hela gruppen blir hennes roll dubbel. Hon är nu pedagog för hela gruppen, 
samtidigt som det barn som hon är assistent för inte får det individuella stödet han anses 
behöva. Frågan är hur detta påverkar pedagogens inre miljö? Ur barnets perspektiv kan 
det vara så att han känner sig lämnad utan stöd och inte kan hantera situationen att sitta 
still och lyssna tillsammans med de andra. Lika viktigt är det att fråga sig hur pojkens 
inre miljö påverkas av detta arrangemang. Under en av observationerna hände det att 
han lämnade gruppen för att bygga med lego istället. Ljudet av legobitarna hördes under 
det att assistenten fortsatte läsa. Efter en stund följde en annan pojke efter. När någon av 
de andra pedagogerna skall läsa för denna grupp saknas det stöd assistenten ger till det 
enskilda barnet eftersom hon då har rast. 
 
Jag har själv arbetat som assistent på 1980-talet och har därför förståelse för situationen. 
Jag minns att jag själv också hade läsvila samtid igt som “mitt” barn var med. Det är inte 
en lätt uppgift. Om ett barn har fått en egen assistent så är det verkligen så att just det 
barnet behöver individuellt stöd. 
 
Om pedagogerna av olika anledningar inte kan vara helt fokuserade på innehållet i 
berättelsen som de läser för barnen är frågan om ett möte med texten verkligen kan 
skapas. 
 
Inställning 
I barnens svar syns gemensamt, att de tycker om att ha läsvila, och alla barn i 
undersökningen har böcker hemma och någon som läser för dem. De har varit på 
biblioteket med förskolan, eller som en flicka berättar, med sin mamma. Barnen verkar 
uppfatta att de är delaktiga i valet av bok. Kia (4 år) uttrycker till och med att det är hon 
som bestämmer vad som skall läsas. Alla barn är medvetna om var böckerna är 
placerade på förskolan och de vet också att dessa kommer från biblioteket. En pojke 
verkar dock vara oklar över skillnaden mellan att köpa böcker och att låna. 
 
De tre pedagogerna läser alla privat och även litteratur som berör yrket läses på fritiden. 
Tid för inläsning av barnlitteratur kan inte avsättas på arbetstid. De uttrycker emellertid 
att de tycker att det är viktigt att läsa för barn. Skäl som de anger är att det är 
skolförberedande, fantasieggande, språkutvecklande och lärorikt. Det kan även ge 
barnen insikter i hur andra människor lever och känner, det vill säga att det utvecklar 
barnens empatiska förmåga. Maria Simonssons sammanställning av bilderbokens 
funktioner blir till stor del synlig i deras inställning till litteraturens betydelse för 
barnen. Dessa är 1) boken som barnkultur, 2) boken som gynnare av barns utveckling, 
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3) boken som kanal för språklig utveckling, 3) boken som kunskapskälla, 4) boken som 
en väg till koncentration och 5) boken som en väg att utveckla fantasin. (Simonsson 
2004, s. 96-103). 
 
Pedagogerna har haft inställningen att de velat förbättra den yttre miljön och också 
medvetet arbetat med det. De har också reflekterat över hur läsvilorna fungerar ur den 
aspekten. Inställningen att ge barnen lugn och ro efter maten genom att läsa för dem är 
en del av den inre miljön som blir synlig vid läsvilan, menar jag. Pedagogerna planerar 
inte högläsningen och de har inte något syfte med högläsningen annat än att måna om 
barnens fysiska välbefinnande i form av vila och möjlighet att smälta maten. Ej heller 
syns någon planerad eller genomtänkt strävan att skapa möjlighet till reflektion och 
bearbetning av det som man läst. Lena berättar att det ofta blir samtal och diskussioner 
när hon har läsvila men det är då spontana samtal som uppstår. I intervjuerna skiljer sig 
också Lenas svar något från de andra. Hon uttrycker att hon skulle vilja förändra 
läsvilan och göra den till en längre process genom att koppla den till något annat. Det är 
möjligt att hennes inställning till samtal i samband med högläsning, gör att det finns tid 
just när hon läser. Karin har inte tänkt på om det är något hon skulle vilja förändra och 
kan under intervjun inte se något hon skulle vilja ändra på i arbetet med litteratur på 
Saltkråkan. Isa tycker att läsvilan fungerar bra men hon skulle önska att en och samma 
person läste för samma grupp, i synnerhet om man läser en kapitelbok. Kontinuitet och 
kunskap om vad som hänt i berättelsen, samt att man känner till samtal och händelser i 
gruppen är något som skulle gagna läsvilan, anser hon, och för att uppnå detta är det 
viktigt att en och samma person läser för gruppen. Hon berättar att de försökt att ordna 
detta, men det fungerade inte schematekniskt. 
 
Något jag reflekterat över är att läsning och litteratur inte verkar ha samma utrymme 
och kanske “status” som exempelvis skapande aktiviteter och gymnastik. För dessa 
aktiviteter avsätts tid och planering, vilket alltså inte görs när det gäller arbetet med 
litteratur. Detta framkom i intervjumaterialet och vid ett av besöken på Saltkråkan då 
planering togs upp. Under analysprocessen har det blivit tydligt att pedagogernas inre 
miljö påverkar högläsningen och egentligen alla delar i ”Läsandets cirkel”. 
 
Pedagogernas egen motivation till att läsa en specifik bok är också en del av den inre 
miljön. Lena, tar upp detta och menar att för henne är det litterära språket i den bok hon 
ska läsa viktigt, om hon inte är överens med formuleringarna i berättelsen så påverkar 
det hennes inställning och motivation till läsningen och detta i sin tur påverkar barnens. 
 
En av pedagogerna, Karin, menar att det är viktigt att fostra barnen till att bli läsare och 
att hjälpa dem att bli vana vid böcker. Hon tycker också att litteratur är viktigt som 
motvikt till dataspel och TV. Ingrid Nettervik uttrycker detta som att bilderboken har en 
uppgift att vara motvikt till masskulturen och det stora utbudet av bilder som sköljer 
över oss (Nettervik 2002, s. 67). 
 
I min undersökning talar Karin om att det inte är så stor mening med att samtala om 
litteratur med de yngre barnen, eftersom hon menar att innehållet egentligen inte är så 
intressant. Vid högläsning av kapitelböcker menar hon att det är av större intresse att 
samtala om innehållet. Kapitelbokens form med få eller inga bilder menar hon skapar 
större utrymme för fantasin att flöda. Jag menar att valet av litteratur till högläsningen 
alltid är essentiellt och enligt Chambers är valet av litteratur avgörande för “Läsandets 
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cirkel”. Jag anser också att för att skapa ett möte med litteratur måste den som läser vara 
medveten. Valet av litteratur påverkar bearbetningen av berättelsen. 
 
Sker inte valet med eftertanke och insikt blir högläsningen mer eller mindre 
innehållslös. Lisa Henriksson uttrycker sig starkt genom att säga: “Det finns inget mer 
dödande än en oförberedd och oengagerad uppläsare” (Henriksson 2000, s. 17). 
 
Det jag tolkar av min undersökning är att det finns ett engagemang hos alla pedagoger 
för barnlitteratur och för att också förmedla litteratur till barnen. Men för mig framstår 
ett glapp mellan detta engagemang och hur arbetet med litteratur tar sig uttryck. Jag 
håller med Appleyard som menar att pedagogerna som förmedlar litteratur till barn är 
nyckelpersoner i barns utveckling. I litteraturpedagogiskt arbete håller jag med Aidan 
Chambers om att det är viktigt med samtalet vuxna emellan om litteratur, samt att få 
tillgång till information om ny eller specifik litteratur. Finns inte dessa ingredienser blir 
fundamentet i arbetet allt mer urholkat och till sist kanske det försvinner helt. Då kan 
man fråga sig vad som håller aktiviteterna vid liv. 

7.1.2 Yttre miljö 

Med yttre miljö menas den fysiska miljön för högläsningen. Det innefattar hur och var 
man sitter, antalet närvarande, tidpunkt och högläsningens längd. Här ryms också 
placering och exponering av böcker, samt bokbeståndet i sig. 
 
Faktorer som påverkar barnens mottaglighet för barnlitteratur enligt pedagogerna är 
bland annat gruppstorlek. Vid skollov reduceras ofta antalet barn och läsgrupperna blir 
då mindre. Barnen kan sitta närmare den som läser. Att ha nära fysisk kontakt gör det 
lättare att fånga barnens uppmärksamhet, menar Lena. 
 
