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Abstrakt 
Preschool teachers purpose, perceptions and attitudes on reading children´s books aloud 
in preschool.  
 
Studien syftar till att belysa hur  några förskollärare talar om bokläsningens syfte och 
funktion i förskolans pedagogiska verksamhet. Frågeställningar kring förskollärares 
förhållningssätt till bokläsning fokuseras. Undersökningen vill även synliggöra hur 
förskollärarna talar om hur dessa läsaktiviteter bör organiseras samt eventuell intention 
de har med bokläsning i förskoleverksamheten och när det bör ske. Bokval, lässtrategier 
och barns lärandemiljöer behandlas också. För att samla in förskollärarnas åsikter har en 
kvalitativ forskningsmetod använts i form av enskilda intervjuer med fyra verksamma 
förskollärare. En redogörelse av forskning kring ämnet presenteras och styrdokumentet 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) tas upp. Studien tar sin teoretiska 
utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Resultatet av undersökningen visar att bokläsningen har hög prioritet för informanterna 
och ses  av dem som en självklar aktivitet i förskolan. Alla förskollärarna i 
undersökningen ger uttryck för att det primära och allra viktigaste syftet med att läsa i 
förskolan är att ge barnen ett innehållsrikt språk och en ökad ordförståelse men de lyfter 
även andra syften med bokläsandet. Deras egna agerande och förhållningssätt ses som 
betydelsfullt  för huruvida lässtunderna kan bli till meningsfulla lärtillfällen för barnen 
och kommunikation individerna emellan under bokläsningen lyfts fram av informaterna.  
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1 Inledning och bakgrund 
Utifrån min erfarenhet genom arbete och VFU i flertalet förskolor är min uppfattning att 
det i förskolan finns en stark tradition av att läsa böcker för barnen och att det oftast 
sker efter lunch. Jag har många gånger funderat över i vilket syfte detta sker och hur 
dessa lässtunder organiseras. Många gånger tycks det ske för att ”det ska vara så” att 
efter lunchen läser vi. Här vill jag beskriva två olika scenarier som jag har observerat i 
en förskoleverksamhet:  
Det är strax efter lunch på förskolan, En pedagog har gått på rast, en annan torkar bord, sopar och ställer i 
ordning efter de 14 barnen som har ätit. Den tredje pedagogen samlar alla barnen vid soffan i ett av 
rummen. Medan barnen för livliga diskussioner om vem som ska sitta i soffan och vem som får sitta på 
golvet nedanför väljer pedagogen snabbt en bok i boklådan. Hon slår sig ner bland barnen och säger: Nu 
måste ni vara tysta för nu är det sagostund. Hon börjar läsa, Adam 5 år som sitter på golvet säger att han 
inte ser bilderna. Jag visar bilderna sedan, säger pedagogen och fortsätter att läsa. Adam tappar intresset 
och börjar rulla ihop mattan som han sitter på. Sluta nu Adam du stör, säger pedagogen. Jag tycker inte 
om att läsa bok, säger Adam och pedagogen svarar att det bara är en kort bok, snart får ni gå och leka.  
 
En annan dag på samma förskola har halva barngruppen varit på biblioteket med en av pedagogerna. 
Adam har hittat en bok som heter ”Findus flyttar ut” som han väljer att låna med till förskolan. Tillbaka 
på avdelningen frågar han pedagogen om de kan läsa boken. Två av hans kompisar vill också vara med 
och lyssna. De tar plats i soffan och pedagogen läser. Det där är mucklor, säger Adam och pekar på de 
små figurerna som finns lite överallt i bokens bilder. De bor hos Findus och Pettson, det har jag sett på en 
film som jag har. Tillsammans räknar de mucklorna i boken och när boken är slut säger ett av de andra 
barnen: När vi går till biblioteket nästa gång ska jag också låna böcker om Pettson och Findus. Då kan vi 
skriva upp vem som har skrivit boken så är det lättare att hitta böckerna på biblioteket, säger pedagogen. 
Det vill jag göra, säger Adam och går för att hämta papper och penna.  
 
Dessa beskrivningarna är exempel på hur bokläsning på förskolan kan se ut på olika 
sätt. Det betyder inte att det ena sättet är bättre än det andra. Däremot kan exemplen 
användas för att illustrera att pedagoger kan ha skilda syften och förhållningssätt till 
bokläsning och barns lärande. I det första exemplet är bokläsningen initierat av en 
vuxen, kanske i syfte att lugna och samla ihop barnen medan det i andra exemplet är 
utifrån barnens intresse, där pedagogen är positiv till att barnen tar egna initiativ. Synen 
på att läsa (högt) för barn och vilka syften det har, påverkar också vilka olika 
förutsättningar som skapas. Barns relation till böcker styrs alltid i någon grad av vuxna 
menar jag. Lena Kåreland (2013) menar att de vuxna som skriver böckerna och barnet 
som läser dem representerar olika kategorier och att det där uppstår en maktkamp 
mellan barnet och den vuxna på olika plan. Det är de vuxna som bedömer böckerna och 
bestämmer om de ska publiceras. De vuxna som skriver för barn har en föreställning om 
hur barnet ska uppfatta en text men det kan aldrig riktigt veta hur den uppfattas ur ett 
barns perspektiv. Barnlitteratur har under historien förändras i takt med rådande barnsyn 
och vad som i samhället uppfattas som bra för barn och vilka normer som råder uttrycks 
mer eller mindre underförstått i nyskriven barnlitteratur. I barnlitteraturens historia kan 
en konflikt i synen på barnet och dess behov urskiljas. En typ av kravpedagogik där 
barnet förväntas följa regler och normer som de vuxna har satt upp kan å ena sidan 
skönjas kontra behovspedagogiken där barnets behov står i centrum och det är utifrån 
dessa behov de vuxna ska möta barnet. Vilken syn olika författare har på barnet och 
barndomen och deras olika sätt att skriva kan urskiljas i berättelserna. (Kåreland 2013). 
Dessa skilda traditioner är också något som kan relateras till förskolornas verksamhet 
och hur enskilda förskollärares förhåller sig till barns bokanvändande.  
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1.1 Läroplan för förskolan 
Förskolan fick en läroplan 1998 som sedan reviderades 2010. Läroplanen för förskolan 
redogör för vad vilket uppdrag svensk förskola har. Den innehåller strävansmål och 
grundläggande värden och uppmodan att uppdraget ska genomföras men lämnar 
ansvaret hur det görs, det vill säga metoden till varje enskild verksamhet (Skolverket 
2010). Hur förskollärare ska arbeta eller förhålla sig har  blivit en fråga för 
förskoleprofessionen menar Ingrid Pramling Samuelsson och  Sonja Sheridan (2016). 
Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) påtalar att även om det på många sätt 
går att koppla läroplanens uppdrag och strävansmål till just barnböcker och 
litteraturläsning så nämns inte dessa begrepp i klarspråk i läroplanen. Det finns inga 
strävansmål för förskolan som säger att litteraturläsning ska förekomma i förskolan 
(2005). I Förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan (Skolverket 2009) 
tydliggjordes att personal i förskolan ska arbeta med att stimulera barns litteracitet. 
Begreppet litteracitet förekommer ofta i litteratur som handlar om barns läsning och 
skrivande och är ett engelskt begrepp som inte har någon tydlig svensk motsvarighet. 
Svensson (2009a) förklarar litteracitet på följande sätt: Litteracitet innebär inte enbart 
att vara skriv- och läskunnig utan även ha en förmåga att kunna tolka och förstå 
budskap, läsa mellan raderna, att vara kritisk och dra logiska slutsatser utifrån texter, 
bilder, filmer och dataspel. Detta är någonting man lär sig när man tillsammans med 
andra talar om eller på annat sätt bearbetar texter. Litteracitet är kontextuellt beroende 
och det är i samspel med andra människor som grunden för detta läggs (2009a). När 
Läroplanen för förskola reviderades 2010 tillkom strävansmålet: ”Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar intresse för bilder och olika medier samt sin förmåga att 
 använda sig av, tolka och samtala om dessa”. Vidare framkommer det i läroplanen att 
”Verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter” 
(Skolverket 2010). 
 
