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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att se hur läsglädje skapas i förskolorna och 
skolorna idag. I vår undersökning ingår sju verksamheter, varav tre 
förskolor och tre skolor i södra Skåne. Den sjunde verksamheten är 
Öjaby förskola som ligger i Växjö. Metoden som vi framför allt har 
använt oss av är observationer på dessa verksamheter. Vi har även gjort 
intervjuer med 16 barn och lämnat ut enkäter till sex pedagoger. 
Resultatet har visat att pedagogens viktigaste ansvar för att skapa 
läsglädje hos barnen är att se och möta varje barn. Att tillsammans med 
barnet hitta meningsfull läsning och att tillsammans skapa en 
inspirerande läsmiljö. 
 
Ämnesord: Läsglädje, pedagogens roll, läsmiljö, läsinlärning, lästillfällen 
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1 Inledning 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på lärarutbildningen i Kristianstad. Vi läser 

inriktningarna Lek, utveckling och lärande respektive Språk och skapande. I vårt framtida 

läraryrke kommer vi att inrikta oss mot åldrarna 0-9 år. Vi vill börja vårt arbete med en dikt 

av Jonas Gardell som vi tycker sammanfattar vår grundtanke i detta arbete på ett bra sätt: 

 

När jag var liten kunde jag trolla. 

Jag kunde göra underverk, läka sår och gå på vatten, 

färdas genom tid och rum. 

Jag hade makt att förvandla världen eller skapa en ny. 

När jag var liten kunde jag trolla, 

det var innan de lärde mig att jag inte kunde. 

Jonas Gardell 

 

Höstterminen 2003 hade vi en föreläsning med Elisabeth Radeklev om lästema, då väcktes 

vår ide om att skriva ett arbete om läsglädje. Tankar väcktes om hur vi skapar läsglädje i 

förskolan och skolan idag. Boken Läsning av Frank Smith (2000) har varit en stor 

inspirationskälla. I denna bok skriver han väldigt konkret och inspirerande om hur vi bör 

tänka och agera som pedagoger för att skapa läsglädje. Det som vi tycker är intressant med 

läsglädje är att det inte finns något färdigt recept på vad man ska göra för att skapa det. I Lpo 

94 står det att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 

(Utbildningsdepartementet, 1994) Detta anser vi att vi gör genom att ge barnen läsglädje. 

 

Läsning och läsinlärning, som är en stor del av läsglädjen, är något som alla har olika 

erfarenheter av. Detta kom vi ganska snabbt fram till då vi började diskutera just läsglädje. 

Det är ett ämne som vi båda är intresserade av och som vi har två helt olika minnen av. En av 

oss har en bakgrund fylld med inspiration och läsglädje och en har ett minne av höga krav och 

prestationsångest. Detta gör oss ännu mer inspirerade till att ge oss ut i verksamheterna och se 

hur läsglädjen skapas idag.  
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1.1 Syfte 

Det är viktigt att varje barns utveckling i läsinlärning och läsning ska kännas meningsfull och 

väcka nyfikenhet. För att nå detta måste läraren leda barnen till att känna läsglädje. Vi vill i 

detta arbete se hur pedagogerna skapar läsglädje i förskolan och skolan idag. Syftet är att ge 

oss inspiration och vägledning till hur man kan skapa läsglädje för barnen i vår framtida roll 

som pedagog. 

 

1.2 Disposition 

I inledningen lyfts fram vad som ligger till grund för vår arbete om läsglädje och vilket syfte 

vi har med vårt arbete. I teoridelen presenteras vad tidigare forskning säger om hur läsglädje 

kan skapas i förskolan och skolan. I den empiriska delen presenteras vår problemprecisering 

och här följer sedan vår metod och vårt resultat. I diskussionsdelen kopplar vi samman 

teoridelen och resultaten med våra egna reflektioner och slutsatser. Hela arbetet avslutar vi 

med en sammanfattning där det ges en kort överblick över hela arbetet. 

2 Teoridel 

Vi har valt att dela in vår teoridel under fyra olika rubriker. Detta för att du på ett enkelt sätt 

ska få en överblick över vad den tidiga forskningen säger. Under rubriken Läsningens historia 

får vi en bild över hur synen på läsningen har förändrats genom åren. Därefter följer 

rubrikerna Läsinlärningen, Läsmiljön, Pedagogens betydelse och Läsglädje.  

 

2.1 Läsningens historia 

Vi vill börja med att lyfta fram vad Svensson (1998) säger om läsningens historia för att visa 

på vilken syn man har haft på läsning i samhället och i skolan från 1600-talet och framåt.  

 

På 1600-talet var läskunnighet inget ovanligt i Sverige, detta tack vare kyrkan som tyckte att 

det var viktigt att folket kunde läsa bibeln. Även läroböckerna, såsom ABC-böcker m.m. hade 

religiösa kopplingar. I början var det kyrkans uppgift att lära barnen att läsa. Då de tyckte att 

det var slöseri med deras tid bestämdes det att ansvaret istället låg på föräldrarna. Kyrkan 

släppte dock inte kontrollen för det. Istället gjordes det husförhör där läskunskaperna testades 

och hade inte föräldrarna skött läsinlärningen så fick de böta. För att kunna delta vid kyrkliga 

höjdpunkter i livet såsom konfirmation, giftermål med mera, krävdes det av kyrkan att folket 

kunde läsa (Svensson, 1998). 
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1842 infördes skolplikten och när barnen började skolan skulle de vara läskunnig. Detta 

ställde höga krav på föräldrarna i och med att det var deras ansvar. Kraven blev för stora och 

1858 infördes småskolan och då överfördes uppgiften med läsinlärningen på den. Det som var 

viktigt med läsinlärningen var att Guds ord inte förvrängdes. Därför var det viktigt att barnen 

läste bokstavstroget och under lång tid användes denna metod. I början av 1800-talet kom 

Cadmus med ordbildsmetoden som på denna tid kritiserades starkt. Det ansågs att det fanns 

en stor risk att folket gjorde egna tolkningar av Guds ord då inlärningen fokuserades på 

innehållet i texten och inte på bokstavsljuden. Ordbildsmetoden, eller helordsmetoden, lever 

kvar än idag genom Ragnhild Söderbergh med flera. Förespråkarna för metoden menar att om 

barnen lär sig läsa genom hela ord och meningar från början blir läsningen rolig och 

meningsfull (Svensson, 1998). 

 

Ljudningsmetoden kom till Sverige under mitten av 1800-talet. Ljudningsmetoden kallas även 

för syntetisk metod som innebär att man lär sig från delarna till helheten. Helordsmetoden 

däremot kallas för analytisk metod vilket betyder att man lär sig från helheten till delarna. 

Sedan slutet på 1800-talet har dessa två metoder ställts mot varandra och livligt diskuterats 

utifrån vilken som är den bästa. Men Svensson menar att detta är fel då dessa två metoder 

istället för att användas enskilt borde komplettera varandra beroende på situation och elev 

(Svensson, 1998).  

 

2.2 Läsinlärning 

För att kunna undersöka hur man skapar läsglädje måste vi veta hur barn lär sig läsa. Vad 

säger författarna om läsinlärningen, finns det en metod som är den rätta för att ge barnen 

läsglädje? I Lpo94 kan vi läsa: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 

och tankar i tal och skrift” (Utbildningsdepartementet 1994 s 5).  

 

Amborn och Hanssons (2002) största fråga är ”varför ska man läsa?” Det är den första frågan 

vi som pedagoger måste ställa oss. När vi har svarat på denna fråga blir svaren på frågorna 

vad vi ska läsa och hur vi ska lära oss läsa, lättare att hitta (Amborn och Hansson, 2002).  

 

För att gå djupare in på läsinlärningen och hur vi lär oss läsa, tänker vi genast på vilken metod 

och arbetssätt vi ska använda oss av. I dag finns 10 000 tals studier om hur man ska lära barn 

läsa. Smith menar att alla metoder är bra men för att veta vilken metod man ska använda 
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måste man först möta barnet och se situationen. Man kan aldrig i förväg bestämma sig för 

vilken metod man ska använda sig av i läsundervisningen. Om man är ansvarig för 

läsundervisningen krävs det att man har kunskap om läsning och kunskap om barnen. Det är 

först då som man kan börja fundera på hur man ska gå tillväga. Kontentan av detta är att 

lärarna inte bara behöver lära sig vad de ska göra utan även vad de bör veta (Smith, 2000). 

 
 Det enda sättet att läsa är att göra det på betydelsenivån, och det enda sättet att  

 lära sig läsa är att göra det på denna nivå. Tyvärr förväntas elever ofta att läsa saker  

 som inte är meningsfulla för dem (sedan kan de vara hur meningsfulla som helst för  

 läraren). Dessutom förväntas barn ofta lära sig läsa utifrån material som inte är  

 meningsfulla för dem. En del av dem som utformar undervisningsmaterial gör till 

 och med en dygd av det faktum att deras produkter är meningslösa, eftersom det 

 hindrar barnen från att ”gissa”, vilket anses vara en försyndelse. Men det enda som 

 nonsens skapar och kan skapa är tunnelseende och ett igenproppat korttidsminne. 

 (Smith, 2000, sidan  55) 

 

Denna betydelsenivå som Smith (2000) pratar om är något vi kan styrka med en annan 

författare som tar upp en hel del om hur barn lär. Barn lär sig genom att utgå från det kända 

till det okända. Varje gång vi lär oss något nytt baserar vi det på våra tidigare erfarenheter. 

(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999) När det gäller barnets skriftliga språkutveckling 

framhåller Amborn & Hansson (2002) att det börjar mycket tidigare än vi tror. Barn ska läsa 

innan de börjar lära sig läsa. Förskolan har en oerhört stor betydelse för barnets framtida 

läsning. Det man lär sig i de tidiga åldrarna är ovärderlig. (Amborn & Hansson, 2002) Även 

Söderberg (1992) tar upp detta och påstår till och med att barnet kan lära sig läsa redan i 1 1/2 

års ålder. Barnen kan själva lära sig läsa nästan lika tidigt som de lär sig tala. Författaren talar 

om en icke skolmässig väg att erövra skriftspråket. Det handlar om att erövra det skrivna 

språket i samspel med andra och i en miljö där barnet får chansen till ett eget prövande, 

problemlösande och övande. (Söderberg, 1992) 

 

Öjaby förskola i Växjö är en förskola som arbetar mycket utifrån Söderbergs tankar. 

Pedagogerna här har tillsammans skrivit en bok om skriv- och läsglädje. I början av boken 

skriver de ”Glöm noga hur du själv lärt dig läsa” (Öjaby förskola, 2004, s.7). Öjaby förskolas 

grundtanke är att barnet tänker själv. Varje barn har en lustfylld vilja att lära sig mer. Den 

vuxne ska inte undervisa utan istället lita på att barnet själv kan. Den vuxne ska vara en 

naturlig förebild i sitt eget läsande i vardagen. Hur barnen tänker när de löser läskoden kan vi 
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inte säkert veta, men att de gör det, det vet vi! Varje enskilt barn tar sin egen speciella väg. 

Man ska alltid lyssna och uppmuntra, aldrig föregripa och korrigera. Som pedagog måste man 

visa att man tror på barnet, att pedagogen tror på att barnet kan och ser den kompetens det har. 

(Öjaby förskola, 2004) Söderberg (1992) berättar att detta gör vi genom att läsleka 

tillsammans med barnet med hjälp av ordkort (”läslappar”). På ordkorten skriver pedagogerna 

ord som ligger barnet nära t ex mamma och pappa. Man skriver ett ord på varje lapp med 

gemena bokstäver förutom i egennamn där första bokstaven ska vara versal. Här är det viktigt 

att när man visar barnet ett ordkort knyta ihop det med verkligheten. När pedagogerna läser 

ordkorten ljudar de inte fram vad det står, istället säger de vad som står på kortet. Hur språket 

är uppbyggt och sammansatt ska vi inte lära dem – det lär de sig själv (Söderberg, 1992). 