På Saltkråkan har de planerat och iordningställt två platser för högläsning. När 
pedagogerna diskuterade hur läsplatserna skulle se ut var de eniga om att de ville ha två 
soffor att läsa i. Soffan tydliggör att det är läsvila, menar de. I arbetsrummet finns nu en 
läshörna med hyllor för litteraturen, där man ställer bilderböckerna så att framsidan är 
synlig. På golvet ligger en matta som fungerar som avgränsning mot resten av rummet. I 
byggrummet står en soffa vid fönstret och i den läser man. Sofforna gör att de kan sitta 
nära varandra och känna fysisk närhet, menar personalen. De tycker alla att just 
närheten är viktigt vid högläsningen. Pedagogerna har medvetet skapat en läsmiljö med 
de medel som stått till buds, tolkar jag det som. 
 
Vid läsvilorna finns det emellertid inte plats för alla barn i soffan. I byggrummet sitter 
barnen i fönstret bakom soffan och i läshörnan sitter de på stolar bakom soffan. Genom 
gruppernas sammansättning och antalet barn finns det inte möjlighet att läsa längre 
stunder för de barn som så önskar och en anledning till detta är barnens individuella 
förutsättningar. De har olika möjlighet att sitta med på grund av utvecklingsnivå, 
dagsform, språkliga förmåga och motoriska utvecklingsnivå. De kan också befinna sig i 
en naturlig utvecklingsfas där motoriken är särskilt yvig. 
 
I intervjuerna säger pedagogerna att de i stort sett är nöjda med den lilla läshörnans 
utformning, det vill säga att de har skapat en yttre miljö som de menar fungerar. Det 
visar sig emellertid vid närmare undersökning att pedagogerna inte är helt nöjda med 
läsvilans utformning. Isa vill ta bort det dockhus som nu står där. Hennes önskan är att 
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det endast skall finnas en soffa och böcker där. Lena kan känna sig stressad när läsvilan 
avbryts av att någon kommer in för att hämta något. Soffan i byggrummet tycker de 
fungerar bättre att läsa i nu, när barnen kan sitta lugnt och inte behöver hålla reda på sin 
kudde. 
 
Angående platsen för läsvilan och själva situationen säger Tor (5 år) att Melker (4 år) i 
hans läsgrupp “ramlar ner på golvet” och att fröken blir arg. Pedagogerna formulerar 
detta med att berätta att det kan vara svårt att läsa utan att bli avbruten av till exempel 
att något barn inte kan sitta still. Vid observationerna blev detta synligt vid läsvilan i 
läshörnan. Pedagogen blev avbruten av att några barn försökte lämna soffan, någon ville 
byta plats och någon gick helt enkelt därifrån och började bygga med lego. 
 
Pedagogerna anser att det är problematiskt att vara tvungen att läsa för många barn. Alla 
får inte plats i sofforna och följden blir att det är svårt att läsa bilderböcker, menar jag. 
Text och bild fungerar ofta som en enhet i bilderboksmediet, och om barnen inte ser 
bilderna samtidigt med texten blir upplevelsen inte hel. Det verkar också vara 
problematiskt att sitta tillsammans med barnen i soffan eftersom det då blir för trångt. 
Om något barn sitter i knäet så kan det upplevas som störande att barnets huvud 
kommer i vägen för texten och berättarflytet avbryts av att pedagogen måste säga till 
med jämna mellanrum. I tre av de fem kategorier som Nikolajeva delat in bilderboken i 
är det viktigt att ta del av både bild och text samtidigt. Dessa kategorier är 
kompletterande bilderbok, expanderande bilderbok eller förstärkande bilderbok samt 
kontrapunktisk bilderbok (Nikolajeva 2000, s. 22). 
 
Pedagogerna uttrycker alltså vid en första förfrågan om läsmiljön att de är nöjda men 
under intervjun framkommer en mer sammansatt bild av hur de egentligen upplever sin 
högläsning med barnen och det är upplevelsen och inte det de säger som är en del av 
deras inre miljö. Här blir tydligt hur den yttre miljön med trångt utrymme och 
kaffebryggare i samma rum som läsvilan faktiskt påverkar den inre miljön hos de 
närvarande. Chambers menar att det finns mycket att åstadkomma genom att förändra 
och förbättra den yttre miljön. Jämfört med att förändra den inre miljön är det lättare 
och den yttre förändringen påverkar den inre miljön, menar Chambers. 

7.1.3 Planerad läsning 

Läsvilan är det tillfälle då de har planerad läsning för barnen på Saltkråkan. “Den 
planerade läsvilan är en jättegammal tradition i förskolan”, säger Isa som arbetat tjugo 
år som förskollärare. Pedagogerna har en bild av att barnen är positiva till att ha läsvila 
och att läsa böcker överhuvudtaget. Det finns inget barn som inte vill gå till läsvilan; 
som exempel ges att de vid något tillfälle var tvungna att ställa in läsvilan på Saltkråkan 
och detta gjorde barnen besvikna. 
 
Observationerna gav ett intryck av hur läsvilan kan vara på Saltkråkan. Jag såg då att 
barnen inte fick plats i sofforna och att en del barn var så trötta att de nästan somnade. 
Vissa av de böcker som barnen valt kunde visa sig vara svårlästa för en stor grupp. Jag 
tänker på fackböcker med små bilder och ämnen som kanske inte alla barn i gruppen var 
intresserade av. Detta blev tydligt vid en av vilorna när pedagogen läste Emilias present. 
Barnen lyssnade då mer koncentrerat medan de inte visade lika stort intresse då 
pedagogen sedan läste en fackbok om blommor. 
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Angående tidpunkten för läsning menar pedagogerna att den bästa är just vid läsvilan 
efter lunch. (Läsvila efter lunch är vanligt på svenska förskolor.) I regel läser de 15-20 
minuter för barnen, beroende på hur trötta eller livliga barnen är och hur de ligger till 
tidsmässigt enligt schemat. Efter läsvilan är det fri lek inomhus eller utomhus (utom för 
de yngsta barnen som sover). Barnen uttrycker också i intervjuerna att de tycker om att 
ha läsvila. Ett traditionsbundet omvårdnadsperspektiv på läsvilan blir här synligt, menar 
jag. 
 
Det finns inte något synligt som tyder på att läsvilan skulle vara en planerad aktivitet, 
som gymnastik eller skapande aktivitet, utan läsvilan förefaller istället vara en rutin. 
Pedagogerna har alla en uppfattning om litteraturens betydelse och något slags syfte 
med litteraturläsning. De uttrycker sig tydligt om att omvårdnaden är viktig vid läsvilan, 
även om detta inte finns nedtecknat. Barnen behöver smälta maten efter lunch och få 
lugn mellan aktiviteterna på förmiddagen och eftermiddagen. Samtidigt med detta 
uttrycker alla tre ett mer komplext eget syfte med litteraturläsning för barnen. Hur och 
om detta tar sig uttryck blir inte synligt i denna studie. 

7.1.4 Spontan läsning 

Den spontana läsningen är inte föremål för någon närmare undersökning i denna studie 
utan fokus har legat på den planerade läsningen. 
 
Det händer att barnen önskar att någon läser för dem. Det går emellertid inte alltid att 
tillgodose denna önskan men på morgnar och eftermiddagar brukar det bli korta 
läsestunder, berättar personalen. Barnen har efter hand lärt sig när det är idé att fråga om 
de kan få läsa bok. Nackdelen med de spontana läsestunderna är att det kan bli avbrott i 
högläsningen eftersom barnen anländer till förskolan allt eftersom på morgonen och 
pedagogen behöver ta emot dem och samtidigt samtala med föräldrarna. På 
eftermiddagen är det dags för barnen att gå hem och då behöver pedagogen avsluta 
dagen med barnet och ta adjö, samtidigt som föräldrarna vill veta hur dagen varit och ett 
samtal om detta måste ges plats. Fördelen är att det vid dessa stunder inte är så många 
barn att läsa för och situationen blir därför lugn och intim. Lena uttryckte att det är så 
hon egentligen skulle vilja att läsvilan var, bortsett från avbrotten. 
 
Pedagogerna berättar att de brukar ta initiativ till läsning om gruppen är bråkig och 
barnen behöver lugnas. Isa nämner även att hon använder läsningen till att trösta. 
Melker (4 år) berättar att fröknarna brukar läsa om man ber om det . Freja (5 år) brukar 
sitta i byggrummet när hon vill ”läsa” själv. Även Tor (5 år) berättar att han brukar 
“läsa” när han vill det. 
 
Även här finns omvårdnadsperspektivet med, eftersom de läser för att trösta och även 
använder läsningen för att lugna barngruppen eller enskilda barn. 