 
Trots att det finns en samsyn på vikten av barns läsande och bokanvändning finns det 
förvånansvärt lite om detta i förskolans läroplan. Samtidigt visar forskning att i 
förskolorna blir detta en fråga som styrs av pedagogernas eget förhållningssätt och 
kunskap. Forskarna Maria Simonsson (2004) och Ann-Katrin Svensson (2009) 
konstaterar båda att förskolebarnens bokanvändande och hur frekvent läsningen i 
förskolan sker, är beroende av pedagogernas attityder till, kunskaper om och intresse för 
att läsa för barn. Pedagogernas egna intresse får en avgörnade betydelse för förskolans 
pedagogik. I vilken utsträckning läsningen prioriteras i olika förskoleverksamheter, 
vilken litteratur barnen får tillgång till, hur läsningen organiseras och vad syftet är med 
den påverkas i stor utsträckning av pedagogernas kunskap, inställning och 
förhållningssätt.  
 
Utifrån denna bakgrund har jag valt att studera hur förskollärare resonerar om 
bokläsningens syfte och funktion i förskolan.  
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1.2 Syfte och frågeställningar: 
Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om barnlitteraturens betydelse i 
förskolan genom att synliggöra förskollärares tal om hur och med vilket syfte de 
organiserar lässtunder för lärande i ett socialt samspel.  
 
Frågeställningar: 

• Hur talar och resonerar förskollärarna kring syftet med bokläsning i förskolan? 
• Hur menar/resonerar dessa förskollärare att de vill organisera 

bokläsningsaktiviteter  utifrån bokval, lässtrategier och  barns lärandemiljöer. 
 
 
1.3 Avgränsning: 
Intentionen med detta arbete är inte att göra en kartläggning av vilken bokläsning som 
förekommer i förskoleverksamheterna. Studien fokuserar på bokläsning och behandlar  
inte förskollärarnas tal om andra typer av berättande som eventuellt förekommer i 
förskolan.  
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2 Tidigare forskning och litteratur  

I detta kapitel redogör jag för utifrån mitt syfte relevant forskning och litteratur. Fokus 
ligger på företrädesvis svensk forskning utifrån den svenska förskolan. Forskning kring 
bokläsning med barn sker med olika tyngdpunkter och fokus. Jag har valt att presentera 
litteraturen och den tidigare forskningen utifrån sex olika teman: Varför läsa? Läsa 
hur? Läsa vad? Läsa var? Prata om? och avslutningsvis Förskollärares inställning och 
förhållningssätt kring bokläsning. 
 

