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Abstract 

Syftet med studien är att få inblick i pedagogers tankar om lässtundens möjligheter som 

pedagogiskt redskap för lärande i förskolan. Men även vilka tankar de har om hur man 

genom att använda skönlitteratur på ett aktivt och pedagogiskt sätt kan stimulera barns 

utveckling och lärande.  I studien ingår kvalitativa intervjuer med sex pedagoger på tre olika 

förskolor. Efter intervjuerna visade pedagogerna oss runt på förskolorna och vi förde 

fältanteckningar. Resultaten redovisas i fyra teman: lässtunden, arbetssätt, förskolans 

verksamhet och pedagogens ansvar. Utifrån studiens resultat kan konstateras att pedagogerna 

anser att högläsning och skönlitteratur har en given plats på förskolan och att de anser att 

arbete med skönlitteratur är viktigt. Pedagogerna menar att det går att använda många olika 

arbetssätt, som till exempel att använda handdockor, konkreta material och sjunga sånger för 

att främja barns utveckling och lärande. Bland annat visar resultaten på att de arbetar med 

tema, sjunger sånger, har dialoger med barnen utifrån böckernas innehåll och att konkreta 

material har en central plats på förskolan. Det framkommer också att högläsning används vid 

vilostunder och att pedagogerna använder läsning för att skapa en lugn stund på dagen för 

barnen. Både forskning och pedagogernas svar visar på den enorma vinsten med högläsning 

för barns utveckling, som berör allt från språkutveckling, empati, fantasi till 

inlevelseförmåga med mera.  

 

Ämnesord: lässtund, skönlitteratur, högläsning, förskola 
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1. Inledning 
Lässtunden är ett återkommande moment som förekommer på de flesta förskolor i vårt land. 

Vi har under verksamhetsförlagd utbildning uppmärksammat att skönlitteratur används 

mycket olika på olika förskolor, tillexempel vid vilostunder för att barnen ska kunna få en 

lugn stund och därför anser vi att det är intressant att ta del av verksamma pedagogers tankar 

angående användning av skönlitteratur i förskolan. Förskolans pedagoger har ett pedagogiskt 

ansvar och ansvaret beskrivs i Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2006). Det är många 

uppdrag att uppfylla enligt läroplanen och bland annat betonas vikten av ett lustfyllt lärande 

och att barnen i förskolan skall utvecklas till barn som kan lyssna, berätta och reflektera. 

Lässtunder och högläsning kan vara exempel på hur pedagoger kan uppfylla det här målet. 

Skönlitteratur och högläsning i förskolan har för oss en given plats, men vilka tankar har 

verksamhetens pedagoger om hur de kan användas?  

 

Vi närmar oss slutet på vår utbildning och har genom vår inriktning och våra specialiseringar i 

lärarutbildningen utvecklat ett intresse och en nyfikenhet för hur olika ämnen kan integreras 

med varandra, skapa en helhet för barnen som ett led i deras utveckling och lärande. Det här 

gör oss nyfikna på hur verksamma pedagoger använder skönlitteratur vid högläsning, vilka 

tankar pedagoger har om att utveckla arbetet med lässtunden på förskolan och vilket syfte de 

anser att högläsning och lässtunden har. I vår inriktning Språk och skapande, har vi studerat 

hur det bland annat går att integrera de estetiska ämnena med till exempel matematik och 

svenska. Det gör oss nyfikna på om även pedagoger verksamma inom förskolan har tankar om 

dessa möjligheter. Läroplanen för förskolan Lpfö98, (Skolverket, 2006), illustrerar även 

vikten av att låta barn använda mångfalden av uttryckssätt och vikten av att skapa och 

kommunicera.  

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö98, 2006, s.6-7). 

 

Hur kan högläsning och skönlitteratur bidra till barns utveckling och barns lärande? Hur 

arbetar pedagoger i förskolan med och utifrån lässtunden? 

 

Avslutningsvis vill vi nämna att det finns mängder med metodböcker som kan vara 

användbara för att få idéer om hur man kan arbeta med skönlitteratur. Det som gjorde oss 

nyfikna på lässtundens möjligheter och högläsning i förskolan var bland annat att vi läste om 
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”Alfons - projektet” och Widerbergs (2008) bok Inte bara läsvila – Tankar och idéer från 

samverkansprojekt mellan bibliotek och förskola. Projektet innebar bland annat att en 

stimulerande miljö skulle skapas för högläsning och ge den lustfyllda läsningen en central 

plats på förskolan, vilket väckte vårt intresse för lässtunden.  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till vårt val av ämne är att lässtunden har en central plats och en lång tradition i 

förskolans verksamhet, vilket vi har uppmärksammat under verksamhetsförlagd utbildning. 

Vi anser också att arbete med högläsning och skönlitteratur kan ge möjligheter till olika 

arbetssätt för att utveckla lässtunden och för pedagoger att nå ut till alla barn. Snart avslutas 

vår utbildning och vi kommer stå inför valet om hur och vad lässtunden kan användas till i 

förskolans verksamhet.  

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att få en inblick i pedagogers inställning till lässtundens möjligheter 

som ett pedagogiskt redskap för lärande i förskolan och vilka tankar de har om hur man kan 

använda skönlitteratur för att få med sig barnen på ett aktivt och pedagogiskt sätt. Vi finner 

det här intressant eftersom lässtunden är en del av verksamheten i förskolan samt att vi anser 

att det finns en koppling till det pedagogiska ansvar som Lpfö98 (Skolverket, 2006) nämner 

om hur barns utveckling och lärande ska stimuleras.  

1.3 Problemprecisering 

Med tanke på pedagogens ansvar och lässtundens pedagogiska möjligheter ställer vi oss 

frågan: 

A. Vilka tankar och vilket syfte har pedagoger i förskolan med lässtunden? 

B. Hur relaterar pedagogerna högläsning i förskolan till det pedagogiska ansvaret som 

Lpfö98 belyser? 

1.4 Begreppsdefinition  

I vår studie återkommer begreppet skönlitteratur. Med skönlitteratur menar vi böcker och 

andra texter med bilder och text avsedda för yngre barn i 1- 5 års ålder. Vidare använder vi 

oss utav ordet pedagog och i vår studie innebär det utbildade förskollärare verksamma inom 

förskolan. Lässtund och högläsning är även återkommande i vår text och vi menar med det de 

stunder på dagen då pedagogen läser högt för barnen i grupp, både planerade stunder och 

spontana.   
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1.5 Disposition 

Litteraturgenomgången i vår studie innehåller tidigare forskning i ämnet. Vi belyser 

högläsningens betydelse för barns utveckling och lärande ur olika perspektiv, pedagogens 

uppdrag och avslutar litteraturgenomgången med ett sociokulturellt perspektiv på barns 

utveckling och lärande. Därefter kommer den del som innehåller empiriska studier med 

resultat och analys. Studien avslutas med en diskussionsdel och en kort sammanfattning.  
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2. Litteraturgenomgång 
I den här delen av studien beskrivs vad tidigare forskning kommit fram till om lässtunden och 

högläsnings betydelse i förskolan. Följande huvudrubriker finner du i det här kapitlet: 

Högläsningens betydelse för barns utveckling och lärande, förskolans verksamhet och 

utgångspunkter från ett sociokulturellt perspektiv. 

2.1 Högläsningens betydelse för barns utveckling och lärande 

I boken Läsa högt för barn redovisar författarna forskning om hur barns tänkande och 

språkliga utveckling utvecklas med hjälp av högläsning och vikten av att läsa högt för barn. 

Högläsning i förskolan är ofta utgångspunkt för att samla barnen till en gemensam stund och 

ofta använder pedagoger enligt författarna högläsningsstunden som en aktivitet inom 

pågående tema (Dominkovic´, Eriksson & Fellenius, 2006). Det här är ett perspektiv på 

högläsningens betydelse för barns utveckling och lärande. Nedan kommer vi att belysa några 

utvalda områden som påverkar barns utveckling och lärande utifrån olika forskare och 

författares perspektiv.  

2.1.1 Språket 

Ett av de viktigaste momenten i att lära sig att läsa är att barn får böcker lästa för sig. 

”According to the Commission on Reading, the single most important activity for building the 

knowledge required for eventual success in reading is reading aloud to children” (Pankey, 

2000, s.7). Citatet är hämtat från Pankeys (2000) masteruppsats där han betonar 

högläsningens betydelse för förskolebarns språkutveckling och där han lägger stor tonvikt på 

språkets olika delar. När man läser högt för barn får de erfarenhet av hur böcker fungerar 

praktiskt och förståelse för att det skriftliga språket skiljer sig från det talade språket. Det är 

också genom högläsning barn uppmärksammar andra ord än de som används i talspråket och 

vardagssamtalet och det medför att barns ordkunskap utvecklas. Det är på samma sätt via 

högläsning av böcker, där det ges möjlighet för barn att upptäcka nya begrepp och ord som 

pedagogen kan förklara och diskutera med barnen. Genom samtal och diskussioner bidrar det 

till att barn får större förståelse för ords innebörd och det skapar bra förutsättningar för barnet 

att uppnå goda resultat i skolan menar Dominkovic´m.fl. (2006). Något som Pankey (2000) 

påpekar är att många ord och begrepp i barnböcker är svåra och inte lika vanligt 

förekommande i talspråket som i det skrivna. Ett exempel som kan beskriva det här är från 

boken Rädda Spöket av Sanna Töring och Kristina Digman (2009): 

 



 11 

Han känner sig aningen orolig, för det finns en sak som kan få honom att klappra tänder av 

skräck. Skelettet är rädd för monster! Monster med vassa tänder, jättestora ögon och svarta tår är 

det hemskaste han vet. Kanske bor det ett monster i källaren, tänker skelettet och klapprar så vilt 

med tänderna att hakan håller på att trilla av (s.12). 

 

Orden i det här stycket visar tydligt på att språket i barnböcker kan vara väldigt komplext 

genom tillexempel orden klappra och aningen, vilket är ovanliga ord som barn sällan 

använder i sitt vardagsspråk. Pankeys (2000) forskning visar också att han har kommit fram 

till att barnböcker innehåller 50 % mer ovanliga och svåra ord än till exempel tv-program och 

högskolestudenters samtal. För att få ett annat perspektiv på ordvalet i barnböcker kan man 

genom att läsa andra barnböcker som tillexempel Titta där, sa Pulvret av Inger och Lasse 

Sandberg (1983) se att det inte förekommer några specifikt svåra ord utan enkelt talspråk 

anpassat för småbarn. Alla barnböcker innehåller inte svåra ord, men kan ge insikt i 

skriftspråket tillexempel genom meningskonstruktioner och att ord kan ha olika betydelser 

beroende på kontext. För att barn ska kunna ta till sig svåra ord som förekommer i en del 

böcker, menar Pankey (2000) att om barn får höra samma bok vid flera tillfällen ges det större 

möjligheter för barn att snabbare ta till sig nya ord. Med hjälp av högläsning hör och 

upptäcker barn olika ljud, fonemen, vilket medför positiva effekter inför barns läsinlärning 

menar Dominkovic´m.fl. (2006). En liknande uppfattning har Öhman (2007) då hon lyfter 

vikten av valet av saga. Med det menar författaren att läsmaterialet inte enbart bör vara 

läsvänligt utan även att pedagogerna kan använda artefakter för att tydliggöra ordets betydelse 

för barn med litet ordförråd. Ett exempel för att illustrera det här är att pedagogen kan 

använda en boll, artefakten i det här fallet, för att exemplifiera ordet boll om det förkommer i 

texten, vilket leder till att barnet får större möjligheter att ta till sig ordet och ordets betydelse.  

 

Regelbunden högläsning bidrar positivt till barnens egna berättarprestationer och intresset för 

läsinlärning stimuleras påpekar Dominkovic´m.fl., (2006) och forskarna Isbell, Sobol, 

Lindauer & Lowrance, (2004). Med det menar författarna att barn utvecklar sin förmåga att 

lära sig läsa då högläsning återkommer för barnen. På liknande sätt samtycker Fast (2001) och 

Pankey (2000) med Dominkovic´m.fl. (2006) & Isbell m.fl. (2004), men hävdar att det för 

barn blir lättare att lära sig läsa ett nytt ord om de vid upprepade tillfällen hör ordet i olika 

kontexter, det vill säga sammanhang. Samma ord återkommer men i olika sammanhang och 

det leder till att barnen utifrån det förstår ordets betydelse.  
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 Isbell m.fl. (2004) menar att förskolan är ett väl lämpligt forum där barn kan utöka sitt språk. 

Genom meningsfulla aktiviteter som till exempel högläsning för barn i förskolan menar de att 

barn får språktillfällen och barnens språk utvecklas positivt. Författaren skriver även att 

högläsning är ett område som är väl studerat och att det har visat sig vara en stor fördel för 

barnens språkinlärning. I deras studier har det även visat sig att högläsning ger barn 

utvecklingsmöjligheter inom flera områden och inte bara vid språkinlärning.  