7.2 Valet av litteratur 

Vuxenstöd finns med i “Läsandets cirkel” och detta har Chambers givit en central plats i 
cirkeln. Vuxenstödet är viktigt i valet av litteratur eftersom det är just valet av litteratur 
som utgör början till cirkeln som ska få barnen att vilja läsa om och om igen. I 
vuxenstödet ingår även det egna intresset för litteratur och att ha kunskap om litteratur, 
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så att valet gagnas. Nu är modellen som Aidan Chambers skapat egentligen ämnad för 
skolan och för barn som själva kan läsa, men jag menar att det även i förskolan är 
viktigt att välja litteratur medvetet. Framför allt är det viktigt att högläsaren själv tycker 
om den bok som skall läsas. Angående urval uttrycker sig Chambers: “Den främsta 
plikten för dem som har fått möjlighet och makt att sammanföra barn och böcker är 
därför att presentera för barnen de litterära verk som de anser mest värda deras tid och 
uppmärksamhet.” Aidan Chambers betonar verkligen vikten av att ha kännedom och 
kunskap om barnlitteraturen inför “valet av bok” (Chambers 1993, s. 78). 
 
Även Appleyard betonar vuxenstödet som viktigt eftersom de vuxna som läser för små 
barn, som inte kan läsa själva, fungerar som nyckelpersoner för upplevelsen av 
litteratur. Det är högläsarna som förmedlar, tolkar och vägleder barnen (Appleyard 
1991, s. 21ff.). 
 
På Saltkråkan låter pedagogerna i stort sett alltid barnen välja litteratur, både på 
biblioteket och på läsvilan. Detta uppfattar barnen också och berättar det för mig vid 
intervjuerna. Visserligen väljer pedagogerna litteratur ur den hög av böcker som barnen 
har med sig till läsvilan, men barnen visar i sina svar att de känner sig delaktiga i “valet 
av bok”. Att låta barnen välja kan ha sin upprinnelse i ett pedagogiskt perspektiv på 
bokvalet, i vilket barnet betraktas som kompetent med förmåga att göra egna bokval. 
(Simonsson 2004, s. 102f.). I intervjun med Isa kommer det fram att det 
utvecklingspsykologiska perspektivet har betydelse för hennes val av litteratur. Hon 
berättar att det är svårt att välja litteratur som passar en hel grupp barn eftersom de 
ligger på olika nivå utvecklingsmässigt. 
 
Saltkråkan har i stort sett inget eget bestånd av barnlitteratur utan går till biblioteket en 
gång per månad med två barn. Det innebär att varje barn får gå till biblioteket en 
gång/läsår. Att det inte finns något eget bestånd på Saltkråkan är ett medvetet val av 
pedagogerna. De är angelägna om bibliotekskontakten så att barnen tidigt får möta 
biblioteksmiljön. De anser också att de genom bibliotekslånen kan få tillgång till ett 
stort urval. På biblioteket får barnen välja ut böcker och pedagogerna sållar sedan bland 
dessa. Detta gör att barnen upplever att det är de själva som väljer, vilket kommer fram i 
en av intervjuerna. Lena berättar att hon funderat på vad pojkar respektive flickor väljer 
och vilka intressen barnen har. Detta avspeglar sig i urvalet man tar med sig hem till 
förskolan, menar hon. Hon har märkt att pojkar ofta lånar böcker om dinosaurier och att 
flickor ofta lånar böcker om prinsessor. Boklånen sker alltså mer eller mindre spontant 
och är till stor del barnens urval. Konsekvensen av detta urvalsförfarande blir att 
pedagogerna väljer ur ett av barnen redan begränsat bestånd; följden blir att de inte 
hittar den nya litteraturen. De utnyttjar inte heller den kompetens som bibliotekarierna 
kan erbjuda. 
 
De planerar inte vad som skall lånas i förväg men det händer emellertid att de lånar 
litteratur som är knuten till det aktuella temat. Faktorer som påverkar valet av litteratur 
är om det sker spontant eller om det är ett genomtänkt val. Av betydelse är också vem 
det är som väljer: barnen, pedagogerna eller båda. Vid biblioteksbesöken finns 
möjligheten att be om hjälp att välja böcker av bibliotekarierna och även detta har 
inverkan på valet, menar jag. På Saltkråkan får barnen välja litteratur och pedagogerna 
ber inte alltid om hjälp av bibliotekarierna vid biblioteksbesöken. Konsekvensen blir att 
valet av bok, som ska initiera “Läsandets cirkel”, inte ges utrymme och medvetenhet 
vilket jag menar är av vikt för arbetet med litteratur i förskolan. 
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Vid urvalet av litteratur står alltså pedagogerna till stor del tillbaka och låter barnen 
välja. Skulle detta kunna ske vid exempelvis inköp av färg och annat material till den 
skapande verksamheten? Skulle det vara möjligt att pedagogerna lät barnen välja 
material varje gång de skulle ha skapande aktivitet? Jag tror inte det. 
 
I Elfs och Petréns studie (2004) “Kolla vad jag hittade”, visade det sig att barnens urval 
vid biblioteksbesöken till stor del styrdes av barngruppens gillande och ogillande samt 
att de gärna lånar böcker som de redan känner till. Andra faktorer som spelade roll för 
valet var att barnen gärna valde sådant som de kände till från sin gemensamma 
intressesfär. Detta visar att det barnen sysslar med när de väljer litteratur och det 
pedagogerna gör inte alls har med varandra att göra. 
 
Malin Blomberg menar att om man låter barnen välja litteratur på biblioteket kan detta 
ses som en aktivitet som lägger grunden till en engagerad låntagare i framtiden. Barnens 
litteraturval bör emellertid ej helt dominera, utan vara ett komplement till det som 
pedagogerna lånar. Vid biblioteksbesöken kan man träna barnen i att motivera sina val 
av böcker. Till en början kan detta vara svårt men genom att regelbundet ifrågasätta och 
formulera varför man vill låna en viss bok får barnen en klarare syn på litteratur 
(Blomberg 1988, s. 27). 
 
Valet av bok påverkar i hög grad upplevelsen av litteraturen. Jag minns från en av 
observationerna, hur barnens uppmärksamhet och närvaro blev förändrad. De tycktes 
lyssna med större intresse när pedagogen läste Emilias present, en bok som precis 
lämpar sig för den åldersgruppen, både språkligt, innehållsmässigt och bildmässigt. 
Efteråt initierades också ett samtal, inspirerat av innehållet, av en av pojkarna. Vilken 
bok som väljs beror alltså på vilka barn som är med på läsvilan. Det går inte att läsa för 
långa böcker eftersom tiden inte räcker till, säger en av pedagogerna. Dessutom 
påverkas läsvilan av hur mycket tid det finns före rasten och en av pedagogerna brukar 
därför välja litteratur med inte allt för mycket text. Avgörande för valet av litteratur är 
också gruppens dagsform. Ett annat sätt att välja är att “dra lott” utan att titta på 
böckerna och helt enkelt dra en ur högen och sedan läsa den. 
 
Det händer att pedagogerna läser kapitelböcker för de äldre barnen men dessa väljer 
pedagogerna själva. Just nu läses Lillebror och Nalle av Jujja Wieslander och den har de 
läst för de äldre barnen under ett antal år i rad. Både barn och pedagoger tycker om den. 
Det förefaller som om valet av kapitelbok anses viktigare att ansvara för, än att välja 
bilderböcker till högläsningen. Men bilderbokens komplexitet som medium kräver 
också kunskap. Simonsson (2004), Rhedin (2004) och Nikolajeva (2000) beskriver detta 
utifrån sin forskning (se kapitel 2). Att behandla bilderboken som en genre blir fel. 
Bilderboken riktar sig inte enbart till förskolebarn och det är därför viktigt att ha 
kunskap om bilderbokens innehåll, menar jag. 
 
Om arbetet med litteratur domineras av barnens egna urvalsprinciper, vilka i viss mån 
blev synliga i Elfs och Petréns studie (2004), så innebär detta att de vuxna avstår från 
det som Chambers menar är den främsta plikten i arbetet med litteratur och barn. De 
axlar heller inte helt ansvaret som nyckelpersoner i utvecklingen som läsare som 
Appleyard menar har stor betydelse. Resultatet om man uteslutande låter barnen välja, 
kan bli att man allt för ofta läser sådant som egentligen inte är avsett för den aktuella 
åldersgruppen, eller sådant som man som högläsare egentligen inte är intresserad av. I 
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högläsningssituationen är det ju viktigt att den som läser är engagerad och tycker om 
den valda texten. Om så inte är fallet blir högläsaren i viss mån ett hinder för barnens 
möte med texten, menar jag. 
 
Elf och Petrén (2004)kommer fram till att om pedagogerna väljer den litteratur de ska 
läsa och låter barnen helt fritt välja ett mindre antal böcker så skulle det resultera i att 
uppfylla både barnens och pedagogernas kriterier till fullo. Jag menar att det absolut 
skulle vara intressant att prova detta och se vilken inverkan det skulle få på läsvilans 
kvalitet och innehåll. 
 
Jag tolkar det som att pedagogerna har ett pedagogiskt perspektiv på valet av litteratur 
och att de därför har en strävan att låta barnen välja, eftersom de anses vara kompetenta. 
Jag tror också att de har en pragmatisk litteratursyn där valet av litteratur är av 
underordnad betydelse. Frågan är om de är medvetna om det här och vilka 
konsekvenser det får för deras arbete med litteratur. 