2.1 Varför läsa?  
Agneta Edwards (2008) lyfter fram litteraturens roll som en hjälp för barnen i deras 
emotionella och sociala utveckling. Hon menar att litteraturen kan ge barn  möjlighet att 
bearbeta och hantera svåra saker i livet. Ofta bearbetar de det som de har upplevt i 
litteraturen genom att sedan leka det. Rigmor Lindö (2005) lyfter litteraturen som en 
möjlighet för barnen att använda sin fantasi och föreställa sig någonting som inte är här 
och nu. Genom att uppleva högläsning får barnen röra sig fritt mellan fantasi och 
verklighet och med hjälp av den vuxna  kan de ta andras perspektiv vilket är grunden för 
att utveckla social kompetens och emotionell intelligens menar Lindö. Britta Stensson 
(2009) poängterar att många barn tar del av det som händer ute i världen och tycker om 
att diskutera och fördjupa sig i sociala och moraliska frågor och här kan litteraturen vara 
till hjälp för att få mera bakgrundskunskaper. Aidan Chambers (2014) framhåller 
högläsningen som  mycket viktig för barn och en förutsättning för att de senare ska 
kunna lära sig läsa. Mycket av forskningen om bokläsning med barn ägnar särskild 
uppmärksamhet åt språkutveckling. Ann-Katrin Svensson är docent i pedagogik och har 
genomfört ett flertal forskningsprojekt i ämnet litteraturläsning i förskolan kopplat till 
barns språkutveckling. Hon menar att i Sverige har vårdnadshavare läst för sina barn 
sedan lång tid tillbaka för att det finns en stark familjetradition att göra det. Flera 
undersökningar visar att högläsning för barn mellan 3-8 år har minskat. Svensson 
(2009b) menar att det finns starka föreställningar om att pedagoger i svensk förskola 
läser mycket för barnen men att det inte har gjorts några studier på att det verkligen 
sker. Därför har hon genom observationer undersökt i vilken utsträckning pedagoger i 
förskolan läser för barn. I resultatet framgår det att det vanligaste (25% av exemplen) är 
att pedagoger läser två gånger i veckan för hela barngruppen. I 15% av fallen läser 
förskollärarna dagligen och ofta flera gånger om dagen för barngruppen. Svensson 
(2009b) observerar även i vilka situationer det läses för barnen. Resultatet visar att 
högläsning till största delen sker efter lunchen i syfte att barnen ska vila efter att de har 
ätit. Det läses även frekvent innan lunch i syfte att lugna ner barnen. Ett annat tillfälle då 
pedagogerna ofta läser för barnen är tidigt på morgonen när barnen kom till förskolan. 
Hon menar att de pedagoger som inbjuder barn till att diskutera texterna ger barnen 
förutsättningar för att utveckla sin förmåga att vara kritiska och aktiva läsare. Via 
litteraturen kan barnen även på insikt i andras människors livsvillkor och kultur. Hon 
hävdar vidare att det är av största vikt att barnen ges denna chans under sin förskoletid 
och ser en risk i att de inte ges dessa förutsättningar om man läser för barnen i syfte att 
lugna dem eller för att vila (a.a).  
Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlssons (2013) studier kring litteraturläsning på 
förskolan bygger på observationer på 40 olika förskolor i Sverige. Deras resultat visar 
att bokläsningen i de observerade förskolorna oftast är en rutinmässig aktivitet som sker 
i anslutning till den så kallade vilan efter lunchen. I 94% av fallen är bokläsning en 
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aktivitet för sig som inte har något samband med det som i övrigt pågår i verksamheten. 
I de flesta fallen läser pedagogerna för att det är en rutin i syfte att varva ner, samla ihop 
eller lugna barnen.  
”Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan” (Maria Simonsson 2006) bygger på 
observationer i förskolan och fokussamtal med pedagoger. Undersökningen 
genomfördes 2000-2004 och belyser hur pedagoger i förskolan formulerar sig kring 
utbudet och användningen av bilderböcker i förskolan. Hennes resultat visar att 
pedagogerna ser bilderboken som någonting självklart i förskoleverksamheten men de 
har olika uppfattningar om dess funktion. Simonsson (2006) kategoriserar sitt resultat 
av pedagogernas uppfattning om bilderböckernas funktion i förskolan enligt följande. 
Boken som barnkultur- Pedagogerna läser i syfte för att roa barnen. De har ambitionen 
att föra in barnen i en speciell kulturell gemenskap. De anser att det finns klassiska 
barnböcker som barnen i förskolan bör få ta del av och känna till, som ett kulturarv som 
bör föras vidare. Bilderboken som en kanal för språkutveckling-  De använder böcker 
för att utveckla barnens språk, öka deras ordförråd, språkförståelse och lära ut svenska. 
Bilderböcker som en kunskapskälla där barnen kan att förvärva sig nya kunskaper, 
insikter och upplevelser. Genom boken får barnen veta om världen. Bilderboken som en 
väg till koncentration- Genom lässtunder får barnen lära sig sitta stilla. Dessa stunder 
används även för att samla barnen eller skapa stunder av lugn i deras vardag. 
Pedagogerna pratar om att barn får en läsvana genom att lära sig att sitta stilla och 
lyssna,. Bilderboken som en väg att utveckla fantasin- Pedagogerna i studien anser att 
barns fantasi är under ständig utveckling och att den är viktig för deras framtida lärande. 
Bokläsningen ser de som en viktig resurs för att utveckla barnens fantasi. De menar att 
barn även använder fantasin för att bearbeta problem och svåra upplevelser och att 
böckerna har en läkande kraft (Simonsson 2006). 

 
2.2 Läsa hur?  
Svensson (2009a) skriver att vuxnas agerande varierar beroende på vilket syfte de har 
med läsningen för barnen. De läser på olika sätt beroende på om det är i syfte att lugna, 
söva eller för att ge barnen ett ökat ordförråd. När det handlar om barnens 
språkutveckling är Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) överens med Svensson 
(2009a) om att det inte är att man läser för barn som har störst betydelse utan hur man 
läser. Svensson (2009a) poängterar att genom att samtala och diskutera bokens innehåll 
ges barnen chans att sätta innehållet i relation till sina egna erfarenheter.  
 
Bibliotekarien och forskaren Virginia Lowe (2011) har genomfört en studie där hon 
förde läsjournaler över sitt läsande för sina egna två barn där utgångspunkten var att se 
bilderböckerna som multimodala konstverk där ord och bilder hörde ihop. Lowe (2011) 
utvecklade en metod som hon benämner ”reading without sharing”  det vill säga en 
högläsning utan samtal och förklaringar, Den vuxne högläsaren ställer då inte frågor för 
att kontrollera vad barnet har förstått, uppmuntrar inte heller till diskussion eller ger 
beröm. Hon vill ställa den typen av högläsning mot det hon kallar Sharing picturebook 
som ligger nära begreppet dialogisk högläsning där man samtalar medan man läser och 
förklarar poänger.  
 
Ibland berättas historien endast utifrån bilderna där den vuxne sätter sina egna ord till. 
Den typen av högläsning ställer sig Lowe (2011) kritisk till med argumentet att barnet 
genom detta inte lär sig ett nytt spännande ordförråd om böckernas ord inte läses. Det 
blir istället familjen eller förskolans vardagsord som används. Hon påpekar att den 
vuxne ska lita på bokens förmåga att lära barnen att ta till sig allt, förståelsen av ord och 
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begrepp, känna igen bilder, känna glädje över berättelsen få en medvetenhet om språket 
och få en passion för böcker. 
 