 

Om barn får delta i lässtunder på ett aktivt sätt, där de inte bara sitter passivt och lyssnar, 

utvecklas deras kunskap och förståelse. Även intresset för böcker väcks hos barnen genom att 

de får attraktiva lässtunder. Om det finns pedagogiskt värde, det vill säga när pedagogen har 

planerat lässtunden, i lässtunderna på förskolan påverkar det barnens ordförråd, ordförståelse 

och språk menar Granberg (1996). Det här nämner även Pankey (2000) när han belyser 

sambandet mellan högläsning vid tidig ålder och nyfikenhet hos barnet för bokens specifika 

innehåll. Genom att barnet är nyfiket medför det att barn som ofta får höra skönlitterära texter 

utvecklar en nyfikenhet och ställer frågor som gör att deras ordförråd utvecklas och deras 

möjligheter att lära sig läsa ökar.  Avslutningsvis när det gäller högläsnings betydelse för 

barns utveckling av språket nämner Pankey (2000) och Fast (2001) att barn får förståelse för 

läsprocessen utifrån bokens uppbyggnad. Det innebär att barnet genom uppmärksammad 

läsning, lär sig hur man håller en bok, att läsning sker från vänster till höger och uppifrån och 

ner samt att barn får förståelsen för att det är texten och inte bilderna som läses. Däremot 

menar Jonsson (2006) att det inte bara är den skrivna texten som är viktig för barns läs- och 

skrivinlärning utan även att bilder medierar förståelse för barnen. Om barnen kan se 

sambandet mellan text och bild skapas enligt författaren en rörlighet mellan text och bild 

vilket innebär att barnet förstår bättre. Det är inte bara texten i boken som behöver förstås och 

läsas utan även bilderna, det går att läsa en bild och rita ett ord.  

2.1.2 Empati och självkänsla 

Barn tycker om att göra förutsägelser enligt Pankey (2000) som illustrerar vikten av att läsa 

samma bok vid flertalet tillfällen för att bygga upp barns självkänsla. Han menar att om barnet 

är medvetet om vad som kommer hända i boken, blir det en positiv upplevelse för barnet och 

dess självkänsla blir bättre. Författaren nämner även att barnböcker med upprepande repliker 

gör det lättare för barnet att förutse vad som kommer näst. Ett tydligt exempel på det är Tove 

Janssons (1987) bok Vem ska trösta Knytte? i boken återkommer repliken ”men vem ska 

trösta Knyttet” på slutet av de flesta sidorna och barnet kan lättare förutse vad de kommer få 
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höra på nästa sida i boken och det blir en positiv känsla inom barnet vilket medför att 

självkänslan ökar. 

 

Med hjälp av skönlitteratur kan pedagoger hjälpa barn att bygga upp sin självkänsla menar 

Pankey (2000). Det finns böcker där karaktärerna går igenom olika problem och hur de kan 

lösas. Det medför att barnet får en förståelse för att problem kan lösas, men även att problem 

är något alla kan ha. Det bidrar till att barnets självkänsla stärks i de fall barnet kan identifiera 

sig med karaktären i boken (a.a.). Ett exempel på det här är taget från boken Kungliga 

springare som översatts till svenska av Kristina Lodén Nilsson (2009). Boken är indelad i tre 

olika berättelser varav den ena, Aladdin; Ökenloppet, illustrerar hur en utav 

huvudkaraktärerna ger sig in i ett ökenlopp, tror på sig själv och vinner loppet till hennes fars 

och Aladdins förvåning. Hon bevisar för sin far och Aladdin att hon kan mer än vad de tror. 

Kan barnet identifiera sig med hur karaktären känner kan självförtroendet öka och även 

förmågan att känna empati för andra stärks. 

 

Empati, medkänsla och inlevelse är något som kan ge goda förutsättningar för barns 

utveckling. Utifrån existentiella livsfrågor som tas upp i en del böcker, utvecklas barnets 

empatiska förmåga och inlevelseförmågan ökar menar Pankey (2000), Weissenrieder (2008), 

Öhman (2007) & Granberg (1996). Existentiella livsfrågor är enligt Beskow (2003) frågor 

som handlar om livet, till exempel frågor som berör område som identitet och tankar och 

känslor om döden. Den välkända sagan om Askungen bygger på muntlig tradition, vilket gör 

att berättelsen kan variera men vi baserar vårt resonemang på upplagan som kommer från 

Stora Sagoboken (1979) där läsaren får ta del av Askungens öde i form av hennes saknad efter 

sin mor. Det nämns aldrig i boken att hon saknar sin mor och barnet kan själv bilda sig en 

uppfattning och förståelse utifrån Askungens handlingar. Askungen har i sagan planterat ett 

hasselträd som hon dagligen går och vattnar med sina tårar när hon är ledsen. Hon blir även 

väldigt illa behandlad av sin styvmoder vilket gör att barnet antagligen kan förstå att hon är 

ledsen och saknar omsorg. Det här är ett bra exempel på hur barn ställs inför existentiella 

frågor i böckernas värld och hur det kan leda till att deras empatiska förmåga och 

inlevelseförmåga stärks. Upright (2002) har i sin studie om hur pedagoger kan ge 

förutsättningar för barn att utveckla sin empatiska förmåga, kommit fram till att empati är 

något som växer fram hos individen. Författaren menar att den empatiska förmågan utvecklas 

när barn får ta del av andra barns tankar och förställningar, som de sen sätter samman med 

sina egna uppfattningar. Det här leder till att barnet får en inblick i hur andra tänker och att 
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alla inte tänker lika. Genom högläsning kan man uppnå identifikation med karaktärerna och 

barnen kan då utveckla en förståelse för karaktärens känslor.   

2.1.3 Fantasi och budskap 

Om sagostunden ska få ett pedagogiskt värde och barnen ska kunna ta till sig sagans budskap 

krävs att pedagogen arbetar aktivt med bearbetning av texten och har stor inlevelseförmåga. 

Till exempel genom att pedagogen använder kroppen och ansiktet som uttrycksmedel kan 

barn ta till sig sagan lättare och den intellektuella utvecklingen hos barnen främjas utifrån 

bokens budskap enligt Granberg (1996).  

 

Utifrån sagostunden utvecklas barns föreställningsförmåga och de har lättare för att förstå 

abstrakta föreställningar vilket bidrar till intellektuell utveckling. Vidare menar författaren att 

då barn upplever sagostunden på ett positivt sätt och känner eget deltagande kan den specifika 

sagans budskap nå fram till barnen (Granberg, 1996). Även Dominkovic´m.fl. (2006) 

framhåller innehållets betydelse för vad barnet lär sig utifrån boken pedagogen använder. 

Författarna menar att beroende på vad boken handlar om får barnen olika kunskaper. Om en 

bok innehåller matematiska fenomen bör pedagogerna inte bli förvånade om barnen tar till 

vara på det de lärt sig inom matematik och utvecklar kunskap utifrån vad som lästs.  

 

Böcker och sagor ger barn möjligheter att leva sig in i hur det kan vara på andra platser och 

hur andra människor har det, utan att själv ha upplevt de här platserna eller träffat 

människorna böckerna handlar om. Pankey (2000) tar upp Djungelboken av Walt Disney som 

exempel och visar att barn genom den här boken kan få en inlevelse i hur det är att leva i 

djungeln, dess miljö och hur djungelns olika djur ser ut. Barn kan genom sagan uppleva 

spänning och finna nöjet av högläsningen (a.a.). I samband med sagoupplevelse påpekar 

Asplund Carlsson & Williams Graneld (1995) barnlitteraturens funktion som ger barnet 

fantasi, inlevelse och att barn utvecklar kunskap inom olika områden beroende på bokens 

innehåll. Barnlitteratur kan även enligt författarna låta barnen erhålla en underhållande stund 

och inte bara vara för kunskapsutveckling. Vidare påpekar de att böckernas innehåll har varit 

olika genom tiderna och olika budskap har legat till grund i böckerna för barns lärande inom 

samhällsutvecklingen. Som exempel nämner Weissenrieder (2008) folksagan som förmedlar 

kulturella symboler genom muntlig tradition. Folksagan beskriver för läsaren och lyssnaren 

olika symboler utifrån den kultur som råder. Förr handlade folksagan om skogsvandringar, 

goda och onda ting samt existentiella frågor. I dag kan man hitta böcker där dagens samhälle 
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speglas och tar upp existentiella frågor men är anpassat efter dagens samhälle, till exempel i 

boken Här kommer polisbilen av Arne Norlin(1997) där polisens funktion i samhället 

illustreras. Eller i barnboken Totte går till doktorn av Gunilla Wolde (1997) där barn får 

kunskap om hur det kan vara att gå till doktorn.  

2.1.4 Socialt samspel 

Socialt samspel och en känsla för den grupp man tillhör stärks under högläsningsstunden på 

förskolan eftersom det blir en gemensam upplevelse menar Granberg(1996). Om barnet får 

möjlighet att delta och vara aktivt genom samtal med mera under lässtunden bidrar det till att 

barnets självförtroende stärks, vilket påverkar den sociala utvecklingen. I samtycke med 

Granberg (1996) anser Öhman (2007) att utifrån ett tema, baserat på en bok kan pedagogerna 

på förskolan skapa en gemensam utgångspunkt för barnen för att arbeta med temat. 

Pedagogens uppgift vid högläsning blir enligt Granberg (1996) att uppmuntra barn till dialog 

och locka fram ett aktivt deltagande. Om pedagogen lyckas få med sig barnen in i bokens 

värld, fascineras barnen och blir lugnare, vilket medför en stillsammare miljö. I en studie av 

Pantaleo (2007) där flertalet sagor lästes för barn, fick barnen möjligheter att efter varje saga 

illustrera sina känslor, tankar och funderingar genom dialoger och samtal om boken inför sina 

kamrater. Det här påvisar ett socialt samspel barn emellan där sagan är i fokus. För att arbeta 

vidare med bokens innehåll och barnens tankar och funderingar fick barnen efter att ha 

berättat för varandra måla bilder. Barnen utvecklades på det sätt att de fick nya perspektiv 

från varandras upptäckter utifrån de sagor som berättats. Genom att arbeta på det här sättet 

med skönlitteratur öppnas dörrar för att öva det sociala samspelet och barnen ges möjlighet att 

utvecklas socialt. 

2.2 Förskolans verksamhet 

Granberg (1996) menar att det finns en mångfald sätt på vilket man kan arbeta med lässtunden 

i förskolan, men menar att den inte utnyttjas mer än till att ge en lugn stund eller få barnen att 

sova. Istället för att använda den mångfald av olika sätt som finns för lässtunden menar 

författaren att aktiviteten bli passiv istället för aktiv. Med aktiv lässtund menar författaren 

bland annat att pedagogerna kan använda sig av visuellt berättande, sagan kan bearbetas 

genom leken, upprepa sagan vid flera tillfällen samt låta barnen ha tillgång till böckerna för 

att de själv ska kunna läsa dem. Genom att använda lässtunden aktivt kan barn bearbeta 

upplevelser, utveckla språket och sagostunden får ett pedagogiskt värde. 
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2.2.1 Pedagogens uppdrag 

Användning av skönlitteratur inom den pedagogiska verksamheten finner många pedagoger 

relevant. Genom skönlitteratur kan barn i förskolan utveckla sin förmåga att själv berätta och 

fantisera fram berättelser. Pedagogerna kan ge förutsättningar för barnen att bearbeta sagan 

genom lek och utifrån sagan förstå både sig själv och världen runt omkring menar Pramling 

m.fl. (1993). För att uppnå de mål och riktlinjer som läroplanen, Lpfö98 (Skolverket, 2006) 

ger, skall barnen mötas av vuxna som ser barnens kompetens, kan ta tillvara på deras lust till 

lärande samt ha ett engagemang för både individen och gruppen för att utveckla samspelet. I 

ett lustfullt lärande är leken en väsentlig del. Genom lek utvecklas barns fantasi och känslor 

men även barnens erfarenheter vidgas. Utifrån att arbeta med tema kan lek användas på ett 

sätt som utvecklar barnens sociala samspel och bidrar till att barnen får mångfalden av sätt att 

uttrycka sig på (Skolverket, 2006). Pramling m.fl. (1993) har i citatet nedan tagit upp att 

pedagogen måste vara medveten om sina val och att en kombination av kunskapsutveckling 

och avkoppling är båda viktiga delar i pedagogens uppdrag inom förskolan.  

 

Slutligen vill vi dock påminna om sagans ursprung som en källa till både avkoppling och 

rekreation och som ett sätt att förmedla kunskap. Båda aspekterna är lika viktiga, men det är 

nödvändigt att man som pedagog blir medveten om att det inte räcker med att läsa upp en saga 

för att barn skall förstå denna (Pramling  m.fl. 1993,s.109). 

 

 

Barn utvecklas enligt Granberg (1996) med utgångspunkt från vilken kvalité den pedagogiska 

verksamheten har och grunden för barns utveckling menar hon sker på förskolans 

småbarnsavdelning. Vidare menar författaren att pedagogerna som är verksamma på 

småbarnsavdelningen ofta anser att högläsning är en viktig del inom verksamheten. Dock 

påpekas att pedagogerna bör reflektera över vad de gör och inte gör med barnen och varför de 

gör det, samt att man som pedagog bör fundera över högläsningens betydelse. Det här kan 

kopplas till läroplanen, Lpfö98 (Skolverket, 2006) som belyser att barnen på förskolan ska 

möta en miljö som utgår från vilka behov barn i olika åldrar har. I verksamheten ska både 

aktiviteter och vila vara centrala delar och barnens tid på förskolan ska vara utgångspunkten. 