7.2.1 Biblioteket och förskolan 

Biblioteket har en uppgift i att skapa kontakt med förskolan. En form av kontakt kan ske 
genom exempelvis bokprat om ny litteratur, samtidigt kan då möjlighet ges till samtal 
om litteraturpedagogik som kan stimulera arbetet när förskollärarna sedan kommer 
tillbaka till sina förskolor. 
 
Ingen av pedagogerna på Saltkråkan får emellertid kontinuerlig information om ny 
litteratur från biblioteket. Isa minns att hon vid något tillfälle blivit inbjuden till 
biblioteket för bokinformation på kvällstid. Vid det tillfället visade en bibliotekarie ny 
litteratur och detta uppskattade hon. Alla tre pedagoger uttrycker en önskan om att på 
något sätt få information om ny litteratur genom besök på förskolan eller skriftlig 
information varje termin 
 
När Saltkråkan besöker biblioteket lånar de 25-30 böcker. Två barn följer med till 
biblioteket en gång per månad. Det innebär att varje barn i barngruppen får gå till 
biblioteket en gång per läsår. De barn som börjar förskolan vid 2 års ålder får alltså gå 
till biblioteket cirka 4 gånger innan de börjar skolan. Biblioteket fungerar i stort sett 
som utlåningsställe för Saltkråkan. Skyltningen hjälper Lena att hitta böcker. Hon och 
Karin brukar klara sig själva och inte fråga om hjälp medan Isa alltid frågar om hjälp på 
biblioteket. Hon berättar också att hon är nöjd med biblioteksservicen. 
 
Vid biblioteksbesöket är det viktigt att hitta rätt litteratur. Bibliotekets klassificering och 
placering av bilderböcker som en enhetlig genre gör att det kan vara svårt att hitta. 
Skönlitteratur för äldre barn och ungdomar delas däremot ofta upp i genrer för att 
underlätta för låntagarna att hitta, dessutom är klassificeringen Hcf, Hcg och uHc/uHce 
till vägledning för vilken ålder som berättelserna riktar sig till. Hur biblioteket 
klassificerar och placerar bilderboken ifrågasätts av Simonsson (2004) och Rhedin 
(2004). Bilderboken behandlas som en enhetlig litterär uttrycksform, baserad på 
utseende och inte innehåll och placeras i bilderbokstrågen på biblioteket. Jag tolkar det 
som att biblioteket har en utmanande uppgift i att se över hur placering och indelning 
skulle kunna utvecklas till att göra innehållet mer synligt för låntagarna. 
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I undersökningen blir det synligt att från både förskolans och bibliotekets sida uppvisas 
passivitet. Varken bibliotekarier eller pedagoger tar initiativ till att skapa ett innehåll i 
biblioteksbesöken som skulle kunna inbegripa något mer än återlämning och utlån. I 
bibliotekets uppdrag finns förskolan med som en målgrupp men i förskolans läroplan 
finns inget nämnt om biblioteket. 

7.3 Samtal/Respons 

Åldersgruppen för studien är “den lekande läsaren” och i den rollen har leken stort 
utrymme. Lekens betydelse och innehåll finns det olika syn på men jag är av samma 
uppfattning som Appleyard: genom leken bearbetar barnen sitt liv och sina erfarenheter. 
Grunden för det härrör sig även från Fröbels pedagogik, där leken har en framträdande 
plats. Leken har emellertid inte någon plats i arbetet med litteratur på Saltkråkan. 
Frågan är om den skulle kunna ha det. 
 
Chambers menar att det ofta finns en instinktiv vilja att uttrycka sig efter det att man 
läst något som man tyckt riktigt mycket om. Barn vill ofta rita och måla eller kanske 
dramatisera utifrån det som de känt (Chambers 1987, s.20). Här finns också möjlighet 
att ta vara på barnens vilja att samtala och i det sammanhanget medvetet arbeta med 
språkutveckling, menar jag. 
 
Susanna Ekström brukar fråga barnen när hon har läst, hur de vill att boken ska bli lekt. 
Tillsammans kan man med lek utforska bokens innehåll, det vill säga textens och 
bildernas möjligheter. Ekström nämner Tidholms småbarnssvit och böckerna om Ture 
som exempel. Ekströms uppfattning och erfarenhet är att även små barn kan tolka en 
berättelse genom att leka den. Leken skulle i så fall kunna få en plats i det 
litteraturpedagogiska arbetet och fungera som en tolkningskanal för barnen (Sörenson 
2001, 33). 
 
På Saltkråkan brukar de i regel inte samtala om det man läst eller ha någon form av 
bearbetning. Karin påpekar att barnen inte är så gamla och att innehållet i litteraturen 
därför inte är så spännande. Lena berättar att barnen brukar ställa frågor och att hon 
själv ibland brukar ta upp frågor med barnen. Isa drar sig till minnes ett tillfälle då 
samtal spontant uppstod efter en läsvila då hon hade läst Lika som bär, som tar upp 
likheter och olikheter hos människor, och hon berättade att denna bok inspirerade till 
samtal. Lena skulle vilja göra läsvilan till en längre process, som hon uttrycker det och 
skulle vilja koppla läsvilan till något annat, något lugnare. Hon avslutar sin reflektion 
med att hon ämnar tänka över detta inför kommande läsår. 
 
Lärarens roll som förmedlare av litteratur är viktig eller till och med avgörande, menar 
Appleyard. Redan i förskolan lär sig barnen att begripa en berättelse genom att läraren 
ställer frågor (Appleyard, s. 21ff.). Jag tolkar det som att det är viktigt att ha någon form 
av uppföljning av det man läst om man vill att barnen ska utvecklas som läsare. 
 
När pedagogerna berättar att de sällan eller aldrig har någon direkt uppföljning 
(“reaktion/respons”) i form av samtal eller annan bearbetning av det lästa, funderar jag 
över om det kan vara så att varken barnen eller pedagogerna blir engagerade av den 
litteratur som läses eftersom “valet av bok” egentligen inte varit genomtänkt. Att låta 
barnen välja kan ha rötterna i det som Malin Blomberg var inne på, nämligen att lägga 
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grunden till framtida låntagare. Det skulle också kunna härledas till en av de 
litteratursyner som beskrivs i Gun Johanssons studie, nämligen den pragmatiska 
strategin där inte valet av litteratur är viktigt. Det viktiga är att man läser. Så visst kan 
det ha funnits en mening med att låta barnen välja. 
 
Den begränsade tiden för läsvilan och det faktum att personalens raster är schemalagda 
vid samma tid, försvårar möjligheterna att följa upp det man läst, menar jag. Möjligen är 
det också så att det faktum att pedagogerna inte valt litteraturen till läsvilan gör att det 
blir svårt att förbereda sig för uppföljning eller bearbetning. Efter läsvilan byter någon 
av de andra pedagogerna av efter sin rast. Det får till följd att den pedagog som läst inte 
kan vara kvar för uppföljning efter läsvilan. Med andra ord verkar det som att schemat 
just vid lunchtid inte ger så många möjligheter till uppföljning. 
 
Intressant vore att se vad som skulle hända med läsvilans innehåll om pedagogen valde 
litteratur och sedan endast läste en bok. På så sätt kanske tiden skulle räcka till att ge 
möjlighet till respons efteråt. Frågan är också om det skulle vara möjligt att ha den 
planerade högläsningen vid någon annan tidpunkt än efter lunch. 
 
Det lilla barnet, förskolebarnet, antar rollen som “den lekande läsaren” i Appleyards 
teori om läsarens utveckling. Frågan är vad det lilla barnet egentligen gör när det leker. 
Just leken har stor betydelse i små barns liv och utveckling. Genom leken bearbetar de 
och tolkar sitt liv och sina upplevelser och barnen lär sig genom att leka. Karin menar, 
liksom Appleyard, att små barn egentligen inte tolkar litteratur och berättelser. 
Appleyard formulerar att barn helt enkelt tycker om eller inte tycker om en berättelse 
men han säger också att det lilla barnet gärna leker för att bearbeta upplevelser och att 
få höra berättelser måste väl räknas dit. Liksom Susanna Ekström tror jag att även små 
barn tolkar berättelser och bearbetar dem på sitt sätt. Vuxna kan genom att delta i lek, 
samtal och skapande få veta mer om vad barn tänker. Pedagogerna kan inspirera barn 
till att utvecklas och vi vuxna blir med all säkerhet inspirerade av barnen i dessa möten. 

7.4 Avslutning 

Till sist i analysavsnittet vill jag lyfta fram de hinder för arbetet med litteratur som blivit 
synliga för mig och också ta upp de möjligheter som kan skapas eller redan finns. 
 