Maria Nikolajeva (2004) påtalar att många barnboksförfattare använder påfallande 
långa, svåra och ovanliga ord i syfte att väcka barnens nyfikenhet och stimulera deras 
språkliga utveckling. Ulla Rhedin (2004) menar att barnen  inte  uppfattar som att de 
inte förstår texten utan de förstår och tolkar den på sitt eget unika sätt. Rhedin (2013) 
skriver att den norska forskaren Ingeborg Mjør har gjort en pionjärinsats inom 
forskningen om högläsning för barn med sin undersökning Høgtleser, barn, bilderbok 
från 2009. Rhedin (2013) hänvisar till Mjørs forskning där hon har undersökt om och på 
vilka sätt föräldrar utifrån sina kunskaper om sitt barns utveckling anpassar sin 
högläsning till barnet i den typ av läsning som hon benämner ”dialogisk högläsning för 
små barn”. Föräldrarna fick själva filma högläsningssituationer som de hade med sina 
barn. Hennes forskning visade att de allra flesta föräldrarna använde barnanpassat tal 
och enkelt tilltal när de läste för sina små barn. De flesta föräldrarna som deltog valde 
att byta ord eller dämpa vissa ord som de ansåg vara olämpliga med motiveringen att 
skydda sina barn  
 
2.2.1.Bildernas betydelse i barnboken  
Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) har genom observationer i förskolan 
och intervjuer med förskolepedagoger studerat förskolan som en litterär miljö med 
fokus på genusfrågor. Deras resultat visar att det i de utvalda förskolorna finns ett stort 
engagemang för litteraturläsning men att arbetssätt och uppfattningar kring detta i vissa 
frågor skiljer sig åt. Ett exempel är pedagogernas inställning kring böckernas 
illustrationer. Några pedagoger anser att det viktigte är att visa bokens bilder när de 
läser för barnen medan andra framhåller att barnen behöver träna på att skapa sina egna 
bilder och i detta ska de inte störas av böckernas bilder. Edwards (2008) ståndpunkt 
kring detta är att barn inte behärskar textens symboliska berättande fullt ut förrän de har 
samlat på tillräckligt många inre bilder för att kunna måla fram berättelserna i fantasin. 
Edward (2008) hävdar att det är viktigt att pedagogen tänker till hur de sitter när de läser 
en bilderbok med en barngrupp och att det är av stor vikt att som pedagog skapa 
förutsättningar för att barnen ska få bra läsupplevelser i förskolan.   
Svensson (2009a) ger ytterligare ett argument till att de små barnen bör kunna se 
bilderna i boken. De behöver dem för att få en förståelse för vad bilderna står för. Att 
bilderna inte är föremålet utan en symbol för föremålet. De behöver bilderna som  stöd i 
sin tolkning och för att få igång fantasin. Bilderna i en bilderbok är lika viktig som 
texten menar hon. Nikolajeva (2000) poängterar att illustrationerna tillför berättelsen en 
ny dimension. Hon beskriver att när vi upplever en bilderbok måste vi samordna två 
skilda avläsningskoder. Den språkliga koden som ger informationen i en viss tidsföljd 
och bildens kod som är linjär och saknar tidsordning. Väljer pedagogen att läsa en 
bilderbok bör därför barnen sitta så att de ser bilderna för att följa detta samspel mellan 
text och bild. Om pedagogen läser texten för barnen och sedan bara sveper förbi med 
bilderna så går barnen miste om helheten av berättelsen.  

 
2.3 Läsa vad?  
I den barnbokskategorin som Rhedin (2001) väljer att kalla Den illustrerade texten förs 
berättelsen fram av texten. Det behövs inga bilder för att man ska kunna måla upp 
berättelsen i huvudet. Dessa böcker fungerar bra som till exempel CD-sagor eller 
radioföljetonger. Illustratören till texten kan göra val som ger ytterligare information 
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och förstärka berättelsen ytterligare. Här kan man till exempel få en känsla av i vilken 
tid det utspelar sig genom att illustratören har valt att ge karaktärerna en viss typ av 
kläder/ en gammal bil, hur klassrummet är möblerad och så vidare. Den här typen av 
böcker kan med andra ord fungera bra att läsa högt för många barn där inte alla kan se 
eventuella illustrationer så tydligt menar Rhedin (2001).  
Simonssons (2006) studie visar att pedagogerna mycket sällan planerar för den 
bokläsningsstund som ständigt återkommer efter lunch. Valet av bok sker här och nu 
och ofta är det någon i barngruppen som får välja. Simonsson menar att detta innebär att 
pedagogerna inte har förberett sig på bokens innehåll. Detta i sin tur genererar i att 
pedagogerna hamnar i lägen där de läse böcker för barnen som de egentligen tycker är 
olämpliga. De löser det genom att byta ut eller hoppa över vissa olämpliga ord. Damber, 
Nilsson och Ohlssons (2013) observationer visar att i 65 % av lästillfällena är det 
barnen som väljer vad som ska läsas. Vid 33% av tillfällena står pedagogerna för 
bokvalet och endast vid fem tillfällen väljer pedagogen och barn tillsammans. Precis 
som i Simonssons studie visar även Damber, Nilsson och Ohlssons (2013) resultat att  
oavsett om det är barnen eller pedagogerna som står för bokvalet finns det sällan någon 
bakomliggande medvetet syfte med valet bland pedagogerna.  
Edwards (2008) menar att pedagoger ofta drabbas av en sorts moralpanik i valet av bok 
till bokläsningen. Barbro Westlund (2016) anser att det är viktigt att läsa de böcker som 
barnen vill läsa för att kunna dela läsupplevelsen. ”Det är lätt att bli normativ som att: 
De här böckerna är nyttiga för dig”. Maj Asplund Carlsson nämns i många sammanhang 
för att ha uppmärksammat litteraturen i förskolan. Hon har bland annat genom 
observationer i förskolor, undersökt vilka böcker som lästes i förskolorna. Hennes 
resultat visar att det är ett antal titlar och författare som hela tiden återkommer och som 
läses i de flesta förskolor om och om igen. Exempel på detta är böckerna om Alfons 
Åberg, och Astrid Lindgrens berättelser. Hon benämner detta som en litterär kanon och  
som gjort att de nya böckerna som utges har haft svårt att ta plats (Asplund Carlsson 
1993). 
 