 

Vidare menar Öjaby förskola (2004) att hemligheten med att upptäcka det skrivna språket är 

lika lätt för barnet som det är att lära sig tala. Problemet är att det ofta är den vuxna som 

krånglar till det när barnet ska lära sig läsa. Vi måste ställa oss frågan hur vi förhåller oss till 

skriftspråket. Ser vi ett litet barn som sitter och läser tycker vi det är gulligt och menar att de 

”låtsasläser”. Men när barnet säger sitt första ord säger vi då att den ”låtsaspratar”, eller när 

barnet lär sig äta säger vi då att barnet ”låtsasäter”? Genom detta förhållningssätt visar vi 

barnet att vi inte tror på att de kan. Vi ska inte underskatta barns förmåga att lära sig läsa 

genom lust och glädje. (Öjaby förskola, 2004) 

 

Söderberg (1992) och även Öjaby förskola (2004) lägger stor vikt vid samspelet med andra, 

där språk och handling tillsammans har en funktion. Detta kan vi styrka med Säljö (2000) som 

betraktar lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket är det pedagogiska synsättet vi har i 

dag. Sociokulturellt perspektiv innebär att vi lär oss genom varandra. I ett sociokulturellt 

perspektiv kan vi inte undvika att lära, frågan är vad vi lär oss i de olika sociala situationerna. 

(Säljö, 2000) Detta perspektiv har även Söderberg (1992) när hon pratar om att lära sig läsa. 

Hon påpekar att barnen lär i samspråk med andra där språk och handling tillsammans har en 

funktion (Söderberg, 1992). Detta styrker Björk & Liberg (1999) som menar att det är i den 

sociala samvaron med andra som barnet på egen hand kan växa. ”Det som ett barn klarar av 

tillsammans med andra idag kan han klara av på egen hand imorgon” (Björk & Liberg, 1999 

sid. 13). 
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2.3 Läsmiljön 

Miljön är en oerhörd viktig del i hur vi skapar läsglädje. För att ge en bild av miljöns 

betydelse följer här vad några författare säger om detta. Chambers (1994) är den författare 

som har fått upp våra ögon för läsmiljön. 

  

Chambers (1994) betonar att var vi läser påverkar hur vi läser. Han hävdar att om vi vill att 

barnen ska utvecklas till intresserade och villiga läsare måste vi veta hur man skapar en god 

läsmiljö för dem. När det gäller läsning vill vi koncentrera oss på den bok vi läser så att vi kan 

låta fångas av den och ge den hela vår uppmärksamhet. Redan det lilla barnet lär sig att bete 

sig på olika sätt i olika miljöer, det är en trygghet. Barnet hittar sin koncentration genom 

boken och läsningen blir allra bäst på speciella platser som är enbart för läsning, t ex läsrum 

eller läshörnor i skolan/förskolan. Genom dessa speciella platser för läsning visar vi barnen att 

läsning är något mycket betydelsefullt och viktigt. Rummet är en mysig plats, där man i lugn 

och ro kan läsa och diskutera. Många går med barnen till biblioteket och låter dem sitta och 

läsa där men Chambers (1994) jämför detta med att gå till affären och menar att vi handlar i 

affären. Vi lagar inte maten där, det gör vi i vår egen lilla vrå. (Chambers, 1994) 

 

När en bra läsmiljö väl skapats så kan vi inte stanna där. Chambers (1994) skriver vidare att 

innebörden i ordet läsmiljö är så mycket mer än bara platsen. Det handlar om att vi har de 

böcker vi vill ha, som har ett innehåll som intresserar oss. Det är också väldigt viktigt att 

barnet känner att den har den vuxnes stöd och detta stärker barnet som läsare. Med hjälp av 

detta får barnet en positiv relation med böckernas värld. (Chambers, 1994) 

 

Pedagoger är en viktig del i arbetet med läsmiljön. Att inspirera barnen till läsning är viktigt 

men tyvärr finns det inte alltid den tid som behövs för att hinna med alla barnen. För att ändå 

kunna stimulera och väcka läslust hos alla barn är skyltning ett bra tips menar Chambers 

(1994). Böckerna man skyltar med talar för sig själv men hur stor inverkan de har på barnen 

beror på hur lockande skyltningen och omslagen på böckerna är. Skyltningens inverkan på 

barn är mycket större än arbetet med att sätta upp den. En annan positiv sak med detta är att 

om pedagogen inte är så populär hos någon elev för tillfället så kan pedagogen ändå ha en 

inverkan på eleven, genom skyltningen. Detta förutsätter ju att skyltningen är på en offentlig, 

väl upplyst plats där eleverna har gott om utrymme och möjlighet att stå och titta. Om 

skyltningen görs i en mörk trång hörna så blir det inte samma effekt. (Chambers, 1994) Detta 

är också ett mål i Lpfö 98 där det står att miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
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Vi ska främja till lek, kreativitet och ett lustfullt lärande. Vi ska även ta till vara och stärka 

barnets intresse. (Utbildningsdepartementet, 1998) 

 

I skapandet av läsmiljön sätter många pedagoger upp texter med mera på väggarna utan att 

egentligen veta varför. Smith (2000) menar att rent generellt ska vi undvika att täcka väggarna 

med textade ark om dess enda funktion är att enbart den vuxne upplever det som en 

pedagogisk atmosfär. (Smith, 2000) Dominkovi´c (1984) skriver även om detta och 

konstaterar att nästan alla förskolor har satt upp skyltar med barnens namn och skyltar som 

visar var vissa föremål är placerade i rummet. Författaren ställer sig frågan ”Ser barnen orden 

på skyltarna eller finns de bara där – som en dekoration, eller kanske som ett störande 

inslag”? (Dominkovi´c, 1984 sid. 42) Hon påpekar fortsättningsvis att den vuxne måste 

samtala och uppmärksamma tillsammans med barnet de ord och texter som finns runt 

omkring. Skyltarna måste göras synliga för barnet. (Dominkovi´c, 1984) Pedagogen måste 

vara medveten om vad det är denne vill med det den gör. Björk & Liberg (1999) menar att 

genom en varierande och rik miljö stimuleras barnen till en god språkutveckling. Men utan en 

organiserad undervisning där läraren är medveten om vad han eller hon vill åstadkomma, 

spelar det ingen roll hur mycket man lägger ner på att skapa en bra läsmiljö. Läraren måste 

planera och utsmycka miljön på ett funktionellt och tilltalande sätt för barnen. (Björk & 

Liberg, 1999) 

 

2.4 Pedagogens betydelse 

Utan pedagogen har vi ingen verksamhet och diskussionen kring hur delaktig pedagogen ska 

vara i barnets läsning varierar mellan de olika verksamheterna. Vi vill här få litteraturens och 

styrdokumentens syn på pedagogens betydelse för skapandet av läsglädje. 

 

Enligt Lpfö 98 är det personalens ansvar att verksamheten genomförs så att barnen utvecklas 

efter sina förutsättningar och att de även stimuleras till att använda hela sin förmåga.  

Det är även viktigt att man låter barnen möta nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 

nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. (Utbildningsdepartementet, 1998) Detta mål kan 

styrkas med Smith (2000) som poängterar att läraren är en av de viktigaste personerna i ett 

barns liv när det gäller att välkomna dem in i de läskunnigas förening. Att bli medlem i de 

läskunnigas förening handlar om att se sig själv som en läsande person. Lärarens ansvar är 

inte att lära barnen att läsa utan att göra det möjligt för dem att lära sig läsa (Smith, 2000).  
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Att visa ett intresse för barnen och skaffa sig kunskap om dem hävdar Nilsson & Nilsson 

(1990) är mycket betydelsefullt. Vidare måste pedagogen också ha kunskap om böcker och 

litteraturpedagogik. Kunskapen om barnet får läraren dagligen i olika situationer och 

kunskapen om böckerna är A och O. Har sen läraren själv ett brinnande läsintresse och har 

många böcker med sig, har han/hon lättare att smitta av sig på barnen och väcka deras 

nyfikenhet. Om barnet lär sig läsa för läsningens skull där tekniken är den viktiga, lär sig 

barnet snabbt att man läser i skolan för att läraren ska lyssna och rätta. Detta leder till att 

barnet antingen anpassar sig till det och lär sig läsa taktiskt för att behaga läraren, eller att 

barnet inser att det aldrig kommer att bli duktig på att läsa och blir skolans problembarn som 

inte vill läsa. För att förhindra detta måste läraren visa barnet att läsning handlar om att få svar 

på frågor, formulera egna frågor, att få vara med om spännande äventyr och få fantasikickar. 

”Detta kan vi bara uppnå genom att ge eleverna texter som passar dem, som berör dem, som 

intresserar dem, som knyter an till deras egna erfarenheter och deras egen föreställningsvärld. 

Texter som tar dem på allvar och bjuder känslomässiga och intellektuella utmaningar.” 

(Nilsson & Nilsson, 1990 s.70-71)  

 

Många pedagoger läser högt för sina elever och Ekström & Isaksson (2000) hävdar att 

högläsning är livsviktig för alla. Författarna beskriver det speciella med högläsningsböcker 

som berättelser som liknar musik när det blåser. Man hör kanske inte alla tonerna när vinden 

tar i lite starkare med man uppfattar det ändå som en melodi. Högläsning gör därför att man 

kan lyssna till lite svårare texter utan att behöva förstå allt, det är helheten som räknas. Många 

vuxna slutar läsa högt för sina barn när barnet själv lärt sig läsa. Detta är olyckligt, barn blir 

inte bortskämda av högläsning utan tvärtom. Genom högläsning ökar barnets läslust, 

ordförråd, språkförståelse och människokunskap.(Ekström & Isaksson, 2000) Detta är en 

viktig del i skapandet av läsglädje. 

 

Detta styrker vi med Dominkovi´c (1984) som skriver att genom högläsning förbereder vi 

barnet för sin egen läsinlärning. Barn som tidigt och utan synbar hjälp lärt sig läsa, har haft 

föräldrar som läst mycket för dem. Vilken betydelse har då högläsningen för barn? Barnet får 

framförallt ett intresse för böcker. Genom att växa upp i en miljö där det läses mycket, blir 

böcker en mer naturlig del i barnets liv. Det skapas även ett motiv till att lära sig läsa. Så 

småningom blir barnet medvetet om att den vuxne läser ”krumelurerna” för att få fram 

berättelsen. Barnet får en vana att lyssna på det skrivna språket. Att tidigt stifta bekantskap 

med ”lässpråket” är en stor hjälp för barnet när de själva ska lära sig läsa. Barnet får ett utökat 
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ordförråd och lär sig känna igen hur en berättelse är uppbyggd, vilket barnet får stor nytta av 

när de själva ska börja läsa. En föreställningsförmåga övas upp genom att de använder sin 

fantasi om sagan eller berättelsen. Genom högläsning får barnen också känna en gemenskap 

och trygghet. För en del barn kan det till och med vara så att närheten och mysigheten blir en 

anledning till att barnet inte själv vill lära sig läsa. (Dominkovi´c, 1984)  

 

2.5 Läsglädje 

I Lpo94 och i Lpfö98 står det att utforskandet, nyfikenheten och lusten att lära utgör en grund 

för undervisningen. (Utbildningsdepartementet, 1994 och Utbildningsdepartementet, 1998) 

Dessa mål kan vi koppla ihop med ett citat ”Vi lär barn att läsa… men var lär vi dem att älska 

att läsa?” (Ahlén m.fl. 2003, s 16)  

 
I skapandet av läsglädje är det viktigt att pedagogen ser det barnet kan och inte dess brister. 

Pedagoger är ofta snabba med att ringa in våra barn, och rangordnar dom i de barn som kan 

läsa och de barn som precis börjat lära sig läsa. Men i barnens värld översätts den oftast med 

”jag är bäst” och ”jag är sämst”. Vi måste självklart göra en bedömning av barnen men det är 

viktigt att ställa sig frågan varför och hur ska jag använda mig av min bedömning. Barnet har 

stora förväntningar när de börjar skolan och har en lust att lära sig. Istället för att se vad varje 

barn kan om läsning och bokstäver är det viktigare att se vem det lilla barnet är och vad det 

har med sig när det kommer till skolan. ”Hur ser älsklingsboken ut? Finns det en sådan bok, 

en sönderläst, kanske tuggad i kanten, som vi alla kan få ta del av i klassen? En sådan läsning 

utgör inga problem alls. Barnen kan alla ord utantill. Vilken härlig lässtart” (Ahlén m.fl. 2003, 

s 18). 

