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BAKGRUND:
Intresset för undersökningsområdet har väckts genom våra gemensamma erfarenheter om 
barnlitteratur och läsning. Eftersom böcker har en given plats i förskolan ville vi fördjupa oss 
i ämnet ytterligare för att undersöka samspelet mellan barn och pedagoger i de olika 
lässtunderna. 

SYFTE: 
Undersökningens  syfte  är  att  ta  reda på hur  barn och pedagoger  agerar  vid spontana  och 
planerade lässtunder i förskolan/förskoleklass och hur den fysiska miljön kan påverka detta.

METOD: 
Studien genomfördes med hjälp av nio kvalitativa intervjuer med pedagoger i 
förskola/förskoleklass och 14 observationer av barn och pedagoger i förskola/förskoleklass.

RESULTAT:
Vi har i undersökningen kunnat se att det finns både likheter och skillnader i de olika 
verksamheterna när det gäller arbetet med barnlitteratur under planerade och spontana 
lässtunder. En av likheterna är att samtliga pedagoger som intervjuades är överens om att den 
fysiska miljön har en stor betydelse för användandet av böcker. De menar att både barn och 
pedagoger inspireras till att vilja använda böckerna om den fysiska miljön är inbjudande. En 
skillnad vi har kunnat se är hur tillgängliga böckerna är i de olika verksamheterna. På 
småbarnsavdelningen står böckerna på en hylla i köket där de inte är tillgängliga för barnen, 
medan böckerna stod framme och lätt tillgängliga för barnen i femårsgruppen och i 
förskoleklassen. 



”I sagans skog där snurrar sagans slända
Och spinner tråd som blank som solen är.
I sagans skog kan nästan allting hända,
Och nästan allting händer också där!”

(Lennart Hellsing)
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Vi vill tacka alla som har varit delaktiga under vårt examensarbete under våren -09. Ett 
speciellt tack till alla barn och pedagoger som medverkade i undersökningen, samt föräldrarna 
som har gett oss tillåtelse till att observera deras barn.  

Vi vill även tacka vår handledare, Mary Larner som har hjälpt oss under arbetets gång med 
stöd och goda råd.  
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Inledning
Det finns barn som inte har tillgång till böcker hemma eller har någon som läser för dem. 
Förskolan och förskoleklassen är då den enda möjlighet dessa barn har att komma i kontakt 
med böcker och skriftspråket. Det finns flera sätt som barn kan komma i kontakt med böcker 
och läsning i förskolan och i förskoleklassen. Dels genom eget användande men även genom 
deltagande i planerade lässtunder där barn och pedagoger i samspel och dialog med varandra 
utforskar böckernas värld.  

Arbetet med böcker och sagor har enligt våra erfarenheter en central plats i förskolan eftersom 
förskolans dagliga rutiner innehåller inslag av olika lässtunder, såväl planerade som spontana. 
I enlighet med styrdokumentens intentioner är språk och förmågan att kommunicera genom 
tal och skrift som är en viktig del i förskolan och förskoleklassens arbete. Detta är något som 
kan stimuleras genom läsning och användandet av böcker och genom att pedagoger gör 
barnen delaktig vid både planerade och spontana lässtunder. 

Intresset för undersökningsområdet har väckts genom våra gemensamma erfarenheter av 
barnlitteratur och läsning. Eftersom böcker har en given plats i förskolan ville vi fördjupa oss 
i ämnet ytterligare för att undersöka hur barn och pedagoger agerar i planerade och spontana 
lässtunder. 
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Syfte
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barn och pedagoger agerar vid spontana och 
planerade lässtunder i förskolan/förskoleklass och hur den fysiska miljön kan påverka detta.

Frågeställningar
• Hur används den fysiska miljön i lässtunderna? 
• Vilken roll tar pedagogen och barnen vid de planerade och spontana lässtunderna?
• Vilka likheter/skillnader finns vid användning av barnlitteratur i de olika 

verksamheterna? 

Begreppsdefinitioner
Här ges en presentation över de centrala begrepp som används i undersökningen. 

Barnlitteratur menar vi är bilderböcker, kapitelböcker, pekböcker samt faktaböcker för barn.

Planerade lässtunder är när pedagogen planerar och genomför lässtunden. Oftast har 
pedagogen ett mål med lässtunden.

Spontana lässtunder är en aktivitet som sker när som helst under dagen utan att vara planerad 
i förväg.
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Bakgrund
I det här avsnittet presenteras barnlitteraturens historia, hur barnboken såg ut förr och hur den 
har växt fram genom tiderna. Vi tar även upp om hur barn kan lära sig i lässtunder med hjälp 
av högläsning och olika arbetssätt som pedagoger kan använda för att bland annat göra barnen 
delaktiga i lässtunderna. 

Barnlitteraturens historia
Granberg (1996) och Blomberg (1988) menar att barnlitteraturen har funnits i ett par 
århundrade. Innan själva barnlitteraturen kom användes religiösa texter och böcker för att ge 
barnen en religiös fostran. Det berättades fabler och folksagor. Dessa texter och berättelser var 
från början menade för vuxna men berättelsernas budskap förmedlades även till barnen. De 
första barnböckerna hade ett religiöst innehåll och omskrivna texter till barnen, dessa var 
egentligen avsedda för vuxna. 

Under upplysningen, på 1700-talet, ville man just upplysa människorna, och få dem till att 
bättre använda sitt förnuft, menar Granberg (1996) och Blomberg (1988). Det var så 
barnboken kom till. Den skulle vara ett instrument för att ge barnen kunskaper. Under 
romantiken, som varade ungefär 1790 – 1830, betonades fantasi, känsla och religion i 
barnböckerna istället för nytta och förnuft. Detta var en reaktion mot upplysningen. 
Främmande länder, natur, folktro och folkdiktning blev av intresse, och så kom rim, ramsor, 
visor och folksagor att nedtecknas. Sagan fick nu sin storhetstid, mycket tack vare bröderna 
Grimm, som tog initiativet till att samla in gamla folksagor. 

Vidare menar Granberg (1996) och Blomberg (1988) att tiden kring sekelskiftet 1900 var en 
viktig och händelserik period för barnbokens utveckling i Sverige. Under 1900-talet ökade 
intresset för barnpsykologi och pedagogik, vilket medförde större möjligheter för 
barnlitteraturen. Under 1960 – och 70-talen nåddes även barn- och ungdomslitteraturen av de 
politiska vindarna, vilket innebar många socialistiska och samhällskritiska böcker. Realistiska 
vardagsberättelser och psykologiska skildringar dominerade sedan barnlitteraturen under 
många år. 

Lärande i förskola/förskoleklass
I både Läroplan för förskolan (skolverket, 1998) och Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (skolverket, 1994) betonas att lärande är 
något som ska vara lustfyllt och skapa nyfikenhet hos barnen. För att kunna kommunicera 
med andra och uttrycka sina tankar och åsikter är tal och skriftspråk betydelsefulla aspekter, 
som barnen behöver få kunskaper om. Läroplanerna tar även upp om att ord och 
begreppsförråd är grundläggande förutsättningar för att kommunicera med andra. 

Skolverket (2005) tar upp ämnet kvalité i förskolan och hur personalen ska arbeta för att barn 
ska ges mer inflytande och delaktighet i verksamheten. Den första aspekt som skolverket 
framhåller är att uppmuntra och stödja barns delaktighet och inflytande genom att lära barnen 
ta ansvar för sina egna handlingar i förskolans miljö. För att kunna genomföra detta menar 
skolverket vidare att pedagoger ska hitta metoder och former för att alla barn skall kunna ges 
möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som är roligt och meningsfullt i förskolan, 
oavsett ålder, kön, eller social bakgrund. Det innebär att alla barn i förskolan ska få göra sin 
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röst hörd och kunna uttrycka sina åsikter. Det är pedagogernas ansvar att hitta former för att 
kunna genomföra detta. 

Högläsning
Svensson (2009) har utfört en studie med syfte att undersöka hur vanligt det är att pedagoger 
läser för barn i förskolan. Resultatet visar på att många förskollärare läser mycket för barnen, 
medan vissa läser mycket lite. Svensson menar att eftersom läsandet av böcker skulle kunna 
användas som en stark indikator på kvalitet när man pratar om förskolors kvalitet så är dessa 
stora skillnader oroande. Samtidigt visar hennes studie att läsning inte alls är en daglig 
aktivitet på alla förskolor. 

Svensson (2009) belyser även att det inte är alla föräldrar som läser för sina barn hemma. 
Därför är det särskilt viktigt att pedagoger läser för barnen i förskolan och visar genom sitt 
förhållningssätt att läsning är viktigt. Om föräldrarna får uppfattningen av att förskollärarna 
inte läser för barnen signalerar det att läsning inte är viktigt menar Svensson. Därför kan 
förskollärarna inspirera föräldrarna och ge dem idéer om lämplig litteratur från förskolan. 

Hemerick (1999) vid Kean University New Jersey har forskat om vad konsekvenserna blir för 
barn i förskolan/skolan som fått lyssna till högläsning dagligen och för barn som inte har fått 
samma möjlighet till detta. I studien framkommer det att daglig högläsning har en positiv 
effekt för barnen och att barnen får ett större intresse till att vilja läsa böcker själva om 
pedagogen har en regelbunden högläsningsstund på cirka 30 minuter varje dag. Det visade sig 
också att de barn som haft möjlighet att lyssna till högläsning dagligen fick en större 
motivation att låna böcker på skolbiblioteket. Detta resultat blev tydligt då bibliotekarierna 
särskilt noterade då barn från de två deltagande klasserna lånade böcker. Studien pågick under 
en tid av åtta veckor, och författaren menar att det kunde ha blivit bättre resultat om 
undersökningen hade utförts under en längre period. Hemerick menar ändå att högläsning ger 
barn en positiv bild av böcker och motivation att lära sig läsa.

Enligt Granberg (1996) anser de flesta som arbetar i förskolan att läsning är ett självklart 
inslag i förskolans vardag. Läsning av böcker kan användas för att dämpa eller att samla 
barngruppen. Men det blir ofta en passiv aktivitet för barnen då det endast är pedagogen som 
berättar och barnen lyssnar.  

Lundberg (2006) tar upp att sättet som föräldrar eller förskolepersonal samspelar med barn 
under högläsningen kan variera mycket. Vissa läser berättelsen rakt upp och ner, från början 
till slut, medan vissa ofta gör pauser medan de läser och tar upp nya och okända begrepp eller 
händelser. Det har visat sig att ett mer aktivt samspel med barnen påverkar deras språk- och 
begreppsutveckling på ett mer positivt sätt än om man bara läser högt utan att samtala med 
barnen.