Om pedagogerna inte har en planering med lässtunderna vilket Asplund Carlsson & Williams 

Graneld (1995) menar att förskolans pedagoger generellt inte har, medför det att lässtunderna 

blir vid spontana tillfällen och det i sin tur bidrar till oplanerade lässtunder och högläsningen 

används som något pedagogerna enbart gör då det blir en stund över. För att högläsning ska 

vara meningsfull för barnen menar Simonsson (2004) utifrån sin forskning att lässtunden bör 
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vara rutinmässigt planerad vilket innebär att lässtunden är dagligt återkommande och gärna 

vid samma tidpunkt. Även Weissenrieder (2008) betonar att regelbunden läsning är viktigt för 

barnen då det skapar trygghet för barn. Även detta är ett utav förskolans pedagogers uppdrag 

enligt förskolans styrdokument Lpfö98 (Skolverket, 2006) som betonar att pedagoger har ett 

uppdrag som ska utgöras av både lärdom, trygghet och vara nöjsam för barn. I en helhet ska 

alla uppdragen bilda en fullständighet och utifrån det bidra till en bra pedagogisk verksamhet.  

 

En positiv och aktiv pedagog har större möjlighet att nå ut till barnen än en pedagog som 

enbart läser utan engagemang enligt Granberg (1996) och Fast (2001). Pedagogen som läser 

högt för barn i förskolan blir barnens förebild när det gäller läsning. Genom att vara positivt 

inställd och engagerad bidrar det till att pedagogen ger förutsättningar för att barnen skapar ett 

större intresse för böcker och läsning som förhoppningsvis följer med barnen upp i åldrarna 

(Pankey, 2000, Asplund Carlsson & Williams Graneld, 1995 & Simonsson, 2004). Vidare 

nämner Asplund Carlsson & Williams Graneld (1995) vikten av ansvaret som vilar på 

pedagogen beträffande litteraturintresset hos barnen, de menar att för att vidmakthålla 

intresset krävs att pedagogen är aktiv i sitt arbete och genom litteraturen visar barnen nya 

möjligheter. De belyser samtidigt att de anser att det är viktigt att böckerna placeras på ett 

synligt och lättillgängligt ställe för barnen. I pedagogisk verksamhet är det enligt författarna 

viktigt att utgå ifrån barns behov, tema eller det som är aktuellt för barnen. En medveten 

pedagog väljer bok inte enbart för att skapa lunga stunder utan har en tanke om att boken kan 

ge något mer.  

 

Upright (2002) hävdar i sin studie att barn uppskattar högläsning men lyfter även vikten av att 

pedagogen variera med olika metoder för att förmedla berättelsen. Med det menar forskaren 

att barn och barngrupper är olika och därför bör metoderna varieras för att tillgodose de olika 

behoven. Exempel som nämns är metoder där pedagogen använder handdockor, video eller 

rollspel istället för att enbart läsa högt för barnen. Om pedagogen använder olika metoder i de 

olika grupperna utforskar och lär sig pedagogen vilken metod som lämpar sig bäst utifrån 

barnens behov. I det här sammanhanget framkommer genom Lindqvist (1996) ett bra exempel 

på hur pedagoger kan ta tillvara på arbetet med skönlitteratur i förskolan. Författaren menar 

att utifrån en bok kan pedagogen tillsammans med barnen bygga upp en lekvärld och barnen 

kan träda in i boken värld. Boken får ett mångfaldigt uttryckssätt och barnen bearbetar 

händelser och upplevelser från boken.  
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Rhedin (2001) illustrerar i sin avhandling om bilderboken att det sker en social interaktion 

mellan barnet, boken och den vuxne när högläsning sker. Det sker ett samspel mellan barn 

och vuxna vilket innebär att de tillsammans kan samtala kring boken. Vidare belyser 

forskaren sättet den vuxne läser på och hur det påverkar barnet. Genom tonfall och inlevelse 

kan berättaren förmedla bokens innehåll för barnet och om den vuxne kan avläsa de som 

lyssnar kan högläsningen anpassas efter gruppen och det lästa förstärks. Författaren menar 

också att barn idag möter berättelser i både böcker, tv och andra medier samt att barn genom 

att själv titta eller läsa i böckerna mellan tillfällena med högläsning, kan känna igen innehållet 

och utifrån det känna glädje och utveckla deras förmåga att leva sig in i berättelsen. Det finns 

även stöd för det här i Lpfö98 (Skolverket, 2006) där det betonas att empati och medkänsla 

för andra är betydelsefulla punkter och att barn får ta del av både sina egna och andras tankar 

kring livet, som kan utvecklas med hjälp av att barnet lever sig in i berättelsen.  

 

2.3 Utgångspunkter från ett sociokulturellt perspektiv 

I vår studie vill vi få en inblick i vilka tankar pedagoger har om högläsning och hur lässtunden 

kan användas för barns utveckling och lärande. Nedan beskrivs det sociokulturella 

perspektivet, tolkningar på Vygotskij och barns samspel samt den närmaste utvecklingszonen.   

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet påpekas att kunskaper är olika, kunskaper hos individen är 

beroende av tidigare erfarenheter och är beroende av individens kultur och uppväxtmiljö 

(Säljö, 2000). Exempel på det här är om ett barn växer upp på landet har barnet specifika 

kunskaper om till exempel djur medan ett barn som växer upp i en storstad har en helt annan 

uppfattning om samma sak. Säljö (2000) använder ordet artefakt för att beskriva verktyg och 

menar att om barnet har vetskap om hur artefakten ska användas sker en appropiering, vilket 

innebär att barnet tar till sig kunskapen till sin egen. Artefakter kan var medierande och med 

det menas att de förmedlar ett specifikt budskap till mottagaren. I vår studie kan vi relatera 

detta till barnboken eftersom barnboken fungerar som en artefakt. Ytterligare en artefakt är 

språket som ger möjligheten att delge erfarenheter med andra samt ta till sig och bevara 

information. Utan språket och möjligheten att skriva ner värdefull information och andras 

erfarenheter, hade information om vår omvärld och historia inte förts vidare. Vilket ger oss 

möjlighet att berika våra faktakunskaper och kunskaper om hur det var förr, vilket gör att vi 

kan använda kunskapen och utveckla samhället och artefakter för att underlätta och föra över 
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våra kunskaper. Ett exempel på det här är miniräknaren, där vi fört över tidigare kunskap och 

utvecklat en artefakt som underlättar för oss vid matematiska problem.   

2.3.2 Tolkningar av Vygotskij teorier och barns samspel 

Pantaleo (2007) tolkar Vygotskijs tankar kring språket och det sociala samspelet. I samspel 

med andra utvecklar barn sitt tänkande och genom att tillföra ny kunskap till gammal 

utvecklas en förståelse i olika sociala kontexter. Av samma uppfattning är Stensmo (2007)  

som påpekar det sociala samspelet och vikten av att finna gemensamma referensramar och en 

kontext där barn kan samspela utifrån gemensamma utgångspunkter. Även Säljö (2000) 

nämner kommunikation som artefakt för att ta till sig och förmedla kunskap. Vidare påpekar 

författaren att genom kommunikation och samspel utvecklas barn intellektuellt. Med det 

menas att barn lär av varandra och utan samspel med andra kan inte samma nivå uppnås i 

lärandeprocessen.  

2.3.3 Den närmaste utvecklingszonen 

Den närmaste utvecklingszonen, även kallad ”Zone of proximal development” vilket är ett 

uttryck som Vygotskij myntat. När barnet befinner sig i den närmaste utvecklingszonen är det 

i en lärandesituation där utveckling är möjlig. Vygotskij menar att pedagogens roll är att guida 

barnet i sin utveckling och att tillsammans med barnet föra barnet vidare. Om barnet inte får 

samspela med någon med mer kunskap inom ämnet, leder det till att barnet inte befinner sig i 

den närmaste utvecklingszonen och utveckling och lärande står still.  Det är i den närmaste 

utvecklingszonen som lärandet sker (Claesson, 2007, Stensmo, 2007 & Säljö 2000).  
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3. Metod 
Nedan presenteras val av metod och de förskolor som medverkat i den empiriska studien. Den 

här delen av studien innehåller urval, datainsamling, etiska överväganden och analys av 

datainsamlingen.  

3.1Urval 

De förskolor som medverkat i vår studie är tre förskolor belägna i en kommun i södra Skåne. 

Två utav de tre förskolorna ligger i en medelstor stad, men ligger i två olika delar av staden. 

Den tredje förskolan finns i en mindre ort i samma kommun. Den förskola vi valt att kalla 

Förskola 1 har varit verksam i 20 år och består av fyra avdelningar med 55 barn i åldern 1-5. 

På Förskola 1 finns det sju utbildade förskollärare av totalt elva arbetande på förskolan och 

två utav dem intervjuades. I vår studie benämner vi de här pedagogerna för Pedagog A, som 

varit verksam som utbildad pedagog i 1 år och Pedagog B som varit verksam som utbildad 

pedagog i tio år. Nästa förskola benämner vi Förskola 2 och pedagogerna för Pedagog C och 

Pedagog D. Pedagog C har varit utbildad förskollärare i 25 år och pedagog D i 30 år. Den här 

förskolan ligger i utkanten av staden och är en mindre förskola med två avdelningar med 30 

barn i åldern 1-5 och de båda avdelningarna arbetar mycket tillsammans. Förskolan har varit 

verksam i fyra år och det arbetar sex pedagoger i verksamheten varav fyra är utbildade 

förskollärare. Förskola 2 är inspirerad av Reggio Emilia. Den sista utav de tre förskolorna 

benämner vi som Förskola 3 och den här förskolan profilerar sig som en Uteförskola. 

Förskolan är belägen i centrum utav staden och har varit verksam i tre år. På förskolan finns 

det 19 barn i åldern 2-5 år där de arbetar avdelningslöst. Pedagogerna som är verksamma i 

förskolan är fyra till antalet och det är två som är utbildade förskollärare. De medverkande 

pedagogerna från den här förskolan benämns Pedagog E, utbildad och verksam i 17 år och 

Pedagog F som har varit verksam som utbildad pedagog i ett år.  

 

3.2 Datainsamling 

Vi valde i vår studie att göra en kvalitativ undersökning och en kvalitativ arbetsmetod. Valet 

av metod grundas på att vi i vår studie önskar ta reda på pedagogers tankar om högläsning och 

vad de har för syfte med lässtunden på förskolan. Genom den kvalitativa metoden finns 

möjlighet att gå på djupet istället för bredden i studien. Vi har valt att genomföra intervjuer 

med utbildade förskollärare samt att använda fältanteckningar i samband med och efter det att 

intervjuerna avslutats. Vi grundar vårt val på Denscombe (2000) och Patel & Davidsson 
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(2003) beskrivning om triangulering. Genom triangulering, där mer än en metod används i 

den empiriska undersökningen, får forskaren utifrån flera olika metoder ett mer omfattande 

underlag till studien. Denscombe (2000) & Bjurwill (2001) nämner även att olika metoder för 

datainsamling kan ge fler perspektiv och ger den kvalitativa studien mer trovärdighet.  

 

Denscombe (2000) och Patel & Davidsson (2003) tar upp vikten av att informera 

respondenterna i god tid om syftet bakom studien samt vikten av att upplysa om 

datainsamlingens användningsområde. Det här bör man göra för att respondenterna ska känna 

sig trygga inför intervjuerna och skapa en trygghet för att inte känna sig hämmade vid 

intervjuerna. Vi kontaktade de utvalda förskolorna två månader innan intervjutillfället för att 

berätta om vår studie och för att få medgivande om medverkan. Några veckor innan 

intervjuerna kontaktade vi förskolorna ytterligare en gång för att bekräfta medverkan och 

bestämma tid med respondenterna för intervjuerna. Denscombe (2000) påpekar även vikten 

av att tillsammans med respondenterna arrangera mötesplatsen och avsätta tid för 

intervjuerna. Tillsammans med respondenterna på de utvalda förskolorna bestämde vi att 

avsätta 30 minuter för varje intervju för att pedagogerna skulle känna tillfredställelse och inte 

stress inför intervjuerna.  

3.2.1 Intervjuer 

Den typen av intervjuer vi valt att använda är personliga semistrukturerade intervjuer (Bilaga 

1). Enligt Denscombe (2000) innebär det här att forskare och respondenter träffas enskilt, 

forskaren har förutbestämda frågor men vikten ligger på respondentens svar och frågorna är 

av sekundär betydelse. Dock påpekar författaren att intervjuaren är den som för intervjun 

framåt.   

 

Upplägget av intervjuerna grundar vi på Denscombes (2000) teorier om intervjuer där han 

påpekar att insamlingen av data blir beständig om ljudupptagning kombineras med 

fältanteckningar. Vi har därför valt att en utav oss genomför intervjuerna medan den andra 

ansvarar för tekniken och fältanteckningarna. Vidare belyser Denscombe (2000) forskarens 

uppgift att innan intervjuerna kontrollera att tekniska artefakter fungerar. Författaren påvisar 

att forskaren möjligen inte får genomföra intervjuerna ytterligare en gång då respondenterna 

kan neka till det här.  
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Vi har beslutat att inte använda video i samband med intervjuerna och det stödjer Denscombe 

(2000) som menar att respondenterna inte håller fokus på ämnet utan störs av videokameran. 

Utan videokamera finns det större möjlighet att respondenterna känner trygghet och ger mer 

tillförlitliga svar.  

 

Efter genomförda intervjuer transkriberade vi ljudinspelningarna vilket även Denscombe 

(2000) stödjer som menar att det är viktigt att forskaren ser transkribering som en 

betydelsefull del av arbetet med intervjuerna.  

3.2.2 Fältanteckningar 

I samband med intervjuerna valde vi att göra fältanteckningar för att komplettera 

ljudupptagningen. Tillexempel kan ansiktsuttryck och kroppsspråk utveckla respondenternas 

svar och ge infallsvinklar som ljudupptagningen inte kan förmedla. Det här finner vi stöd i 

genom Denscombe (2000), han nämner även att fältanteckningar kan genomföras i samband 

med eller efter intervjuerna för att forskaren ska erhålla en helhet av kontexten. Vi har därför 

bett respondenterna efter intervjuerna att visa oss runt på respektive förskola.  