Hinder 
Att lägga den enda planerade högläsningen vid lunch då personalen skall ta ut sina 
raster och många barn skall sova gör att hälften av pedagogerna inte är tillgängliga (en 
är på rast och en har sovvila). Det är också så att tiden är begränsad till 30 minuter 
eftersom personalen måste ta ut sina raster vid den här tiden på dagen. Med denna 
situation finns en risk att läsvilan blir en rutin istället för en aktivitet och därmed 
betraktas som något som inte behöver planeras. 
 
Att bibliotekskontakten inte innehåller annat än boklån innebär inte någon utveckling av 
det litterära innehållet i verksamheten. Det finns en risk att fastna i gamla banor när det 
gäller valet av litteratur. 
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Att barnen får välja det som skall läsas vid läsvilan tror jag utgör ett hinder för läsvilans 
kvalitet och innehåll. Barnens urvalskriterier har inte alltid med läsvilans innehåll att 
göra och det är viktigt att den som läser vill läsa en viss bok och också gillar den. 
 
Tidpunkten att läsa efter lunch gör att omvårdnadsperspektivet blir dominant. Om 
pedagogerna vill arbeta med litteraturpedagogik kan de välja en annan tidpunkt då de 
kan planera läsningens innehåll och läsa för en mindre grupp som är pigg och inte 
inställd på att vila. 
 
Att inte ha tid för planering i den utsträckning som är nödvändig, utan vara tvungen att 
endast ta upp det allra viktigaste vid planeringsdagarna, utgör också ett hinder för 
kvaliteten. 
 
Möjligheter 
Pedagogerna har ett intresse för litteratur som skulle kunna tas till vara genom att 
planera arbetet med litteraturläsning för barnen och skapa ytterligare tillfällen till 
högläsning och då ha ett syfte med det arbetet, vilket kräver förberedelse och kunskap 
om litteratur. 
 
Pedagogerna skulle kunna överta valet av litteratur till läsvilorna och se vad som händer 
bara genom att göra detta. Kanske kunde de planera vilka böcker de ska läsa under 
veckan. Genom att de själva väljer endast en bok till läsvilan kan även möjlighet ges till 
uppföljning i form av samtal, lek eller skapande med utgångspunkt från den bok som de 
läst. Detta skulle också innebära möjligheter för ett mer språkutvecklande arbetssätt i 
samband med högläsningen.  
 
Vid biblioteksbesöken skulle de barn som följer med kunna välja exempelvis 2-3 böcker 
var. Barnen skulle då uppleva att de verkligen fick välja utan inblandning. Vid 
biblioteksbesöken skulle pedagogerna genom att tala med barnbibliotekarien kanske få 
inspiration och kunskap om nya böcker på ett enkelt sätt. 
 
Både förskolan och biblioteket skulle mer aktivt kunna söka former för samarbete. 
 
 
 

8 Diskussion och slutsatser 

Mina frågeställningar i undersökningen är: 
1) Hur ser läsmiljön ut på förskolan? 
2) Hur ser det litteraturpedagogiska arbetet ut? 
3) Vilken roll har biblioteket i förskolans arbete med litteratur? 
 
I avsnittet nedan skall jag försöka ge svar på ovanstående frågor samt diskutera det som 
framkommit av min studie. 
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8.1 Läsmiljö och litteraturpedagogiskt arbete 

Fråga 1 och 2 diskuteras tillsammans i följande avsnitt. 
 
När studien gjordes hade personalen på Saltkråkan för ett par år sedan iordningställt två 
läsvilor. De hade tänkt igenom sina egna och barnens behov. Resultatet blev en läshörna 
med bokhylla för bilderböcker och en extra soffa i byggrummet. Den yttre miljön som 
Aidan Chambers benämner platsen för högläsningen och hur böckerna exponeras har på 
Saltkråkan iordningställts medvetet genom två mindre läsmiljöer i de större rummen. 
De har emellertid inte hittat någon helt avskild plats för högläsningen och platsen är 
egentligen för liten med tanke på antalet barn. Pedagogerna är alla intresserade av 
litteratur och Lena säger att hon vill arbeta mer genomtänkt med högläsningen. 
 
Genom att läsa för barnen vill pedagogerna på Saltkråkan bland annat ge dem möjlighet 
att möta andra världar och människor och på så sätt utveckla barnens empatiska 
förmåga. De vill även utveckla deras språkliga förmåga, fantasi och ge vidare det 
kulturella arvet. De vill också visa att böcker kan vara ett alternativ till TV och 
datorspel och andra elektroniska medier. 
 
Den planerade högläsningen äger rum efter lunch varje dag. Idag är både barn och 
pedagoger i stort sett nöjda med att ha läsvila då eftersom både barn och vuxna vill vila 
och lyssna till berättelser efter maten då de är trötta. Vid intervjuerna uttryckte barnen 
sig på olika sätt positivt om läsvilan. De tycker om att gå till läsvilan och få ha det lugnt 
och skönt, vilket syntes gemensamt i barnens svar. Här möts pedagogernas omvårdande 
syfte med läsvilan och barnens upplevelse av lugn och ro efter lunch, vilket innebär att 
pedagogerna har lyckats i sin sina intentioner att ge barnen lugn och ro och en mysig 
stund med högläsning. 
 
Innehållet i det litterära arbetet på Saltkråkan är av omvårdande karaktär och förefaller 
till stor del vara rutinmässigt och är då inte egentligen en litteraturpedagogisk aktivitet 
enligt Chambers modell “Läsandets cirkel”. Pedagogerna uttrycker emellertid 
engagemang inför arbete med litteratur och barn men de har inte formulerat något syfte. 
De menar att det inte funnits tid till detta och följden har blivit att just högläsningen 
skett mer på rutin. Kontinuerlig fortbildning och möjlighet att planera för arbetet 
saknas. Det verkar emellertid som att de själva uppfattar att de arbetar 
litteraturpedagogiskt. Uppgiften att vara nyckelperson i barns utveckling som läsare 
som Appleyard menar är så viktigt och vuxenstödet som enligt Chambers modell är 
centralt saknas till viss del. Det blir synligt vid bland annat valet av bok. I ”Läsandets 
cirkel” är det också viktigt att pedagogerna samtalar om litteratur kontinuerligt, för att 
kunna välja. Detta sker inte på Saltkråkan. Ett uttryckt syfte eller något slags 
formulering om högläsningens innehåll finns alltså inte, vilket, enligt min tolkning av 
Chambers, hör till den inre miljön som pedagogerna bär med sig till läsestunden. 
 
“Den lekande läsarens” roll berör lekens betydelse i barns liv och Appleyards teori om 
människans utveckling som läsare har givit perspektiv på barns utveckling som läsare 
och inspirerat till frågor om hur “den lekande läsaren”, barnet, kan utveckla sitt 
“läsande”, och om leken kan fungera som ett sätt att uppleva och bearbeta en berättelse. 
Vad skulle hända om de vuxna kring de små barnen valde litteratur som på deras nivå 
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lärde dem något om livet? Det finns en omfattande utgivning av barnlitteratur i Sverige 
och bilderböcker för de yngsta kan absolut användas för det ändamålet, menar jag. 
 
Lisa Henriksson talar om att hon inte vill att litteraturen skall söva, utan tvärtom 
engagera till lek och aktivitet. Gunilla Lindqvist menar att den litterära texten genom att 
vara allmängiltig ger sammanhang som kan användas i leken. Hon menar också att 
barnlitteraturen har en form som ofta överensstämmer med leken (Lindqvist 1996, s. 
90).  
 
I min undersökning blev det synligt att pedagogerna låter barnen välja litteratur och 
detta är något som jag tror påverkar läsvilans innehåll i hög grad. Frågan är om det inte 
skulle ske en avsevärd förändring bara genom att pedagogerna helt tog över valet av 
litteratur till läsvilan. Om pedagogerna väljer litteratur skulle de kunna planera någon 
form av uppföljning efter läsvilan. Om den som läser inte är förberedd är detta inte 
möjligt, menar jag. Att ge barnen möjlighet att välja är också viktigt men det skulle 
kunna tillgodoses genom att låta barnen välja böcker vid de spontana läsestunderna. 
 
Den centrala slutsatsen i studien är att det just är mötet och tolkningen av berättelserna 
som inte blivit synligt. De läser mycket på Saltkråkan men reaktionen och responsen 
uteblir. Att hämta inspiration till att utveckla arbetet med litteratur, som ju alla tre 
pedagoger egentligen värnar om, är viktigt. Att hitta till litteratur och andra källor för 
inspiration och fortbildning i arbetet med litteratur och små barn är essentiellt för 
kvaliteten och här finns en uppgift för barnbibliotekarierna, som jag ser det. Det är 
viktigt att nå ut till förskolan med den nya barnlitteraturen men det är också viktigt att 
nå ut med ny litteratur för pedagogerna. 
 