Enligt Lundberg (2006) finns det flera fördelar med att läsa högt för barn. Han nämner bland 
annat att när man läser stimuleras man att uttala orden tydligare än när man för ett vanligt 
samtal. Detta hjälper barnen att lättare förstå hur ord är uppbyggda. Genom högläsningen 
kommer barnen också i kontakt med nya ord, som aldrig används i vanliga samtal, vilket 
stimulerar och utvecklar barnens ordförråd. Att läsa högt för barnen kan också leda till att 
barnen får upp intresset för läsning och litteratur. Barnen får också upptäcka böckernas värld 
av äventyr, spänning, förnöjelse, kunskap och glädje. 
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Lundberg (2006) anser att det är viktigt att man läser med inlevelse, rätt tempo med levande 
satsmelodi och pauseringar som både är fängslande för barnen och ger de utrymme att få fatt i 
innebörden av det lästa. Man kan även under läsandets gång stanna upp för att förklara, reda 
ut och knyta an till barnens egna erfarenheter. Barnen kan göras mer aktiva under lässtunden 
genom att de får tänka framåt. Att försöka förutsäga, eller åtminstone undra över vad som ska 
inträffa, och på så sätt gå bortom den information som texten ger leder till en aktiv och 
medskapande hållning till texten. Man kan till exempel ställa frågor som vad tror du kommer 
att hända nu? Genom att barnen efter ett tag får öva sig på att själva ställa frågor till texten 
utvecklar de insikt och medvetenhet.

Lässtundens syfte
Syftet med läsning kan bland annat vara underhållande, gruppstärkande, språkutvecklande, 
jagstärkande, koncentrationsstärkande, en kunskapsförmedling, kulturbärande, 
intresseväckande, fantasiframkallande samt empatigrundande, menar Granberg (1996).

Lässtunder kan ge barn tillfälle att skapa sig en förståelse av omvärlden på olika sätt menar 
Kåreland (2001). Eftersom barnlitteraturens utbud är så stort och varierat idag kan vi ofta hitta 
litteratur som kan öppna nya dörrar till nya världar, vilket även kan ge nya upplevelser och 
genom det kan barnen lära känna sig själva och sin vardag på ett bättre sätt. 

Hellsing (1999) menar att barnlitteratur ska innehålla material som kan ge ord, begrepp, klang 
och rytmer att arbeta med. Hellsing menar även att barnet lär sig att läsa genom lek och arbete 
som att pröva saker och ting, som att till exempel plocka isär begrepp och sätta ihop dem till 
nya konstruktioner.

Jönsson (2007) har undersökt hur de yngre skolbarnen använder sig av skönlitteratur och hur 
de agerar kring dessa texter. Hon menar att samtalet kring en bok har stor betydelse för 
läsningen och för att eleverna ska kunna förstå innehållet. Vid den gemensamma läsningen 
visade resultaten från hennes studie att eleverna skapar sig en förståelse för texten genom att 
associera till egna erfarenheter där de uttrycker sina åsikter och tankar. 

Jönsson (2007) menar att när det gällde elevernas enskilda läsning visade undersökningen att 
lek och enskild läsning har ett nära samband eftersom eleverna hämtar inspiration till sina 
lekar från boken, särskilt från bilderböcker. Eleverna använder leken för att skapa ett 
meningsfullt sammanhang och en förståelse för sin omvärld. Jönsson hävdar att elever och 
barn måste ges möjlighet att uttrycka sina upplevelser och åsikter på olika sätt, inte enbart 
genom tal och skrift utan även genom lek, drama och skapande aktiviteter. 
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Arbetssätt
Simonsson (2004) har forskat om bilderböcker i förskolan och vilken roll de har. Studien 
visade att pedagoger vill använda böcker med hög kvalité som stimulerar barns utveckling. 
Samtidigt visade det sig att det oftast är pedagogerna själva som väljer böcker till 
verksamheten och när de ska användas. Andra avgörande faktorer för användandet av 
barnlitteratur i verksamheten kan vara utbudet, miljön men även barnens intresse för böcker. 

Simonsson (2004) påpekar att barnlitteratur har en betydelsefull roll i förskolan eftersom 
böcker och sagor väcker barns intresse för skriftspråket och ger dem erfarenhet av litteratur 
och läsning. Att inte ha tillgång till böcker hemma medför därför enligt Simonsson att barn 
inte ges samma möjlighet att komma i kontakt med böcker och det skrivna språket, jämfört 
med de barn som har många böcker hemma. Därför menar Simonsson att förskolan har en 
viktig funktion genom att ha regelbundna lässtunder och läsaktiviteter så att alla barn får 
samma möjlighet att ta del av barnlitteratur samt skapa goda möjligheter för barnets fortsatta 
lärande och utveckling.  

Simonsson (2004) menar att när det gäller barns användande av böcker är intresse och 
verksamhetens förutsättningar det avgörande. Utbud och miljö spelar stor roll huruvida barn 
använder böcker. När barn använder bilderböcker själva skapar de ett socialt sammanhang 
tillsammans med kompisar. Studien visar även att barnen använder bilderboken på flera sätt. 
som inspiration till lekar och andra aktiviteter. Detta skapar en förståelse för omvärlden och 
av olika kulturer. Simonssons studie visar alltså att böcker och barnlitteratur inbjuder till stor 
gemenskap samt skapar goda möjligheter för sociala aktiviteter i förskolan där barnen lär av 
varandra och får dela med sig av sina erfarenheter och tankar i ett socialt samspel. 

Öman har gjort två studier kring läsning i förskolan. I början av 1980- talet genomförde Öman 
(1984) en pilotstudie, Lässtimuleringsförsök i förskolan på två förskolor i Borås och dess 
närliggande kommun. Studien var en förstudie vars syfte var att stimulera barnens intresse för 
läsning och böcker. Samarbete mellan barnbibliotekarier, föräldrar och pedagoger i förskolan 
skulle medverka till att barnen skulle få tillgång till stimulerande böcker hemma och på 
förskolan. Utifrån pilotstudien blev hon intresserad av att ta reda på hur förskolan arbetade 
med barnlitteratur och sagor. Därför resulterade pilotstudien i ytterligare en studie som 
handlade om läsvanor i förskolan. Underlaget för studien är hämtat från 73 studenter som 
tillsammans genomförde observationer på totalt 103 sagostunder 

Ett genomgående resultat utifrån hennes forskning visade att böckerna och deras innehåll 
nästan aldrig bearbetades. Öman (1984) framhåller att av alla genomförda observationer på 
sagostunder var det endast en gång som pedagogerna i förskolan talade med barnen om 
bokens handling och deras upplevelse. Resultatet av forskningen visade att sagan hade en 
tidsfördrivande funktion. Det var även ett vanligt förekommande fenomen att sagostunden 
avbröts och barnen gavs ingen möjlighet att ta del av sagans slut. I rapporten framhåller hon 
även att om barn får positiva upplevelser av böcker och läsning under sin uppväxt kommer de 
att ha samma upplevelse resten av livet. Resultatet av hennes forskning visar även att val av 
bok oftast handlar om huruvida boken är lättläst och underhållande. Andra faktorer som 
påverkar valet av bok är temaarbete eller intresseområde. Av resultatet framkom även att 
barnen använde böckerna i den fria leken där de använde bilderna och bläddrade i böckerna. 
Däremot var det mindre förekommande att barnen lekte med böckerna.
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Öman (1986) genomförde sedan ett projekt på en förskola och en deltidsgrupp i Borås och en 
förskola och en deltidsgrupp i Bollebygd, främst för att stimulera barns språkutveckling. 
Under projektets gång fick förskolepersonalen viss utbildning i bibliotekskunskap, och genom 
besök på stadsbibliotekets bokbinderi fick barnen lära sig bokvård. Den röda tråden i projektet 
var boken. De deltagande förskolorna fick starta med två gemensamma uppgifter: att ordna ett 
”bibliotek” eller en läsvrå och att välja ut två sagor som de skulle arbeta med under det år som 
projektet varade.

Samtliga förskolor hade vid projektets slut ordnat en bättre läsvrå, men det var tveksamt om 
det fanns flera böcker än innan. Detta kunde givetvis bero på de ekonomiska möjligheterna 
menar Öman (1986). Det visade sig däremot att bibliotekets tjänster, som till exempel råd vid 
boklån, användes i större utsträckning vid projektets slut. Personalen på de deltagande 
förskolorna menade att de vid projektets slut, genom att de lärt känna sin bibliotekarie bättre, 
fått en annan syn på litteratur.

Personalen på de deltagande förskolorna hade ett mycket varierat intresse för böcker, alltifrån 
de som sade sig aldrig läsa en bok hemma till dem som sade sig vara intresserade av litteratur 
och läste mycket själva. Öman (1986) menar att personalens intresse för att läsa givetvis 
påverkar lässtunderna i förskolan. Hon tror att det kan vara så att ju mer intresserad en person 
är av att läsa, desto större vikt läggs vid hur och vad som läses för barngruppen.

Hur barnlitteratur kan användas
Ekström (2003) menar att pedagogen kan använda olika hjälpmedel under lässtunden. Med 
hjälp av flanobilder, handdocka eller lösa föremål som djur eller figurer kan pedagogen 
tydliggöra innehållet i sagan och underlätta för de barn som ännu inte behärskar svenska 
språket.

Blomberg (1988) tar upp att litteraturen kan användas både genom genomgående aktiviteter 
och fristående aktiviteter på förskolan. En genomgående aktivitet skulle kunna vara att man 
läser en kapitelbok med de äldre barnen, ett eller ett par kapitel i taget, och att man samtalar 
om ämnen som anknyter till texten och samtidigt till barnens vardag. När det gäller fristående 
aktiviteter tar Blomberg bland annat upp flanosagor, där man medan man berättar sagan sätter 
upp flanobilder istället för att använda sig av bokens illustrationer. Här kan man låta barnen få 
lyssna på en saga eller berättelse med enkelt innehåll, som de sedan själva får rita bilder till. 
Barnen får sedan återberätta sagan eller berättelsen medan de sätter upp bilderna. Ett 
alternativ kan vara att låta barnen hitta på en egen berättelse som de får rita bilder till. 
Blomberg tar också upp att barnen kan få beskriva och berätta om bilderna i en textlös bok, 
och att man kan använda sagor och berättelser till att inspirera till lek och dramatisering.