 
2.4 Prata om?  
Flera forskare beskriver vikten av att med barnen  samtala och reflektera kring böckerna 
och dess innehåll. Rhedin (2013) hänvisar till den den amerikanske litteraturforskaren 
Louise M Rosenblatts. Hon beskriver mötet mellan verket och läsaren som en 
transaktion. Hon menar att att varje lässtund är en unik händelse. Genom att se 
litteraturen som en handling och läsakten som en händelse som har en verkan och där 
läsaren är en aktiv aktör i meningsskapandet formulerar Rosenblatt det som benämns 
som en performativ litteratursyn. Rosenblatt, ser litteraturen som en handling, läsakten 
som en händelse som har en verkan och läsaren som en aktiv aktör i meningsskapandet 
(Rhedin 2013).  
Ulla Damber (2015) hävdar att flera forskningsresultat visar att läsa för barnen i sig inte 
visar sig vara av någon betydelse för barnens språk och begreppsutveckling utan vad 
som har avgörande betydelse är i vilket sammanhang läsningen sker och att den följs 
upp genom samtal om det man läser. Westlund (2016) säger: ”Man måste gå från en ”att 
läsa kultur” till ”hur-läsa kultur”. Hon menar  att läsförståelse handlar om ett möte 
mellan texten och läsaren. Läsaren lägger sina egna erfarenheter till det som läses och 
däri sker ett meningsskapande.  
Även Stensson (2006) påpekar att genom att stanna upp i texten och och låta barnen 
samtala och reflektera kring boken ges barnen tillfälle att sätta ord på egna erfarenheter 
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som man kopplar till boken. Detta kan ses som ett tillfälle att skapa insikter och mening. 
Litteraturen kan vara en utgångspunkt i samtal och diskussioner. På så sätt kan de gå in 
djupare i texten och nya frågor kanske väcks. Författaren menar vidare att genom 
litteraturen kan de som deltar reflektera tillsammans, men det finns inga entydiga svar 
varken i litteraturen eller i det verkliga livet. Alla barn upplever eller förstår litteraturen 
på sitt sätt. Edwards (2008) framhåller att när man tillsammans med barnen reflekterar 
kring böcker utifrån olika vinklar, till exempel genus ska detta ses som ett led i en 
process. Avsikten med dessa samtal är att få deltagarna att börja fundera, väcka frågor 
hos dem och eventuellt utveckla förhållningssätt. Det är då viktigt att pedagogerna 
förmedlar att det inte finns något som är rätt eller fel. De vuxna har inget 
tolkningsföreträde i dessa samtal menar Edwards.  
 
2.5 Förskollärares förhållningssätt till bokläsning  
Kåreland (2001) hävdar att barn läser allt mindre. Hon lyfter fram att det inte är bristen 
på barnlitteratur som är problemet då marknaden för barnlitteratur är mycket stor. Hon 
menar att det är barnens attityd som hindrar dem från läslust och att förskolan därför bör 
skapa en positiv inställning till böcker och läsning och ge barn tid och möjlighet att i 
lugn och ro få umgås med böcker. Simonsson (2006) hänvisar till Meek som menar att 
den vuxnas förhållningssätt till böcker och till läsning och hur de agerar vid lässtunden 
har en avgörande betydelse för hur barnen utvecklar sitt förhållningssätt till böcker. De 
vuxna har en viktig roll i att vara en förebild för barnen i läsandet och att visa för barnen 
att de tillsammans med andra kan konstruera gemensamma upplevelser av en bok. 
Chambers (2014) menar att oavsett om vi har positiva eller negativa förväntningar på 
läsningen påverkar det hur läsupplevelsen blir. Om de vuxna tycker om att läsa och 
förväntar sig något positivt blir utgången ofta sådan. Om de vuxna förväntar sig något 
negativt med läsningen och känner sig tvingade till det kommer de förmodligen tycka 
att det är tråkigt. Det är viktigt att vara medveten om pedagogens och barnens 
förutsättningar för att mötet med litteraturen blir så positivt som möjligt. Svenssons 
(2009b) resultat visar att inte alla förskolebarn var vana vid gemensamma lässtunder 
och att det fanns en stor variation i hur mycket litteraturläsning som förekom i 
förskolorna. Hon menar att detta inte bottnar i barnantalet i grupperna, antalet barn med 
särskilda behov, social bakgrund eller pedagogernas utbildning. Hur frekvent läsningen 
är menar Svensson beror på vad pedagogerna har för attityder till, kunskaper om och 
intresse för att läsa för barnen.  
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3 Teoretisk utgångspunkt  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Roger Säljö (2010) menar att inom det sociokulturella perspektivet ses kunskap som 
någonting som människor blir delaktiga i och skapar tillsammans. Det sociokulturella 
perspektivet på utveckling och lärande handlar om hur människor utvecklar olika 
kulturella förmågor som att räkna, resonera abstrakt, skriva, läsa och så vidare. Det 
sociala samspelet och lärmiljöer som skapar mening är en mycket viktigt förutsättning 
för att ett lärande och en utveckling ska kunna ske. Den sociokulturella traditionen har 
sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten under början av 1900-talet om 
utveckling, lärande och språk. Nedan förklaras tre viktiga begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet. 
 
3.1.1.Mediering 
Med detta menas att människor använder två olika redskap vid försök att förstå sin 
omgivning och handla i den med språkliga och materiella redskap. Ett språkligt redskap 
är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem såsom bokstäver, siffror, räknesystem 
och begrepp. Dessa språkliga redskap utvecklas inom kulturella gemenskaper. De är 
föränderliga och ser olika ut i olika kulturer. Vygotskij värderade det mänskliga språket 
som det absolut viktigaste medierande redskapet. De materiella artefakterna är de 
fysiska redskap vi använder för att till exempel utöva ett yrke. För att till exempel en 
svetsare ska kunna utöva sitt yrke krävs att hen kan hantera de olika artefakterna inom 
yrket. Mycket av svetsarens kunskaper sitter i att kunna behärska redskapen. Det går 
inte alltid att skilja på de språkliga och de materiella redskapen, många gånger 
förekommer de tillsammans och är varandras förutsättningar, det kallas för kulturella 
redskap. Säljö (2010) förklarar att inom det sociokulturella perspektivet ser man inte 
kunskap som antingen teoretiska eller praktiska. De är alltid både och och beroende av 
varandra. 
 