 

För att skapa denna ”härliga lässtart” handlar det om att pedagogen ska ”bjuda in” barnet i 

läsningen genom kommunikation. Om vi inbjuder barnen till att prata om innehållet, bilderna 

m.m. så ger det dem en känsla av delaktighet i läsandet. Om barn blir bemötta som 

kompetenta och om pedagogen visar att de har positiva förväntningar på dem så går de in i en 

roll som läsare. Barnen får även en uppfattning av sig själv som läsare (Pramling 

Samuelsson/Sheridan, 1999). Detta tycker vi är viktigt och vidare skriver Taube (1995) att har 

man ingen bra ”lässjälvbild” så har man ingen läsglädje. Starten är av stor betydelse och får 

man ingen bra start så påverkar detta barnets framtida syn på läsning. Om lärarens bild av 

läsning är fylld av krav och förväntningar så påverkar detta barnet på ett negativt sätt. Så 

istället för att läsningen är rolig och spännande blir den ett måste. Barnet får aldrig reda på 
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varför den ska lära sig läsa, den får bara reda på att den ska (Taube, 1995). Även Smith menar 

detta och säger att ”Ett säkert sätt att ge barn läsproblem är att säga att det har det”. (Smith, 

2000 sid. 63) Det som också är viktigt är att pedagogen accepterar barnet och ser alla dess 

sidor, framförallt de positiva. Det är betydelsefullt att pedagogen har en trygghet i sig själv 

och kan dela med sig av denna till sina elever. Genom att pedagogen visar intresse för barnet 

som individ så skapas en stark relation fylld med förståelse, empati, värme och vänskap 

(Taube, 1995). 

 

Taube menar vidare att vi lever i ett land med väldigt många bra barnboksförfattare. 

Pedagogen kan aldrig skylla på att det inte finns böcker som har ett innehåll som passar ett 

visst barn. Men det kan finnas böcker där innehållet passar men som är för svåra för barnet att 

läsa själv. Då är högläsning ett måste. Om läraren och bibliotekarien har ett bra samarbete så 

är det lättare för barnet att hitta en bok med ett innehåll som intresserar. Läraren känner 

barnet, dess kunskaper och intresse, och bibliotekarien kan barnböcker (Taube, 1995). Trots 

detta påstår en del att barn har tappat läslusten och läser inte längre. Mot detta protesterar 

Isaksson. Vi svenskar har aldrig läst så mycket böcker för nöjets skull som vi gör idag. Barn 

älskar böcker – om de får chansen att möta dem (Isaksson, 2001). 

 

3 Empirisk del 

3.1 Problemprecisering 

• Hur skapar pedagogerna läsglädje på förskolan och grundskolan i åldrarna fem - åtta 

år? 

 
3.2 Metod 

 Vi har valt att använda en kvalitativ undersökning, vilket vi anser är den bästa 

undersökningen för att få svar på vår problemprecisering. En kvalitativ undersökning är en 

undersökning där man t ex fokuserar på kvalitativa intervjuer, tolkningar och analyser. För att 

få reda på svaret på vår problemprecisering måste vi tolka och förstå hur pedagoger/barn 

tänker, handlar och upplever. Denna metod kallas även för verbal analysmetod. (Patel & 

Davidsson 2003) I denna kvalitativa undersökning har vi valt att använda oss av 

observationer. Dessa har vi gjort på sju verksamheter och som ett komplement till detta har vi 

lämnat ut enkäter till sex pedagoger och intervjuat sammanlagt 16 barn på två av dessa 

ställen. 
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Observationer har vi valt för att få en djupare inblick i hur arbetet med läsglädjen ser ut på 

förskolor och skolor idag. Det finns två olika typer av observationer, strukturerad observation 

och ostrukturerad. En ostrukturerad observation innebär att man registrerar ”allting”. Med 

tanke på vår problemprecisering har vi valt att göra en ostrukturerad observation, detta för att 

när det gäller läsning finns det inte bara en väg att gå för att uppnå läsglädje. Det finns flera 

olika möjligheter och vilken man väljer beror på individerna. Det vi måste veta innan vi börjar 

vår observation är vem/vilka vi ska observera, vilken/vilka situationer, hur vi ska registrera 

det vi ser och under vilken tidsrymd. Vi måste också veta vilken övrig information som är 

viktig att registrera t ex att beskriva rummet. (Patel & Davidson, 2003)   

För att se hur läsglädje skapas i de olika verksamheterna har vi valt att i våra observationer 

utgå från följande punkter enligt Patel & Davidsons (2003) modell: 

• Vi registrerar det vi ser genom att ha papper och penna till hands. Utifrån dessa 

punkter antecknar vi nyckelord som stöd för oss själva. 

• Den tidsrymd vi använder oss av är fem veckor på våra VFU-platser och en hel 

arbetsdag på de andra två förskolorna, två skolorna och Öjaby förskola. 

• Vi ska observera barnen och deras förhållande till läsning och läsglädje. Vi observerar 

även pedagogerna och ser hur stor betydelse de har för barnens läsglädje. 

• Vi ska observera de arbetssätt och metoder pedagogerna använder för att uppnå 

läsglädje. 

• Det som också är viktigt att observera är vilken läsmiljö de har. Vi tittar på hur synliga 

böckerna är, var finns läsplatserna och hur ser de ut. 

 

Något som är viktigt att tänka på när man observerar är vilket förhållningssätt man ska ha som 

observatör. Vi har valt att gå in som kända observatörer genom att informera pedagogerna om 

syftet med vårt besök. Vi har valt att vara icke deltagande för att få en så naturlig inblick som 

möjligt. För att vårt besök ska bli så naturligt och givande som möjligt har vi varit i 

verksamheten hela dagen. Detta gör att vi även har fått en stor inblick i hur 

skolorna/förskolorna skapar sina läsmiljöer. (Patel/Davidson 2003) 

 

Som ett komplement till observationerna har vi lämnat ut enkätfrågor till pedagogerna. På 

våra VFU-platser har vi även intervjuat barnen. Att vi har valt att intervjua barnen endast på 

dessa två ställen beror på att dessa barn känner oss väl efter vår fem veckors VFU. Detta anser 
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vi ger barnen en trygghet vilket gör att vi kan få bra och väl utvecklade svar av dem. Enkäter 

och intervjuer är två tekniker som har en del gemensamt. De största skillnaderna är att 

intervjuer är mer personliga och enkäter är förknippat till formulär som skickas ut. När vi gör 

enkäter måste vi gå ut med syftet med enkäten till den som ska besvara den. Detta har vi 

beskrivit i ett brev, ett så kallat missiv, som vi har bifogat enkäten (se bilaga 1). Ett missiv 

måste innehålla så mycket information så att vi kan förlita oss på att vi motiverar personen till 

att svara på frågorna. Författarna säger att det är viktigt att informera om att det som 

personerna bidragit med är konfidentiellt. Detta har vi informerat pedagogerna muntligt 

(Patel/Davidson 2003). 

 

Som förberedelse till intervjuerna med barnen har vi i förväg lämnat en skrivelse om detta till 

föräldrarna där de även får kryssa i om vi får intervjua deras barn eller ej. Vi har använt oss av 

ett visst antal frågor som stöd i vår intervju. När det gäller frågorna till enkäten och 

intervjuerna är det viktigt hur vi formulerar frågorna. Vi bör undvika långa, ledande och 

negativt ställda frågor. Dubbelfrågor är också frågor vi bör undvika som t ex ”Brukar du sitta 

och läsa själv eller brukar du läsa tillsammans med någon annan?” Det vi också måste tänka 

på är i vilken ordning frågorna ska komma. Vanligast är att både börja och sluta med neutrala 

frågor. Vi börjar med en bakgrundsfråga för att få den information vi behöver och avslutar 

med att ge utrymme för kommentarer som upplevs betydelsefullt för respondenten. Mellan 

inledningen och avslutningen kommer de egentliga frågor som rör det vi vill få reda på.(Se 

bilaga 2 och 3) (Patel/Davidson, 2003) 

 

Vi har besökt sex verksamheter varav tre skolor och tre förskolor i södra Skåne. Vi har valt att 

i resultatet benämna dessa verksamheter med Skola A, B, C och Förskola A, B, C. Skola A 

och Förskola A är våra VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) där vi har varit i fem 

veckor. På dessa två ställen har vi gjort observationerna var för sig. På skola B, C och på 

förskola B, C har vi gjort ett besök över en dag på vardera verksamhet. Ingen av dessa 

verksamheter profilerar sig med någon speciell inriktning på språk och läsning. Valet av dessa 

sex verksamheter är gjort delvis för att se hur arbetet med läsglädjen ser ut i några 

skolor/förskolor idag och att dessa verksamheter var lättillgängliga för oss.  

 

Vi har även besökt en sjunde verksamhet som är Öjaby förskola i Växjö. Öjaby förskola valde 

vi att besöka för att den profilerar sig med en inriktning på skriv- och läsglädje. Vi började 
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med att läsa deras bok och kände sen att vi ville se deras verksamhet med egna ögon. Vi 

bestämde oss för att tillbringa en dag hos dem och få en djupare inblick i deras arbetssätt. 

 

3.3 Resultat 

Här följer en redovisning av våra besök, enkätundersökningar och intervjuer där vi har tittat 

på hur läsglädje skapas i åldrarna fem till åtta år i förskola och grundskola. För att få reda på 

detta har vi lagt stor fokus på läsinlärning, lästillfällen, läsmiljön och pedagogens roll i 

skolan/förskolan. Vi börjar med att presentera observationerna på våra VFU-platser, Skola A 

och Förskola A. Efter varje observation följer en redovisning av pedagogernas enkäter och 

barnintervjuerna. Efter det kommer de övriga fyra observationerna, skola B, skola C, förskola 

B och förskola C. Även dessa följs upp av redovisningar av pedagogernas enkäter. Sist 

redovisar vi vårt besök på Öjaby förskola. 

 

3.3.1 Skola A (Mia) 
På denna skola var jag på lågstadiet där det finns två klasser med 1-3: or med 20 barn i den 

ena och 25 barn i den andra. Läsmiljön består av tre klassrum som ligger på en rad med 

förskolans klassrum i mitten. I korridoren finns soffor och fåtöljer som barnen kan sitta i. 

Bredvid klassrummet längst ner finns ett litet rum där barnen kan sitta i lugn och ro. I 

klassrummet finns inga böcker, detta för att biblioteket ligger i samma byggnad och 

pedagogerna vill att barnen ska gå dit där när de ska låna böcker.   

 

En gång i veckan har barnen en lektion som heter ”biblioteksbok”. Här läser de en bok de 

lånat på biblioteket, när de har läst färdigt hämtar de ett recensionspapper som de fyller i och 

hänger på ”bokträdet”. Detta är ett träd som pedagogen gjort och satt upp på väggen. Här 

hänger alla recensionerna som barnen kan titta i om de behöver boktips. När de har skrivit 

recensionen så går de till biblioteket och lånar en ny bok. När de läser kan de sitta i 

klassrummet, korridoren, lilla rummet eller i biblioteket. Klassföreståndarna har fått stor hjälp 

av bibliotekarien som har tagit hem böcker på band med mera till de barn som har det svårt 

med läsningen. När de andra barnen läser sin biblioteksbok så lyssnar dessa barn på sina 

böcker.  

 

Varje vecka har barnen en läsläxa som de får på tisdagen och ska träna på till torsdagen. De 

barn som går i samma årskurs har likadana böcker. När de får läsläxan så läser pedagogen 



 19

högt för hela klassen det stycket de ska ha i läxa. När hon sedan ska höra barnen läsa på 

torsdagen så gör dom det antingen i helklass, eller så går pedagogen runt i klassrummet och 

lyssnar på dem en och en. 

 

Varje morgon läser pedagogen i den ena klassen högt för barnen i cirka 10 minuter. 

Pedagogen i den andra klassen har inget återkommande högläsningstillfälle. Hon läser när 

barnen har haft en lång dag, tillexempel om de har varit och badat eller något liknande. Men 

hon ser helst att barnen har de lektioner de ska ha. 

 

Pedagogen 

En av pedagogerna har svarat på vår enkät. För henne är läsglädje när man läser för elever 

som lyssnar och njuter och hon känner inte att hon ger barnen läsglädje denna termin.  När 

eleverna läser i skolan läser de sin bänkbok. Detta gör de en gång i veckan. Böckerna de läser 

då är skönlitteratur och barnböcker. Vid dessa tillfällen får barnen läsa var de vill. De sitter i 

soffor, fåtöljer och klassrum. 