Svensson (2005) framhåller att det finns vissa saker som pedagoger ska tänka på när de läser 
för barnen i förskolan/förskoleklass. Några exempel är att pedagogen förbereder lässtunden 
genom att läsa boken i förväg, men även intonation och ögonkontakt är enligt Svensson 
betydelsefullt för lässtundens genomförande. Vid intonation kan pedagogen ändra tonläge 
eller gestalta någon figur i sagan, vilket medför att sagan blir mer spännande och pedagogen 
fångar barnens intresse. Att pedagogen har ögonkontakt med barnen under sagostunden är 
viktigt för att skapa gemenskap och att alla barnen blir sedda.
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Granberg (1996) tar även upp i sin bok om hur sagostunder kan genomföras på bästa sätt, till 
exempel, tid och plats för sagostunden, barnens placering, ritualer som kan skapa stämning, 
hur sagan kan presentera på olika sätt samt olika berättartekniker för pedagoger.

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) menar att i en pedagogisk situation som 
högläsning är samtalet kring bilderna av stor vikt, och att man inte tar förgivet att barnet 
förstår och kan tolka bilden. Det kan vara bra att låta barnen beskriva en bild för att upptäcka 
vad den föreställer. Barnen lär sig också att en bild kan ersätta det verkliga objektet och att det 
går att kommunicera genom bilden om något som inte är närvarande. Författarna menar också 
att desto mer ordrik en bok är, desto mer bör man samtala kring bilderna. Bilderna skall leda 
till okända fenomen och idéer. Sambandet mellan bild och text, och samtalet kring dessa är 
viktiga beståndsdelar i en högläsningssituation.

Barns delaktighet
Svensson (2009) har i sin studie, som vi tidigare har nämnt, om hur vanligt det är att 
pedagoger läser i förskolan, kommit fram till att det var vanligare att läsa för barnen i mindre 
grupper på förskolan. Hon anser att detta kan vara en fördel, då hon menar att det är lättare att 
göra barnen delaktiga, ge förklaringar på sådant som sägs mellan raderna och att låta barnen 
diskutera saker som intresserar dem när man läser för en mindre grupp med barn. Genom att 
pedagogen läser tillsammans med barnen och ställer frågor kring innehållet skapas 
medläsning mellan barn och pedagog menar Pape (2001). Detta menar han är ett bra sätt att 
göra barnen delaktiga. För de yngre barnen är medläsning att samtala om bilderna i boken. Att 
läsa för barnen är viktigt påpekar Pape, men för att barnen ska bli språkligt starka är det även 
viktigt att pedagogen skapar en dialog med barnen. Om barnen får vara med och välja böcker 
till lässtunden menar Svensson (2005) att det kan öka deras uppskattning av läsande. 

Edwards (2008) tar upp metoden picture walking, som kommer från Nya Zeeland. Metoden 
går ut på att gissa vad som skall hända i boken med ledning av bilderna. Alla barn får 
möjlighet att gissa, och sedan bläddrar pedagogen till nästa bild för att se vad som verkligen 
hände. Efter att pedagogen gjort detta läser hon boken. Edwards framhåller också boksamtalet 
som kan vara ett sätt att öka barnens läsförståelse. Hon menar att det enklaste sättet att 
bearbeta en bok är att prata om den, samtalet skall vara öppet och reflekterande. Man skapar 
samtalet tillsammans, och vet inte riktigt var det kommer att sluta.

Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) beskriver hur pedagoger kan arbeta med 
sagor på förskolan genom att barnen får återberätta sagor för varandra, rita egna bilder till en 
saga och skriva och illustrera egna sagor. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barnen i förskolan genom att samtala 
om sagan kan återberätta budskapet och vad det handlar om. Författarna råder också till att 
barnen får skriva egna böcker, där de ritar och skriver på sitt eget sätt. Barnen bör också 
uppmuntras till att skriva, läsa och berätta.
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Teoretisk ram
Det sociokulturella perspektivet på lärandet innebär enligt Säljö (2007) att vi människor lär 
oss i samspel med varandra, oavsett vilken typ av aktivitet. Det som är i fokus i denna teori är 
alltså vad som lärs, inte att vi lär. Genom att kommunicera med andra tillgodogör vi oss 
kunskaper och färdigheter, där språk och kommunikation är verktygen och förutsättningarna 
för det sociala samspelet. 

Enligt Säljö (2007) är människan en social och biologisk varelse där språket är en central del 
för att inhämta kunskaper. Det är via språket i ett socialt samspel som gör att vi skapar 
förståelse för vår värld. Vi lär av varandra och bidrar med vår erfarenhet och kunskap. Säljö 
menar att språk och kommunikation är det som binder samman barn med omgivningen. 
Genom att tala och diskutera tillsammans blir barnet en del av förståelsen och hur andra 
uppfattar omvärlden. 

Säljö (2007) tar upp att det finns tre verktyg för att kunna hjälpa oss människor att öka vår 
förståelse för omvärlden. Dessa tre verktyg är det diskursiva, det fysiska och det intellektuella. 
Det diskursiva verktyget handlar om att kunna se olika ämnen på olika sätt. Ett exempel är 
rymden. En lekman skulle se det som flera stjärnor och fina färger medan en astrofysiker kan 
urskilja svarta hål, röda dvärgar och nebulosor. Det fysiska verktyget handlar om de 
hjälpmedel vi har så som blindkäpp och datorer. Det sista verktyget är det intellektuella 
verktyget som kan hjälpa oss att minnas saker och ting så som anteckningsblock och 
miniräknare. Säljö menar även att det är de diskursiva och intellektuella verktygen vi 
använder oss av för att kunna förmedla och tolka vår verklighet till andra. 

Säljö (2007) tar upp att interaktion är en viktig del av läromiljön vi har runt omkring oss. 
Ordet interaktion betyder växelspel och samspel i umgänge. Genom att vi människor kan 
samspela med andra människor i olika sammanhang och verksamheter kan vi erbjuda olika 
sätt att tänka på och även olika sätt som vi kan handla på som finns i vår omgivning.

Säljös teori anser vi är relevant för vår undersökning, eftersom barn och pedagoger ingår i ett 
socialt samspel med varandra när de läser böcker tillsammans. Genom böcker får barnen ta 
del av kommunikation och språk och genom det får barnen en förståelse för deras omvärld. 
De tre verktygen Säljö tar upp visar bland annat på att man kan se på och arbeta med 
barnlitteratur på olika sätt. Enligt Säljös teori är språket det centrala i kommunikationen 
mellan människor, pedagogerna kan göra barnen delaktiga genom att skapa en dialog där de 
samtalar om bilderna i boken. Genom böcker får barnen ta del av kommunikation och språk 
och genom det får barnen en förståelse för deras omvärld.
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Metod
Vi valde att använda den kvalitativa metoden i undersökningen eftersom den utgår från 
undersökningens syfte och det vi är intresserade av att ta reda på är att få en uppfattning om 
helheten av  hur barn och pedagoger agerar i spontana och planerade lässtunder. Backman 
(1998) menar att den kvalitativa metoden handlar om att ta reda på något genom tal och skrift. 
De verktyg vi använde oss av var intervjuer och observationer i form av löpande protokoll. 

Observation 
Verktyget observation är enligt Kihlström (2007a) ett sätt att få kunskap om barn och elevers 
utveckling och lärande. Det innebär enligt henne att se med nya ögon. Observatören antecknar 
det som sker för att få med så mycket detaljer som möjligt. Samtidigt påpekar Kihlström att 
det kan vara svårt att få med viktiga detaljer vid löpande protokoll eftersom det kan ske 
många intressanta sekvenser under observationstillfället. Kihlström rekommenderar därför att 
observatören i förväg använder sig av utgångspunkter så som tid, plats och rum, Detta tar 
även Reich och Wesén (1986) fasta på. De framhåller att ett löpande protokoll ska omfattas av 
anteckningar som redogör för observationens utgångsläge och vad som har hänt innan 
observationen. 

Enligt Kihlström (2007a) är observation ett verktyg som handlar om att se med nya ögon och 
utesluta sina förutfattade meningar. Kihlström påpekar därför att observatören bör vara 
medveten om detta genom att i förväg bestämma vad exakt som ska observeras. Likaså att 
observationerna sker regelbundet och systematiskt, inte när det finns tid över. Detta för att 
resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt. Att genomföra observationer lite då och då utan 
någon som helst systematik försvårar dessutom bearbetningen av materialet eftersom det blir 
svårt att hitta mönster. 

I enlighet med Reich och Wesén (1986) finns det några aspekter som observatören bör ha i 
åtanke i samband med observationen. I likhet med Kihlströms rekommendationer i samband 
med en observation så anser även Reich och Wesén att observatören bör frångå sina 
förutfattade meningar vid genomförandet av datainsamlingen. Finns det starka känslomässiga 
band till de personer som observeras är sannolikheten stor att observatören tappar fokus på det 
som ska observeras. En annan faktor som är viktig att tänka på är att trötthet försämrar 
iakttagelseförmågan och då missar observatören betydelsefulla detaljer. Bearbetningen av 
observationsanteckningarna genomfördes i enlighet med det Kihlström (2006) förespråkar. 

Innan vi gick ut för att observera diskuterade vi vilket fokus vi ville använda oss av samt hur 
vi skulle genomföra våra observationer. Löpande protokoll var  mest relevant för 
undersökningen. Vi kom fram till att löpande protokoll var mest relevant för undersökningen. 
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Intervju 
Eftersom syftet med undersökningen är att ta reda hur pedagoger och barn använder 
barnlitteratur i förskolan/förskoleklass har vi även använt oss av intervjuer för att ta reda på 
pedagogers uppfattning om barnlitteratur. I likhet med observationer så är även placeringen 
betydelsefull i samband med intervjuer. Detta för att intervjutillfället enligt Kihlström (2007a) 
ska bli så naturligt och avspänt som möjligt. Hon framhåller vidare betydelsen av att den som 
intervjuar skriver ner sin förförståelse så att det inte påverkar själva intervjun. Under 
intervjutillfället ska intervjuaren bortse från sin egen förförståelse och fokusera på 
respondentens uppfattning. Visserligen kan en intervju verka vara som ett vanligt samtal men 
Lantz (1993, s.12) påpekar att skillnaden mellan en intervju och ett samtal är att en intervju 
har ett förutbestämt syfte och den som intervjuar har endast för avsikt att samla information. 

Innan vi gick ut för att intervjua sammanställdes ett antal öppna frågor som vi ville ställa till 
pedagogerna. Intervjufrågorna skapades utifrån syftet med undersökningen (se bilaga 1). 

Urval
För att kunna genomföra den här undersökningen gick vi till tre verksamheter, en 
småbarnsavdelning, en renodlade femårsgrupp och en förskoleklass. I undersökning har vi 
intervjuat sex förskollärare och tre barnskötare.

Pedagogerna/barnskötarna som deltog i vår undersökning arbetar i en småbarnsgrupp, en 
renodlad femårsgrupp och i en förskoleklass. Av förskollärarna var det två som arbetade i en 
förskoleklass. Pedagogerna som deltog i vår undersökning har arbetat inom 
förskola/förskoleklass olika länge, allt ifrån 29 år till 1,5 år. 