3.1.2 Appropriering 
Appropriering är det begrepp som man inom det sociokulturella perspektivet använder 
för att beskriva och förstå lärande. Det är samma sak som att ta till sig och bli förtrogen 
med sociokulturella redskap i sociala praktiker, det vill säga att lära oss nya saker. När 
individer lär sig nya saker innebär det att de bekantar sig med fysiska och intelektuella 
redskap och ökar sin förtrogenhet med hur det används. Vygotskij hävdade att 
människan i varje situation har möjlighet att ta till sig-approoriera- kunskaper från sina 
medmänniskor i samspelssituationer (Säljö 2010).  
 
3.1.3 Den närmaste proximala utvecklingszonen 
Säljö (2010) beskriver den närmaste proximala utvecklingszonen som det mest centrala 
begreppet inom Vygotskijs perspektiv. Begreppet bygger på att Vygotskijs ser lärande 
och utveckling som processer som ständigt pågår. När människor har lärt sig att 
behärska ett begrepp eller en färdighet så är de även nära att behärska någonting nytt. 
Vygotskij beskriver utvecklingszonen som den zon där vi är mottagliga för instruktioner 
och förklaringar. Genom vägledning av en pedagog eller en kamrat som kan mera inom 
ämnet kan vi lära oss mera om. Berit Uddén (2004) hänvisar till Vygotskijs uppfattning 
om att genom att leka, fantisera och vara kreativa kan barnen kombinera tidigare 
erfarenheter med nya och göra detta till nya kunskaper (2004).  
 
 
 



  
 

10 

Sammanfattningsvis kan sägas att en viktig del i detta perspektiv är hur pedagoger 
organiserar samspelet mellan barn och mellan barn och pedagoger. Dessa begrepp är 
särskilt intressanta i min studie kring förskollärarnas uppfattning kring syftet med 
bokläsning i förskolan då jag finner samspelet intressant blir detta perspektiv intressant 
och relevant. Man kan intressera sig för olika delar i bokläsning, jag är intresserad av 
förskollärares uppfattningar om hur de kan skapa en meningsfull aktivitet där 
bokläsandet i ett socialt samspel blir en plats för kunskapsinhämtning. Av just det skälet 
har jag valt att använda mig av det sociokulturella perspektivet som ett redskap för att 
kunna förstå och analysera förskollärarnas tal om och berättelser kring ämnet 
bokläsning.   
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas för  kvalitativ forskningsmetod och intervjun som den 
datainsamlingsmetod som har används. Vidare beskrivs vilket urval som har gjorts och 
studiens genomförande. Här redogörs även för hur bearbetning av data har gått till och 
för de etiska överväganden som har tagits i beaktning. Avslutningsvis tas fördelar och 
nackdelar upp kring val av metod och dess trovärdighet, tillförlitlighet, och 
överförbarhet. 
 
4.1 Metodval  
För att söka svar på mina frågor låg det närmast till hands att göra det utifrån den 
fenomenografiska forskningsansatsen som är en kvalitativ ansats. Sonja Kihlström 
(2007) beskriver att huvudsyftet med den fenomenografiska metoden är att ta reda på 
hur människor talar om olika aspekter av sin omvärld. Det handlar inte om hur 
någonting är utan hur någonting förefaller sig för någon. I en fenomenografisk studie är 
syftet att finna variation i och systematisera människors erfarenheter av olika fenomen. 
Deras tankar om sin omvärld, erfarenheter, upplevelser och uppfattningar står i fokus. 
Erfarenheterna kan vila på såväl teoretisk kunskap som praktiskt handlande. Utan att ta 
upp frågan om det som ges uttryck för är sant eller falskt beskrivs hur människor själva 
uppfattar ett bestämt fenomen. Inom fenomenografin ses uppfattningen alltid som en 
relation mellan individen och omvärlden (Kihlström 2007).  
Genom insamling av kvalitativa data ville jag få en insikt i hur fyra förskollärare talar 
om litteraturläsningens syfte och funktion i verksamheten och för barnen. Genom en 
analys av datainsamlingen kunde de olika personernas olika uttalanden framträda. Detta 
beskrivs sedan under olika kategorier (Kihlström 2007). Eftersom mitt fokus i denna 
studie är att synliggöra hur förskollärare talar om ett fenomen var det för mig självklart 
att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod därför att det ger mig möjlighet att gå 
på djupet när det handlar om informanternas erfarenheter, tankegångar och utsagor 
kring detta fenomen. Martyn Denscombe (2016) beskriver att det inom 
samhällsforskningen framförallt finns två typer av forskningsmetoder, den kvantitativa 
där det handlar om att samla in mätbar data genom statistik, mätning och räkning. Den 
kvalitativa forskningsmetoden är inriktad på att förstå och komma närmare människor. 
Detta genom ord, talade eller skrivna, observationer och intervjuer.  
 
 
4.2 Datainsamlingsmetodik 
Jag har valt att genomföra intervjuer för att samla in data. I småskalig forskning där 
syftet är att undersöka attityder och uppfattningar genomförs ofta semistrukturerade 
intervjuer menar Denscombe (2016) och det är också den datainsamlingsmetod som har 
använts i denna studie. Semistrukturerade intervjuer är den typ av intervjuer där 
forskaren har ett antal förutbestämda ämnen som ska behandlas och frågor som ska 
besvaras. Forskaren har dock en flexibel inställning och låter informanten utveckla sina 
tankar och betoningen ligger på det informanten vill utveckla sina synpunkter om 
(Denscombe 2016). Detta går även i linje med det som Kihlström (2007)  betonar är 
viktigt att tänka på vid genomförandet av en fenomenografisk intervjuteknik. Genom att 
genomföra semistrukturerade intervjuer fick jag ta del av hur  pedagogerna talar om 
ämnet mera på djupet än om jag hade genomfört en enkätundersökning.  
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4.3 Urval 
I denna studie har intervjuer genomförts med fyra förskollärare verksamma på tre olika 
förskolor i två  mindre kommuner. Ett personalkooperativ, ett föräldrakooperativ och en 
kommunal förskola. Någon ytterligare beskrivning av förskollorna sker ej då det inte ses 
som relevant för studien. Fokus i studien  ligger på förskollärarnas uppfattningar och 
pedagogiska grundsyn. Ej på hur respektive verksamhet är utformad. 
 