3.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudprinciper kring etiskt övervägande har varit till grund i 

vår studie. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfyller vi genom att både ha informerat 

respondenterna muntligt och skriftligt (Bilaga 2) om syftet av vår studie. I vår studie har vi 

upplyst informanterna om att deltagandet är frivilligt och att informanterna kan avbryta sin 

medverkan om så önskas, vilket medför att vi motsvarar kravet för samtycke. I samband med 

information till informanterna framgår att alla namn kommer att ersättas utav nummer och 

bokstäver och konfidentialitetskravet uppnås. För att uppnå nyttjandekravets principer har vi 

även informerat informanterna om att materialet endast kommer att användas till vår studie 

och att materialet kommer att förstöras efter att examinator och opponent haft möjlighet att 

titta på materialet vid eventuell förfrågan.  

3.4 Analys av datainsamling 

Nedan beskriver vi validitet och generaliserbarhet av vår datainsamling. Metoden vi valt i vår 

kvalitativa studie är fältanteckningar och intervjuer. I samband med intervjuerna genomförde 

vi ljudupptagning och därefter transkriberade vi materialet, vilket vi hade till stort stöd i vår 
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bearbetning. Vi upplevde att pedagogerna inte blev störda av ljudupptagningen utan de ingav 

ett lugn och en öppenhet när intervjuerna genomfördes. 

 

3.4.1 Kritik granskning av valda metoder till datainsamling 

Validitet 

Enligt Kvale (1997) betyder validitet att intervjuerna gett tillförlitliga svar och att intervjuaren 

inte lett in informanterna med hjälp av ledande frågor. För att få en valid studie kan inte 

generalisering göras då det är få medverkande vilket hänger ihop med nedanstående begrepp. 

När våra intervjuer genomfördes försökte vi att ha öppna samtal med informanterna. Vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer vilket gör samtalet mer öppet och ställde varför- 

frågor för att inte leda in informanterna på de svar som inte var deras egna. Däremot medförde 

varför- frågorna att informanterna utvecklade sina svar.  

 

Generaliserbarhet 

Vi har valt att intervjua sex pedagoger och det medför att våra studier blir kvalitativa. Våra 

informanters svar i intervjuerna är specifika för de här pedagogerna och om vi valt att 

intervjua fler eller andra pedagoger hade vi kanske fått andra svar. Kvale (1997) menar att om 

forskaren genom att få in fler svar kan generalisering ske och det är större sannolikhet att 

studiens slutsatser ger en mer generell inblick inom ämnet.  
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4. Resultat och Analys  
I den här delen av studien presenteras resultat utifrån olika informanters perspektiv samt 

fältanteckningar. Avslutande på varje del presenteras en analys där tolkningar av intervjuer 

och fältanteckningar kopplas samman. I resultatdelen presenteras citat vilka vi har valt att 

bearbeta för det ska bli mer läsvänligt.  

4.1 Lässtunden 

Nedan redovisas resultat av intervjuerna gällande hur informanterna ser på lässtunden ur olika 

perspektiv. Resultaten redovisar pedagogernas syfte med lässtunden och hur de anser att barn 

utvecklas med hjälp av högläsning.  

4.1.1 Den planerade läsvilan  

Den planerade läsvilan förekommer på alla de förskolor vi besökt. Det finns dock skillnader 

mellan de olika förskolorna, barnens ålder är en styrande faktor för om de har läsvila som 

flera pedagoger nämner. Fyra utav informanterna är verksamma i barngrupper med äldre barn 

som inte är i behov av att sova efter maten. De har valt att ha en planerad läsvila efter maten 

för att ge de äldre barnen en lugn stund på dagen. Oplanerade lässtunder har benägenhet för 

att bli när barnen önskar och när tillfälle ges.  

 

Det vi först och främst har är efter middagen, läsvila kallar vi det. Barn som kommer tidigt läser 

vi ofta för på morgonkvisten och om de vill läsa mitt på dagen, men inte någon sådan planerad 

del utan det är planerat efter maten och sen är det när barnen vill. Pedagog F 

  

Det som är återkommande är som rutin att vi läser efter att vi har ätit mat, då läser vi ungefär en 

halvtimme. ... Man ska ha de lite lugnt och skönt efter maten och att de ska komma ner i varv. 

Pedagog C 

 

Alltid efter maten för de stora som inte sover middag och ibland har vi delat dem i grupper och 

då har vi dem i ålder. Men det är alltid planerat efter maten. Eftersom jag har haft de minsta som 

sover middag så har vi ofta läst på förmiddagen för dem för att de ska få någon form utav 

högläsning. Pedagog E 

 

De informanter som arbetar på småbarnsavdelningar påpekar att barnen sover efter maten och 

får därför planera lässtunder vid andra tillfällen under dagen. En av dem har valt att planera 

lässtunden på förmiddagen medan den andra inte har det vid fasta tider utan när det passar bra 

för gruppen, dock fick vi ett intryck av att det förekom minst varje dag.  

4.1.2 En stillsam miljö 

Samtliga informanter i vår studie betonar vikten av att barn behöver en lugn stund på dagen. 

För att samla alla barnen till en lugn stund med högläsning har samtliga förskolor soffor till 
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förfogande, vilket vi sett när vi observerat på förskolorna. På Förskola 1 observerades att 

pedagogerna hade tillgång till ett separat rum för böcker och läsning medan de andra två hade 

högläsningsstunderna i ett större rum som inte var avskilt. De menar att lässtunden är ett 

tillfälle för avkoppling och det medför att det blir en lugn och skön miljö för både barnen och 

pedagogerna. Spring och bus kan även vara en faktor som påverkar att pedagogerna väljer att 

läsa för barnen. Pedagog D nämner att det för barnen även är viktigt att bara sitta ner och 

slappna av och att lässtunden är ett tillfälle för det här för att barnen ska orka med hela dagen. 

Hon menar att barnen inte hela tiden måste vara i en lärandesituation utan att det är lika 

viktigt att barnen får ta det lugnt en stund på dagen. 

  

Det kan vara mycket spring och bus, så kanske man tar en grupp barn och sätter sig och läser för 

dem för att de ska lugna ner sig lite. Pedagog C 

 

Kunna sitta still och bara slappna av, de kanske inte ens lyssnar och det kan också vara skönt att 

bara vara. En tid för avkoppling och dämpa sig lite och det är jätteviktigt. Man ska inte bara 

kräva att de ska vara på G hela tiden utan barnen måste få slappna av. Pedagog D 

 

Vid läsvilan är att det ska vara en lugn stund och det blir oftast en bok men det kan även bli 

massagesaga … eller flanosaga… Pedagog A 

 

Några informanter påpekar att oftast blir det högläsning av böcker, men påpekar även att 

andra artefakter som till exempel cd-skivor, flanosagor eller en massagesaga kan även det 

bidra till ett lugn hos barnen. Det betonar vikten av en stunds avkoppling under dagen för att 

orka med, men de menar att boken inte är det enda alternativet utan att till exempel en 

massagesaga kan fungera minst lika bra.  

 

4.1.3 Barns utveckling 

Barnen utvecklar språket genom högläsning, vilket samtliga informanter nämnt. 

Informanterna går olika mycket på djupet vad gäller språket och barns utveckling i anslutning 

till lässtunden. Några nämner vikten av att barn lär sig nya ord och att ordförrådet utvecklas 

med hjälp av högläsning. Vidare lyfter informanterna att barn utvecklar läsförståelse och 

intresse för läsning och skrivning. 

 

Det är ordförståelse, läsförståelse som kommer sen, intresset för bokstäver, för lyssnandet, för 

berättandet det främjas ju jättemycket. Pedagog E 

 

De får mycket gratis, det här med läsinlärning och allt det som kommer sen längre framåt, när 

man läser mycket för dem. De lär sig känna igen, inte bokstäverna kanske, de lär sig dem också 

men de lär sig känna igen ordbilderna, ibland kan de veta vad där står för att de ser bokstäverna 

tillsammans . Pedagog C 
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En utav informanterna lägger stor vikt vid bokens innehåll och menar att det är bokens 

budskap som huvudsakligen gör att barn utvecklas. Hon betonar även att barn kan utvecklas 

på ett djupare plan om boken bearbetas. I samband med detta nämner en annan informant att 

de använder tecken som stöd när de läser för barnen och att barnen inte bara lär genom att 

höra sagan utan får en djupare förståelse då tecken som stöd är ett komplement till läsningen. 

Informanterna har många idéer och tankar om vad barn kan utveckla genom högläsning och 

även förståelsen för omvärlden och andra kulturer lyfts.  

 

Sen är det de andra kulturerna en del sagoböcker pratar om. Att vara från andra länder och barn 

från andra länder har med sig sagor hit. Vi har barn från andra länder och bara att hitta 

förståelsen vad som är gemensamt för oss och för dem i böckerna. Det är rätt många bitar och 

bara det att kunna tycka det är okej att läsa en saga fast man är fem år och göra något utav sagan.  

Eller en svårare bok där man får koncentrera sig på att lyssna lite mer, det är s stora aspekter, det 

är mycket det innebär . Pedagog E 

 

Det här påvisar bredden av vad barn utvecklar i samband med högläsningen. Många utav 

informanterna påpekar att det är väldigt mycket som barn utvecklar och de har svårt att lyfta 

allt eftersom möjligheterna enligt dem är mycket stor. Däremot är det nämnvärt för studien att 

några informanter nämner relationen mellan högläsning och den sociala samvaron. De 

påpekar att barnen får en gemensam upplevelse där känslor, empati och fantasivärldar kan bli 

utgångspunketer för vidare arbete på förskolan och genom det här menar några informanter att 

barn utvecklar de förmågorna. 

4.1.4 Analys 

Utifrån resultaten kan vi utläsa att pedagogerna menar att läsvilan är viktig för att barnen ska 

orka med hela dagen på förskolan. De är i behov av en lugn stund för att koppla av och bara 

vara. När pedagogen drar slutsatsen att läsvila endast innebär en lugn stund får vi en känsla av 

att man glömmer bort vad som sker i barnens huvud. Vad tänker barnen på, kanske tar dem in 

och bearbetar det som händer i boken även om de sitter helt tyst. Dock påpekar de att 

artefakter som tillexempel flanosaga även kan fungera som en lämplig aktivitet för en lugn 

stund på dagen. Även om de äldre barnen inte är i behov av att sova efter maten ser vi 

informanternas svar som att de menar att barnen ändå har behovet av den lugna miljön som 

uppstår vid läsningen. En fråga som kommer upp igen är hur vida det sker per automatik, 

kanske sitter ett barn och funderar för fullt över vad som kommer att ske i boken och inte alls 

kopplar av.  

 

Informanterna anser att högläsningen även är viktigt för språkutveckling då alla informanter 

nämnt det vid flertalet tillfällen.  Vi tolkar det som att pedagogerna under högläsningen 
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använder sig av dialog barn-barn och barn-vuxen för att utmana barnen i deras utveckling.  

Med hjälp av att föra en dialog med barnet kan pedagogen väcka nya tankar hos barnet och 

förklara för barnet samtidigt som barnet får möjlighet att uttrycka sig och förklara så att alla 

förstår. För att barn ska kunna utvecklas är de i behov av en vuxen som har mer kunskap än 

de själva. Det anser vi hänger ihop med barns språkutveckling för pedagogerna menar att med 

hjälp av att de läser för barnen och under läsningens gång till exempel stannar upp för ett 

samtal om ett specifikt ord bidrar till att barnens ordförståelse utvecklas.  För att handleda 

barnen i deras utveckling använder en pedagog artefakten stödtecken som stöd för att barnen 

ska kunna ta till sig bokens innehåll lättare. Med hjälp av samspelet som sker under 

högläsningen förmedlar pedagogen olika kunskaper till barnen som de approprierar, tar till sig 

kunskapen och gör det till sitt eget.  Det här medför att barnen ges möjligheter att utvecklas 

inom många olika områden, bland annat språket, empati, fantasi med mera. Ett exempel som 

tydligt visar på att det är många olika områden som barn ges möjlighet att utveckla med hjälp 

av högläsningen är som de beskriver att högläsning skapar en gemensam upplevelse där man 

utifrån bokens innehåll kan bearbeta det som sker, det kan vara allt från empati där man sätter 

sig in i hur bokens karaktärer upplever händelser till en fantasiberättelse där man lever sig in i 

en annan värld. 

4.2 Arbetssätt 

Förskolans arbetssätt presenteras och informanternas svar om hur de arbetar på förskolorna 

med högläsning och lässtunder framkommer nedan. Informanterna arbetar på förskolor med 

olika profiler vilket påverkar deras arbetssätt och deras tankar om användning av 

skönlitteratur. Vidare belyses informanternas arbete med tema och hur de använder böcker 

inom det här. Barnens intresse och olika tankar om lärandeteoriers inverkan på användningen 

av skönlitteratur avslutar den här delen.  

4.2.1 Profilens inverkan 

Förskolorna i vår studie skiljer sig från varandra på det vis att den ena förskolan har en så 

kallad Uteprofil, där pedagogerna är mycket utomhus med barnen och använder naturens 

resurser i deras arbete med barnen, medan de andra tre arbetar Reggio Emilia inspirerat. 