I vår undersökning tillfrågades föräldrarna till 42 barn om tillstånd för observation, varav vi 
fick tillstånd att observera 34 av barnen. Vi tillfrågade även nio pedagoger om de ville 
medverka i vår undersökning. 

Genomförande
Vi började med att diskutera vad vi ville undersöka. Därefter avgränsades området som skulle 
undersökas. Kontakt togs med de verksamheter som vi skulle göra våra observationer och 
intervjuer på. Ett brev lämnades sedan ut till föräldrarna, där de fick ge sitt medgivande att 
deras barn fick observeras (bilaga 2). 

Innan genomförandet av observationerna tog vi hänsyn till de etiska regler som 
Vetenskapsrådet1 presenterar, vi accepterar de föräldrar som inte hade lämnat in eller inte ville 
att deras barn skulle observeras. Detta för att rapporten ska genomsyras av en god etik och 
därmed visa respekt för alla berörda personer som ingår i undersökningen.

Observationerna genomfördes i löpande protokoll där fokus var på samspelet och agerandet 
mellan barn och pedagoger. Observationstillfällena började när en spontan eller planerad 
lässtund inleddes och avslutades när lässtunden avslutades. Därför fanns alltid papper och 
penna till hands. Sammanlagt genomfördes observationerna under tre dagar och sammanlagt 
vid 14 tillfällen. Under genomförandet av observationerna fanns alltid penna och papper till 
hands för att kunna fånga samspelet mellan barn och pedagoger under lässtunderna.  
1http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare/publikationerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html
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Alla observationsanteckningar skrevs rent och efter det jämförde vi vårt insamlade material 
för att kunna se likheter och skillnader och på så sätt kunna hitta mönster mellan dem.

Veckan efter observationerna tog vi återigen kontakt med verksamheterna för att kunna 
genomföra intervjuerna med pedagogerna. Innan genomförandet av intervjuerna delade vi ut 
ett missivbrev (bilaga 3) till pedagogerna för att informera dem om studiens syfte och för att 
de skulle kunna ge sitt samtycker till medverkan i studien. Pedagogerna intervjuades enskilt 
och vi använde oss av mp3spelare för att få med alla viktiga detaljer och för att underlätta 
transkriberingen av intervjuerna, detta för att vi ska kunna använda oss av citat i vår 
undersökning. 

Vi bearbetade materialet genom att transkribera alla intervjuer för att sedan kunna se likheter 
och skillnader i svaren och på sätt hitta mönster så som i observationerna. Därefter börjar vi 
sammanställa vårt resultat av våra intervjuer och observationer. Var och en gick till en 
verksamhet för att observera och intervjua. Efteråt sammanställde vi materialet tillsammans 
och kunde då se likheter och skillnader mellan de olika verksamheterna.

Etik
I enlighet med Johansson och Svedners (2008) resonemang innebär användandet av 
forskningsetik att visa hänsyn och respekt emot de personer som medverkar i studien. Att 
forskaren informerar de berörda personerna om studiens syfte och att deras deltagande är 
frivilligt samt att alla uppgifter om personer och plats kommer behandlas anonymt och vara 
avidentifierade. Att som forskare visa respekt emot de som deltar i studien gör att de 
medverkande får större förtroende till forskaren och är mer motiverad att delta i studien. 

Björkdahl-Ordell (2006) framhåller att sedan i början av 1990 talet har Vetenskapsrådet tagit 
fram fyra huvudkrav som ska uppfyllas vid forskning inom lärarutbildningarna. Detta för att 
de forskningsstudier som bedrivs skall vara relevanta för samhället och skydda dess invånare. 
En forskningsstudie som inte omfattas av god etik inger inget seriöst intryck eftersom 
resultatet inte blir trovärdigt. De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet har är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. 

För att kunna uppfylla dessa krav lämnade vi ut ett informationsbrev till både pedagogerna 
och föräldrarna, där studiens syfte och mål framkom liksom att medverkan var frivillig. 
Föräldrarna fick lämna sitt medgivande till att vi fick observera deras barn eller inte. Några av 
föräldrarna ville inte att deras barn skulle observeras och det tog vi hänsyn till genom att 
dessa barn inte deltog i undersökningen. I enlighet med konfidentialitetskravet har i vår 
undersökning alla namn på medverkande personer eller platser och orter tagits bort. Vi 
påpekade även för föräldrarna och pedagogerna att allt material som vi fått in används endast 
till den här undersökningen och inget annat. 
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Reliabilitet

Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och att resultatet är tillförlitligt och går att lita 
på. För att resultatet ska vara tillförlitligt och trovärdigt menar Kihlstöm (2007b) att forskaren 
ska ha god förmåga att använda de verktyg som datainsamlingen omfattas av. Sedan 
framhåller hon att under genomförandet av datainsamlingen, vid intervjuerna och 
observationerna, bör forskaren inte vara ensam. Detta för att betydelsefulla detaljer inte ska 
missas men framförallt för att studien ska omfattas av en hög reliabilitet. Hög reliabilitet 
skapas även genom att spela in intervjuerna på band och sedan transkribera dem. Med 
transkribera menas att intervjun skrivs rent efteråt, ord för ord. Kihlström (2007b) 
argumenterar för att använda bandspelare eftersom det gör att alla betydelsefulla detaljer och 
respondentens svar kommer med. 

För att öka reliabiliteten i studien och därmed resultatets trovärdighet spelades intervjuerna in 
på en mp3 spelare. Fördelar med att spela in intervjuerna är att betydelsefulla detaljer om 
respondenternas utsagor kommer med. Genom detta gav det oss möjlighet att gå tillbaka och 
återupprepa intervjuerna för att till exempel hitta relevanta citat att använda i resultatet. 
Nackdelen däremot är att respondenten kan känna sig obekväm och därmed rikta allt för 
mycket fokus på bandspelaren, istället för att svara på frågorna.

Validitet
Validitet innebär enligt Kihlström (2007b) att det som ska undersökas har undersökts och 
inget annat. Det finns några aspekter att ta hänsyn till för att öka studiens giltighet. Det första 
är att en expert, mer kunnig person bör granska intervjufrågorna och ge synpunkter på 
förbättringar men även granska den metodik som forskarna har för avsikt att använda vid 
insamlandet av materialet. För att öka validiteten ytterligare ska forskarna enligt Kihlström 
genomföra en förstudie. Med förstudie menas att forskaren provar sina intervjufrågor på 
liknande personer som ska medverka i den egentliga undersökningen för att upptäcka 
eventuella fel som därmed kan undvikas vid den faktiska studien. Den sista aspekt som 
Kihlström talar om för att öka validiteten är att använda flera olika verktyg. 

För att öka validiteten och därmed studiens giltighet användes flera verktyg i undersökningen. 
Genom att använda flera verktyg får vi mer material och därmed kan vi se förekommande 
likheter och skillnader i observationerna och intervjuerna. 

Analys
Malmqvist (2007) framhåller att målet för den kvalitativa metoden är att hitta mönster i det 
insamlade materialet genom att gruppera och kategorisera in resultatet i grupper och teman. 
Till skillnad från den kvantitativa metoden som innebär att forskaren vill undersöka något 
genom ett göra mätningar, är det centrala i kvalitativ metod att hitta variationer i det 
insamlade materialet. En annan skillnad mellan metoderna är att resultatet i den kvantitativa 
metoden presenteras i siffror och då i form av diagram och tabeller, medan resultatet i den 
kvalitativa metoden presenteras genom skrift och citat. 

Malmqvist (2007) påpekar vidare att en annan aspekt som karaktäriserar den kvalitativa 
metoden är själva analyseringen där materialet kan verka vara rörigt och att det inte finns 
någon ordning. Detta menar Malmqvist främst beror på att observationerna och intervjuerna 
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genomförs på ett ostrukturerat sätt. Han rekommenderar därför att forskaren vid analysen av 
materialet använder färgpennor för att markera och gruppera betydelsefulla svar. För att 
underlätta bearbetningen ännu mer är det därför bra enligt Malmqvist att klippa ut de 
markeringar som gjorts med penna för att på ett överskådligt sätt analysera och därmed hitta 
centrala teman. 

Först sammanställdes det insamlade materialet från undersökningen genom att hitta likheter 
och skillnader från observationsanteckningarna och intervjusvaren. Detta för att se samband 
och mönster och sedan kunna gruppera in dem i kategorier. 
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Resultat
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för resultatet som vi har kommit fram till i vår 
undersökning. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur barn och pedagoger 
agerar vid spontana och planerade lässtunder i förskolan/förskoleklass och hur den fysiska 
miljön kan påverka detta.

Vi kommer bland annat att ta upp hur den fysiska miljön kan påverka användandet av böcker, 
vilken slags barnlitteratur som används inom de olika verksamheterna, vilka roller som både 
pedagogen och barnen har under de planerade och spontana lässtunderna. Något annat som vi 
kommer att redovisa är hur pedagogerna uppfattar hur man kan göra barnen delaktiga i 
lässtunderna. Till sist kommer vi att redovisa hur pedagogerna vill arbeta med barnlitteratur, 
samt vilka möjligheter och hinder som kan finnas.

Vi har valt att redovisa resultatet genom att blanda intervjusvar och observationsmaterial för 
att belysa det vi har kommit fram till. Vi anser att det är relevant att sammanföra resultatet av 
observationerna och intervjuerna verktygen eftersom observationerna och intervjuerna går in 
mycket i varandra och därför kompletterar varandra. 

Fysiska miljön
Den fysiska miljön kan ha en stor påverkan på hur barnlitteratur används i verksamheterna av 
både barn och vuxna. Eftersom miljön kan påverka användandet av böcker ansåg vi att det är 
viktigt att observera hur det såg ut på de olika verksamheterna. Vid våra intervjuer frågade vi 
pedagogerna hur de ansåg att miljön kan påverka användandet av böcker i verksamheten.

På småbarnsavdelningen fanns ett mysrum. Där stod det en grön soffa placerad i ett av 
rummets hörn. Framför soffan fanns en röd pool, vilket är en rund madrass med kanter. 
Framför poolen stod det en rutschkana. I detta rum fanns även ett bord med sex stolar samt en 
vit hylla med leksaker. Framför hyllan låg en stor röd matta som bestod av pusselbitar. I köket 
fanns det tre hyllor sammanlagt med böckerna på hyllan längst upp.

På femårsavdelning fanns det två soffor, en placerad i dockvrån som det fanns leksaker i. De 
böcker som fanns på avdelningen stod i en boklåda jämte soffan i dockvrån. Den andra soffan 
var placerad i allrummet. I allrummet fanns det två bord med stolar. Det förekom även andra 
aktiviteter i rummet som till exempel spel. 