För att hitta informanter till min studie har jag inför tre intervjuer kontaktat 
förskolecheferna på de aktuella förskolorna via mail. Jag har presenterat mig, min studie 
och bett dem undersöka om en eller två förskollärare i deras verksamheter vill låta sig 
intervjuas för min studie. Jag har sedan fått återkoppling från förskolecheferna där de 
skrev att det fanns förskollärare i deras respektive verksamheter som ville delta och 
sedan har vi kommit överens om en tid då jag kunde besöka förskolorna för att 
genomföra mina intervjuer. För att hitta en fjärde informant till min studie tillfrågades 
en förskollärare som jag känner till sedan tidigare men inte har någon närmare relation 
till. Den kontakten skedde via ett personligt möte. För att försöka få en bred variation 
har jag gjort det som Denscombe (2016) beskriver som ett subjektivt urval då jag 
försökte få  med förskollärare från olika verksamheter och med varierande bakgrund. 
Mina informanter är: Pia (46 år) tog förskollärarexamen 2014 och har  arbetat som 
barnskötare sedan 1989. Helena (46 år) är förskollärare sedan 2007 och arbetade i två år 
i förskola innan hon utbildade mig. Maria (53 år) är förskollärare sedan 2007 och har 
innan dess arbetat som barnskötare i 20 år. Kristin (50 år) tog förskollärarexamen 1987 
och har sedan dess arbetat i förskoleverksamhet. Namnen är fingerade. 
 
 
4.4 Genomförande  
Inför intervjuerna förberedde jag en intervjuguide (Se Bilaga B) för att som Denscombe 
(2016)  poängterar är det är viktigt att förbereda intervjuerna väl för att försäkra sig om 
att man får svar på det som studien syftar till. Intervjuerna genomfördes på förskolorna i 
rum där vi kunde tala ostört. Genom Denscombe (2016) fick jag vägledning i hur jag 
skulle agera under intervjuerna. Såsom att hålla inne med personliga värderingar, låta 
informanten tala till punkt, vara lyhörd och sammanfatta de svar som getts för  att 
informanten ska kunna bekräfta eller korrigera. Inför intervjuerna informerades 
förskollärarna via mail om syftet med studien och hur intervjun skulle gå till. Innan 
intervjun påbörjades informerades förskollärarna skriftligt om syftet med min studie och 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  
Ljudupptagningar gjordes av intervjuerna. Fördelar med att göra ljudupptagningar är att 
det ger en nästintill fullständig dokumentation av det som sägs och forskaren kan lyssna 
på inspelningen om och om igen (Denscombe 2016). Genom att spela in intervjuerna 
kunde jag koncentrera mig på intervjun utan att samtidigt göra anteckningar. Vissa 
minnesanteckningar gjordes dock när informanterna uttryckte någonting icke verbalt 
som jag ansåg kunde förstärka deras utsagor. Såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
För att försäkra mig om att intervjuerna blev inspelade gjordes inspelningar på två olika 
enheter. Varje intervju tog  25-30 minuter. 
 
 
4.5 Bearbetning av data  
Då intervjuerna var genomförda transkriberades de. För att analysarbetet ska kunnas 
göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt har intervjuerna skrivits ut i sin helhet. Detta 
för att det skapar bättre förutsättningar för att kunna göra jämförelser och kategorisera 
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datamaterialet (Denscombe 2016). När detta var färdigt påbörjades genomläsningen av 
datan. Då min studie är fenomenografisk var det informanternas utsagor och 
skillnaderna i dessa som jag ville åt. Jag analyserade materialet med särskilt fokus på 
hur vilka olika utsagor informanterna hade om litteraturläsningens syfte och funktion. 
Kihlström (2007) skriver att genom upprepade genomläsningar får man försöka finna 
mönster i svaren. De olika utsagorna som framträder i studien kategoriseras och 
exemplifieras med beskrivningar och citat. Genom att låta beskrivningarna återföljas av 
citat från intervjuerna hjälper man läsaren att förstå dess innebörd eftersom den blir 
illustrerad och fördjupad.  För att underlätta vid kategoriseringen av informanternas svar 
användes olika färger för att markera citaten och kunna se mönster och koppla dem till 
olika teman.  
 
 
4.6 Etiska överväganden 

För att skydda informanterna i min studie har jag under arbetets gång tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Hermerén 2011).  

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte 
och upplägg. Innan intervjuerna påbörjades upplyste jag samtliga informanter skriftligt 
och muntligt om att studien är en del av min utbildning till förskollärare vid  
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag informerade även om att syftet med detta arbete är att 
studera förskollärares förhållningssätt och uppfattningar kring barnlitteraturläsning i 
förskolan. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke till 
att delta. Deltagarna delgavs därför information om att deras medverkan är frivillig och 
att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan några som helst 
påtryckningar. Konfidentalitetskravet handlar om att deltagarnas identitet inte ska kunna 
identifieras av någon utomstående. De uppgifter som framkommit vid  denna studies 
intervjuer kommer därför att raderas efter transkriberingen och deltagarnas namn är 
fingerade. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som har samlats in endast kommer att 
användas i denna studie och aldrig användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
(Hermerén 2011). Informanterna fick information kring detta innan intervjuerna 
påbörjades (Se Bilaga A). 

 
 