 

Pedagogen försöker att läsa högt för barnen varje morgon och när de har högläsning sitter de i 

klassrummet. Pedagogen tolkar begreppet läsmiljö som en lugn, rofull och mysig miljö med 

soffor och kuddar. Hon anser att läsmiljön är mycket viktig men menar att det inte finns 

någon plats för det.  

 

Pedagogen har ett samarbete med biblioteket. Detta genom att få hjälp av barnbibliotekarien 

med tips om böcker som kan passa varje barn. 

 

Eleverna på skola A 

På denna skola har jag intervjuat sammanlagt elva barn varav fyra sjuåringar och sju 

åttaåringar. När det gäller frågorna om högläsning svarade tio barn att deras mamma eller 

pappa brukar läsa högt för dem.  Tre av dessa tio berättar att föräldrarna läser varje kväll. Fem 

av dessa tio har föräldrar som läser ibland på kvällarna. Resten svarar att deras föräldrar läser 

när de är på biblioteket och lånar böcker. Alla elva barn tycker att soffan är bästa platsen att 

sitta på när någon läser högt och att det ska vara tyst och lugnt runt omkring. När det gäller 

skolan har alla svarat att fröken läser för dom ibland och att de då sitter vid sina bänkar i 



 20

klassrummet.  En förklarar även att fröken sitter på trähyllan eller på sin stol när hon läser för 

dem.  

 

Alla barnen går till biblioteket en gång i veckan med skolan. Ett barn berättar att hon går till 

biblioteket oftare med mamma än med skolan. Ett annat barn går till biblioteket en gång i 

veckan med sin mamma, fyra barn går dit ibland. Ett barn svarade att hon gick dit en gång 

med sin mamma när hon gick i förskolan. Som förklaring till varför de inte var på biblioteket 

så ofta sa ett barn: 

- Vi går inte så ofta till biblioteket för mamma samlar på böcker. 

Ett barn går med sina föräldrar till biblioteket när de ska lämna tillbaka böcker som hon lånat 

med skolan. Tre barn gick inte alls till biblioteket med deras föräldrar. Fem har svarat ja på 

frågan om de är roligt att gå till biblioteket. På följdfrågan varför svarade de för att där finns 

många böcker och man får sitta och läsa ifred. Fyra barn tyckte att det var roligt ibland. Två 

stycken tycker inte att det är roligt att gå till biblioteket, en av dem förklarar varför: 

- Nä det är inte kul att gå dit för jag har redan lånat alla som jag gillar. Och jag vill 

inte låna småbarnsböcker och inte vuxenböcker. 

 

Alla barnen läser själv och de tycker det är roligt att läsa. Ett barn förklarade: 

- Det är roligt att läsa för man lär sig nya ord. 

När de läser i skolan vill de helst sitta utanför klassrummet i soffan eller fåtöljen. Då barnen 

är hemma och läser själv tycker de bäst om att ligga eller sitta i sängen. Ett barn svarade även 

att det var viktigt att det var lugn och ro. 

 

Analys 

På skola A är läsningen koncentrerad på läsläxan i läsboken och på biblioteksboken. Inga 

spontana lästillfällen har jag sett i denna verksamhet. När det gäller läsläxan har alla barnen 

likadana böcker och samma sidor i läxa. Biblioteksboken läser dom i en gång i veckan. 

Barnen lånar en bok på biblioteket, läser den, skriver om den och hänger upp det de har skrivit 

om den på väggen. Här är det meningen att barnen ska kunna läsa om böcker som kompisarna 

läst men jag såg aldrig någon göra detta. På frågan om det var roligt att gå till biblioteket 

svarade ett barn att det var tråkigt för att denne hade redan läst alla böckerna som fanns där. 

När pedagogen var med barnen i biblioteket såg jag aldrig att hon pratade med barnen om 

böckerna eller hjälpte dem som hade det svårt att välja bok. 
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Barnen och pedagogen tycker att det är skönast att sitta i fåtöljer och soffor när de läser. Trots 

detta sitter barnen på sina platser i klassrummet varje morgon när pedagogen har högläsning. I 

enkäten visar pedagogen att hon är medveten om att hon inte ger barnen tillräckligt med 

inspiration till läsglädje denna termin. 

 

3.3.2 Förskola A (Elna) 

Denna observation är gjord på en förskoleavdelning med barn mellan fyra och fem år under 

en period på fem veckor. De är 20 barn varav fem femåringar och 15 fyraåringar. Här jobbar 

två förskollärare och en barnskötare.  

 

Den läsmiljö som jag möter på denna avdelning är några böcker som finns på en av hyllorna i 

allrummet. Böckerna står på de översta hyllplanen, här finns både böcker lånade från 

biblioteket och avdelningens egna böcker. På avdelningen finns det två soffor i olika rum. Här 

har barnen möjlighet att sitta och läsa eller titta i böcker.  

 

De tillfällen då barnen möter läsningen här i verksamheten är framförallt under deras 

språksamling som de har en gång i veckan. Här har de högläsning av böcker och berättar 

flanosagor. De sjunger sånger och använder sig av rim och ramsor. De använder sig även av 

”Språkbyrån”. Språkbyrån är en modell för hur man i förskolan kan stimulera barnens 

språkliga medvetenhet innan läs- och skrivinlärningen börjar. På denna förskola är det en liten 

byrå som består av sex olikfärgade lådor. De olika lådorna kallas ”Ljud”, ”Rim” och 

”ramsor”, ”Artikulation”, ”Ord och meningar”, ”Stavelser” och den sista kallas ”Språkljud”. 

Lådorna innehåller material och olika lekar. De använder sig t ex av Ragnhild Söderbergs 

tankar i lådan ”Ord och meningar”. Här har de ordkort på barnens namn. Pedagogen visar upp 

en lapp i taget, barnen säger vad det står på den och tillsammans konstaterar de om barnet är 

här idag. Pedagogen sätter upp lappen på flanotavlan. 

 

Pedagogerna försöker att varje dag ha ett lästillfälle med barnen genom högläsning av böcker 

och flanosagor. Varje måndag går alla barnen till biblioteket. Barnen samlas i en sagohörna 

Bibliotekarien börjar alltid med en ritsaga. Barnen är lika spända på vad bilden visar i slutet 

av sagan. Bibliotekarien plockar fram böckerna från sin korg som hon läser för barnen. Efter 

varje bok pratar hon tillsammans med barnen om boken och om vad boken vill säga.  

Sagostunden avslutas och det är dags för barnen att låna böcker. De får låna två böcker var 
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och pedagogerna och bibliotekarien hjälper till med bokvalen. I närheten av sagohörnan finns 

lådor med bilderböcker, det är här de väljer sina böcker. Jag observerade en flicka när vi var 

på biblioteket, som hade hittat en kapitelbok. Boken hade en fin bild på en häst på framsidan. 

Pedagogen sa till barnet: 

- Den boken är för svår för dig, jag ska hjälpa dig hitta en bok som passar dig.  

Barnet satte tillbaka boken och pedagogen följde med henne till bilderbokslådorna. Flickan 

kunde inte hitta någon bok här men pedagogen hjälpte henne och tog fram en bok. Några av 

hennes kompisar kommer fram till flickan när hon börjat bläddra i boken. De skrattar 

tillsammans åt bilderna och flickan väljer att låna denna bok. 

 

Pedagogerna 

En av pedagogerna på den här avdelningen har tagit del av vår enkät. För henne är läsglädje 

en god bok att komma hem till och att läsa en trevlig bok för barnen som hon själv tycker om. 

Hon anser att hon ger barnen läsglädje genom att tycka om den boken hon läser för dem och 

att läsa så ofta hon kan. De har högläsning varje dag på samlingarna och vid en lugn stund på 

eftermiddagen. De läser mest bilderböcker men även kapitelböcker för de största barnen. Hon 

väljer gärna böcker med tydliga, färgglada bilder och med en positiv text som ”säger” något. 

Pedagogen tolkar begreppet läsmiljö som en lugn och ostörd miljö. Gärna i en trevlig soffa 

där man kan sitta nära varandra. Hon menar att omgivningen man sitter i och vem som läser 

har betydelse. För henne är läsmiljön mycket viktig för att barnen ska bli ”glada” i att läsa. De 

har ett bra samarbete med skolbiblioteket genom att de lånar böcker där och går dit en gång i 

veckan med barngruppen för att lyssna på sagostund. 

 

Eleverna på Förskola A 

På denna förskola har jag intervjuat de fem femåringar som fanns på avdelningen. På frågan 

var den bästa platsen är när någon läser högt svarade två barn hemma på soffan och två 

svarade i soffan här på förskolan. Ett barn sa att den bästa platsen var i sagohörna på 

biblioteket där bibliotekarien läser för dem. Tre av barnen svarade att mamma och pappa 

brukar läsa högt för dem. En av dessa sa:  

- Mamma läser. Vi ska inte läsa fler böcker för vi håller på med Emilboken. Där är 

100…408 bilder. 

Två av barnen har föräldrar som läser för dem ibland. Alla svarade att föräldrarna brukar läsa 

för dem i sängen innan de ska somna på kvällen. När jag kommit så här långt i intervjun med 
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det femte barnet så sa han att han inte ville prata mer. De fyra barn som jag gjorde hela 

intervjun med, svarade alla att fröknarna brukar läsa för dem här på dagis. Två berättade att de 

läser på samlingen, resten sa att de läser i lekhallen i soffan, en av dessa två svarade även i 

hallen på träbänken. 

 

Alla fyra brukar gå till biblioteket med förskolan och de tycker det är roligt att gå dit. För att 

få ut mer av dessa svar frågade jag vad de brukar göra på biblioteket när de går dit med 

förskolan. Ett barn sa: 

- Först lånar vi böcker och lämnar tillbaka böcker och så lånar vi nya böcker, lägger 

dem på bänken sen går vi tillbaka till (avdelningens namn) också. Så lägger vi dem på 

hyllan, sen ska vi hämta vår frukt. 

De andra tre barnen berättar att bibliotekarien läser sagor för dem. En av dessa tre kommer 

ihåg att bibliotekarien även ritar ritsagor. Denna berättade också att har man för många böcker 

hemma får man inte låna några böcker. Två svarade att mamma brukar gå med dem till 

biblioteket. En går bara dit med fröknarna. Den fjärdes föräldrar brukar inte följa med, oftast 

går denne dit med sin storebror. 

 

Frågan om de själva brukar sitta och titta i böcker svarade alla att det gör de och två av dessa 

poängterar även att de inte kan läsa utan bara titta i böckerna. Alla tycker att det är roligt att 

sitta och titta i böcker. Tre barn förklarar att de då sitter i sin säng. En av dessa tre tycker även 

om att sitta i soffan där hemma. Den fjärde svarar att han sitter överallt och tittar i böcker. 

 

Analys 

På denna förskola syns tydligt i vår observation att barnen möter läsningen bland annat i 

språksamlingarna med ”Språkbyrån”. Läsglädjen ger pedagogen barnen genom högläsning av 

böcker. Enligt barnens svar ser vi att hon når fram med detta, då de svarar att pedagogerna 

brukar läsa för dem och att detta sker både under samlingarna och i soffan. I observationen 

och barnens svar ser jag att barnen tycker det är roligt att gå till biblioteket och de berättar 

mycket om vad de gör när de går dit med förskolan. Jag ser inte att böckerna som 

pedagogerna lånar på biblioteket till avdelningen är lättillgängliga för barnen. Jag såg aldrig 

att barnen spontant hämtade en bok på förskolan och tittade i. Det vi kan se i barnens svar är 

att de gärna sätter sig och tittar i en bok, men fyra av de fem barnen svarar att de gör det 

hemma. Det femte svaret kan tolkas som både hemma och på förskolan. Observationen på 
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biblioteket med mötet mellan ett barn och en pedagog visar också att pedagogerna tror sig 

veta vilka böcker som är bäst för barnen.  

 

3.3.3 Skola B 

På denna skola besökte vi en etta med 19 barn. I klassen jobbar en förskolelärare och en 

grundskolelärare. Läsmiljön i klassrummet lyfts fram genom en stor hörnsoffa där barnen kan 

sätta sig och läsa eller bara koppla av. Intill klassrummet finns ett mysrum. Här går barnen in 

när de vill jobba i lugn och ro eller när de läser tillsammans med läraren. I detta rum finns 

även boklådor så att barnen när som helst kan gå in och ta en bok att läsa i. Detta gör att det 

blir många spontana lästillfällen. På andra sidan av klassrummet ligger biblioteket, detta 

använder klassen som ett extra arbetsrum där de kan läsa och skriva. I klassrummet finns det 

böcker i fönster, bokhyllor, lådor med mera. 