I förskoleklassen fanns böckerna placerade i ett ställ i tamburen, bredvid två bänkar där 
barnen sitter när de väntar på att till exempel gå ut eller för att äta, och innan 
morgonsamlingen. I ett angränsande rum, som även tjänar som byggrum fanns en soffa, men 
då böckerna inte var placerade intill soffan, används inte möjligheten att sitta där och läsa 
speciellt mycket.

De medverkande pedagogerna ansåg att den fysiska miljön kan påverka användandet samt hur 
mycket de läser för barnen i de olika verksamheterna. Samtliga pedagoger anser att miljön 
skall vara inbjudande och lockande så att barnen vill titta i böcker själva. 

”För det mesta tycker jag att barn för det mesta sitter och tittar väldigt mycket i böcker, att boklådan står centralt 
och att den finns vid en soffa där man kan sitta och läsa mycket”

(Pedagog i femårsgruppen)
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Enligt pedagogerna ska miljön vara inspirationskälla till att vilja använda böcker i sitt arbete.

Miljöns betydelse vid lässtunder
Vid de planerade lässtunderna sitter barn och pedagoger ofta samlade i en ring på golvet så att 
alla ser varandra. Detta medför att pedagogen och barnen kan samspela och föra en dialog 
med varandra under lässtunderna. 

En pedagog läser högt för fem barn. De sitter i en ring på golvet i den röda poolen. 
Boken som pedagogen läser är boken om Nallen. Pedagogen frågar barnen vilka färger 
det är på bilderna i boken. Samtidigt som hon frågar pekar hon på bilderna och visar 
dem för barnen. 
(Observation på småbarnsavdelning)

Här kan vi se hur pedagogen har samlat ihop barnen till en gemensam lässtund där de sitter i 
en ring i den röda poolen. Genom att de sitter i en ring kan både barnen och pedagogen 
samtala med varandra.

Däremot vid de spontana lässtunderna sitter man gärna i en soffa eller på något annat lämpligt 
ställe. 

En flicka är ledsen för att hon har fått glasögon, vill inte ha det. En pedagog frågar 
flickan ifall de ska läsa en bok och det vill hon. De sätter sig i en soffa och börjar läsa. 
En till flicka kommer och sätter sig, en pojke kommer lite senare och en till flicka 
sätter sig och lyssnar. Pratar om bilderna. Läser tre böcker sedan vill barnen leka.
(Observation i femårsgrupp)

Här kan vi se att de sitter i en soffa och under lässtunden kommer det fler barn och deltar. 
Både pedagogen och flickan väljer att sitta i soffan istället för att sitta på en hård stol eller på 
golvet.

Hur lässtunderna kan gå till

Planerade
På småbarnsavdelningen visade det sig att planerade lässtunder inte var en vanligt 
förekommande aktivitet. Enligt pedagogerna var det främst innan lunch eller efter vilan som 
de hade planerade lässtunder

Vid de planerade lässtunderna på småbarnsavdelningen är det pedagogen som väljer vilken 
bok som ska läsas och var barnen ska sitta. Pedagogen planerar även innehållet i lässtunden 
och hur de ska gå tillväga. 

I femårsgruppen förekommer planerade lässtunder främst under samlingar som då kallas 
sagosamlingar och på vilan efter maten. Inför de planerade sagosamlingarna är det pedagogen 
som planerar vilken saga hon ska berätta och hur hon ska genomföra den, om det ska vara 
rekvisita eller inte. När det gäller vilan efter maten delas barngruppen upp i två grupper och 
en pedagog läser en bok i varje grupp. Under vilan förekommer det oftast kapitelbok eller 
bilderböcker. 

I förskoleklassen sker de planerade lässtunderna främst i samband med fruktstunden på 
förmiddagen. Barnen och pedagogen som läser sitter på golvet i samlingsrummet i en ring. 

16



Lässtunden inleds med att pedagogen tänder det så kallade sagoljuset för att få en mysig 
stämning. Sedan läser pedagogen och barnen tillsammans ramsan ”I sagans skog”. Pedagogen
tar sedan fram den bok hon har valt att läsa, och medan barnen äter frukt läser pedagogen 
sagan. Under tiden hon läser ställer hon frågor till barnen, och samtalar med barnen om 
bilderna. 

Spontana
På småbarnsavdelningen tar barnen initiativ till lässtunderna genom att använda sitt 
kroppsspråk och pekar på en bok. De går ofta fram till den vita grinden och pekar på hyllan i 
köket, där böckerna finns. Därefter sätter de sig i den gröna hörnsoffan för att läsa. Böckerna 
de läser är bilderböcker eller pekböcker. Det händer faktiskt att pedagoger tar initiativ till den 
spontana lässtunden på förskolan. Då går pedagogen in till köket och hämtar en bok från 
hyllan. Sedan sätter hon sig i soffan och frågar barnen om de vill läsa en bok. När pedagogen 
har hämtat boken och satt sig i soffan kommer det genast flera barn dit som vill läsa. Vissa 
barn sätter sig bredvid pedagogen i soffan medan andra barn tittar nyfiket på boken, går fram 
till pedagogen, för att sedan gå iväg och leka. När pedagogen läser boken för barnen visar hon 
med sitt kroppsspråk för att intressera barnen. Hon ställer frågor till barnen och de pekar 
tillsammans på bilderna i boken. Den spontana lässtunden avslutas med att pedagogen läser 
färdigt sagan och säger till barnen, nu är sagan slut. 

Vid de spontana lässtunderna i femårsgruppen är det barnen som går fram till pedagogen och 
frågar om hon/han kan läsa. Kan pedagogen det är det barnen som hämtar och väljer vilken 
bok som de ska läsa. Det är mest faktaböcker och bilderböcker som de läser. I de spontana 
lässtunderna sitter man oftast i soffan i allrummet, eftersom det ofta är barn som leker i 
dockvrån. Men det händer dock att pedagogerna tar initiativ till en spontan lässtund, till 
exempel om barnen springer omkring eller om ett barn bara behöver ha lite närhet.

I förskoleklassen har under observationstiden inte förekommit någon spontan lässtund. Detta 
bekräftas i intervjuerna med pedagogerna, där det framkommer att man för tillfället prioriterar 
andra lekar, till exempel bygglek och roll-lek, och att böckerna därför har fått stå tillbaka.

Bokval
I de olika verksamheterna används bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker. Vid de 
planerade lässtunderna i femårsgruppen används främst kapitelböcker, medan det på 
småbarnsavdelningen och i förskoleklassen främst används bilderböcker. 

”Med större barn tycker jag att man skall läsa kapitelböcker, Astrid Lindgren är en bra författare att ta till där, 
såsom Klas Klättermus”
(Pedagog i femårsgrupp)

Efter maten delar pedagogerna upp barnen i två grupper som de läser för. En pedagog 
läser ett kapitel ur boken som de håller på att läsa i. Hon frågar barnen om de kommer 
ihåg vad som hände förra gången och barnen svarar. Pedagogen börjar läsa och barnen 
lyssnar, i boken finns ett fåtal bilder som pedagogen visar. När pedagogen har läst klart 
kapitlet frågar en flicka om hon kan läsa en annan bok. Det gör pedagogen. 
(Observation i femårsgruppen)

Här kan vi se hur pedagogen läser en kapitelbok under en planerad lässtund. Pedagogen låter 
även barnen återberätta vad som har hänt i förra kapitlet.
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”Sedan har vi mest bilderböcker här någon gång har vi haft kapitelbok. Men det är svårt att hålla dem 
intresserade utan bilder eller så fortfarande”.

(Pedagog förskoleklass)

Vid de spontana lässtunderna används främst bilderböcker i samtliga verksamheter. Vid 
temaarbete används faktaböcker i både femårsgruppen och i förskoleklassen, och i 
femårsgruppen förekommer det också att barnen själva sitter och bläddrar i faktaböcker.

”Småbarnen sitter ofta och tittar och bläddrar, har man läst en bok många gånger kan de den oftast utantill. De 
äldre barnen kan också sitta och läsa och titta i dem. Faktaböcker tycker de är kul. Då har jag även upptäckt att 
det har med sig det när de sitter och ritar, får idéer till sådant ifrån böckerna. Då kanske de kommer på lite egna 

sagor och så”
(Pedagog i fem års grupp)

”Vi har böcker som vi gör själva med tecken och dels böcker vi köpt in, mycket Max böcker och sådana lättare, 
till exempel. Och så har vi även biblioteksböcker som vi lånar ibland.”

(Pedagog på småbarnsavdelningen)

Pedagogens roll i planerade lässtunder
I vår undersökning framkom det att pedagogerna har en framträdande roll i de planerade 
lässtunderna, medan i de spontana lässtunderna har pedagogen en mindre framträdande roll. 
Eftersom det är pedagogen som planerar dessa lässtunder kan hon/han välja vilken bok som 
skall läsas, hur den ska genomföras om det ska användas någon rekvisita eller inte. I 
planeringen av lässtunden kan det även ingå om lässtunden ska börjas eller avslutas med 
någon ritual som till exempel läsa en ramsa eller tända ett sagoljus. 

Pedagogen och åtta barn sitter i en ring på golvet i samlingsrummet. Barnen sitter på 
kuddar. Pedagogen börjar med att tända sagoljuset, och tillsammans läser pedagogen och 
barnen ramsan ”I sagans skog”. Ett av barnen får komma fram och titta i den uppbyggda 
sagoskogen, där barnet hittar rekvisita i form av en häxhatt. Pedagogen tar på sig hatten 
och börjar läsa boken Kloka lilla häxa, som hon har valt ut att läsa. Medan pedagogen 
läser äter barnen frukt. De sitter stilla och verkar vara koncentrerade på boken. Medan 
pedagogen läser sagan ställer hon frågor till barnen och samtalar om bilderna i boken.
(Observation i förskoleklass)

Här kan vi se hur pedagogen samlar ihop barnen till en planerad lässtund. Hon inleder med att 
tända ett sagoljus och inleder med ramsan, detta visar på att sagostunden börjar. Pedagogen 
använder sig av rekvisita när hon berättar sagan i form av en hatt som visar vad sagan handlar 
om. 

Pedagogerna i vår undersökning nämner också att som den som läser sagan är det viktigt hur 
man läser den, att man inte bara läser den rakt av, utan med inlevelse, så att det blir spännande 
för barnen.