Pedagogerna beskiver det Reggio Emilia inspirerade arbetssättet och menar att de utgår från 

barnens intressen och ta tillvara på böcker som handlar om vad barnen är intresserade av.  De 

förskolor som är Reggio Emilia inspirerade tenderar att i större utsträckning använda sig av 

olika former av artefakter för att på olika sätt nå ut till barnen.  
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Eftersom vi jobbar Reggio är det mycket att det ska komma från intresset från barnen . Är 

barnen intresserade av myror läser vi mycket om myror … det är Reggio att barnen ska själv 

forska och själv undersöka och göra saker och komma fram till ett resultat och inte bara att man 

ger dem en massa fakta. Pedagog C 

 

Jag har tagit med en bok som heter Lille Pip, det är en liten kyckling som man hoppar, så ska 

man gå mellan bladen, det är en leksaga. Den tycker dem också är jätterolig i en vis ålder.  

Pedagog B 

 

Informanterna som däremot arbetar på förskolan med uteprofil lägger även tonvikt på 

berättande av sagorna utifrån böcker. De menar att med hjälp av artefakter som finns i vår 

natur eller saker de tar med sig ut i naturen kan det på ett kreativt sätt förmedla sagan till 

barnen.  

Vi har berättat lite när vi är ute i skogen eller att man tar med saker ut som gestaltar, man kanske 

inte har boken med, men istället har man tre grisar och så berättar man sagan om grisarna ändå. 

Eller så letar man upp pinnar i skogen så får de vara grisarna. Pedagog E 

 

Man kan fånga barnen mer genom att ta en bok som handlar om skogen och ta med boken ut i 

skogen och tar lässtunden där, då blir det mer verkligt. Pedagog F 

 

Det här visar även att informanterna har en tanke om att sätta bokens innehåll i dess rätta 

kontext. Att förmedla sagan för barnen på mer än ett sätt är något alla pedagogerna önskar 

enligt deras svar i intervjuerna. 

4.2.2 Uppstart av tema 

Olika former av temaarbete förekommer mer eller mindre på alla förskolor vi besökt. Några 

nämner att de använder böckerna som informationsbank för att få lämplig information till det 

specifika temat de arbetar kring. Medan några andra istället använder boken som 

utgångspunkt för sitt tema och arbetar sen med och kring den på olika vis.  

 

Vi har mycket böcker när vi har olika teman och vad vi nu pratar om. Då lånar man de böcker 

som rör det här, man utgår lite från dem också. Pedagog C 

 

Nej, när det är planerad läsning har vi styrt så att vi läser Luddeböckerna och Totteböckerna, det 

har blivit styrt i och med att vi har haft tema nu denna höst. Vi har köpt in en Tottegubbe och en 

Luddedocka, sen har de varit med på varje samling med sina respektive böcker. Pedagog B 

 

I min grupp har vi haft Bockarna Bruse i ett sagotema för att vi har ett gemensamt sagotema i 

huset. Då har vi läst olika versioner av Bockarna Bruse, vi har sjungit sången, de har fått konkret 

material, de har fått berätta den för varandra, och där har vi märket att de var intresserade av 

trollet. Då jobbade vi vidare med trollet i Bockarna Bruse och tittade lite på hur man är när man 

är arg, hur det känns och hur ser vi ut när vi är arga. Pedagog A 

 

Temaarbeta kan med andra ord vara väldigt olika och att arbeta med tema kan innebära att 

pedagogerna och barnen tillsammans sjunger sånger, använder handdockor eller samtalar om 

böckerna. Men alla informanterna nämner tema på något vis där böcker har en framträdande 
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roll. På Förskola 1 där Pedagog A och Pedagog B arbetar observerades en utställning av 

temaarbetet vilket de även nämnt i intervjuerna. Vi såg barnens egenkonstruerade skolådor 

med Bockarna Bruse och kollage uppsatta på väggarna där bilder fanns med som bland annat 

visade en film de skapat. Utställning var under uppbyggnad och de berättade att mer material 

skulle upp som till exempel Trollet i struten.  

 

4.2.3 Att utgå från barnen 

Alla informanterna uppger att de någon gång eller ofta arbetar med tema. De nämner att det är 

barnen som avgör vilka böcker som läses på förskolan. Det är även så att många av 

pedagogerna nämner att de använder konkreta material och att de arbetar vidare med böckerna 

utifrån barnens intresse. De olika förskolorna arbetar på olika sätt, men det som är viktigast 

för pedagogerna tenderar att vara att utgå från barnen. Några arbetar med handdockor medan 

någon annan sjunger sånger.  

 
Och då hade alla barnen med sig en egen bok som de själv valde ut, som vi läste och pratade lite 

om. Pedagog C 

 

Vi har gått utifrån barnens intresse. Nu detta året valde vi  Ludde och Totte för att hitta något till 

dem små barnen Pedagog B 

 

Nu är några av våra äldre väldigt intresserade av Mamma Mu så den boken har vi läst. Pedagog 

B 

 

Vi märkte intresse av att de var intresserade av trollet. Då jobbade vi vidare med trollet i 

Bockarna Bruse och tittade lite på hur, hur är man när man är arg… också gjorde vi sånger, vi 

sjöng Ållebolle, det är en sång om ett troll som bor på ett berg. Också gjorde vi Trollet i 

struten… Pedagog A 

 

Våra barn har fastnat för grävmaskiner och sånt som gör avtryck och då har man ju, och då får 

man in dem böckerna och de orden man lär sig. Pedagog D 

 

Och sen är det vad barnen pratar om. Där är en kiss och bajs bok och är barnen jättemycket kiss 

och bajs så varför inte ta en sådan och läsa för att de tycker att det är kul . Pedagog F 

 

Böckerna som pedagogerna väljer är de böcker och de intressen som barnen har. Det framgår 

inte av informanternas svar på frågorna att det är någon skillnad på hur pedagoger som arbetar 

med de små barnen och pedagoger som arbetar med de äldre barnen skiljer sig åt och vilka 

tankar de har om valet av böcker, utan det viktiga för informanterna är att utgå från barnen. 

Pedagogerna på Förskola 3 nämner att valet av bok för lässtunden utgår från barnens val av 

böcker. Barnen får välja varsin bok som pedagogens sedan lägger i en hög i mitten av 

samlingen. Därefter blundar pedagogen och drar en utav böckerna och den boken blir den bok 

som läses.  
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4.2.4 Lärandeteorier – ”Man tar ju godbitarna” 

Informanterna har olika uppfattningar om vad lärandeteorier är och deras svar skiljer sig något 

åt. Utifrån svaren får vi en uppfattning av att det är det sociokulturella perspektivet som tar 

överhand.  

 

Stora delen i den dagliga verksamheten är att fånga barnen där de är och utgå från barnen och 

det är mycket Vygotskij och att se dem i samspel med varandra Pedagog F 

 

Det är Vygotskij, sen har man Piaget där också som jag läste när jag gick på lärarutbildningen, 

man har dem i sig. Fröbel och alla dem här… Vi har Montessori material, man tar godbitarna 

och det man känner sig säker med. Och vi ger och tar av varandra så man lär sig hela tiden och 

ju mer man läser vill man lära. Pedagog D 

 

Så inflytandet där har de rätt så stor del över, för kommer jag bara och tar en bok och läser … då 

är de inte så intresserade av det, då kan jag lika bra sitta och titta i en vägg.  Pedagog F 

 

Det finns dock även inslag av konstruktivism och variationsteorin.   

 

Det här med att vi jobbade med de olika sagorna var mycket variationsteori på olika sätt och hur 

man kan göra det. Också gjorde vi om det, funkar det här bättre och nu anammade dem det 

jättemycket eller man upptäckte att det här sättet inte var det optimala. Nu får vi göra det fler 

gånger och se om det hjälper eller så får vi göra på ett annat sätt. Men det sociokulturella är ändå 

det som är huvudteorin om man säger.   Pedagog E 

 

 

Det är Reggio att barnen ska själv forska och själv undersöka och att göra saker och komma 

fram till ett resultat och inte bara att man ger dem en massa fakta utan de ska själv undersöka det 

de är intresserade av så att säga. Pedagog C 

 

Variationsteorin beskrivs av pedagog E för att hon enligt oss beskriver learning study, som är 

en del i variationsteorin och innebär att man utgår från ett lärandeobjekt och efter avslutad 

aktivitet utvärdera och gör om till nästa tillfälle för att presentera lärandeobjektet för barnen 

på bästa sätt.  Pedagog C nämner däremot att barnen ska utforska och undersöka vilket är en 

del av konstruktivismen.  Konstruktivistiskt perspektiv innebär att individen står i fokus och 

att barnet själv ska finna drivkraften till att vilja lära och på egen hand utforska och undersöka 

för att på det viset utvecklas, dock finns alltid en pedagog till hands om hjälp och handledning 

behövs.  

4.2.5 Analys 

Profilens inverkan är inte lika framträdande när det gäller deras arbeten kring och med 

skönlitteratur. De olikheter som vi såg var att pedagogerna på Reggio Emilia förskolorna 

använde sig utav olika artefakter för att förmedla sagorna medan uteförskolan gärna gick ut i 
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naturen och använde artefakter som finns i naturen som hjälpmedel. Det här visar samtidigt att 

de är lika för alla, alla använder någon form av artefakt mer eller mindre under högläsningen. 

När pedagogerna använder olika artefakter för att nå ut till barnen för det med sig att de anser 

att det är viktigt att planera lässtunderna och att de i sitt arbete vill att pedagogiken i förskolan 

är lika viktig för små barn som för barn i skolan. Genom att pedagogerna har tankar om 

planerad verksamhet medför det att pedagogerna använder tid till planering och att de tar sig 

tid att använda planeringstiden för läsvilan lika mycket som för tillexempel planering utav 

matematik för förskolebarnen.   Miljön är av betydelse och på de olika förskolorna är det 

miljön för högläsning som skiljer sig åt och inte pedagogernas tankar om sitt arbete med 

skönlitteratur. Vidare kan vi tyda informanternas svar och komma fram till att det är barnen 

som är i centrum och att det är läroplanen som har större inverkan på arbetssättet än profilens. 

Profilens inverkan på pedagogernas tankar och syfte om lässtunden på förskolan hade kanske 

varit annorlunda om de blivit erbjudna någon utbildning med inriktning på högläsning och hur 

de utifrån sin profil kan arbeta med lässtunderna, skönlitteratur och artefakter. Att läroplanen 

blir framträdande beror antagligen på att det är förskolans styrdokument som talar om för 

pedagogerna vilka strävansmål och riktlinjer som de skall arbeta utifrån och att läroplanen är 

framtagen för att uppnå värdefull pedagogisk planering vilket utvecklar barnen i deras 

lärandeprocess på förskolan. Läroplanen blir en gemensam plattform för pedagogerna på 

förskolan medan profilering på olika förskolor kan se väldigt olika ut då olika förskolor ofta 

är inspirerade av någon profil och använder de bitar av till exempel Regio Emilia profilens 

arbetssätt.     

 

Det sociokulturella perspektivet tar överhand utifrån informanternas svar. Vilket vi tolkar till 

att pedagogen utgår från ett situerat lärande då det är barnens intresse i fokus och man utgår 

från här och nu. Alla informanterna nämner olika böcker som de använder för att barnen har 

visat intresse för tillexempel böcker om grävmaskiner, kiss och bajs bok och andra böcker 

som barnen visat intresse för. Det medför att böcker som tar upp saker som barnen är 

intresserade av är väldigt viktiga och om förskolorna inte har många böcker eller tillgång till 

ett bibliotek med mångfald av böcker för barn, kan det medföra konsekvenser som till 

exempel att barnen endast får tillgång till de böcker som finns på förskolan och att det blir 

samma böcker som barnen får höra vid lässtunderna. Därför är det viktigt att pedagogerna på 

förskolan har tillgång till böcker och att de har kännedom om de positiva effekter som läsning 

och skönlitteratur kan ge barn. Det är lika viktigt att inte bara pedagoger i förskolan får 

informationen om läsningens betydelse för barns utveckling och lärande utan att även andra 
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får ta del av informationen så att tillexempel biblioteken i byar och städer får finnas kvar och 

inte läggs ner. Pedagogerna beskriver också att när de arbetar med tema frambringar det 

samspel mellan barnen och pedagogerna. Vi tolkar det på det här sättet för att pedagogerna 

informerat om hur de arbetat med tema och att det sker i en social kontext, det vill säga att 

barnen tillexempel individuellt tillverkar något utifrån temat, men att det görs i grupp och att 

de har ett gemensamt mål, och barnen kan då prata med varandra samtidigt som de skapar. 

När barnen samspelar med varandra medför det att de kan få andra infallsvinklar på hur de 

andra barnen tolkat något eller upptäcka hur de kan skapa utifrån att titta på de andra.  Även 

om pedagogerna har det sociokulturella perspektivet som bas speglas andra teorier och några 

pedagoger nämner konstruktivismen och variationsteorin.  Bland annat nämns att barnen 

själva ska utforska och undersöka, vilket är konstruktivistiskt synsätt. Det konstruktivistiska 

tänkandet med barn som utforskar och upptäcker nämner en utav de pedagoger som arbetar på 

Förskola 2 som är Reggio Emilia inspirerad. Det vi vet om förskolor som är inspirerade av 

Reggio Emilia är att de tror på det kompetenta barnet och, som det framgår av informanternas 

svar, att de tror på att barnen lär sig genom att utforska och experimentera själv. I en 

verksamhet där pedagogerna använder det här arbetssättet menar pedagogerna på att barnet 

har en inre kraft eller förmåga att vilja lära sig nya saker och utgångspunkten blir ofta det 

barnen är intresserade av. Vi menar då att barn och pedagoger tillsammans utforskar saker och 

ting då pedagogen inte har möjlighet att ha kunskap om allt som barnen är intresserade av. 