 

Dagen för vårt besök inleddes med att ett barn läste ur ettans egen dagbok. Klassen har en 

dagbok som går runt mellan barnen. Ett barn tar boken med sig hem när dagen är slut. 

Tillsammans med föräldrarna skriver och ritar de vad som har hänt under dagen och läser upp 

det i morgonsamlingen dagen efter. När de hade fruktsamling samlades alla barnen runt 

pedagogen i soffan och hon läste en bok för dem. När denne hade läst färdigt pratade de om 

det de hade läst och diskussionen blev väldigt rolig och fantasifull. 

  

Efter rasten fick barnen läsläxa. Alla har samma bok men inte samma sidor. Därför går lärarna 

runt och pratar enskilt med vart barn. Barnen läser ett stycke för läraren och de pratar kort om 

det de läst. Sedan skriver läraren i en skrivbok till föräldrarna vilka sidor de har läst och hur 

det har gått. Läxan går de igenom i halvklass för att ge barnen en lugnare miljö. Vid dessa 

tillfällen gör de på två olika sätt, ibland så läser barnen texten rakt av, men lika ofta pratar de 

om vad texten handlar om. Även här pratar läraren med varje barn enskilt vilket innebär att 

läsinlärningen sker i möte med barnen. 

 

Pedagogen 

Pedagogerna i denna klass har svarat på enkäten tillsammans. För dem är läsglädje att barnen 

vill läsa. Att de tar tag i böcker och vill veta hur boken slutar. De ger barnen läsglädje genom 

att visa att de själv gillar att läsa. De har mycket högläsning, har många böcker framme och 

inspirerar till boklån. Barnen läser varje dag plus att de får läsläxa en gång i veckan. De 
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böcker de läser är enkla lästräningsböcker, sagoböcker och bilderböcker. Även faktaböcker i 

det ämne som är aktuellt för stunden. När barnen läser så sitter de var de vill. De läser 

överallt.  

 

Pedagogerna har högläsning varje dag och när de har högläsning sitter de i samlingsringen, i 

soffan och har fruktstund och ibland på andra ställen. Begreppet läsmiljö tolkar de som ett 

ställe där man gärna sitter och läser och där man är omgiven av böcker. De anser att läsmiljön 

är viktig då de menar att lugn och ro är en förutsättning för läsning. 

 

De har ett samarbete med biblioteket där de får hjälp med att plocka fram boklådor och 

böcker i särskilda teman. Biblioteket ordnar även tipspromenader som klassen deltar i.  En 

gång i veckan lånar de böcker men biblioteket är alltid tillgängligt om be vill låna utöver detta 

tillfälle. 

 

Analys 

Läsmiljön på skola B är fylld med böcker, rim och ramsor. Här finns boklådor som barnen 

kan gå och ta böcker i när dom känner för det. Det gör de ofta och detta skapar många 

spontana lästillfällen. En gång i veckan får barnen läsläxa i sina läsböcker. Pedagogerna pratar 

med dem en och en och pedagog och barn läser tillsammans och pratar om handlingen. Alla 

barnen är olika långt i boken vilket innebär att ingen har samma sidor i läxa. När pedagogerna 

förhör läxan pratar dom antingen med barnen om vad texten handlade om eller så läser barnen 

texten högt. Barnen pratar mycket om det de har läst och alla verkar tycka att boken är bra.  

 

Pedagogerna läser högt för barnen ett par gånger om dagen. De anser att de ger barnen 

läsglädje genom att tydligt visa sin egen läsglädje för barnen, även genom att se till att barnen 

alltid är omgivna av böcker och att de kan få läsa i en lugn och rofylld miljö. Lugn och ro 

anses vara en förutsättning för läsning vilket man även känner i deras läsmiljö.  

 

3.3.4 Skola C 

Detta besök har vi gjort på en skola i en F-1: a. I klassen jobbar en förskolelärare, en lärare 

och en assistent. Klassen består av 28 barn varav 14 barn är förskolebarn. Förskolebarnen och 

ettorna har var sitt klassrum, men ibland jobbar de även tillsammans i helklass. Under denna 

dag följde vi framför allt förskolläraren och sexåringarna.  
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Den läsmiljö vi möter i sexåringarnas klassrum är en stor härlig soffa i rummet och en hylla 

upphängd på väggen där böckerna står med framsidan utåt. 

 

Dagen började med att hela klassen hade sin gemensamma samling. Redan här möter vi en 

situation för läsinlärning. En pojke får turen att ta almanackan idag. Han går bort till 

almanackan sätter ett kryss över gårdagen och läser att det är den 10:e idag. När pedagogen 

frågar vilken månad tittar han överst på almanackan och ser att där står det november. Pojken 

går bort till väggen där barnens namn är uppsatta på små lappar. Här finns också en lapp där 

det står ”Vi är här idag” och en där det står ”Vi är inte här idag”. Pedagogen läser upp barnens 

namn från sin pärm, barnen svarar när de blir uppropade och pojken flyttar bort varje barns 

namn till var de är idag. Efter rasten jobbar sexåringarna med svenska. Barnen har var sin 

arbetsbok som de jobbar med tillsammans. De börjar med en gemensam samling. Pedagogen 

har med sig en träkista full med olika leksaker. Med hjälp av leksakerna ska de bilda 

meningar. Pedagogen visar sedan sidan de ska jobba med och läser högt vad det står samtidigt 

som hon följer med fingret. Barnen hämtar sina arbetsböcker och sätter sig vid borden för att 

börja jobba.   

 

Vi observerade ett lästillfälle då en flicka gick och hämtade sin läsebok och ville läsa den för 

sin fröken. Pedagogen satte sig med henne i soffan och flickan läste boken. I en liten hylla 

finns små läsböcker i tre olika svårighetsgrader för barnen. När ett barn visar ett intresse att 

läsa hjälper pedagogen det att välja bok. Barnet tar hem boken och läser den tillsammans med 

sina föräldrar och läser den sen för pedagogen i skolan. I slutet av dagen samlas alla barnen 

framför soffan på golvet och pedagogen läser högt ur en kapitelbok.  

  

Pedagogen 

Förskolläraren i denna klass har svarat på vår enkät. För henne är läsglädje glädjen att läsa för 

och med barnen. Hon beskriver det också som läsglädje när barnet kan läsa själv och när 

barnet läser för en kamrat. Hon anser att hon ger barnen läsglädje genom högläsning och att 

barnen får låna sina böcker på skolans bibliotek men även genom att möjligheten finns till att 

barnen själv får önska när och om de vill få läsläxa. Hon använder sig mycket av språklekar, 

rim och ramsor. Förskolläraren har högläsning för barnen 4-5 dagar/vecka i ca 20 min, då är 

de i klassrummet och barnen sitter eller ligger på golvet. De böcker de läser är kapitelböcker, 

”gamla” sagor, små böcker (som tar ca 20 min att läsa), dikter, rimböcker, faktaböcker, mina 
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favoritböcker och barnens favoritböcker. Läsmiljön för henne är en miljö som stimulerar och 

uppmuntrar barnen att bli ”läsande människor”. Hon ser läsmiljön som väldigt viktig. Hon 

menar också att läsmiljön ser olika ut för olika barn. De har inget samarbete med biblioteket 

mer än att de lånar böcker på skolbiblioteket. 

 

Analys 

Under observationen och genom pedagogens svar syns det tydligt att hon ger barnen 

möjlighet att möta läsningen på många olika sätt. Pedagogen jobbar medvetet med språket 

genom hela skoldagen som vi kan se vid samlingen med almanackan och barnens 

namnlappar. Det vi kan se i hennes svar och i observationen är att när hon vill skapa läsglädje 

för barnen, läser hon inte bara ur de ”vanliga” böckerna. Hon använder sig även av dikter, 

vilket ger barnen en bred och varierande läsning. Pedagogen svarar att läsmiljön är mycket 

viktig och att läsmiljön ser olika ut för olika barn. Men den läsmiljö vi möter är bara soffan 

och några böcker. Under samlingen då de jobbar med svenska kan man se att pedagogen får 

med sig alla barnen. Men när barnen sätter sig med sina böcker tappar hon många barns 

intresse då de ännu inte klarar av att jobba själv. 

 

3.3.5 Förskola B 

Förskolan är ett föräldrakooperativ med 15 förskolebarn och tre pedagoger. Deras läsmiljö 

består av fyra rum varav ett stort rum där det finns soffor, fåtöljer, hyllor fulla med böcker och 

en bokvagn full med biblioteksböcker. Dessa byter de ut en gång varannan vecka. Bredvid 

finns två mindre rum där det ena är ett lekrum med kuddar och byggleksaker. Här finns en 

hörna som är avgränsad med små bokhyllor. På golvet ligger det kuddar och här inne kan 

barnen sitta och titta i böcker eller bara koppla av. I denna hörna skapas många spontana och 

planerade lästillfällen då de varje dag har läsvila här. På andra sidan av byggnaden finns ett 

rum där de har samlingar med mera. 

 

Pedagogerna på denna förskola använder sig av olika ”språkpåsar” i läsinlärningen. Vi fick 

vara med på en samling med femåringarna då pedagogen använde sig av en av dessa påsar. 

Denna dag hade pedagogen med sig en påse med ett fint silvrigt mönster. Barnen började 

viska till varandra och sa att det var Inger. Pedagogen tog upp en strut ur påsen och ur denna 

strut dök dockan Inger upp. Inger pratade med barnen och frågade hur det var med dem och 

sedan dök hon ner i sin påse och tog fram lappar med barnens namn på. Hon visade upp 
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lapparna för barnen, en lapp åt gången. Barnen läste tillsammans och var och en fick sin lapp, 

de som inte var på förskolan lades i mitten. Alla hade fått sina lappar utom dockan Inger. Hon 

frågade barnen om de hade tagit hennes lapp men det hade de inte. Till slut blev Inger så sur 

att hon gick hem. Men påsen lämnade hon kvar och pedagogen och barnen kollade vad där 

fanns i den. I påsen fanns det djur. Barnen fick turas om att ta upp ett djur ur påsen och säga 

vad det var för djur. När alla djuren hade plockats upp hittade barnen kort med djurens namn 

på. De läste tillsammans och lade korten under rätt djur. Pedagogen tar nu fram 

blädderblocket. På blocket finns texten till en sång som barnen och pedagogen har gjort 

tillsammans. Den handlar om de djuren som barnen precis hade tagit upp ur påsen. När de 

hade sjungit färdigt om alla djuren lade de ner dem i påsen igen. Korten låg kvar på golvet 

och pedagogen sade till ett barn åt gången att till exempel ta kortet som där stod häst på och 

lägga det i påsen.  

 

När allt var undanplockat tog pedagogen fram några andra kort ur påsen. På dessa var där 

bilder på djur och namnet på djuret stod på baksidan av kortet. Hon delade ut korten så att alla 

fick lika många sedan skulle de försöka få ihop djurens familjer, mamma, pappa och barn. 

Med hjälp av pedagogen frågade de varandra efter de djur de saknade och de var noga med att 

använda rätt namn såsom sto, hingst och föl. När alla familjerna var färdiga så pratade de lite 

om dem och sedan lade de ner dem i påsen igen.  

 

Samlingen var nu slut och som avslutning så skulle barnen rimma. Pedagogen frågade vem 

som kunde rimma på tillexempel mus, och den som kunde det fick gå ut. Sedan fortsatte hon 

så tills alla hade fått rimma och därmed lämnat rummet. 

 

Pedagogen 

På denna förskola har en av pedagogerna svarat på enkäten. Läsglädje för henne är att alltid 

ha böcker på gång. Att alltid ha böcker runt sig i alla rum, även på toaletten. Hon ger barnen 

läsglädje genom att det alltid finns böcker tillgängliga på olika ställen i förskolan. De läser 

alltid och har ständigt ”bokprat”. Genom att visa nyttan av att kunna slå upp och ta reda på 

saker via böckerna ger hon barnen läsglädje från ett annat håll. Högläsning har de varje dag. 

På morgonen innan frukost, efter maten och självklart spontana lästunder när barnen önskar. 

När de läser sitter de på olika ställen. På morgonen i soffan och efter maten läser de för de 

minsta barnen i sovrummet och de lite större är i mysrummet på fritids eller i myshörnan i 
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lekrummet. De böcker de läser för barnen är av alla olika sorter såsom pek-, bilder-, kapitel- 

och fackböcker. 