” Sen tror jag också att det lite viktigt att man läser sagor på rätt sätt, att man har lite inlevelse. Sitter du bara och 
rabblar eller har svårt för att läsa så lyssnar inte barnen. Man får vara lite engagerad och läsa för dem för att det 

ska bli spännande.”
(Pedagog i femårsgrupp)

Vid planerade lässtunder kan pedagogen även välja om barnen ska få vara delaktiga eller inte 
under lässtunden. 
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”Jag försöker väl utveckla mer än bara texten. Jag läser inte en bok rätt av utan försöker prata om bilderna och 
peka mycket och speciellt om det är någon som säger något.”

(Pedagog på småbarnsavdelning)

Pedagogens roll i spontana lässtunder
Vid de spontana lässtunderna blir pedagogens roll oftast inte lika framträdande, då det oftast 
är barnen som tar initiativet till dessa lässtunder. Det kan även förekomma att pedagogen tar 
initiativ till en lässtund. 

Tre pojkar springer omkring inomhus, en pedagog säger till dem att sluta springa. De 
fortsätter och efter två tillsägelser till frågar pedagogen om hon ska läsa en bok. En 
pojke vill det medan de andra två sätter sig och bygger med kaplastavar. Pojken hämtar 
en bok och pedagogen och han sätter sig i en soffa. Efter ett tag kommer två flickor och 
lyssnar på boken. 
(Observation i femårsgrupp)

Här tar pedagogen initiativ till en lässtund för att lugna ner pojkarna. Det förekommer inte 
lika ofta att pedagoger tar initiativ till spontana lässtunder men det sker ibland. 

Barnens roll i planerade lässtunder
Vid de planerade lässtunderna har barnen oftast en mindre aktiv roll i och med att pedagogen 
väljer bok och har planerat lässtunden i förväg. Deras delaktighet beror därför på pedagogens 
initiativ. 

Under våra observationer har vi sett att pedagogen kan göra barnen delaktiga på olika sätt, 
bland annat genom att pedagogen ställer frågor om bokens innehåll och att man samtalar 
kring bilderna. 

”Man ställer frågor hela tiden och pekar. Och ser ni den. Frågar vad det är som är där”
(Pedagog på småbarnsavdelning)

Andra sätt att göra barnen delaktiga är genom att ta ner flanobilder och dramatisera sagan. 

Pedagogen samlar barnen i soffan och på bänkar i en ring. Börjar berätta sagan om de tre 
små grisarna och vargen. Pedagogen berättar utan bok och förställer rösten för varje gris 
och vargen. Några barn pratar, pedagogen säger till dem. Pedagogen säger till att barnen 
måste hjälpa vargen att blåsa ner grisarnas hus, barnen blåser och blåser. 
(Observation i femårsgrupp)

I den här observationen får barnen vara delaktiga genom att hjälpa pedagogen att blåsa ner 
grisarnas hus. 
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Barnens roll i spontana lässtunder
Vid de spontana lässtunderna blir barnens roll mer framträdande genom att barnen tar initiativ 
till lässtunden och oftast väljer vilken bok de vill att pedagogen skall läsa.

En flicka frågar en pedagog om hon kan läsa en bok. Pedagogen svarar ja och flickan 
hämtar en bok. Sätter sig i soffan. Kommer fler barn. Soffan blir full. Pedagogen läser 
boken och pratar om bilderna. Läser en till bok, två barn går och leker. Läser en till bok, 
pedagogen säger att detta är den sista. Läser boken, efter det sitter två flickor kvar och 
tittar i böckerna.
(Observation i femårsgrupp)

Här kan vi se hur ett barn tar initiativ till en lässtund då hon frågar pedagogen om hon/han kan 
läsa en bok. 

I vår undersökning kunde vi se att pedagogen oftast var den som läser under de planerade 
lässtunderna, medan det under de spontana lässtunderna förekommer att ett barn kan läsa för 
ett annat barn eller en pedagog.

Ett barn kommer fram till pedagogen med en bok av typen börja läsa, som barnet vill läsa 
för pedagogen. Barnet har fått välja en bok i förskoleklassens börja läsa bibliotek, och har 
tränat på att läsa den hemma med sina föräldrar. Nu vill barnet visa pedagogen vad det 
kan. De sätter sig i samlingsrummet där de kan sitta i lugn och ro, och barnet läser boken 
för pedagogen med stor stolthet. Pedagogen är uppmärksam på barnet och ger mycket 
uppmuntran. Pedagogen frågar barnet om det vill låna en ny bok, vilket det vill, och 
barnet får då välja vilken bok som nu skall lånas hem.
(Observation i förskoleklass)

Här kan vi se hur en pojke initiativ till en spontan lässtund där han vill visa för pedagogen att 
han kan läsa. 

Fem barn leker i dockvrån, två pojkar och tre tjejer. De leker att de är en familj som 
består av en mamma, barn och husdjur. När barnet ska sova sitter flickan som är 
mamman och bläddrar i en bilderbok och låtsats läser för barnet.
(Observation i femårsgrupp)

I den här observationen kan vi se hur ett barn låtsasläser ur en bilderbok för ett annat barn i 
leken. 

Pedagogers uppfattning om barns delaktighet
Pedagogerna anser att barnens delaktighet under lässtunderna består i en dialog och 
kommunikation mellan dem och pedagogen.

”Det är ju när de sitter och pekar och att man ja, berättar om bilderna. Det är inte alltid man kanske behöver läsa 
texten utan man kan bara prata om bilderna och barnen får berätta”

(Pedagog på småbarnsavdelning)

Alla pedagogerna menade att det är viktigt att ställa frågor till barnen och samtala med dem 
under lässtunderna, men det framkom också att det är viktigt att hitta en balans mellan 
läsandet och samtal, att inte lässtunden pratas sönder. 
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”Man kan fråga ibland om det är så vad de tror att det menas med vissa saker eller ord, och att de får tänka lite 
själva. Sen får man ju inte sönder prata en boksamling /…/ kommer det kommentarer under läsningen får man ta 

det då också. Men även där får det inte bli sönderhackat, hitta en avvägning”
(Pedagog i femårsgruppen)

Pedagogerna ansåg också att återberättande är ett bra sätt att göra barnen delaktiga.

”Jo men det här att om att vi har flanosagor eller så, att barnen får hjälpa till att sätta upp och ta ner bilderna och 
att de får återberätta lite när de tar ner en bild kanske eller säga någonting om den eller så.”

(Pedagog i förskoleklass)

Litteraturarbetets möjligheter och hinder
De möjligheter pedagogerna såg med att arbeta med barnlitteratur var att den kan stärka 
barnens självkänsla och även att den kan stimulera deras fantasi och språkutveckling.

”Boken är bra för att stärka barnens självkänsla”
(Pedagog i femårsgrupp)

”Det är ju otroligt bra för språket att läsa böcker”
(Pedagog på småbarnsavdelning)

De hinder som pedagogerna såg var bland annat tid för planering och ekonomi. Det kostar att 
köpa in nytt material, som till exempel nya böcker eller material till att göra egna sagor, och 
många förskolor har dåligt med pengar för sådana inköp.

”Det är svårt att hinna med att göra allt som man vill. Sedan kostar det pengar med. Just nu är det jätte dåliga 
tider, så då har man inte pengar att köpa in en massa nytt”

(Pedagog i förskoleklass)

Hur pedagogerna skulle vilja jobba med 
barnlitteraturen
I vår undersökning framkom det att alla pedagogerna skulle vilja arbeta med barnlitteraturen 
på ett mer varierat sätt jämfört med vad de har idag. De nämner att man skulle kunna 
dramatisera olika sagor och att man skulle kunna använda sig av rekvisita när man berättar en 
saga. 

”I en femårsverksamhet tycker jag det är kul om man läser en bok och gör en docksaga av det. Sedan kan man 
utveckla det ännu mer till att barnen dramatiserar sagan.”

(Pedagog i femårsgrupp)

”Det finns mycket böcker med hur många idéer som helst hur man kan jobba, till exempel att man själv klär sig i 
de här rollerna, att man kan vara den där häxan som kommer in eller en fé eller vad som helst. Att man får in 

sagan som drama då. ”
(Pedagog i förskoleklass)

En av pedagogerna tog upp att hon skulle vilja att det kom en så kallad lästant som kunde läsa 
för barnen. 

"Man har till exempel på de två andra avdelningarna har de sina ”Lästanter” som dom kallar dom, som är två 
äldre damer som kommer en dag i veckan och läser för barnen. Det hade man ju önskat att vi kunde få här på 
småbarnsavdelning. De sitter inte lika länge och still när de läser men då hade man kanske kunnat läsa för två 
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barn bara och i två omgångar. Så fyra hade fått möjlighet att läsa kanske. Så det hade man kanske kunnat önska 
att man kunnat få."

(Pedagog på småbarnsavdelning)

En av pedagogerna nämner också att hon skulle önska att barnen kunde få en större frihet att 
använda de böcker som finns på avdelningen. Som det är nu finns böckerna på en hylla i 
köket, och de blir då otillgängliga för barnen.

”Ja, det är just det att ge dem friheten att hämta böcker själva utan att vi vuxna är där och säger, gör inte så, det 
går sönder. Att man inte behöver vara så rädd. Klart man ska vara rädd om böckerna men att de ändå får den 

chansen att välja.”
(Pedagog på småbarnsavdelning)

Pedagogerna i undersökningen anser att det finns många möjligheter till att arbeta med 
barnlitteraturen i verksamheterna.

Sammanfattning
I vår undersökning kunde vi se att det främst är pedagogerna som läser i de planerade 
lässtunderna. De planerar vad som ska läsas, hur det ska framföras och varför de ska läsa just 
den boken, vilket syfte den har. Observationerna visade att i de planerade lässtunderna 
förekommer det dialog och samspel mellan barn och pedagoger. Detta förekommer även i de 
spontana lässtunderna. I de spontana lässtunderna är det främst barnen som tar initiativet till 
att få en bok läst för dem. Här väljer barnen själva vilka böcker som ska läsas och var de ska 
sitta. 

Likheter och skillnader mellan verksamheterna
Utifrån resultatet har vi kunnat se både likheter och skillnader mellan verksamheterna när det 
gäller arbetet med barnlitteratur. För att tydliggöra dessa skillnader och likheter presenteras 
här en sammanfattning över de mest relevanta delarna.

Likheter
Vi kunde utifrån resultatet se vissa likheter mellan de olika verksamheterna. En av likheterna 
var att samtliga pedagoger som intervjuades är överens om att den fysiska miljön har en stor 
betydelse för användandet av böcker. De menar att både barn och pedagoger inspireras till att 
vilja använda böckerna om den fysiska miljön är inbjudande, något som var ett genomgående 
resultat från samtliga medverkande verksamheter. Vidare så var pedagogerna överens om att 
de skulle vilja arbeta på ett mer varierat sätt med barnlitteraturen än för närvarande. Alla 
pedagoger tycker att det finns många möjligheter med att använda barnlitteratur i sitt arbete, 
dock finns det en del hinder också som till exempel tid och ekonomi. Samtliga verksamheter 
använder sig av bilderböcker under både spontana och planerade lässtunder.