Däremot tycker vi att det verkar vara ett arbetssätt där både barn och vuxna stimuleras i 

vardagen och att pedagogen kan hjälpa barnen i sökandet efter kunskap om det som 

intresserar barnen. Informanterna nämner inte några specifika kurser som de medverkat på, 

men utifrån svaren vi fått visar att informanterna har ett intresse för olika lärandeteorier och 

de olika sätt som olika teorier påverkar barns utveckling och lärande. Två utav informanterna 

avslutade sin lärarutbildning för cirka ett år sedan och det märks väl att de har kunskaper om 

olika lärandeteorier och hur de kan arbeta utifrån de olika teorierna. Pedagog E nämner 

variationsteorin och att de utifrån den teoretiska utgångspunkten utvärderat och utvecklat 

arbetet efter varje gång de genomfört något, för att på bästa sätt presentera lärandeobjektet för 

barnen. Pedagog E avslutade sin utbildning för 17 år sedan, men har Pedagog F till kollega 

och möjligheten att de diskuterat olika teorier verkar stor då de båda verkar ha ett 

helhetsgrepp om vad olika teorier står för. Vi ser det som positivt att pedagoger med olika 

erfarenheter delger varandra information och kunskaper då det enligt oss bidrar till att 

verksamheten utvecklas och inte står still. När olika kunskaper blir tillvaratagna utvecklas 

pedagogerna och för verksamheten blir det ett bra arbetsklimat då pedagogerna arbetar 
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tillsammans och inte mot olika mål. Det blir en stimulans för pedagogerna när de kan 

utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater och precis som barnen, genom socialt 

samspel, utvecklas pedagogerna när de samspelar med varandra. 

 

Ett problem gällande arbetssättet kan vara att en del barn har svårt att fokusera längre stunder. 

Det menar vi bidrar till att pedagogerna måste anpassa tiden och få barnen delaktiga i 

högläsningsstunderna. 

4.3 Förskolans verksamhet 

Följande rubriker avser redovisa resultaten av förskolans verksamhet och hur skönlitteratur 

synliggörs på förskolan. Informanterna nämner vilka möjligheter biblioteket ger för förskolan 

och bredden av skönlitteratur. Informanternas svar angående var böckerna finns på förskolan 

redovisas och tillgängligheten av böckerna för barnen.  

4.3.1 Bibliotekets hjälpande hand  

De förskolor där intervjuerna genomförts på, är förskolor som alla går till biblioteket för att 

låna böcker. Informanterna nämner att det är allt från pekböcker till böcker som pedagogerna 

väljer till pågående tema samt böcker som barnen väljer som de lånar med tillbaka till 

förskolorna.  

 
Mycket vanliga sagoböcker men även en del faktaböcker, vi går till biblioteket och de stora 

barnen går på sagostund regelbundet. Även vi små går med ibland och lånar lite böcker. 

Pedagog E 

 

 

Pekböcker och högre upp och det är det som biblioteket erbjuder och sen har man egna böcker 

med sig också, man har ett helt bibliotek med böcker hemma som man vet går hem, som fångar 

barnen. Pedagog D 

 

 

En utav informanterna påpekar att förskolans pengar inte räcker till och att de lånar böcker på 

biblioteket.  

 

Vi lånar mest på biblioteket, vi har några som vi har fått, men böcker är dyra och pengarna 

räcker inte till - vi lånar mycket på biblioteket . Pedagog C 

 

 

Några utav informanterna nämner att när de går till biblioteket får barnen höra en saga även 

där och det är inte bara på förskolan barnen får högläsning .   
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Knyttet är en dam som kommer och läser för barnen men hon vill att de ska ha fyllt tre år, men 

det är jätteuppskattat, då är de på biblioteket en gång om månaden ungefär. Äldre barnen går 

alltid dit oftast. Pedagog B 

 

 Vi observerade att på Förskola 2 noteras att det på anslagstavlan står: Imorgon onsdag 

kommer vår egen ”Sagofarbror” från bibblan. Han berättar mysiga sagor för oss! Samma 

förskola har bilder uppsatta på väggarna där kan vi se att de varit på biblioteket och sett pjäsen 

Vilda bebin som utspelar sig på en bok. 

4.3.2 Skönlitteraturens bredd 

Enligt svaren informanterna gett är det en stor bredd på vilka böcker pedagogerna läser för 

barnen på förskolan. Det är allt från pekböcker till kapitelböcker och anledningen till valet av 

böcker beror på barngrupperna och vad pedagogerna anser behöver bearbetas med barnen.  

 

Vi har läst Alfons, vi blandar, vi lånar olika från biblioteket… lite pekböcker för dem minsta och 

mycket djurböcker… Pedagog B 

 

Ett tag hade vi mycket riddare och de är rätt så hårda de böckerna så det är inte bara snälla 

böcker man läser, men det är på barnens nivå. Pedagog F 

 

Väldigt blandat, vi har moderna, vi har dem äldre, klassiska sagor, fakta böcker, det är blandat. 

Pedagog A 

 

Några utav informanterna nämner bland annat kapitelböcker, men av olika orsaker. Det 

framgår att det är barnens mognad och intresse som är utgångspunkt för om pedagogerna läser 

kapitel böcker eller inte för barnen. Det är även en hel del faktaböcker och böcker som tar upp 

speciella saker som läses på förskolorna. Informanterna nämner att det kan vara för att de är 

till grund inför ett tema men även för att det är barnens intresse som styr. 

 
Det är mycket, bilderböcker är det mycket och sen dom största barnen har vi börjat lite med att 

läsa, eller vi har gjort det ganska länge, läst lite mer kapitelböcker utan bilder, så att de får hitta 

sina egna bilder inom sig så att säga. Pedagog C 

 

 

Det är inga kapitelböcker som vi har börjat läsa, för det är för avancerat. Pedagog F 

 

Mycket vanliga sagoböcker och även en del faktaböcker, vi går till biblioteket och dem stora 

barnen går på sagostund regelbundet och även vi andra små går med ibland och lånar lite böcker. 

De brukar välja några böcker var, ibland väljer dem fakta böcker ibland väljer dem sagoböcker 

men inte kapitelböcker direkt än. Pedagog E 

 

 

Det har varit mycket, när jag jobbade med dem större så var det jämlikheten som vi tänkte på 

mycket med prinsessfesten och den här du vet att man hittar lite böcker som var att man bytte 

könsroller, genus. Pedagog C 
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4.3.3 Väggen. lådan och dasset 

Att det finns en mångfald av skönlitteratur på förskolorna framgår ur informanternas svar på 

föregående frågor om skönlitteratur och vilka böcker som läses på förskolorna. Nästan lika 

många olika sätt presenteras och förvaras böckerna på. De flesta har böckerna antingen i en 

bokhylla eller på hyllor på väggarna. Det är många böcker barnen själv kan nå och har 

tillgång till, men det finns även böcker som förvaras utom räckhåll för barnen. En utav 

informanterna nämner att de har dasslitteratur och att barnen har en korg på toaletten med 

böcker.  

 

Här utanför vid soffan är två hyllor där dem hämtar själv och även där inne har vi böckerna på 

två olika ställen. Vi har ingen hylla där inne, men det ligger en gammal skohylla så om man har 

hämtat böcker kan man lägga dem där så det är inte så att de måste tillbaka hit igen för den 

hyllan är. Pedagog E 

 

Hyllor, några i en låda som vi har på bordet så att de själv kan ta. Lille pip får dem inte ha själv 

för den är jag lite rädd om så den inte går i sönder… Pedagog B 

 

Ja vi har små hyllor som man kan hitta böckerna i och sen har vi dasslitteratur (skrattar) i en 

liten korg då som sitter på toan, på pottan och så man kan sitta där i lugn och ro.  Sen vet dem att 

vi har böcker insatta om de ska hitta vårflora… faktaböcker.  Pedagog D 

 

 

Utifrån fältanteckningar stärks det pedagogerna nämnt i ovanstående citat. De har alla böcker 

på de specifika ställen de nämnt, men antalet böcker är lågt. På Förskola 1 och Förskola 2 ser 

vi att stora delar av deras böcker är insatta i rum som barnen inte har tillgång till.  

4.3.5 Analys 

Vi anser att utifrån de svar vi fått har biblioteket stor betydelse för att förskolorna ska kunna 

arbeta med skönlitteratur. Biblioteket tillhandahåller de böcker pedagoger och barn på 

förskolorna önskar då kvantiteten av böcker på förskolorna är låg. Utifrån svaren från 

informanterna tolkar vi att biblioteket och dess personal har stor betydelse eftersom de kan 

hjälpa till på grund av sin breda kunskap om skönlitteratur. Skönlitteraturens bredd blir väl 

synlig utifrån informanternas svar, det kan vara allt från pekböcker till kapitelböcker. Det är 

barngruppens mognad och intresse som styr valet. Genrerna på böckerna har inte lika stor 

betydelse utan det är innehållet som avgör, vi kan tydligt se att pedagogerna väljer alltifrån 

klassiska sagor till faktaböcker.  Informanterna är alla intresserade av att arbeta med 

skönlitteratur, men vi tycker att det på Förskola 2 finns kreativa lösningar för att stimulera 

barnens intresse för böcker. De har dasslitteratur vilket vi finner väldigt kreativt utav 

pedagogerna. Det visar hur man på ett enkelt sätt kan ge barnen möjlighet till att titta och läsa 

i böcker. Pedagogerna visar även för barnen att det är viktigt att vara rädd om böcker genom 
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att ha böcker i rum som barnen inte har tillgång till, men som barnen kan få titta i när de 

önskar. Placeringarna av böckerna är ungefär de samma, bortsätt från dasslitteraturen, det vill 

säga att det finns bokhyllor, lådor eller hyllor på väggarna med böcker som barnen själv kan 

titta i. Det visar att det finns en önskan om att ha böcker tillgängliga för barnen, men att 

antalet böcker är litet anser vi är synd då barnen behöver tillgången och mångfalden av böcker 

för att få möjligheten att utvecklas inom olika områden som böcker tar upp. Om det är 

pengarna som inte räcker till för att köpa fler böcker, finns det kanske möjlighet att göra en 

insamling av begagnade böcker till barnen på förskolorna, för att fylla bokhyllorna med 

inspirerande böcker som stimulerar barnen i deras utveckling och lärande.  

4.4 Pedagogens ansvar 

Nedan redogörs för resultat av svar som informanterna gett om deras ansvar i förskolan 

verksamhet. Läroplanen och dess relation till pedagogernas ansvar redovisas och 

informanternas ansvar att föra kunskap om högläsning vidare till barnens föräldrar.  

4.4.1 Perspektiv på Förskolans styrdokument 

Informanterna har kunskap om vad som står i läroplanen och det finns en viss tendens att de 

arbetar mer aktivt med det som belyses i läroplanen när de arbetar med ett tema. Läroplanen 

tar enligt informanterna upp många olika områden som barn behöver utveckla under sin tid på 

förskolan, men det framgår att de ser språket och språkutveckling som en stor del utav 

läroplanens mål och riktlinjer. 

 

 

Men högläsning ja det blir genom den man får med språket … jag kan inte säga exakt vilka mål, 

men vi jobbar mycket med det, nu har vi ännu mer när vi haft temat . Då har vi verkligen gått in 

och sett vad vi har. Vad vi knyter an till för mål och vad har läroplanen för mål om det, men då 

är det den gamla. Högläsningen blir inte skapa men det är så vi har jobbat med vårt tema. Det är 

mycket språket. Kunna uttrycka sina tankar, intresset för skriftspråket och de målen som pekar 

på det, men jag kan inte säga att det står speciellt högläsning, men det kanske jag har missat men 

det är bara mer allmänt språk. Pedagog A 

 

Det finns det, det stå i läroplanen att vi ska läsa för barnen och det här med språket, att ge dem 

ett bra språk också. Det finns i nästan alla delar av läroplanen är det med kan man säga, för 

språket ingår överallt. Och läsa är en del av det. Pedagog C 

 

 

Vidare nämner några av informanterna att många mål från läroplanen uppnås naturligt i 

förskolans verksamhet. De menar att böcker tar upp väldigt olika ämnen och det gör att 

pedagogerna kan arbeta med många olika områden och använda sig av olika metoder som 

bland annat bild, musik, drama, samtal och lek med mera. 
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Normer och värden, hur man är mot varandra och hur man inte ska vara mot varandra det 

kommer in i böckerna för många böcker speglar vardagen medan vissa speglar fantasivärlden. 

Men man kan ändå få in hur man är och inte är mot varandra och man kan få idéer genom 

böckerna som man kan jobba vidare med. Både inom matte och språk och nu teknik som 

kommer. Mulle meck han är bra på att bygga och konstruera och vill barnen bygga vidare, så är 

det klart man kan göra det, det är mycket som barnen styr, det ska de ju få göra. Och språket 

utvecklas hela tiden genom böckerna, det är bara så. Pedagog F 

 

 

Endast en utav informanterna nämner att läroplanen är viktig på det sätt att den finns, för att 

skapa en gemensam utgångspunkt för förskolans verksamhet. Utan läroplanen menar hon att 

det pedagogiska arbetet hade minskat.  