 

Läsmiljö är för denna pedagog all den miljö där du läser. På frågan om hur viktig läsmiljön är 

svarar hon att det viktiga egentligen är att du läser för barnen. Hon skriver också att det 

självklart är mysigt att ”krypa tillsammans” och tända ljus vid lässtunden, men som sagt är det 

ändå viktigast att man läser för barnen. 

 

Något samarbete med biblioteket finns inte. Pedagogen är själv mycket intresserad av 

litteratur och läser just nu 41-60 poäng Barn- och ungdomslitteratur. Hon besöker själv 

biblioteket en gång i veckan och lånar böcker till förskolan. Hon tycker att det ger mer att 

själv ta reda på och leta fram lämplig fack- och skönlitteratur. Med barnen går de till 

biblioteket en gång i månaden. 

 

Analys 

Det finns böcker i alla rum på förskola B. Detta anser pedagogen vara en viktig del i att ge 

barnen läsglädje. De har biblioteksböcker på en stor bokvagn, dessa böcker byts ut en gång 

varannan vecka. Alla böcker gör att det blir många spontana lästillfällen under dagen på 

förskolan, speciellt i bokhörnan och i soffan vid bokvagnen. På samlingarna jobbar de en hel 

del med ”språkpåsar” som är fyllda med olika saker. I alla påsarna finns ordkort med 

benämningar på det som finns i påsen. Detta upplever vi att barnen tycker är roligt och 

spännande och under den samlingen vi var med på så var alla barnen väldigt delaktiga.  De 

läser flera gånger om dagen för barnen och har ofta bokprat. På detta sätt anser pedagogerna 

att de ger barnen på förskolan läsglädje. 

 

3.3.6 Förskola C 

På denna förskola besökte vi en avdelning med barn i åldrarna tre – fem år. Där är tjugo barn 

varav fjorton tre-fyraåringar och sex femåringar. Här jobbar två förskollärare och en 

barnskötare.  

 

Avdelningen har precis börjat med ett tema om Sagor. De har lagt tyngdpunkten på läsmiljön 

och tillsammans med barnen har de inrett ett sagorum. Här finns kuddar, tyger som hänger ner 

från taket och lampor som ger en mysig stämning. I ett annat litet rum finns en soffa och en 
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hylla uppsatt på väggen där böckernas framsida är vända utåt. I båda dessa rum har barnen 

möjlighet att i lugn och ro sitta och titta i böcker. 

 

Barnen möter läsningen genom att de har var sin ordlåda. Ordlådorna är hämtade utifrån 

Ragnhild Söderbergs tankar. En flicka plockar fram sin ordlåda och vill visa den för oss. På 

ordkorten har pedagogerna skrivit ord som barnet själv valt. Flickan tar fram alla sina kort och 

berättar för oss vad det står. Ordlådorna är alltid tillgängliga för barnen att ta fram och leka 

med ordlapparna. Vi får vara med på en kort samling med femåringarna då de använder 

ordlådorna. Barnen berättar för varandra vad det står på deras ordkort och sen får de välja nya 

ord till deras ordlådor. Barnen väljer själv om pedagogen ska skriva ordet eller om de själv 

vill skriva. 

 

Lästillfälle har de ofta i verksamheten nu när de börjat med sitt tema om sagor. Vi är med när 

de tillsammans har sagoberättande i sagorummet. Pedagogen samlade alla barnen utanför 

sagorummet och berättar med dämpad röst att vi ska resa in i sagovärlden. Vi reser iväg 

genom att krypa genom en rockring in till sagorummet. Den andre pedagogen sitter redan inne 

i sagorummet och välkomnar barnen. Det är nersläckt i rummet och pedagogen har tänt ett 

ljus i en ljuslykta. Pedagogen berättade sagan fritt och efter sagan diskuterade hon 

tillsammans med barnen om sagan. För att resa tillbaka från sagovärlden måste man krypa 

igenom rockringen igen. 

 

Pedagogerna 

En av förskollärarna på denna avdelning har tagit del av vår enkät. För henne är läsglädje 

glädjen att höra någon läsa en text eller att själv kunna läsa en text. Att kunna läsa något som 

någon annan har skrivit. Hon anser att hon ger barnen läsglädje genom att läsa för dom och 

visa att hon själv tycker det är roligt. Hon låter barnen läsa och skriva själv, låter dem göra 

egna berättelser, låter dem leka med ord och bokstäver. Genom arbetet med deras tema Saga 

ger hon också barnen läsglädje. När hon har öppning och stängning har hon ofta högläsning 

för de barnen, vilket blir två gånger i veckan. De läser ibland vid samlingen och även varje 

dag för femåringarna vid vilan. När de läser sitter de i ett litet mysigt rum och när barnen 

sitter i ring på golvet. De böcker hon läser för barnen är ”gamla” och nya sagor, bilderböcker 

och kapitelböcker. Faktaböcker använder de sig också av och slår tillsammans upp saker de 

vill få reda på. För förskolläraren är läsmiljö ett lämpligt och ostört ställe att sitta och läsa på. 

Det är viktigt att göra det mysigt, gärna tända ett ljus och sitta nära varandra. Hon anser att 
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läsmiljön är viktig för att få en bra lässtämning och för att läsningen ska bli positiv. De har ett 

bra samarbete med biblioteket genom att de gå dit och lånar böcker och får ibland tips om 

böcker. En gång var tredje vecka går de dit på sagostund.  

 

Analys 

Vi kan tydligt se i både observationen och i pedagogens svar deras medvetenhet om 

läsmiljöns betydelse för läsglädjen. Vikten av att det ska vara mysigt, genom t ex ett tänt ljus, 

syns både i pedagogens svar och i observationen när de har sagoberättande i sagorummet. 

Genom att låta böckerna och soffan få ett eget litet rum, visar de barnen att läsning och böcker 

är något mycket viktigt och betydelsefullt. Genom observationen ser vi att de jobbar med 

barnens ordlådor på två sätt, dels att de alltid finns tillgängliga för dem, dels också att de 

delger varandra vad barnen har i sina lådor och läser för varandra vad det står på korten. 

 

3.3.7 Öjaby Förskola 

Vi har besökt Öjaby förskola i Växjö kommun. Under dagen var vi på en avdelning med barn 

i åldrarna tre-fem år. På denna avdelning går tjugo barn och här jobbar tre pedagoger. Öjaby 

förskola jobbar aktivt med att väcka barnens intresse för skriv- och läsglädje. I deras arbete 

utgår de från Ragnhild Söderbergs tankar om barnets tidiga och lustfyllda kontakt med det 

skrivna språket. Öjabys tankar och sätt att arbeta på vill de kalla ett förhållningssätt och inte 

en metod. Utgångspunkterna är barnets egna upplevelser, intresse och med ett innehåll som är 

meningsfullt för barnet. Pedagogerna är förebilder med sitt eget skrivande i verksamheten, 

lyssnar på barnen och är inspiratörer. De använder sig av läslappar (15 x 5 cm) där 

pedagogerna skriver med svart tuschpenna. De skriver med gemena bokstäver förutom 

begynnelsebokstaven i namn. Detta eftersom det är den text vi läser i böcker. När 

pedagogerna läser ordkorten ljudar de inte fram vad det står, istället säger de vad som står på 

kortet. Barnet lär sig att känna igen hela ordet som en bild. Barnet upptäcker själv ordets olika 

delar och ljud genom att upptäcka, prova och ställa frågor. Det är viktigt att bekräfta det 

barnet upptäcker i skriftspråket även om det inte är ”rätt” i dina ögon. Barnet tänker alltid rätt 

utifrån sina erfarenheter och tankar. Läslapparna används dagligen i verksamheten, till sagor, 

sånger och upplevelser som händer i vardagen.  

 

Den läsmiljö vi möter är två soffor som står i ett litet lekrum. Bredvid ena soffan finns en 

hylla upphängd på väggen där böckernas framsida är vända utåt. I rummets ena hörna står en 
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hörnsoffa med ett bord. Här kan man dela av rummet med ett draperi och göra en mysig 

läshörna i hörnsoffan. Fullt med böcker hittar vi också i hyllan i allrummet på de nedersta 

hyllplanen. Böckerna är alltid tillgängliga för barnen. 

 

Vi var med barnen när de hade samling där barnen tillsammans får möta läsningen. De 

började med att sjunga samlingssången. Texten till låten satt på vägen i en lång rad med varje 

ord på ordlappar. Pedagogen tog fram en låda med ordlappar som de använder till samlingen. 

Hon tog fram lappar där det stod ”sjuka”, ”lediga” och ”Nyckelpigan”. Barnen fick fyra 

ordkort var med ett barns namn på varje kort. Sedan fick var och en se vilkas namn de hade på 

sina kort och lägga kortet under rätt benämning.  Sen leker de ”Hunden och benet”. En pojke 

börjar och pedagogen frågar vad han vill vara för djur. Pojken väljer kanin och pedagogen 

skriven ”kanin” på en lapp. Hon visar lappen för barnen och berättar att här står det ”kanin” 

och ger lappen till pojken. Hon frågar vad kaninen ska äta och pojken väljer att den ska äta en 

morot. Pedagogen skriver ”morot” på en lapp, visar den för barnen och lägger den på pojkens 

rygg.  

 

Detta följs av spontana lästillfällen för varje barn. Alla barnens egna ordlådor finns alltid 

tillgängliga på en hylla i allrummet. På hyllplanet under finns en stor korg full med oskrivna 

lappar och tre burkar med svarta tuschpennor som barnen alltid har tillgång till. Ett planerat 

lästillfälle har de innan maten serveras. Då samlades barnen bakom draperiet i soffhörnan och 

en pedagog hade högläsning för dem. 

 

Analys 

Här kan vi tydligt se i vår observation att de jobbar medvetet med att skapa läsglädje hos 

barnen. I deras planerade samling finns alltid ordkorten med i sångerna, lekarna och samtalen. 

Vi såg här att pedagogerna gav barnen tid att tänka när de tittade och läste på ordkorten.  

Samlingarna verkar inspirera barnen till att sedan själva hämta sin ordlåda där de läser sina 

ordkort och skriver nya. Vi såg ofta barnen spontant sätta sig tillsammans eller själva i 

sofforna med böcker som de lätt kunde hämta från bokhyllorna. Pedagogerna fanns till hands 

när barnen ville att de skulle läsa högt för dem.  

 

3.4 Sammanfattande analys 

Läsinlärning 
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Förskolorna A, B, C och Öjaby förskola arbetar med ordkort utifrån Söderbergs tankar. På 

förskola C och Öjaby förskola har varje barn en egen ordlåda där de bestämmer vilka ordkort 

de vill ha. Förskola A, B och Öjaby förskola använder sig av gemensamma ordkort i deras 

samlingar.  På skolorna A och B har alla barnen likadana läsböcker, men pedagogerna arbetar 

på olika sätt med dem. Skola B utgår från barnens nivå medan pedagogen på skola A vill att 

barnen helst ska vara på samma sida. Barnen på skola C har möjlighet att få läsläxa när de är 

sig intresserad av det. Men när barnen arbetar med sina arbetsböckerna vill pedagogen att alla 

ska vara lika långt innan de får arbeta vidare. 

 

Läsmiljön 

Förskola B, skola B och Öjaby förskola fyller verksamheten med böcker i olika bokhörnor. 

Förskola C visar deras vikt av läsmiljön med ett mysigt sagorum. Pedagogerna på skola A, 

skola C och förskola A betonar även de vikten av läsmiljön men det är inget som visar sig lika 

tydligt i verksamheten.  

 

Pedagogens betydelse 

Pedagogerna på Öjaby förskola och förskola B visar tydligast deras brinnande intresse för 

böcker och läsning. Detta speglas tydligt i deras arbetssätt där glädjen i läsningen har en 

central del. Även pedagogerna på förskola C och skola B visar hur viktigt av att skapa 

läsglädje. Pedagogerna på skola A, förskola A och skola C betonar också vikten av böcker 

och läsglädje, men ändå ser vi inte lika ofta att barnen spontant sätter sig med en bok. 

Pedagogen fångar alla barnen fram tills de ska sätta sig med sina arbetsböcker. 