Pedagogerna i denna undersökning, liksom i Maria Simonssons, beskriver en känsla av 
frustration när det gäller att hinna med rutinerna under dagen. I min undersökning säger 
också en av pedagogerna att läsvila är just en rutin, hon säger samtidigt att det är en bra 
rutin. Alla tre pedagoger uttrycker att schemat styr läsvilans utformning. De berättar 
också att dagen i övrigt är inrutad och planerad. Maria Simonsson talar om “den 
rutiniserade vardagen” i sin avhandling (Simonsson 2004, s. 90f.).Den frustration som 
rutinerna skapar menar jag blir en del av den inre miljön som pedagogerna bär med sig 
till läsvilan och detta påverkar högläsningens kvalitet till det sämre. 
 
Läsvila efter lunch är tradition i förskolan, berättar Isa. Hon har arbetat i nästan tjugo år 
och alltid haft läsvila efter lunch. Men Isa har samtidigt tankar om att det kanske inte är 
så bra att läsa när barnen är så trötta att de somnar mitt i läsandet. Isa och Lena är själva 
inne på att de inte hinner reflektera över innehållet i sitt arbete. Den bilden är nog inte 
unik. Förskollärare är en yrkesgrupp som arbetar under hård press idag med ansvar för 
barns utveckling men med alldeles för stora barngrupper, enligt min mening. Det kan 
kanske kännas omöjligt att förändra sin verksamhets innehåll under rådande 
förhållanden 
 
Idag har tid blivit en bristvara i många verksamheter och följden blir att de som arbetar 
blir tröttare och tröttare. Så är det nu i förskolan och därför menar jag att det är viktigt 
att visa möjligheter som inte kräver ekonomiska insatser och som inte heller tar tid från 
den ordinarie verksamheten. Därför tror jag det är viktigt att hitta enkla lösningar. Det 
kan räcka med att få ett redskap som möjliggör ett nytt sätt att tänka. För mig är 
“Läsandets cirkel” just ett sådant redskap i analysen av min studie. En slutsats är att 
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denna litteraturpedagogiska modell även skulle kunna fungera som ett redskap för 
pedagogerna i förskolan. Genom att använda Läsandets cirkel kan pedagogerna bli 
medvetna och utveckla sitt arbete med barn och litteratur, menar jag. 

8.2 Biblioteket och förskolan 

Vilken roll har biblioteket i förskolans arbete med litteratur? 
 
I denna studie har biblioteket mer eller mindre fungerat som utlåningsställe och inte haft 
mer kontakt med den aktuella förskolan än så. Saltkråkan har till exempel inte fått 
information om ny litteratur, något som pedagogerna efterfrågar. Barnbibliotekarierna 
har också haft en passiv roll vid biblioteksbesöken. Frågan är hur biblioteket skulle 
kunna möta förskolan mer aktivt och även om förskolan skulle kunna ta initiativ och 
begära mer av biblioteket? På så vis skulle båda parter bli mer aktiva i arbetet med 
förskolebarn. 
 
Kontakten mellan biblioteket och förskolan har på många håll minskat. För Saltkråkans 
del har detta inneburit att endast två barn kan följa med till biblioteket. Följden blir att 
varje barn får gå 1 gång/läsår, vilket ju skiljer sig stort från att gå med hela eller halva 
barngruppen, vilket var möjligt tidigare. 
 
Bibliotek och förskola har traditionellt haft en nära relation. Förskolebarnen har kommit 
till biblioteket och programverksamhet har riktat sig mot de yngsta barnen. För ett antal 
år sedan uppmärksammades det från bibliotekets sida att ungdomarna inte kom till 
biblioteket och man sökte nya former för innehåll och miljö för att locka denna grupp 
till läsning och biblioteksbesök. Idag syns det i undersökningar och rapporter att 
förskolorna på olika håll i Sverige inte i lika hög utsträckning som tidigare har kontakt 
med biblioteket. I mitt arbete som barnbibliotekarie i den för undersökningen aktuella 
kommunen, träffar jag sällan eller aldrig förskolan eftersom skolan nu har ett avtal med 
folkbiblioteket som gör att förmiddagstiderna är vikta för skolan. Kanske är det så att 
förskolebarnen är den låntagargrupp som biblioteket bör satsa extra på nu. 
 
Att informera om ny litteratur och väcka frågor om läsmiljön på förskolan anser jag 
vara viktigt. Det viktiga i att välja litteratur är något som biblioteket kan förmedla till 
pedagogerna. Biblioteket behöver också visa att det är möjligt för förskolan att begära 
service som inte bara handlar om utlån och återlämning. Både biblioteket och förskolan 
behöver vara öppna inför nya lösningar och möjligheter till samarbete med barns 
läsmiljö och möte med litteratur i fokus. Det är också av vikt att pedagoger och 
bibliotekarier har kännedom om hur viktig rollen som förmedlare av litteratur är – att vi 
är nyckelpersoner i ”den lekande läsarens” utveckling. 
 
Det finns ett antal projekt med samarbete mellan bibliotek och förskola i Sverige. Några 
exempel är “Alfons, Ellen Kotten och de andra”, “Skolexemplet Markaryd” et cetera. I 
Som fisken i vattnet finns en sammanställning av olika samarbetsformer mellan 
bibliotek-skola, bibliotek-förskola, bibliotek-BVC. Myndigheten för skolutveckling har 
också satsat på att utveckla ett samarbete mellan biblioteket och förskolan i 
LekaSpråkaLära. Den i min undersökning aktuella kommunen kommer att vara med i 
ett sådant utvecklingsprojekt år 2006. Jag menar att det är viktigt att arbeta för att 
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etablera mer långsiktiga mål med ett permanent samarbete mellan bibliotek och förskola 
vilket borde anges i respektive verksamheters styrdokument. 
 
I så fall menar jag att biblioteket behöver ta reda på vilka behov förskolan har och vilka 
hinder som finns. Förskolan bör inta en mer aktiv roll och begära något av biblioteket. 
Det är nödvändigt att skapa tillfälle till någon form av möte mellan biblioteket och 
förskolan. Det är viktigt att inse att förskollärare och barnbibliotekarier tillhör två olika 
yrkeskategorier och därmed två olika yrkeskulturer med olika problem och möjligheter. 
Om ett genuint samarbete ska kunna komma till stånd behöver ett möte mellan de två 
yrkesgrupperna regisseras. 
 
I bibliotekets uppdrag ingår arbete med förskolan och det är också formulerat i 
bibliotekslagen. I Förskolans läroplan (Lpfö98) står inget specifikt om arbetet med 
litteratur i förskolan eller kontakt med biblioteket. Det är viktigt att de styrdokument 
som formulerar mål och riktlinjer för arbetet med förskolan också innehåller tydliga 
formuleringar om barn och litteratur och bibliotek. 
 
Inför framtiden vore det värdefullt att ta reda på hur mycket av barnbibliotekariernas tid 
och resurser som går till förskolan. Intressant vore också att göra en bredare studie av 
förskolans arbete med litteratur för att få en generell bild av situationen i dag. En 
djupare förståelse för arbetet med litteratur i förskolan ur både barnbibliotekariers och 
förskollärares perspektiv är något som saknas och skulle kunna vara ett ämne för 
framtida forskning. Några frågor av vikt i sammanhanget har formulerats av Kerstin 
Rydsjö. “Vilka uppgifter har biblioteket i relation till förskolan och förskolebarnen?, 
Vad innebär samarbete mellan bibliotek och förskola och hur går samarbetet till?, Vilka 
problem och hinder för samarbete [kan] identifieras?” (Rydsjö 2004, s. 59) 
 
Ur förskolebarnets perspektiv är det avgörande om och hur samhället och de som 
arbetar med förskolan agerar. Barnen kan själva inte värna om sina rättigheter. 
“Förskola och bibliotek har det gemensamma målet att skapa förutsättningar för 
livslångt lärande och i det gemensamma myndighetsdokumentet [Gemensamt dokument 
för Skolverkets och Kulturrådets samarbete kring bibliotekets roll i utbildningen, 2003] 
betonas alla medborgares, alltså även förskolebarnens, tillgång till bibliotek med både 
pedagogiska och kulturella funktioner.” (Rydsjö 2004, s. 64) 
 
En början till att uppnå detta mål skulle kunna vara att både förskolan och biblioteket i 
respektive verksamheter reflekterar över och formulerar ett syfte med arbetet med barn 
och litteratur. Kanske skulle även ett gemensamt syfte kunna formuleras så att ett mer 
permanent samarbete kan utvecklas till gagn för barnens utveckling som läsare. 
 
 
 

9 Sammanfattning 

Denna studie behandlar arbetet med litteratur i förskolan och avser en kommunal 
förskola med ordinär verksamhet. Undersökningen är kvalitativ och omfattar en 
kombination av intervjuer med pedagoger och barn, observationer samt fältanteckningar 
vid besök.  
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Barnbiblioteket och förskolan i Sverige har en lång tradition av samarbete som under 
1970- och 80-talen särskilt utvecklades. 1990-talet präglades emellertid av 
nedskärningar och vid denna tid minskade detta samarbete i många kommuner. 
Förskolans biblioteksbesök avtog och barnbibliotekarierna arbetade nu mer med skolan. 
Samarbetet med förskolan har med tiden förändrats men bilden av detta samarbete är 
svårfångad eftersom dokumentation saknas och den statistik som finns att tillgå inte 
omfattar bibliotekets samarbete med andra institutioner. 
 