Skillnader
De skillnader vi kan se mellan verksamheterna är att på småbarnsavdelningen förekommer det 
mest spontana lässtunder medan i förskoleklassen förkommer det mest planerade lässtunder. I 
femårsgruppen kunde vi se att det både förekom spontana och planerade lässtunder. Under de 
planerade lässtunderna förekommer det kapitelböcker hos de äldre barnen, medan det på 
småbarnsavdelningen endast förekommer bilderböcker och pekböcker. 
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Under de spontana lässtunderna används faktaböcker och bilderböcker i både förskolklassen 
och femårsgruppen, medan det i småbarnsgruppen även här används mest bilderböcker och 
pekböcker. Det finns också skillnader i hur tillgängliga böckerna är i de olika verksamheterna. 
På småbarnsavdelningen står böckerna på en hylla i köket där de inte är tillgängliga för 
barnen, medan böckerna stod framme och lätt tillgängliga för barnen i femårsgruppen och i 
förskoleklassen. 
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Diskussion
Det här avsnittet startas med en diskussion av metoden som används i undersökningen. Sedan 
följer en diskussion kring undersökningens resultat. Avsnittet avslutas med didaktiska 
konsekvenser samt förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barn och pedagoger agerar vid spontana och 
planerade lässtunder i förskolan/förskoleklass och hur den fysiska miljön kan påverka detta.
Den kvalitativa metoden användes i undersökningen, då vi ansåg att den skulle ge oss mest 
tillförlitliga svar. Redskapen som användes var observation och intervju. Dessa valdes 
eftersom vissa av frågeställningarna skulle bli svåra att svara på med enbart observationer, 
och därför gjordes även intervjuer med pedagoger som ett komplement till observationerna.

Genom observationerna kunde vi se hur verksamheten såg ut och hur de spontana och 
planerade lässtunderna gick till. Vi kunde med egna ögon se hur barn och pedagoger använder 
barnlitteratur vid spontana och planerade lässtunder. Intresset omfattades av hur barn och 
pedagoger använder barnlitteratur vid spontana och planerade lässtunder, därför lades 
uppmärksamheten på de situationer som uppstod där detta förekom. Observationerna fortlöpte 
utan större problem och vi fick in tillräckligt med material för undersökningen. Dock finns det 
förbättringar som skulle kunna göras till en annan gång. En svårighet vid observationen är 
observatörens placering i rummet eftersom han eller hon måste vara placerad på ett sådant sätt 
som ger möjlighet till att vara ostörd men ändå kunna se det som sker. Detta utan att väcka 
uppmärksamhet från dem som observeras så att de undrar vad som försiggår. 
Observationstillfället kan då tappa en del av sin naturlighet vilket skulle kunna påverka 
resultatet. 

Genom att använda öppna frågor kunde vi få fram pedagogernas tankar. Intervjuerna spelades 
in med hjälp av mp3 spelare, detta för att göra det lättare att kunna gå tillbaka och lyssna på 
svaren och för att kunna använda citat från pedagogerna. När det gäller intervjuerna valde vi 
att inte låta pedagogerna se frågorna på förhand, detta då det fanns en risk att de kunde ha 
tränat in svar som de trodde att vi ville höra, vilket kunde ha påverkat resultatet. Genom att 
pedagogerna inte fått ta del av frågorna fick vi spontana svar, och inte svar som skulle kunna 
passa. Detta anser vi ökade reliabiliteten av resultatet. Kombinationen av två olika redskap 
anser vi ytterligare ökar reliabiliteten i undersökningen. Själva intervjuerna genomfördes utan 
större problem.  Trots detta finns det ändå förbättringar som skulle kunna göras till en annan 
gång. Det första är att i efterhand har vi kunnat se att vi kunde ha följt upp intervjusvaren med 
fler följdfrågor. I vissa fall märktes också att mp3 spelaren som användes för att spela in 
intervjuerna kunde uppfattas som ett störande av den intervjuade, vilket resulterade i att 
intervjun inte blev ett avslappnat samtal. 

Eftersom vi vill ta reda på hur pedagoger använder barnlitteratur vid spontana och planerade 
lässtunder i verksamheten anser vi att undersökningen har en etnografiskt inspirerad karaktär. 
Detta för att vi använder oss av flera verktyg i vår undersökning och att vi vill skapa oss en 
förståelse för deltagarnas tankar kring barnlitteraturen. Däremot är vi inte ute på fältet en 
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längre tid och har därmed ingen möjlighet att skapa oss goda relationer med dem som 
medverkar, vilket karaktäriserar en etnografisk studie. 

För att öka validiteten och därmed studiens giltighet användes flera verktyg i undersökningen. 
Genom att använda flera verktyg får vi mer material och därmed kan vi se likheter i 
observationerna och intervjuerna. Dessutom granskades planen för datainsamling och 
intervjufrågorna av vår handledare. Samtidigt finns det vissa svaga sidor som skulle kunna 
påverka studiens trovärdighet. Visserligen har vi övat flera gånger på att använda dessa 
verktyg. Däremot finns inte riktigt den säkerhet som krävs i användandet av dessa verktyg för 
att skapa en optimal trovärdighet.

När vi gjorde vår undersökning valde vi att börja observera både barn och pedagoger i de 
spontana och planerade lässtunder som förekom för att sedan intervjua pedagogerna. 
Observationerna blev då vår pilotstudie inför intervjuerna, och utifrån det vi såg under 
observationerna utformade vi frågorna till intervjuerna med pedagogerna. Genom att göra en 
pilotstudie kan det hjälpa till att öka validiteten och reliabiliteten i undersökningen.

Resultatdiskussion

Planerade lässtunder
Observationerna av de planerade lässtunderna visade att pedagogen har en framträdande roll 
eftersom hon/han själv planerar hur lässtunden ska genomföras och att lärandet har en central 
roll i dessa lässtunder. Detta medför att pedagogen kan bestämma hur mycket barnen ska få 
vara delaktiga under de planerade lässtunderna. Under observationerna kunde vi även se hur 
pedagogen gjorde barnen delaktiga på olika sätt, dels genom att ställa frågor till dem men 
även genom att samtala om bilderna i boken och dess innehåll. Ett exempel på detta är en 
sagostund i förskoleklassen, där pedagogen gör barnen delaktiga genom att de får vara med 
och läsa ramsan som inleder sagostunden och genom att pedagogen ställer frågor till barnen 
om innehållet i boken och samtalar med dem om bilderna. Att tala om bokens innehåll är 
enligt Edwards (2008) ett bra sätt att bearbeta en bok. Pape (2001) påpekar att det är viktigt 
att skapa en medläsning med barnen och på så vis skapas en dialog mellan barn och pedagog 
om innehållet i boken. Enligt Säljös (2007) teori om det sociokulturella lärandet är språket det 
centrala i kommunikationen mellan människor.  Denna undersökning visar att pedagogerna 
kan göra barnen delaktiga genom att skapa en dialog där de samtalar om bilderna i boken. 
Genom böcker får barnen ta del av kommunikation och språk och genom det får barnen en 
förståelse för deras omvärld. Ett annat sätt att göra barn delaktiga i en planerad lässtund är att 
de får hjälpa till att ta ner flanobilder, som Blomberg (1988) rekommenderar. 

Spontana lässtunder
Under observationerna av de spontana lässtunderna framkom det att pedagogen har en mindre 
framträdande roll, eftersom det oftast är barnen som tar initiativet till lässtunderna. Det gör de 
genom att välja böcker och var de ska sitta under lässtunden. Svensson (2005) framhåller att 
om barnen får välja böcker till den spontana lässtunden kan det medföra att barnets intresse 
för läsning ökar. 

I de spontana lässtunderna kunde vi se att barnen använde böckerna på ett varierat sätt 
beroende på vilka åldrar de är. Simonsson (2004) menar att när barn använder bilderböcker på 
förskolan/skolan skapar de sig ett socialt sammanhang och en förståelse för deras omvärld. En 
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pedagog rapporterar att barn kan hämta inspiration från böckerna till sina lekar och skapande 
aktiviteter. Säljö (2007) tar i sin teori om det sociokulturella lärandet upp vikten av interaktion 
som innebär att kunna samspela med andra människor. Han menar att genom samspel får vi ta 
del av olika sätt att tänka och handla på som finns runt omkring oss.  

I våra observationer och intervjuer framkom det att det mest förekom spontana lässtunder i 
småbarnsgruppen och femårsgruppen. 

Fysiska miljön
I vår undersökning framkom det att pedagogerna tycker att den fysiska miljön kan påverka 
barns användning av böckerna. De menar att det är viktigt att miljön är inbjudande och att den 
lockar till att vilja använda böckerna som finns på avdelningen. I observationerna i 
femårsgruppen kunde vi att det fanns ett stort utbud av böcker som fanns tillgängliga, vilket 
medförde att de ofta satt och bläddrade i dem. I småbarnsgruppen fanns dock inte böckerna 
tillgängliga för barnen utan barnen var tvungna att be om att få en bok när de ville läsa. I 
förskoleklassen fanns visserligen böckerna tillgängliga för barnen men möbleringen 
påverkade användandet av litteraturen, då det inte fanns någon lämplig vrå att sitta och läsa i 
nära böckerna. Detta är något som Simonsson (2004) påpekar i sin undersökning, då hon 
menar att miljön kan vara en avgörande faktor av användandet av böcker. 

Intervjuerna och observationerna visar att det används olika typer av böcker i de olika 
verksamheterna beroende på barnens ålder. I samtliga verksamheter används bland annat 
bilderböcker. I femårsgruppen och förskoleklassen används även kapitelböcker i planerade 
lässtunder och faktaböcker vid spontana lässtunder. Barnen får därför ta del av ett varierat 
utbud av böcker. Svensson (2005) menar att läsning i förskolan/skolan är en viktig del av 
barnens vardag, speciellt för de barn som inte har tillgång till böcker hemma. Detta gör det 
ännu viktigare att dessa barn får tillgång till böcker på förskolan/skolan. Genom att ha ett rikt 
och varierande utbud av böcker kan det ge möjligheter till att ha olika svårighetsgrader på 
böckerna och genom det stärks barn i sitt lärande. I våra intervjuer med pedagogerna fick vi 
en uppfattning av vilka slags böcker som fanns i de olika verksamheterna och att det var ett 
stort och varierat utbud av dem. Kåreland (2001) menar att ett varierat utbud av barnlitteratur 
kan hjälpa barnen att få nya perspektiv på omvärlden omkring dem. 