 

4 Diskussion 

I vår diskussionsdel har vi valt att följa de fyra punkterna vi har använt oss av i 

observationerna. Dessa fyra punkter är läsinlärning, lästillfällen, läsmiljön och pedagogernas 

roll och vi använder dessa som rubriker i vår diskussionsdel. Vi har inte använt oss av 

rubriken läsglädje på grund av att den finns med som en röd tråd genom dessa fyra delar. Vi 

avslutar vår diskussionsdel med en slutsats där vi belyser vad vi har kommit fram till i vår 

undersökning. Här kommer vi även att lyfta fram på vilket sätt vi kommer att ha nytta av det i 

våra framtida roller som pedagoger.  
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4.1 Läsinlärning 

På skola B har vi sett något som motsäger Nilsson & Nilssons (1990) teori om att det bara är 

genom riktiga böcker och inte genom massproducerade läromedel som barnet hittar 

läsglädjen. Pedagogerna låter alla barn arbeta med likadana böcker, men utifrån arbetssättet 

som de jobbar med lyckas de att fånga varje barns intresse med en och samma bok. Detta 

genom att de pratar med dem inlevelsefullt om det barnet har läst. Här fångar de barnen och 

de börjar fundera och uttrycka sina tankar. Pedagogernas läsglädje skiner igenom och barnen 

tar det till sig och har den känslan med sig när de läser texten själv. Men på skola A har vi 

även sett den negativa sidan av att alla barnen har likadana böcker. Här har alla inte bara 

likadana böcker de har även samma sidor i läxa. Och att prata om det de har läst, vilket 

Pramling Samuelsson/Sheridan (1999) menar är viktigt då det ger barnen en känsla av 

delaktighet i läsandet, det förekommer inte alls här. Det enda pedagogen lyssnar på när denne 

lyssnar på läxan är så att barnet har tränat på texten hemma och läser något sånär flytande. 

När vi ser detta kan vi förstå Nilsson & Nilssons tankar, för i just detta fall hittar barnen ingen 

läsglädje i massproducerade läromedel. Den stora skillnaden mellan dessa två verksamheter är 

att på skola B är läsglädjen synlig och i skola A är läsningen ett måste. Om läsinlärningen inte 

är glädjerik utan ett måste så kan vi inte förvänta oss att barnen ska känna någon läsglädje. 

 

Pedagogen på skola C har många bra arbetssätt speciellt under samlingarna, då hon använder 

sig av träkistor, leksaker och små askar. Genom detta kan hon på ett lekfullt sätt fånga 

barnens intresse och väcka deras nyfikenhet. Det arbetsmaterial hon använder i svenskan 

tycker vi är ett bra på många sätt, men tyvärr kan vi känna att det brister lite i barnens 

arbetsbok. Detta lyfter vi fram i skola C:s analys där vi ser att många barn tappar intresset när 

de sätter sig med arbetsböckerna. Pedagogen vill att barnen ska vara på ungefär samma sida 

och istället för att barnen får känna en glädje och själv utforska det skrivna språket blir detta 

mer som ”fyll i uppgifter”. Kanske hon skulle fundera lite närmare på vilka barn hon har, vad 

behöver dessa barn och varför? Smith (2000) menar att vi först måste möta barnen och se 

situationen innan vi bestämmer oss för vilken metod vi ska använda oss av. Detta anser vi 

borde vara en förutsättning för allt arbete i skolan. 

 

Vi har sett tre förskolor som har jobbat med Söderbergs (1992) teori om barnets tidiga 

erövring av skriftspråket med hjälp av ordkorten. Skillnaderna vi ser är att förskola C 

använder barnens egna ordlådor tillsammans i samlingarna, medan Öjaby förskola och 

förskola B använder gemensamma ordkort i samlingarna. Öjaby förskola lät barnen själva 
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spontant jobba med sina egna ordlådor när de ville, medan förskola B inte använde sig av 

individuella ordlådor. Vilket sätt pedagogerna än använde märkte vi tydligt att barnen på alla 

verksamheterna var engagerade och tyckte det var roligt. Öjaby förskola (2004) menar att det 

viktigaste är att pedagogerna är medvetna om sitt förhållningssätt till läsning. Det handlar inte 

om att lära barnen att läsa, utan att framförallt väcka läsglädjen hos dem.  

 
4.2 Lästillfällen 

Det vi anser har stor betydelse för läsglädjen är alla de spontana lästillfällen som barnen 

skapar. Detta har vi tydligt sett på skola B, förskola B, förskola C och Öjaby förskola. På 

dessa verksamheter såg man ofta att barnen själva gick och tog böcker ur boklådor och 

bokhörnor. I och med detta skapades många lästillfällen där barn och pedagog kunde ha 

spontant bokprat. Taube (1995) menar att det måste finnas tid till fri läsning och rik tillgång 

på bra böcker. Detta ser vi verkligen på dessa verksamheter och att barnen får respons från 

pedagogerna när de tar egna initiativ gör att de spontana lästillfällena blir mer frekventa. 

 

På skola B har de även ettans dagbok som ett återkommande lästillfälle. Genom att barnet 

med egna ord får beskriva sin dag blir detta ett meningsfullt lästillfälle för barnet och för 

resten av gruppen. Detta styrks med Smith (2000) som säger att det enda sättet att läsa är att 

göra det på betydelsenivå. Det är så ofta att pedagogerna ger barnen läsning som de själv 

tycker är bra, men det viktiga är ju inte att läsningen ska vara meningsfull för pedagogen utan 

meningsfull för barnet. Öjaby förskola visar tydligt att de bara använder sig av ord som ligger 

nära barnen för att skapa läsglädje. Varje ord som står på deras egna ordkort har barnen valt 

själva, vilket ger dem inspiration och lust till att spontant hämta sin låda och läsa sina ord. 

Även ordkorten de använder tillsammans är skapade utifrån deras vardag och aktuella 

händelser.  Vi anser att genom att ta till vara på barnets ”verklighet” i lärandet får vi lättare 

barnets förtroende och det kan känna igen sig i det vi gör. 

 

Pedagogen i skola A läser för barnen varje morgon och detta skriver hon även i enkäten. Men 

alla barnen svarade i intervjun att fröken bara läste för dem ibland. Vi undrar då vad det är 

som gör att barnen inte vet att pedagogen läser för dem? En anledning kan vara att 

högläsningen äger rum direkt på morgonen när barnen kommer in i klassrummet. Det känns 

väldigt stressigt och oftast är det en väldigt kort bit hon läser i boken, vilket gör att alla barnen 

inte hinner reagera för vad som pågår. Ett barn har svarat att det är viktigt med lugn och ro när 

man läser. Kanske borde pedagogen lyssna mer på barnen för att veta vad hon bör göra för att 
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de ska få ut mer av lästillfällena. Även pedagogerna på skola B hävdar att lugn och ro är en 

förutsättning för läsning. Skillnaden är att deras lästillfällen verkligen känns meningsfulla och 

väl förberedda. Pedagogerna pratar mycket med barnen om boken innan de börjar läsa och 

även efter. Då hela klassen sitter i soffan runt pedagogen vid lästillfällena, tror vi att barnen 

känner sig mer delaktiga i läsandet än om de som i skola A sitter på sina platser. Ekström & 

Isaksson (2000) anser att högläsning ökar barnets läslust, ordförråd, språkförståelse och 

människokunskap. Som pedagoger bör vi vara medvetna om detta och inte låta 

högläsningstillfällena försvinna förbi utan eftertanke. 

  

4.3 Läsmiljön 

Att skapa läsmiljön tillsammans med barnen är något som är oerhört viktigt. Säljö (2003) 

menar att pedagogerna idag ska se pedagogiken utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är 

genom att vara tillsammans som vi lär av varandra och utvecklas. För oss är det viktigt att 

redan när vi skapar läsmiljön se det ur detta perspektiv och låta barnen vara med i skapandet. 

Detta kan ses i förskola C där de i sitt tema om sagor, tillsammans med barnen har skapat ett 

sagorum. Chambers (1994) betonar vikten av att vi måste veta hur vi ska skapa en god 

läsmiljö, för att barnen ska utveckla ett intresse till läsning. Han fortsätter med att genom 

speciella rum för läsning visar pedagogerna barnen att läsning och böcker är något mycket 

viktigt och betydelsefullt. Sagorummen på förskola C blir ett speciellt läsrum. Läsrum och 

läshörnor kan vi även hitta i verksamheten på skola B och förskola B och vi upplever att detta 

är något som både pedagoger och barn tar till vara på. När de sitter därinne med böcker så 

respekterar dom andra barnen detta och det är alltid lugnt och skönt för barnen att sitta där och 

läsa en bok eller lyssna på en saga. 

 

På skola A hamnade våra funderingar till stor del på bristen av böckerna i läsmiljön.  Bara för 

att biblioteket ligger i samma byggnad innebär det då att alla böcker måste vara i biblioteket? 

Barnen ska vara omgivna av böcker hela tiden. Av egna erfarenheter vet vi att detta har en 

stor inverkan. Visst ska barnen även besöka biblioteket men det säger inte emot att böckerna 

även ska finnas i klassrummet. På förskola A har de visserligen böcker inne på avdelningen 

men tyvärr är de inte lättillgängliga för barnen. Chambers (1994) anser att vi fångar alla 

barnen när de omges av böcker genom skyltningar och liknande. Men han säger också att bara 

för att vi skapat en bra läsmiljö så ska vi inte stanna där. Tillsammans med Chambers (1994) 

menar vi att pedagogen måste aktivt jobba vidare med läsmiljön och anpassa den efter varje 

individ. 
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En verksamhet som verkligen fyller sitt klassrum med böcker, aktivt jobbar med läsmiljön 

och anpassar den efter barnens behov är skola B. Pedagogerna menar i sin enkät att de ger 

barnen läsglädje genom att själva visa hur stor deras läsglädje är. I våra ögon verkar detta vara 

ett vinnande koncept. Deras medvetenhet är oslagbar och där finns inte en bok, boklåda eller 

rim på väggen som inte finns där av en anledning. Även barnen är medvetna om vad som 

finns i klassrummet och detta menar Dominkovi´c (1984) är väldigt viktigt. Denne menar att 

pedagogerna måste uppmärksamma barnen på de ord och texter som finns runt omkring. 

Även Smith (2000) menar att om vi inte uppmärksammar barnen är det enbart pedagogerna 

som upplever det som en pedagogisk läsmiljö. Det är just detta som vi tror att många 

pedagoger glömmer bort. De tar inte in barnet i skapandet av läsmiljön utan utgår från sina 

egna tankar och intressen. Och tack vare detta så missar barnen en viktig del i skapandet av 

läsglädje. Därför kändes det så bra att komma till en skola där alla var delaktiga och där 

kommunikationen mellan pedagog och barn är aktiv. Vi ser tydligt att detta resulterar i att 

läsglädjen fullkomligt flödar i detta klassrum. 

 

 
4.4 Pedagogens roll 

En gång i veckan har de på skola A en lektion som heter biblioteksboken. Denna lektion 

känns inte så genomtänkt. Idéen är väldigt bra och barnen får med sig många sidor av 

läsningen. Men för att lektionen ska få en djup inverkan hos varje barn krävs det att 

pedagogen är väldigt engagerad och ser barnens behov. Under denna timme är pedagogen 

ibland med de barn som behöver låna i biblioteket. Men oftast ”fixar” hon med något annat då 

det i en första anblick verkar som att barnen klarar sig själva. Smith (2000) menar att 

pedagogen är en viktig del i att välkomna barnet in i läsandet och vi menar att pedagogen inte 

är speciellt delaktig om denne aldrig pratar med barnen om det de läser. Och om vi aldrig gör 

det så lär vi oss aldrig att känna dem som läsare. Detta styrker vi med Smith (2000) som 

menar att för att veta vilken metod man ska använda sig av måste man först möta barnet och 

se situationen. I skola A finns det väldigt många bra idéer men det finns ingen som knyter 

ihop dem så att de blir meningsfulla för barnen och utvecklar läsglädjen. ”Vi lär barn att 

läsa… men var lär vi barn att älska att läsa?” (Allén m.fl. 2003 s. 16) 

 

Även pedagogerna i förskola A har mycket bra metoder i verksamheten både med Språkbyrån 

och sagostunderna på biblioteket. Det syns klart och tydligt att pedagogerna vill ge barnen 
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olika läsupplevelser och ge dem möjligheten till att utvecklas som goda läsare. Men vad 

händer hos barnet när det blir bemött av att boken det valt är för svår, för att den står på ”fel” 

hylla? Vi hävdar att det krävs att pedagogen ger barnen uppmuntran och inspiration till böcker 

och läsning, vi ska inte hindra dem ifrån att känna läsglädje. Detta är att ta bort 

”lässjälvbilden” hos barnet precis som Taube (1995) skriver och säger att utan 

”lässjälvbilden” kan aldrig en läsglädje växa fram.  