 

 

Ja jag tycker det är bra, även om man säger att det är en naturlig del utav förskolans vardag är 

det kanske så att den här naturliga delen blir lite mindre om den inte står med i läroplanen. Så 

jag tycker det är bra att den är med, för man märker ändå att du behöver kunna lyssna det är 

ingen förmåga man har automatiskt du måste bygga upp den förmågan också. Jag tycker den är 

viktigt, den är viktig för samhället sen också att kunna lyssna, det handlar inte bara om att kunna 

lyssna på en saga. Pedagog E 

 

 

Hon tar även upp att högläsning ger barnen bra förutsättningar inför vuxenlivet i samhället 

och att det inte bara handlar om att barnen ska lyssna på en bok, utan även öva sin förmåga att 

lyssna då hon menar att det är viktigt att barn kan göra det här. Barn utvecklar en förmåga att 

samspela med andra och det är en viktig förmåga för barnens framtida roll i samhället, där de 

både i skolan, arbetslivet och samhällets andra platser där barnet kommer att ingå i som 

vuxen. 

 

4.4.2 Pedagogerna kan inte styra men ge möjligheter 

Några utav informanterna nämner att det finns mycket som konkurrerar med böcker och 

läsning i dagens samhälle. De påpekar att deras ansvar som pedagoger är läsa att för barnen då 

de menar att en hel del inte får det i hemmet.  

 

Idag är det mycket tv och data hemma, vi hör här ibland att ohh har ni läst, ja det kan man göra 

hemma också, jaha, ja gå och låna böcker på biblioteket, nej men barnen har inte ro till att sitta 

det är bättre att starta en film - var tar böckerna vägen då? och då är det viktigt att vi jobbar med 

böckerna här så att inte bara tv och data tar över helt i hemmet . Men det är inget vi kan styra, 

men vi kan ge barnen det.  Pedagog F 

Jag tycker det är jätteviktigt och mitt ansvar är också att ta fram det på föräldramötena, man ser 

vilka barn som inte får det så man kan ändå läsa av barnen, har dem hört högläsning hemma 

eller inte, om dem är vana. Så det är viktigt att vi erbjuder det även för föräldrarna vikten av det, 

av högläsning hur viktigt det är och pusha dem föräldrarna som inte tänker på det för det är det 

de handlar om, alla vill väl men det är inte alla som tänker på det… Pedagog D 

 

Informanterna menar att de inte kan styra föräldrarna att läsa för deras barn, men att de genom 

att läsa för barnen på förskolan kan ge barnen det.  
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4.4.3 Analys  

 

Läroplanen har stor betydelse för informanternas arbete i förskolan och vi kan tyda av deras 

svar att de har läroplanen i tankarna men inte specifika meningar utan ett helhetsperspektiv. 

Vidare kan vi tolka att pedagogerna önskar använda läroplanen mer än vad de gör. De 

påpekar själv att de använder läroplanen mer aktivt när de arbetar med tema.  Dock anser vi 

att svaret som Pedagog F ger, där hon berättar om hur man kan ta upp normer och värden och 

hur man ska vara mot varandra, visar att hon arbetar med läroplanen utifrån böckers innehåll 

mer än vad hon själv kanske tänker på.  Hon beskriver också att med hjälp av böckerna kan 

man finna inspiration att gå vidare med i arbetet på förskolan om barnen har intresse för det. 

Det här menar vi visar på att läroplanen är omedvetet med under alla pedagogers arbete på 

förskolorna och att det bara mer aktivt belyses under temaarbeten.  

 

Vi får intrycket att pedagogerna anser att högläsning tenderar att försvinna i hemmen och att 

datorer och tv tar över. Pedagogerna tenderar att se det här som att de blir tvungna att ha mer 

högläsning för barnen på förskolan och att ansvaret ökar då det istället för föräldrarna blir 

pedagogerna som får ta ansvaret för detta. Vi upplever dock inte att informanterna anser att 

det är negativt för högläsning på förskolan, utan att de menar att det är negativt för de barn 

som inte får högläsning hemma då informanterna har kännedom om vilka positiva effekter 

högläsning medför för barnen. Pedagog D påpekar att hon känner ett ansvar för att en del får 

högläsning i hemmet medan andra inte får det och väljer att informera om högläsningens 

betydelse för barns utveckling och lärande för föräldrar vid föräldramöten. Pedagog F nämner 

också högläsningens betydelse i hemmet och det kan avläsas att hon delger föräldrarna 

information om när det läst på förskolan. Hon berättar även för föräldrarna att de kan läsa för 

sina barn hemma, men i svaret informanten ger framkommer inte att hon diskuterar med 

föräldrarna varför de bör läsa för sina barn även hemma. Möjligheten och viljan att försöka 

inspirera föräldrarna att läsa för sina barn finns även vid korta situationer, som tillexempel när 

föräldrarna hämtar sina barn på förskolan, diskuterar pedagogerna det här med föräldrarna. 

Det visar att pedagogerna ser värdet i att läsa för barn och önskan att förmedla det till barnens 

föräldrar blir synligt. 

  



 39 

5. Diskussion 
I den här delen av studien har vi valt att dela in diskussionen i en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Först kommer metoddelen och sedan kommer resultatdelen där tidigare 

forskning ställs i relation till resultat och vävs samman i förhållande till vår frågeställning.  

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på vad utbildade förskollärare hade för tankar och syfte med 

lässtunden i förskolan. Vi valde den kvalitativa forskningsmetoden eftersom vi önskade få 

mer ingående svar jämfört med den kvantitativa metoden där antalet svar är mer intressant. 

Undersökningen har gett de svar vi behövt för att kunna besvara frågeställningarna. 

Informanternas svar har varit givande eftersom informanterna varit positivt inställda till 

studien och visat ett engagemang genom att i intervjuerna ge ett djup i sina svar och vi anser 

att genom intervjuerna och fältanteckningarna har vi fått en ökad kunskap om hur 

informanterna ser på högläsning och lässtundens syfte i förskolan. Valet att använda 

intervjuer och fältanteckningar anser vi har varit bra val av metoder för att få svar på 

frågeställningen då vi önskade få fram informanternas tankar om lässtundens syfte i förskolan. 

Genom att komplettera med observationer kunde vi få en inblick i hur det såg ut på 

förskolorna, var de hade sina böcker, hur många böcker de hade och vi fick även tillgång till 

ytterligare information som bidrog till en förståelse för hur pedagogerna på förskolorna 

arbetade med skönlitteratur. Vi valde två olika metoder för att få mer än ett perspektiv och ett 

bättre underlag. Denscombe (2000) och Patel & Davissson (2003) benämner triangulering och 

utifrån det finner vi stöd för vårt val av att använda två metoder. Dock anser vi att om vi valt 

att använda oss av fler eller andra metoder, till exempel observationer eller intervjuer med 

barnen, kunde studien blivit mer omfattande men för att få svar på våra forskningsfrågor 

räckte det med de metoder vi valt. Vi ser det här som en möjlighet att gå vidare med forskning 

inom det här området och utvidga studien.  

 

Det skulle vara intressant med fortsatta studier om lässtunden på förskolan med andra 

infallsvinklar. Något vi hade tyckt varit intressant är: jämförelse mellan vad pedagoger på 

småbarnsavdelningar och pedagoger på avdelningar med äldre barn har för tankar och syfte 

med lässtunden, genomföra intervjuer med barnen för att tolka skillnader mellan hur 

pedagoger och barn uppfattar arbetet med skönlitteratur eller observera och intervjua några 

utvalda barn för att se den eventuella utveckling som sker utifrån högläsning.  
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5.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer vi att utgå från våra frågeställningar: Vilka tankar och vilket 

syfte har pedagoger i förskolan med lässtunden? Hur relaterar pedagogerna högläsning i 

förskolan till det pedagogiska ansvaret som Lpfö98 belyser? och med kopplingar till 

litteraturen och intervjuerna besvara de här. Eftersom vi valt att redovisa resultaten under 

följande rubriker: Lässtunden, Arbetssätt, Förskolans verksamhet och Pedagogens ansvar, 

väljer vi även i den här delen att använda oss utav de här rubrikerna för att få en enhetlig 

struktur.  

5.2.1 Lässtunden 

Det framkommer att pedagogerna anser att barn har behov av att få en lugn stund på dagen. 

Varje dag har pedagogerna på förskolorna planerat in högläsning efter maten för att tillgodose 

det här behovet hos barnen. Vi hade liksom Granberg (1996) och Asplund Carlsson & 

Williams Graneld (1995) en föreställning om att det finns en mångfald av sätt att utnyttja 

lässtunden på och att pedagoger enligt författarna tar till högläsning då det blir en stund över 

eller enbart för att barnen ska vila. Barnen på förskolan behöver en stunds vila för att orka 

med dagen precis som pedagogerna nämner. Det kan däremot bli en risk att högläsningens 

positiva effekter tenderar att försvinna om pedagogerna enbart använder läsning i syfte att 

barnen ska vila. Istället för att använda böcker och högläsning kan pedagogerna tillexempel 

sätta på avslappningsmusik eller slappna av med massage. Även om pedagogerna lägger 

fokus på lugna stunder med högläsning framkommer det ändå att de ibland använder böcker 

och skönlitteratur vid andra tillfällen för att stimulera barns utveckling och lärande. 

Pedagogerna i vår studie har bland annat nämnt att de har planer om att använda sig utav 

bearbetning i samband med skönlitteratur i barnens lärprocess. Det finns många möjligheter 

att bearbeta skönlitteratur, ett exempel kan vara att barnen får dramatisera sagan, samtala om 

vad som händer i boken och diskutera olika ords betydelse samt måla bilder utifrån bokens 

innehåll. Vi finner stöd för att lässtunden kan utnyttjas både för vila och för aktivitet i 

Förskolans styrdokumnet (Lpfö98, 2006) som belyser att pedagogen ska skapa en miljö för 

barnen där lärdom och trygghet är centrala delar men även att aktivitet och vila är något 

pedagogerna ska ha i tankarna och reglera utifrån tiden barnen är på förskolan.  

 

 Weissenrieder (2008) belyser att det är viktigt för barnen att ha högläsningen som daglig 

rutin och att det skapar trygghet för barnen. Struktur och rutiner i vardagen skapar trygghet 

för barnen. Vi delar tidigare forskare och informanters uppfattning men funderar över i vilken 
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utsträckning den planerade läsvilan är planerad. Med det här menar vi att när informanterna 

nämner att de använder tillexempel dialoger i samband med högläsning för att utmana barnen 

i deras utveckling, kan vi tydligare se tendenser till planering i deras arbete på förskolan än 

när de läser högt för barnen under läsvilan. Exempel på planering där pedagogerna arbetar för 

att barnen ska utvecklas nämner pedagogerna på Förskola 1. Det kommer tydligt fram när 

pedagogerna berättar om sitt temaarbete med Bockarna Bruse och Ludde och Totte och hur de 

tillsammans med barnen sjöng sången, använde dockor och använde konkreta material för att 

bearbeta boken. Däremot kan vi se tendenser till att pedagogerna har planering, men inte 

syfte, vid tillfällena med läsvila i jämförelse med andra planerade högläsningstillfällen. På 

Förskola 3 kan vi se att pedagogerna utgår från barnen då de låter barnen välja bok inför 

högläsningen. Informanterna tycker det är viktigt att utgå från barnens intresse, vilket även 

betonas i Lpfö98 (2006) där det belyses att förskolans pedagoger ska utgå från barns behov 

och intressen. Det är viktigt att barnen får vara med och bestämma men samtidigt har 

pedagogerna i förskolan ansvar och ibland måste pedagogerna styra och ta beslut för att 

uppfylla andra mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan. Pedagogerna på 

Förskola 3 har inte någon inverkan på valet av bok vid de tillfällen då de har läsvila eftersom 

barnen hämtar böckerna och pedagogerna blundar och väljer en utav de böcker som barnen 

plockat fram. Pedagogernas syfte är att skapa en lugn stund och vid de här tillfällena blir det 

omöjligt för pedagogerna att ha planering med läsvilan och ge barnen en lugn stund eftersom 

barnen själv väljer böcker. Med det här menar vi att vi funderar över om det inte borde vara 

pedagogerna som väljer böcker ibland då vi menar att böckerna till läsvilan bör vara böcker 

som inger ett lugn. Om barnen får välja böcker kan böckerna innehålla allt från spänning till 

våld vilket kan bidra till att barnen blir väldigt aktiva och läsvilan inte blir avkopplande och 

lugnande för barnen. Vi menar som Granberg (1996) att pedagogerna måste vara medvetna 

om vilket syfte de har med högläsningen och att de måste kunna tala för sina val.  

 

5.2.2 Arbetssätt 

Utifrån frågorna informanterna besvarat angående arbetssättet på förskolorna anser vi att vi 

fått en tydlig bild av vilka tankar och vilket syfte de anser att högläsning har. Informanternas 

idéer är lika då de nämner olika artefakter att använda i samband med högläsning. 