Barnlitteraturens möjligheter och hinder
Samtliga pedagoger som vi har intervjuat anser i enlighet med Granberg (1996) att det finns 
mycket möjligheter med att arbeta med barnlitteraturen i verksamheten. En av de intervjuade 
pedagogerna i förskoleklassen tog upp att barnens fantasi och språkutvecklingen kan 
stimuleras genom lässtunder. Hellsing (1999) menar att barnlitteratur kan bidra till att öka 
barns ord och begreppsförråd. Det varierande utbudet av böcker som finns idag kan underlätta 
arbete med språklekar. En av de intervjuade pedagogerna i femårsgruppen tog upp att 
barnböcker kan stärka barnens självkänsla, genom att de lättare kan identifiera sig med 
karaktärerna i böckerna. 

Pedagogerna som medverkade är även överens om att barnlitteraturen är ett självklart inslag i 
verksamheten, något som visar sig i att det förekommer planerade eller spontana lässtunder 
dagligen i samtliga verksamheter. Lundberg (2006) påpekar att högläsning kan ha en positiv 
inverka på barns språk och begreppsutveckling. Speciellt när man tar sig tid genom att 
samtala kring boken och bilderna. Forskaren Hemerick (1999) menar att med hjälp av 
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kontinuerlig högläsning kan det öka barnens intresse för litteraturer och till att de själva vill 
läsa. Enligt Lundberg (2006) är sättet att läsa en saga eller en bok en viktig del av läsandet för 
att öka barnets intresse för att läsa. Vidare menar Lundberg att man bör ha inlevelse, rätt 
tempo och fånga barnens intresse när man läser. En av de intervjuade pedagogerna i 
femårsgruppen tog upp att det är viktigt att man som pedagog kan läsa en saga på rätt sätt, 
rabblar man den rakt upp och ner och inte har någon inlevelse när man läser kan det vara svårt 
att fånga barnens intresse. Säljö (2007) tar i sin teori upp om att vi människor använder oss av 
de diskursiva och intellektuella verktygen för att tolka och förmedla våra uppfattningar om 
omvärlden. 

Pedagogerna var även överens om att det finns vissa hinder med att arbeta med 
barnlitteraturen. Något de nämner är ekonomi och tid för planering. Vi har förståelse för den 
tidsaspekt som pedagogerna tar upp i intervjuerna. Utifrån våra erfarenheter vet vi att tidsbrist 
kan vara ett hinder eftersom planeringstiden ofta försvinner på grund av att andra saker 
prioriteras. Däremot angående den ekonomiska krisen är vi lite kritiska eftersom man inte 
alltid behöver köpa in nytt utan kan utnyttja de möjligheter som finns inom kommunerna, som 
bibliotek. Man kan även ta tillvara på material, som till exempel kartonger, tyger och papper. 

Pedagogerna i undersökningen nämner att de skulle vilja arbeta på ett mer varierat sätt än de 
gör idag med barnlitteraturen. De föreslår att man skulle kunna dramatisera olika sagor och 
använda sig av rekvisita när man berättar en saga. Ytterligare förslag är att ta in någon utifrån 
ibland som kommer och läser för barnen. Ekström (2003) menar att olika hjälpmedel kan 
användas vid en lässtund, detta för att tydliggöra innehållet i sagan. Hon tar upp flanobilder 
och handdocka som exempel på hjälpmedel. Säljö (2007) tar i sin teori upp tre olika verktyg 
som kan hjälpa oss att förstå vår omvärld. Ett av verktygen är det fysiska verktyget som är 
olika hjälpmedel, som till exempel i det här fallet flanobilder och handdocka.

Utifrån observationer och intervjuer i olika verksamheter kunde vi se att arbetssätten 
varierade under lässtunderna, detta för att skapa ett lustfyllt lärande. Att använda rekvisita är 
bra tycker vi, men det är då viktigt att utgå från barnens nivå och inte ha för mycket rekvisita, 
vilket kan göra det rörigt för barnen. Av erfarenhet vet vi att rekvisita är ett bra hjälpmedel för 
barn som inte behärskar det svenska språket fullt ut. 

Didaktiska konsekvenser
Resultatet av denna undersökning visar på att barns och pedagogers agerande kring böcker i 
förskolan/förskoleklass förutsätter att den fysiska miljön är inbjudande och inspirerande, till 
exempel att det finns en soffa eller liknande att krypa upp i för att läsa en bok. Det är också 
viktigt att böckerna är placerade på så vis att barnen kan hämta dem själva och att böckerna 
inte är placerade längst upp på en hylla. Konsekvenserna av att böckerna är otillgängliga blir 
att böcker kan komma betraktas av barn som något som vuxna bestämmer över och har 
makten över. Då kan det hända att barnen inte lär sig att umgås med böcker och behandla dem 
väl, vilket en av de intervjuade pedagogerna i undersökningen framhåller. 

Vi tror att den fysiska miljöns utformning i förskolan kan spegla pedagogernas 
förhållningssätt och inställning till böcker och läsning med barn. Om lässtunden sker på ett 
roligt och lustfyllt sätt kan det leda till att barnen intresserar sig för böcker och läsning. Om 
det finns intresse och motivation så kan det hjälpa barnen att utvecklas i sin läsning. Att väcka 
barns intresse för böcker och läsning kan göras på flera sätt. 
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Resultatet av denna undersökning visar på att barnens intresse för böcker kan väckas bland 
annat genom att barnen görs delaktiga i både de planerade och spontana lässtunderna genom 
att pedagogen ställer frågor till dem, samtalar med barnen kring bilder och låter dem vara med 
och återberätta delar av sagan, till exempel när de får vara med och ta ner bilderna från en 
flanosaga. Andra sätt som barnen kan göras delaktiga på är att de får vara med och skapa en 
egen saga tillsammans med pedagogen. 

I våra intervjuer framhöll vissa av pedagogerna att det är viktigt att tänka på att läsning och 
användandet av böcker i förskolan/förskoleklass ska inbjuda till gemenskap och en stunds 
trevlig avkoppling. Lässtunden behöver inte alltid handla om lärande utan kan istället handla 
om en mysig och rolig stund, vilket vi under våra observationer har sett ofta är fallet under de 
spontana lässtunderna, där barnen och pedagogerna gärna sätter sig i en mysig soffa för att 
läsa. Här blir konsekvensen i förskoleklassen, där det mycket sällan förekommer spontana 
lässtunder att dessa avkopplande stunder kan gå förlorade. 

Fortsatt forskning
I denna undersökning hade vi inte för avsikt att studera hur den fysiska miljön kan påverka 
användandet av böcker i förskolan/förskoleklassen. Däremot var detta något som de 
intervjuade pedagogerna nämnde som betydelsefullt. Därför hade det varit intressant att som 
fortsatt forskning genom intervjuer och miljöobservationer enbart koncentrera sig på den 
fysiska miljön och hur den kan påverka arbetet med barnlitteratur i förskola/förskoleklass. 
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Bilaga 1
Intervju frågor

• Hur länge har du arbetat i verksamheten?
• Vad har du för utbildning?
• Vilka åldrar arbetar du med?
• Vad för slags barnlitteraturer använder du i din verksamhet? 
• När använder du barnlitteratur?
• Hur använder du barnlitteraturen?
• Hur resonerar du när du väljer bok till en lässtund?  
• Hur uppfattar du att barn använder sig av barnböcker i verksamheten?
• Hur anser du att barnen görs delaktiga under lässtunderna?
• Tycker du att den fysiska miljön här, t ex hyllornas och soffgruppers placering, 

tillgänglighet på böcker, påverkar hur barnen använder barnlitteraturen?
• Berätta om hur du vill arbeta med barnlitteratur och vilka möjligheter resp. hinder du 

ser?
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Bilaga 2 
Hej Föräldrar

Vi är tre studenter som heter Lisa, Josefine och Åsa som läser till förskollärare på Högskolan i 
Borås. Vi är nu inne på vår sista termin och ska nu skriva vårt examensarbete. 

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka hur böcker används av barn och personal i 
förskola/skola. Med begreppet böcker menar vi bilderböcker, sagoböcker och liknande böcker 
som kan användas i verksamheten. För att kunna undersöka detta kommer vi att observera 
både barn och personal. 

I undersökningen kommer vi att följa de etiska principerna som vetenskapsrådet har och 
därför behöver vi ditt/ert medgivande för att kunna observera ditt/ert barn. I undersökningen 
kommer det inte att förekomma namn eller personuppgifter på varken barn eller personal eller 
förskola/skola. De uppgifter vi får in kommer endast att användas till examensarbete och inget 
annat. Deltagandet är frivilligt och vi respekterar de som inte vill vara med i undersökningen.

Om ni har frågor eller synpunkter hör gärna av er till oss!

Lisa Björk xxxxxxxx eller xxxxxxxxxx

Josefine Främberg xxxxxxx eller xxxxxxxxxx
Åsa Hemmings xxxxxxx  eller xxxxxxxxxx

Tack på för hand

Lämnas till personalen på förskolan/skolan senast 1 april 2009

Barnets namn_____________________________

Ja, mitt/ vårt barn får observeras__________

Nej, mitt/ vårt barn får inte observeras___________

Vårdnadshavarens underskrift__________
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Bilaga 3
Hej!

Vi är tre studenter från Högskolan i Borås som läser till lärare med inriktning förskola. 
Eftersom vi snart är färdiga med utbildningen är det nu dags att skriva vårat examensarbete.

Examensarbetet kommer att handla om barns delaktighet och initiativ i relation till böcker. 
Genom att använda barnlitteratur i verksamheten främjar det barnens läs- och skrivutveckling, 
men även deras språk och intresse för skriftspråket. Det finns flera sätt att arbeta med 
barnlitteratur, och därför är vi intresserade av att se hur ni gör för att göra barnen delaktiga i 
lässtunderna.

För att kunna genomföra detta kommer vi främst att observera barnen, men eftersom vi 
kommer att observera både spontana situationer där barn använder sig av böcker och 
planerade/lärarledda lässtunder kommer även du som pedagog att förekomma i 
observationerna. Vi har också några frågor som vi vore tacksamma om du ville besvara. 
Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter, och med ditt medgivande kommer vi att använda 
oss av bandspelare, detta för att underlätta vid analysen av materialet.

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta intervjun. De data som samlas in 
kommer självklart att behandlas anonymt och endast användas i denna undersökning.

Vid frågor eller funderingar ber vi dig kontakta oss.

Tack på förhand!

Hälsningar Lisa, Josefine och Åsa. 

Lisa Björk Josefine Främberg Åsa Hemmings
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
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