 

För att ge barnen läsglädje anser vi att det är viktigt vilken relation pedagogen själv har till 

läsning och böcker. Pedagogen på förskola B har ett brinnande intresse för böcker som hon 

överför på både pedagoger och barn. Hon kan allt om böcker och håller sig ständigt 

uppdaterad med alla nya böcker. Hon ser barnens intresse och försöker att hitta något till alla 

när hon lånar och köper böcker till förskolan. Detta styrker Lpfö 98 där det står att 

pedagogens ansvar är att låta barnet utvecklas efter sina egna förutsättningar 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Genom att gå på kurser med sina kollegor får hon ständigt 

nya infallssvinklar i hur hon ska bemöta barnen i skapandet av läsglädje. Kunskapen om 

barnet, böckerna och litteraturpedagogiken är oerhört viktig anser Nilsson & Nilsson (1990).   

På förskola B ser vi tydligt betydelsen av att ha denna kunskap. 

 

När vi var på Öjaby förskola fick vi en känsla av att allt det som pedagogerna gjorde var väl 

genomtänkt och medvetet. Varje barn sattes verkligen i centrum. I den analys vi gjorde där 

pedagogen gav barnen tid att tänka när de skulle läsa ordkorten, kunde vi verkligen känna 

mötet mellan barnet och pedagogen. Det var tillåtet för barnen att gissa. Om ett barn t ex 

skulle läsa ”Anna” och uppmärksammade begynnelsebokstaven A, gissade han på ”Astrid”. 

Pedagogen mötte barnets tankar och berömde det som barnet hade sett och hjälpte honom 

sedan vidare. Söderberg (1992) anser att för att kunna erövra det skrivna språket måste vi göra 

det i samspel med andra och låta barnen få chans till eget prövande, problemlösande och 

övande. För oss är det oerhört viktigt att vi låter barnen prova sig fram för att utvecklas och 

känna läsglädje. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Det som vi känner inte har givit oss så mycket är barnintervjuerna. Efter besöket på Öjaby 

förskola insåg vi att våra frågor till barnen var väldigt koncentrerade runt böcker. När vi körde 

från Öjaby hade det klarnat för oss att läsglädje inte bara handlar om böcker. Inte om man 

använder deras förhållningssätt. Och om vi ska vara helt ärliga så har inte platsen där barnen 
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läser med sina föräldrar eller hur ofta deras föräldrar läser för dem att göra med hur vi skapar 

läsglädje i skolan. Hade vi gjort besöket på Öjaby före vi skrev frågorna och verkligen 

fokuserat oss på vår frågeställning när vi skrev dem, då hade vi nog fått ett bättre resultat. 

 
4.6 Slutsats 

Det vi har kommit fram till i detta arbete är att i skapandet av läsglädje måste pedagogen se 

och utgå ifrån varje barn. Det är hos pedagoger som pratar mycket med barnen som vi kan se 

läsglädjen. Många pedagoger tar en idé och genomför den men de glömmer att ta med barnen 

i genomförandet. Innan vi överhuvudtaget bestämmer en metod så måste vi möta barnen och 

se var deras intresse ligger. Detta är något som vi har sett tydligt i våra undersökningar. I vårt 

framtida arbete som pedagoger kommer vi att vara noga med att utgå från barnet. Detta gör vi 

genom att ofta ha bokprat med barnen och se till att de läser på en betydelsenivå. Men vi 

måste också skaffa oss mer kunskap om olika böcker och metoder för att till fullo kunna möta 

varje barns behov. Vi kommer även att se till att barnen ständigt är omgivna av böcker och att 

de är medvetna om betydelsen av sin läsmiljö. Många gånger glömmer pedagogerna att ta 

med barnen i skapandet av läsmiljön, detta kan göra att miljön blir mer störande än 

inspirerande för barnen. Vi har sett många pedagogiska läsmiljöer men detta innebär inte att 

där sprudlar läsglädje. Vad är målet med att lära barn läsa? Jo, att lära dem att älska att läsa! 

Som pedagoger måste vi inse att vi har massor av valmöjligheter i läsinlärningen och det som 

fungerar väldigt bra för någon kanske inte fungerar lika bra för någon annan. Genom att prata 

mycket med barnen om det vi läser och låta vår egen läsglädje skina igenom så tror vi att 

många vägar kan bli vinnande vägar i vår resa mot skapandet av läsglädje.  

 

Bön till dig som ska lära mig att läsa 
Lek med mig 

Berätta för mig 
Lär mig om rim och regler 

Lär mig sånger 
Lär mig sagor 
Tala med mig 

Låt mig mima och dramatisera 
Lyssna till vad jag berättar 

Lär mig vad skönhet och trygghet är 
Visa mig vad kärlek är 

Innan du vet ordet av, kan jag bli ett barn som läser. 
 

AnneLise Gjerdam 
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5 Sammanfattning 

Svensson (1998) skriver att när det blev obligatoriskt att läsa i Sverige så var inte det 

viktigaste att man förstod det man läste. Men tankarna har utvecklats och idag ska läsningen 

vara rolig och meningsfull. Detta menar Smith (2000) som förklarar det som att läsa på en 

betydelsenivå. Han anser att det är det enda sättet att skapa den meningsfulla läsningen, vilket 

vi kallar läsglädjen. Pedagogens roll i detta är att inbjuda barn till att läsa eller som Smith 

(2000) förklarar det, att välkomna barnen till läskunnigas förening. Detta gör vi genom att se 

och möta varje barn. Barnets naturliga lust till att lära är oerhört viktig att vi bevarar i mötet. 

Ahlén m.fl. (2003) säger att istället för att bara se vad barnet kan om läsning och bokstäver 

när de kommer till skolan, är det viktigt att se vad barnet har med sig. För att inspirera barnen 

till läsning och böcker är läsmiljön oerhört viktig. Chambers (1994) säger att var vi läser 

påverkar hur vi läser. Det ska finnas speciella läsrum/läshörnor där vi visar barnen att läsning 

är viktigt och betydelsefullt. Böcker ska alltid finnas tillgängliga och vi ska låta barnen omges 

av dem i sin vardagliga miljö. 

 

Det vi ville ta reda på med detta arbete var hur man skapar läsglädje i förskolan/skolan i 

åldrarna fem – åtta år. För att få reda på det har vi gjort en kvalitativ undersökning med hjälp 

av observationer på tre skolor och tre förskolor i södra Skåne. Som ett komplement till 

observationerna har vi lämnat ut enkäter till en pedagog i varje verksamhet. På en skola och 

en förskola har vi även intervjuat sammanlagt 16 barn. Vi har även besökt Öjaby förskola i 

Växjö som är inriktade på språk- och läsglädje. 

 

I våra observationer har vi mött många olika arbetssätt till att skapa läsglädje. Det är väldigt 

intressant att se hur en metod kan tolkas på två helt olika sätt av pedagogerna. Vi har mött 

pedagoger som lyft fram en gammal traditionell metod och fyllt den med läsglädje. Vi har 

mött många spontana lästillfällen i verksamheterna som har känts mycket lustfyllda och 

meningsfulla för barnen. Barnen har lockats till läsning genom boklådor och bokhörnor och 

på dessa ställen har läsmiljön varit fylld av böcker. Men vi har även fått uppleva verksamheter 

där det inte finns några böcker alls i barnens vardagliga miljö. Vi har sett ställen som haft bra 

samarbete med biblioteket, men tyvärr har inte böckerna följt med som en del i verksamhetens 

läsmiljö. Pedagogerna vi mött har haft många bra idéer och arbetssätt men alla har inte nått 

ända fram och skapat läsglädje.  
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I vår slutsats har vi kommit fram till att för att skapa läsglädje måste vi som pedagoger möta 

varje barn och se situationen. Vi ska se mötet med barnen utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

genom att vi tillsammans hittar meningsfull läsning till varje barn. Tillsammans med barnen 

skapar vi en läsmiljö som inspirerar till läsning och läsglädje. 
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Bilaga 1 
 

 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som går sista terminen på den nya lärarutbildningen på Högskolan i 

Kristianstad. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och har valt att inrikta oss på Läsning. 

Denna idé väcktes när vi läste specialisering i Svenska HT-2003. Då vi hade en föreläsning 

om lästema började vi diskutera och kom fram till att vi har två otroligt olika erfarenheter av 

läsningen i skolan under vår egen skolgång. Vi bestämde oss efter detta att vi ville titta 

närmare på hur läsningen på skolan ser ut idag.  

 

Vi har valt att inrikta oss på åldrarna 5-8 år och att i dessa åldrar titta lite på hur läsinlärningen 

går till och hur pedagogerna går tillväga för att skapa läsglädje i förskolan/skolan. 

 

För att se hur ni arbetar med läsning har vi valt att skriva ner några frågor som vi vill att ni 

svarar på. Vi vet att de flesta av er har väldigt mycket att göra, men vi skulle verkligen 

uppskatta om ni ville ta er tiden att reflektera över hur ni arbetar med läsning och böcker. För 

att få en så klar bild som möjligt så är vi oerhört tacksamma för så många svar som möjligt. 

 

Tack för hjälpen! 

Mia Björk & Elna Gunnarsson 

 

 

Undrar ni över något? Ring: 

Mia Björk 0708950292 

Elna Gunnarsson 0733342043 
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Bilaga 2 
Pedagogen i skolan 

 

1. Vad är läsglädje för dig?  

2. På vilket sätt anser du att du ger dina elever läsglädje?  

3. Hur ofta läser eleverna?  

4. Vad för sorts böcker läser eleverna i skolan?  

5. Var läser barnen i skolan?  

6. Hur ofta har du högläsning för eleverna?  

• Var läser ni när ni har högläsning?  

7. Hur tolkar du begreppet läsmiljö?  

8. Hur viktig anser du att läsmiljön är?  

9. Har du något samarbete med ett bibliotek?  JA NEJ 

• Om ja, på vilket sätt använder ni ert samarbete?  

• Om nej, varför finns det inget samarbete?  

10. Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogen i förskolan 

1. Vad är läsglädje för dig?  

2. På vilket sätt anser du att du ger dina elever läsglädje?  

3. Hur ofta har du högläsning för barnen?  

4. Var läser ni när ni har högläsning?  

5. Vad för sorts böcker läser du för barnen?  

6. Hur tolkar du begreppet läsmiljö?  

7. Hur viktig anser du att läsmiljön är?  

8. Har du något samarbete med ett bibliotek?  JA NEJ 

• Om ja, på vilket sätt använder ni ert samarbete?  

• Om nej, varför finns det inget samarbete?  

9. Övrigt. 



 45

 

Bilaga 3 
 

 
BARNEN I FÖRSKOLAN 

 
Högläsning 
1. Var är den bästa plasten att sitta när någon läser högt för dig? 
2. Läser din mamma eller pappa för dig? 
3. När brukar de läsa högt för dig? 
Förskolan 
4. Läser fröken högt för er? 
5. När brukar fröken läsa högt för er? 
6. Var sitter ni då? 
Biblioteket 
7. Brukar du gå till biblioteket med förskolan? 
8. Brukar du gå till biblioteket med dina föräldrar? 
9. Tycker du det är roligt att gå till biblioteket? 
Din egen läsning 
10. Brukar du själv sitta och titta i böcker? 
11. Var tycker du bäst om att sitta då? 
12. Tycker du det är roligt att titta i böcker? 
 

 
 

BARNEN I SKOLAN 
 

Högläsning 
1. Var är den bästa plasten att sitta när någon läser högt för dig? 
2. Läser din mamma eller pappa läsa för dig? När? 
Skolan 
3. Läser fröken högt för er? 
4. När brukar fröken läsa högt för er? 
5. Var sitter ni då? 
Biblioteket 
5. Brukar du gå till biblioteket med skolan? 
6. Brukar du gå till biblioteket med dina föräldrar? 
7. Tycker du det är roligt att gå till biblioteket? 
Din egen läsning 
8. Läser du själv? 
9. Tycker du det är roligt att läsa? 
10. Var tycker du bäst om att sitta och läsa? 
 