Den svenska förskolan bygger på två traditioner, dels den om att erbjuda social omsorg 
för de barn som annars lämnades utan tillsyn när föräldrarna arbetade (tidigare de så 
kallade barnkrubborna) och dels den om att erbjuda pedagogisk verksamhet med 
ambitionen att förbereda barnen inför skolan (tidigare de så kallade barnträdgårdarna). 
Med förskola i dag menas verksamhet för barn mellan 1 och 5 år. Den tidigare 
benämningen daghem har helt ersatts med förskola. Idag går 6-åringarna i förskoleklass 
som är en del av grundskolan. Dagsrutinerna i förskolan är ofta fasta medan innehållet i 
de olika aktiviteterna varierar och planeras. Vanliga aktiviteter är samling, fri lek, 
vila/läsvila, gymnastik och skapande aktivitet. Det är också vanligt att arbeta med tema i 
förskolan under en längre period. Idén är att barnen ska få koncentrera sig på ett ämne 
och lära sig se samband. Angående den schemalagda vardagen i förskolan råder det 
delade meningar. En del menar att rutiner skapar trygghet medan andra anser att 
rutinerna skapar stress. 
 
Det har idag blivit svårt att lämna förskolan för att exempelvis gå till biblioteket. 
Barnbibliotekariernas arbetssituation har förändrats och man har inte längre samma 
möjlighet att möta förskolans behov. Bibliotekets öppettider har blivit kortare, filialer 
har stängt och biblioteksbussturer har dragits in. Problembeskrivningen lyfter fram att 
förskolan och biblioteket har begränsade möjligheter att arbeta litteraturpedagogiskt 
med barnen i förskolan. Utgångspunkten för studien är frågan om hur förskolebarnens 
möte med litteratur påverkas av de förändringar som lett till dagens situation. Bilden av 
vilka faktorer som påverkar barnens möte med litteratur och hur detta utformas är 
komplex och innehåller allt ifrån den fysiska miljön för läsning med boken, barnet och 
platsen för läsningen till läroplanen för förskolan och pedagogernas litteratursyn. 
 
Syftet med studien är att undersöka barns möte med litteratur i förskolan mot bakgrund 
av att förskolan och barnbibliotekets möjligheter i respektive verksamhet begränsats 
under senare tid. 
 
Frågeställningarna är: 

1) Hur ser läsmiljön ut på förskolan? 
2) Hur ser det litteraturpedagogiska arbetet ut? 
3) Vilken roll har biblioteket i förskolans arbete med litteratur? 

 
Studien som resulterat i denna uppsats är problemdriven i motsats till teoridriven. Det 
innebär att undersökningen inte är hårt kopplad till en specifik teori. Uppsatsen har två 
utgångspunkter: läsaren och läsmiljön. Därför används J. A. Appleyards teori om 
människans utveckling som läsare och Aidan Chambers teoretiska modell för läsmiljö 
“Läsandets cirkel”. Appleyards teori har använts för att fördjupa kunskaperna om 
människan och hennes utveckling som läsare. Under denna utveckling antas människan 
inneha fem roller. Av de fem rollerna är det “Den lekande läsaren” som är mest 
intressant för studien. Chambers “Läsandets cirkel” används som ett slags ramverk för 
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analysen och frågeställningarna. I denna modell ingår ”Valet av bok”, ”Att läsa”, 
”Reaktion/Respons” och centralt beläget är ”Vuxenstödet” som är placerat som ett slags 
nav i cirkelns mitt. Begreppet litteraturpedagogik är hämtat från Chambers modell. 
 
Studien är kvalitativ och intervjuer med pedagoger och barn har genomförts. Dessutom 
har observationer gjorts av den planerade läsestunden. Förutom detta genomfördes 
besök där fältanteckningar gjordes. Syftet med att kombinera olika metoder har varit att 
fånga en helhetsbild av läsmiljön och barnens möte med litteratur. 
 
Barnlitteraturen på förskolan tas för självklar men allt för ofta tycks litteraturen 
egentligen har en underordnad betydelse i verksamheten. Hur pedagogerna sedan väljer 
litteratur är inte helt självklart. Vilken litteratursyn (pragmatisk, emancipatorisk eller 
traditionalistisk) de har påverkar valet. Det kan också vara så att det som läses väljs av 
barnen och barns urvalskriterier har ingenting med vuxnas att göra.  
 
Den litteratur som i huvudsak läses i förskolan är bilderböcker. Bilderboken som 
litteratur är komplex och utgör inte en egen genre. Ändå behandlas den ofta som en 
egen genre. Den största förändringen inom barnlitteraturen sker just bland 
bilderböckerna och det är viktigt att inse att de inte enbart riktar sig till förskolebarnen 
utan att bilderboken idag kan sägas göra anspråk på att vara litteratur för alla åldrar. 
Klassificeringen och placeringen av bilderböcker på biblioteket är mekanisk och 
innefattar bilderböcker, bildberättelser och pekböcker. Detta kan försvåra möjligheterna 
att hitta litteratur. 
 
Bilderbokens roll i förskolan är komplex och kan sägas ha sex funktioner. Dessa är 1) 
boken som barnkultur, 2) boken som gynnare av barns utveckling, 3) bilderboken som 
kanal för språkutveckling, 4) bilderboken som kunskapskälla, 5) bilderboken som en 
väg till koncentration – att lära sig sitta still och 6) bilderboken som en väg att utveckla 
fantasin. 
 
All litteratur som läses på förskolan lånas på biblioteket. Två barn och en pedagog går 
till biblioteket varje månad. Det innebär att varje barn får gå till biblioteket en 
gång/läsår. Biblioteket fungerar enbart som ett utlåningsställe och någon djupare 
kontakt har inte initierats vare sig från biblioteket eller från förskolan. 
 
Högläsning har en stark position i förskolan. Anledningen till högläsning kan däremot 
variera. Å ena sidan kan högläsning användas i omvårdande syfte och för att lugna en 
barngrupp. Å andra sidan kan högläsningen vara planerad och handla om att ge en 
litterär upplevelse i en planerad läsmiljö. 
 
Studiens resultat visar att den planerade högläsningen äger rum efter lunch varje dag. 
Då har de barn som inte sover så kallad läsvila. Pedagogerna har inte formulerat något 
nedtecknat syfte men uttrycker enskilt i intervjuerna att läsvilan ska vara mysig och 
lugn och fungera som en bro mellan förmiddag och eftermiddag. De böcker som läses 
väljs i hög grad av barnen. Vid biblioteksbesöken väljer barnen litteraturen med viss 
inblandning av pedagogerna. Just valet av litteratur är viktigt i det litteraturpedagogiska 
arbetet men undersökningen visar att pedagogerna i stort sett avstår från att välja. De 
har heller ingen uppföljning av det som lästs. Det visade sig att högläsningen främst har 
ett omvårdande syfte och inte ett litteraturpedagogiskt. Hinder för att skapa ett fördjupat 
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arbete med litteratur på förskolan visade sig bland annat vara brist på tid och att dagens 
schemalagda rutiner stod i vägen för förändringar. 
 
Studien visar alltså på en positiv situation i det att det läses mycket på förskolan, men 
det negativa är att pedagogerna inte har bibliotekariernas kompetens att fånga upp 
barnens nyfikenhet och intresse som ”lekande läsare”. Även pedagogerna behöver 
läsfrämjande insatser och stimulans från barnbibliotekarierna för att i sin tur kunna 
förmedla en kvalitetsmässigt väl fungerande läsmiljö för barnen. 
 
En slutsats är att Aidan Chambers Läsandets cirkel skulle kunna användas i förskolan. 
Genom att använda denna litteraturpedagogiska modell skulle pedagogerna kunna bli 
medvetna och förändra sitt arbete med barn och litteratur. Detta skulle bli ett led i att 
arbeta med barns språkutveckling förutom att gagna kvaliteten i arbetet med litteratur.  
 
Den centrala slutsatsen är att mötet och tolkningen av berättelserna inte blivit synlig. De 
läser mycket men reaktion och respons uteblir. Att hämta inspiration till att utveckla 
arbetet, vilket alla tre pedagoger värnar om, är viktigt. Att hitta till litteratur och andra 
källor för inspiration och fortbildning är essentiellt för kvaliteten och här finns en 
uppgift för barnbibliotekarierna. 
 