Informanterna använder artefakter för att förmedla bokens innehåll på olika sätt och det här är 

en likhet med Uprights (2002) beskrivning av att pedagogerna för att nå ut till barnen kan 

använda olika metoder. Vi har i vår studie upptäckt att det finns många olika sätt att nå ut till 
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barnen men precis som informanterna nämner anser vi att det är viktigt att det är barnens 

intresse och att barnen är i centrum som är det viktiga eftersom det är deras utveckling och 

lärande som ska fokuseras i arbetet på förskolan. Samtidigt håller vi med Granberg (1996) och 

Pankey (2000) när de hävdar att barnen ska vara aktiva under lässtunden och för att barnen 

ska vara aktiva kopplar vi det till informanternas svar att använda artefakter. Vi menar att om 

informanterna använder sig av olika artefakter kan de skapa möjligheter för lässtunder som är 

både intresseväckande för barnen och som kan göra barnen aktiva i lässtunden. När 

pedagogerna använder artefakter vid högläsning väcks barnens intresse för att barnen då kan 

fokusera på artefakten samtidigt som de lyssnar på sagan. Fokus för barnen blir då inte att 

leka med något och möjligheten för att barnen blir mer fokuserade och kan ta till sig det 

pedagogen har som syfte blir större.  Våra tankar utvecklas av Pankey (2000) och Fast (2001) 

som menar att om lässtunden görs aktiv och attraktiv medför det att barnen utvecklar språket, 

tillexempel ordförrådet, då barnen blir mer intresserade av lässtunden när pedagogerna arbetar 

på det här sättet. Det här belyser även Öhman (2007) då hon menar att barn med litet 

ordförråd lättare tar till sig ord genom att pedagoger kan använda artefakter för att tydliggöra. 

Det här kan knyttas till Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen som Claesson 

(2007), Stensmo (2007) och Säljö (2000) beskriver. Med det här menar vi att pedagogen 

genom att använda artefakter använder sin kunskap för att handleda barnen till förståelse och 

guidar barnen i deras utveckling av tillexempel ordförrådet.  Något som vi ser som 

utvecklande för barnen är att pedagogerna använder artefakter men även att de nämner 

mångfalden av sätt att arbeta vidare på utifrån böckerna när de arbetar med tema. 

Informanterna har med sina teman använt sig av flera olika metoder som till exempel drama, 

men dock nämner de inte att lek varit en av dem för att bearbeta boken varit ett alternativ de 

använt. Lindqvist (1996) nämner lekens betydelse för bearbetning av händelser och 

upplevelser utifrån böckerna som lästs. Hon menar att barn och pedagoger tillsammans kan 

bygga upp en fantasivärld där barnen kan träda in och leva sig in i berättelsen. Det här tycker 

vi är ett bra komplement till de metoder informanterna använder och vi tror att genom leken 

kan barnen och informanterna utvecklas ytterligare.  

 

5.2.3 Förskolans verksamhet 

Något som informanterna lyfter flera gånger är att biblioteket har stor betydelse för arbetet 

med skönlitteratur och högläsning på förskolan. De använder biblioteket som en resurs där de 

inte bara lånar böcker utan även tar tillvara på mångfalden av tjänster biblioteket erbjuder. I 
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vår studie har vi uppmärksammat att pedagogerna ofta går till biblioteket med barngruppen 

men även att bibliotekarier kommer till förskolorna och läser för barnen. Det här ser vi som 

positivt, att biblioteket finns, och att pedagogerna använder det då det öppnar dörrar för dem. 

Vidare menar vi att det kan hjälpa pedagogerna eftersom det framkommer att pengarna inte 

alltid räcker till och att istället för att köpa in böcker kan pedagogerna använda pengarna till 

annat material. Vi tror dock att det finns risker med det som kan medföra negativa effekter, 

om pedagogerna inte utnyttjar biblioteket och lånar böcker. Det kan medföra att det inte finns 

särskilt många böcker på förskolorna och att barn som inte har tillgång till böcker hemma inte 

heller har tillgång till böcker på förskolan. Det blir även negativt för de barn som tycker om 

att titta i och läsa böcker, om tillgången till böcker inte finns på förskolan. Det har genom vår 

studie visat sig att det inte finns mycket böcker på förskolorna. Vad skulle hända om 

biblioteket inte fanns längre eller möjligheten att låna böcker plötsligt skulle kosta pengar? 

Blir förskolorna utan böcker då eftersom det på förskolorna inte verkar vara prioriterat att 

använda pengarna till böcker? Eller är det bara så att pedagogerna väljer att använda pengarna 

till annat eftersom de har tillgång till böcker via biblioteket? Det är många och intressanta 

tankar som väcks utifrån det, men det verkar ändå som att pedagogerna på de förskolor vi 

besökt har ett stort intresse för böcker och skönlitteratur. Några informanter nämner att de tar 

med egna böcker till förskolorna och det anser vi visar ett större intresse för skönlitteratur och 

att informanterna anser att det är viktigt med böcker och högläsning för barnen i jämförelse 

med övriga pedagoger. Det här blir även synligt genom placeringen av böckerna då det på de 

olika förskolorna är väldigt stora skillnader på hur många böcker det finns tillgängligt för 

barnen och antalet platser där böckerna finns. En utav förskolorna är mer märkbar än de andra 

då de har många böcker lättplacerade för barnen bland annat på dasset och i hyllor på barnens 

nivå inne på avdelningarna. Det här anser även Asplund Carlsson & Williams Graneld (1995) 

är viktigt för de belyser vikten av hur böckernas placering enligt dem bör vara lättillgänglig 

och synlig för barnen.  

 

Bibliotekets betydelse för högläsningen är av stor vikt när det gäller valet av böcker. Även 

Asplund Carlsson & Williams Graneld (1995) och Dominikovic´m.fl. (2006) poängterar och 

menar att det är viktigt att pedagogerna tänker på vilken bok de väljer utifrån deras syfte med 

lässtunden. I vår studie kan vi koppla det här till att pedagogerna nämner bredden på böcker 

de använder på förskolan. Det är allt från pekböcker till kapitelböcker som används och det är 

helt beroende på barnens intresse och vilket syfte pedagogerna har med att läsa böckerna. 

Utifrån de litteraturstudier vi gjort kan vi koppla valet av böcker till Asplund Carlsson & 
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Williams Graneld (1995) som betonar bokens funktion och menar med detta att barnlitteratur 

kan ge många utvecklingsmöjligheter för barn samt ge barnen en underhållande stund vilket 

även det är viktigt eftersom det medför glädje hos barnen. Utifrån de skönlitterära böcker vi 

studerat kan vi liksom Pankey (2000) få en inblick i hur böcker kan utveckla barn. Forskaren 

nämner bland annat att barn genom högläsning kan utveckla allt från språket till självkänsla, 

empati och inlevelseförmåga. Ett exempel kan vara om pedagogerna läser Djungelboken för 

barnen. Då kan barnen utveckla både inlevelseförmågan och uppleva en spännande stund 

utifrån högläsningen (a.a.). Informanterna delger oss information om vilken sorts böcker de 

använder och vad de gjort utifrån böckerna, men vi anser inte att de preciserar det specifika 

syftet utifrån en speciell bok, utan nämner istället vad skönlitteratur i allmänhet kan ge där de 

berör samma punkter som Pankey nämner.  

 

5.2.4 Pedagogens ansvar 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2006) och Pramling m.fl. (1993) belyser vikten av att barn 

i förskolan ska mötas av vuxna som ser det kompetenta barnet och att pedagogens ansvar är 

att ha ett engagemang för barnen och gruppen. Pedagogerna ska även enlig läroplanen ta till 

vara på barnens lust i deras lärande. Det bli klart och tydligt att informanterna i vår studie 

anser att läroplanen är av stor vikt i deras dagliga arbete på förskolan och i deras arbete med 

skönlitteratur och högläsning. Vilket kanske inte är lika tydligt på andra förskolor då 

läroplanen för förskolan har strävansmål och inte uppnåendemål som läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 har. Under perioder 

med temaarbeten menar informanterna att de arbetar mer aktivt med mål och syfte från 

läroplanen. Det här ser vi positivt på och anser att pedagogerna tar sitt pedagogiska uppdrag 

på allvar och att de använder läroplanen som ett levande dokument i verksamheten.  

 

Pankey (2000), Isbell m.fl. (2004), Dominkovic´(2006), Fast (2001) och Simonsson (2004) 

nämner alla att lässtunden bör vara återkommande och vid flertalet tillfällen för att utveckla 

barnen på olika sätt och att skapa en trygghet för barnen. Vi kopplar det här till pedagogers 

ansvar och informanternas svar gör att vi anser att de uppfyller det genom att de varje dag 

efter maten läser högt för barnen. Pedagogens ansvar är även att vara en förebild för barnen 

enligt Pankey (2000), Asplund Carlsson & Williams Graneld (1995) samt Simonsson (2004). 

De tar även upp att en positiv och engagerad pedagog som läser för barnen skapar ett större 

intresse för böcker och läsning i barngruppen. I vår studie anser vi att informanterna är 
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positivt inställda till högläsning och att de anser att det ger barnen mycket genom att läsa högt 

för dem. Vidare menar informanterna att högläsning i hemmet inte är lika vanligt som förr 

och att det är deras ansvar att ge barnen tillgången till högläsning på förskolan. I motsats till 

att ha tankar om att andra medier gör att högläsningen i hemmen är på väg bort, kan vi koppla 

in att Rhedin (2001) ser andra medier som ett komplement för att förmedla berättelser på olika 

sätt. Vi upplever att informanterna i vår studie inte ser det på samma sätt utan att de anser att 

medier i stället gör att högläsningen försvinner mer och mer. Vi anser att högläsningen är 

viktig och kan ge barnen mycket och på ett sätt som inte andra medier kan. Socialt samspel 

mellan vuxna och barn, kommunikationen där boken blir den gemensamma utgångspunkten 

och bokens struktur är några exempel på vad högläsning kan ge. Vi tror dock att en öppenhet 

för att använda både högläsning och andra medier är en förutsättning för att följa med i 

samhällets utveckling och tillgodose mångfalden av behov dagens barn har.  
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6. Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att få en inblick i pedagogers inställning till lässtundens möjligheter 

som ett pedagogiskt redskap för lärande i förskolan samt vilka tankar de hade om hur man kan 

använda skönlitteratur på ett aktivt och pedagogiskt sätt för att stimulera barns utveckling och 

lärande.  I vår studie genomförde vi kvalitativa intervjuer med sex pedagoger på tre olika 

förskolor. Efter intervjuerna visade pedagogerna oss runt på förskolorna och vi förde 

fältanteckningar vilket medförde att vi anser att vi fick en djupare förståelse för vilka tankar 

och syfte pedagogerna hade om lässtunden på förskolan.  

 

I vår litteraturgenomgång har vi lyft fram högläsningens betydelse för barns utveckling och 

lärande inom bland annat språk, empati, fantasi, självkänsla och socialt samspel. I samband 

med det här har vi även studerat pedagogens uppdrag utifrån högläsning. Vår teoretiska 

bakgrund grundar vi på det sociokulturella perspektivet vilket även beskrivs i 

litteraturgenomgången.   

 

Vi kan utifrån studiens resultat konstatera att pedagogerna anser att högläsning och 

skönlitteratur har en given plats på förskolan och att de har många tankar och idéer om hur det 

går att arbeta med och utifrån böcker. Pedagogerna menar att det går att använda många olika 

arbetssätt för att främja barns utveckling och lärande. Bland annat visar resultaten på att de 

arbetar med tema, sjunger sånger, har dialoger med barnen utifrån böckernas innehåll och att 

konkreta material har en central plats på förskolan. Det framkommer också att högläsning 

tenderar att användas i stor utsträckning för läsvila och att pedagogerna använder läsning för 

att skapa en lugn stund på dagen för barnen.  
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Bilaga 1 
 

Följande frågor har varit till stöd i de intervjuer/öppna samtal som genomförts med 

informanterna. 

 

Lässtunden/ högläsning i förskolan 
1. Vid vilka tillfällen läser du/ni för barnen här på förskolan? 

2. Vilket syfte anser du/ni att lässtunden/högläsning har? 

 

Arbetssätt 
1. Är förskolan inspirerad av ett särskilt arbetssätt/inriktning? 

2. På vilket sätt arbetar du/ni med bilderböcker?  

3. Vilka tankar har du om att arbeta med bilderböcker? 

 

Bilderbokens roll i förskolan 
1. Vilka böcker läser ni för barnen? 

2. Finns det favoritböcker som ni läser oftare för barnen? 

3. Var hittar man förskolans böcker? 

4. Hur väljer ni vilken bok som ska läsas? Finns det orsaker som styr valet av bok? 

Läroplanen 
1. Vad har du för tankar om läroplanen och lässtunden/högläsning? 

Övriga kommentarer, tankar och funderingar som du/ni vill tillföra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 
 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen av lärarutbildningen vid Högskolan i 

Kristianstad. Vi skriver nu vårt examensarbete som avslutande del av terminen och önskar 

intervjua pedagoger i förskolan för att uppnå vårt syfte med arbetet.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på verksamma pedagogers tankar om lässtunden i 

förskolan. Intervjuerna kommer att genomföras i ett avskilt rum för att få en lugn miljö och 

frågorna som kommer att ställas är relaterade till syftet med studien.  Vi kommer i 

intervjuerna både att anteckna och med hjälp av mp3 göra ljudupptagning. Det här gör vi för 

att kunna bearbeta insamlad data på bästa sätt.  När transkriberingen och studien är avklarad 

kommer materialet att förstöras. Ditt namn och arbetsplats kommer inte att nämnas 

överhuvudtaget i arbetet, utan det som kommer att framgå är att intervjuerna ägt rum på en 

förskola i södra Sverige. 

Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och om du önskar avsluta intervjun kan du göra det när 

som helst utan att orsak behöver anges och det följer inga konsekvenser utav ett sådant beslut.  

Vi vill avslutningsvis nämna att vi tagit del av och använder oss av Vetenskapsrådets etiska 

övervägande vad gäller forskning inom humanistiska – samhällsvetenskaplig forskning 

(www.codex.vr.se) . 

Uppstår frågor besvarar vi dem gärna! 

Tack för Er medverkan! 

 

Vänligen  

Terese Backheim & Camilla Karlsson 

Mailadress: 
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