Biblioteket skulle behöva ta reda på vilka behov förskolan har och vilka hinder som 
finns. Förskolan kan inta en mer aktiv roll och begära något av biblioteket. Det är också 
viktigt att både förskolan och biblioteket i respektive verksamheter reflekterar över och 
formulerar vilket syfte man har med arbetet med barn och litteratur så att ett mer 
permanent samarbete kan utvecklas till gagn för barnens språkutveckling och utveckling 
som läsare. 
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Otryckta källor 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Undersökningens plan 
 
Brev 
 till lärare på förskolan 
 till alla föräldrar 
 särskilt brev till föräldrar till femåringarna 
 
Förberedande samtal med kontaktperson (Isa) om rutiner, arbete, lokaler rent allmänt. 
      
   30 minuter 
 
Besök på förskolan 
Förberedande kontakt med de barn som skall intervjuas. 
Studie och beskrivning av läsmiljö allmänt; genomgång av bestånd, urval av litteratur, 
placering av litteratur, tillgänglighet, beskrivning av läsmiljön.   
    4 tim 
 
Observation av läsning 
Observation av högläsning där femåringarna är med vid två olika tillfällen.  
      
   2 tim 
 
Intervjuer med 3 förskollärare 
3 individuella intervjuer med bandspelare, 45-60 minuter/person. 
      
     3 tim 
 
Intervjuer med 8 femåringar 
Individuella intervjuer med femåringarna med bandspelare. 15-20 minuter. 
      
   4 tim 
 
 
Summa tidsåtgång: 13,5 timmar 
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Bilaga 2 

 
 
Förberedande samtal med kontaktperson 
 
Visning av förskolan, genomgång av dagsrutiner, antal personal, antal barn. 
 
Visning av bokbestånd: kort översiktligt; eget och eventuellt lånat. 
Visning av läsmiljö. 
 
Samtal om läsrutiner: när läses, för vilka, antal etc., urval av litteratur, tillgänglighet för 
barnen. 
Bibliotekskontakt. 
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Bilaga 3 

 
Intervjufrågor vuxna 
 
Inledning 
Hur länge har du arbetat här? 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 
Läser du något privat? 
 Berätta om vad du gillar att läsa 
 
Läser du något för ditt yrkes skull? 
 Facklitteratur 
 
 
Intervju 
1) Hur ofta läser du för barnen här? 
  Läser du spontant? På barnens initiativ? På ditt eget? 
  Var läser ni då? 
 
2) Hur ser den planerade läsningen ut? 
  När läser ni? 
  I vilka grupper? 
  Vad brukar ni läsa? 
 
3) Hur känns miljön/situationen när du planerat läsningen? 
  Är du nöjd med det ställe där ni burkar läsa? 
   Vad är bra? 
   Vad är mindre bra? 
   Vad är dåligt? 
   Är det något du anser borde ändras? 
 
4) Hur har ni ställt i ordning läsmiljön? 
  Hur tänkte ni? 
 
5) Finns det något som stör läsmiljön? 
  måste ni svara i telefon? 
  går det att stänga? 
  annat? 
 
6) Vid planerad läsning: 
  Hur väljer du bok? 
  Varifrån kommer böckerna? 
  Står böckerna tillgängliga för er? 
 
7) Väljer barnen böcker? 
  Vid vilka tillfällen? 
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  Kan barnen själva komma åt böckerna? 
 
8) Läser du någon gång spontant? 
  I vilket syfte kan det vara? 
 
9)Vill barnen spontant att ni ska läsa för dem? 
  Hur ser möjligheterna ut att göra det? 
  Har ni tid? 
  Finns det någon plats? 
  Kan barnen själva se vilka böcker det finns att välja på? 
 
10) Hur upplever du den planerade läsningen? 
  självklar 
  påtvingad 
  lugn 
  orolig 
  trivsam 
  svårhanterlig 
  trötta barn 
  spralliga barn 
 
11) Vad tror du barnen tycker? 
   Hur är barnen under läsestunden? 
   Säger de något efteråt om det ni läst? 
 
12) Får du tips om ny litteratur? 
  Hur skulle du vilja bli informerad om litteratur? 
 
13) Hur påverkar du den litteratur ni har så att du tycker att den är relevant och passar 
dig och barnen? 
   Inköp 
   Boklån 
 
14) Hur förbereder du läsningen? 
  Upplever du att det finns tid till detta? 
 
15) Vilken tid på dagen tror du fungerar bäst för barnen? 
   Vad gör ni efter läsningen? 
 
16) Har du funderat på vilka faktorer som kan inverka på barnens mottaglighet för 
läsningen? 
  Tid på dagen 
  läsmiljö: antal barn, störande moment 
  urval av bok; möjlighet till förberedelse 
  det egna syftet med läsning 
 
17) Har ni uttryckt något syfte med läsningen för barnen? 
  med arbetet med litteratur 
 
18) När ni läst färdigt, bukar ni tala om eller bearbeta det lästa på något sätt? 
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   Vad gör ni efter läsningen? 
    dramatiserar 
    ritar eller målar 
    samtalar 
 
19) Hur ser du på litteraturens betydelse för barnen i deras liv? 
   språklig, kulturell, fantasieggande 
 
20) Hur upplever du arbetet med litteratur här? 
  Saknar du något? 
  Vill du förändra något? 
 
21) Hur ser kontakten med biblioteket ut? 
  gör ni besök 
  har ni fått bokprat 
  lånar ni böcker regelbundet 
 
 
Avslutning 
22) Har du arbetat på något annat sätt tidigare? 
 
23) Är det något du vill fråga om? 
 
24) Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 

 
Barnfrågor 
 
Inledning 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Har du några syskon? 
Har du något husdjur? 
Berätta om någon leksak som du tycker om? 
Berätta om vad du tycker om att göra? 
 
Tycker du om att läsa sagor? 
Har du någon bok hemma? 
Läser ni sagor hemma? 
Kommer du ihåg namnet på någon saga? 
Var det någon särskild som läste den för dig? 
 
Läser ni sagor här på dagis? 
Hur är det? 
När brukar ni läsa? 
Hur vet ni vad ni ska läsa? 
Är det någon som bestämmer vilken bok ni ska läsa? 
Har du valt bok någon gång? 
 
Var hittar du böckerna här? 
Brukar du läsa själv här på dagis? 
 
Får ni ta böcker och läsa om ni vill? 
 
Berätta om när ni läser tillsammans. 
 Vem bestämmer vilken bok ni ska läsa? 
 Brukar ni sitta på något särskilt ställe? 
 Vad tycker du om att läsa tillsammans? 
 
Har du varit på biblioteket någon gång? 
 Vem följde med då? 
 
Är det något du vill fråga mig om? 
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Bilaga 5 

 
 
Brev till alla föräldrar 
 
 
Till föräldrar på x förskola: 
 
Jag heter Sofia Thorell och arbetar som bibliotekarie i X-stad. Nu skriver jag uppsats på 
Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
Jag är intresserad av arbetet med litteratur i förskolan, alltså läsmiljö och sagoläsning. 
 
Under några dagar kommer jag att vara med vid sagoläsningen och dessutom intervjua 
femåringarna, samt personalen. 
 
Allt material behandlas konfidentiellt. I mina resultat kommer ej olika personer att 
kunna identifieras. Vilken förskola det gäller kommer ej heller att avslöjas. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Thorell 
tfn: 11 11 11 
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Bilaga 6 

 
 
Brev till femåringarnas föräldrar 
 
Till föräldrar med femåringar på x förskola 
 
 
Jag heter Sofia Thorell och arbetar som bibliotekarie i X-stad. Nu skriver jag en uppsats 
på Bibliotekshögskolan i Borås. 
 
Jag är intresserad av arbetet med litteratur i förskolan, alltså läsmiljö och sagoläsning. 
Jag är förskollärare och kombinationen med bibliotekarieyrket gör att mitt intresse för 
förskolans arbete är genuint. 
 
I min studie vill jag, förutom att intervjua personalen, intervjua barn och ber om 
tillstånd att få göra en intervju med Ditt barn. Intervjun tar 15-20 minuter och sker med 
bandspelare. 
 
Allt material behandlas konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vilka som är 
med i undersökningen. 
 
Var vänlig meddela personalen så snart som möjligt. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia Thorell 
tfn: 11 11 11 
 
 



 
 - 85 - 

Bilaga 7 

 
 
Brev till personalen på x förskola 
 
Till personalen på x förskola 
 
Hej! 
Jag heter Sofia Thorell och är förskollärare och bibliotekarie. Jag arbetar nu som 
bibliotekarie i Uppsala och skriver nu min magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. 
 
Jag är intresserad av barn och litteratur och vill göra en kvalitativ studie av hur en 
förskola i vardagen arbetar med litteratur. Jag vill ta reda på hur ni tänker och funderar 
och hur ni konkret gör. Jag vill titta på era böcker och läsmiljön. Jag vill också ta reda 
på hur barnen upplever sagoläsning, läsvila etc. 
 
Tack för att jag får komma till Er och göra min studie. 
 