4.7 Metodkritik 
Denscombe (2014) beskriver att  den kvalitativa studiens trovärdighet är svår att  
bedöma  med hjälp av de kriterier som brukar användas för kvantitativa studier. Det är 
till exempel inte möjligt att upprepa forskningen på det sätt naturvetare kan upprepa ett 
experiment. Det är näst intill omöjligt att kopiera en social inrättning och samla ihop 
motsvarande människor med liknande bakgrund. I en kvalitativ studie finns det inte 
något absolut sätt att garantera trovärdigheten i resultatet. Det finns dock vissa åtgärder 
som kan hjälpa till att stärka att datan har kontrolloretas i överensstämmelse med god 
praxis (2014). För att en studie ska bli trovärdig är det viktigt att som forskare vara 
objektiv när tidigare forskning och relevant bakgrundsmaterial presenteras. 
Kommunicerbarheten, det vill säga att de som tar del av studien ska kunna diskutera och 
förstå resultatet bör betraktas som  ett viktigt mått på studiens trovärdighet. Vidare kan 
trovärdigheten stärkas genom omfattande citat från informaterna i studien (Kihlström 
2007). Hermerén (2011) framhåller att det finns en svårighet i att bedöma resultatets 
tillförlitlighet i en kvalitativ studie men framhåller samtidigt att det har en betydande 
aspekt på forskningens kvalitet. Carl Martin Allwood  och Martin G Erikson (2010) 
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poängterar att ett kriterium för att  en kvalitativ studie kan ses som tillförlitlig är att 
urvalet av informanter till studien är relevanta i förhållande till sammanhanget. 
Denscombe lyfter att den kvalitativa forskningen bygger ofta på detaljerade djupstudier 
av ett fåtal informanters utsagor. En konskvens av detta är att det blir svårare att 
fastställa i vilken utsträckning resultaten är överförbara till andra liknande fall.  
Kihlström (2007) menar  att resultatet av en kvalitativ studie inte kan överföras direkt 
till  andra liknande fall men dock användas på det sätt att man kan känna igen 
uppfattningar och utsagor som påminner om det egna arbetet. Därigenom kan resultatet 
hjälpa människor att förstå och utveckla sin profession (Kihlström 2007).  

Denscombe (2014) beskriver att att en fördel med kvalitativ forskning är att den baseras 
på exempel från faktiska miljöer  och har därför stark förankring till den verkliga 
världen. En annan fördel är att en kvalitativ analys tillåter mer än en förklaring då den 
accepterar att olika forskare kan komma fram till olika slutsatser trots att de i stort sett 
används sig av samma metoder.  
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5 Resultat och analys 
 
5.1  Varför läsa?  
Resultat: 
Här beskrivs förskollärarnas uppfattningar om syftet med bokläsning i förskolan utifrån 
olika teman som framkommit.  
 
Språkstimulerande, Alla förskollärarna i min undersökning ger uttryck för att det 
primära och allra viktigaste syftet med att läsa i förskolan är att ge barnen ett 
innehållsrikt språk och en ökad ordförståelse. De säger att de vill berika barnens  språk, 
lära dem nya begrepp och på olika sätt utveckla deras språkförmåga. Maria hänvisar till 
forskning och sina egna tidigare erfarenheter och säger: Det vet man ju att barn som inte 
blir lästa för har ju mycket sämre ordförråd, det är viktigt att få med sig läsningen från 
början. Även Pia kopplar sina uppfattningar till forskning som hon har tagit del av. 
 Hon menar att det finns forskning som visar att högläsning ökar barnens ordförråd. Jag 
kommer inte ihåg siffrorna men ett barn som man har läst för kan så mycket fler ord än 
de som man inte har läst för kan. Så är det för oss vuxna också när vi läser böcker eller 
lyssnar på böcker, vi lär oss också nya ord. 
 
Det sociala samspelet, Några informanter uttrycker att de ser bokläsningen som ett 
tillfälle att öva på att visa hänsyn och samspela. Helena säger: Är det många barn ja då 
är det turordning, vem som  ska sitta bredvid mig, alltså det handlar om att 
kompromissa, ge och ta. Kristin uttrycker att hon läser för barnen främst av två 
anledningar:  
 

Varför läser jag? Jag kan nog inte dela på det. Det här sociala samspelet 
det är så viktigt, det är det viktigaste vi har. Det sociala samspelet mellan 
barn- vuxen och barn-barn. Men i det sociala samspelet som jag får med 
boken så får jag också en språkutveckling och det märker man på de 
barnen som inte har varit i kontakt med så mycket böcker eller språk 
överhuvudtaget, att man verkligen har sett barnet som kompetent, även 
fast de är så små, det går så fort med deras språkutveckling så fort man 
tar hjälp av böcker, ramsor, och när vi samtalar och lyssnar på det 
barnen säger. Jag måste säga att de två sakerna är de viktigaste.  

 
I syfte att roa och överföra ett intresse för böcker, Tre av de fyra förskollärarna pratar 
om att de läser för barnen i syfte att roa, de poängterar att lässtunden ska vara trevlig, 
mysig och lustfylld. Pia uttrycker att det är en mycket viktig anledning till att hon läser 
för barnen. Förskollärarna återkommer vid flera tillfällen till sitt eget stora intresse för 
läsning, att de själva läser på fritiden och vill överföra det intresset till barnen och ge 
dem läsglädje. Man vet ju att barn läser färre och färre böcker så därför är det 
jätteviktigt med läsglädjen och tillgängligheten till det (Maria). Helena motiverar sitt 
läsande för barnen med sina egna erfarenheter som barn. Hon berättar att hennes 
föräldrar ofta läste för henne när hon var liten och att det har betytt mycket för henne. 
Hon menar att man genom bokläsning får med sig så mycket och att det samtidigt kan 
vara ett tillfälle att skapa en relation till barnen. Syftet är så jättebrett. Det är en sådan 
otrolig värld med bokläsning Du lär dig så mycket av böcker, även som vuxen. Jag läser 
själv väldigt mycket.  
 
Skolförberedande, Flera av förskollärarna pratar om att de vill erbjuda barnen 
bokläsning för att förbereda dem och underlätta inför skolstart. De menar att det är 
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viktigt att få med sig läsningen från början. Två av förskollärarna uttrycker tankar om 
att det är förskolans uppgift att försöka skapa ett intresse för böcker hos barnen. De vill 
ge barnen positiva lässtunder därför att de i skolan är tvingade till att ska läsa annat som 
inte alltid är så roligt. Sedan ska de läsa sådant som är tråkigt i skolan som man inte vill 
läsa och då tror jag att det är lättare om man har den roliga läsningen med sig 
(Helena). Informanterna beskriver även att ett syfte är att presentera boken som artefakt 
för barnen, hur man använder en bok, att den läses från början till slut, från vänster till 
höger och att man bläddrar försiktigt i boken. 
 
Kulturarvet, Pia menar att det är viktigt att läsa äldre traditionella sagor för barnen 
därför att hon ser det som ett kulturarv som hon vill föra vidare och att det finns vissa 
berättelser som barnen bör känna igen när de lämnar förskolan. Hon nämner  de 
klassiska sagorna  som till exempel Rödluvan och hon menar att barnen bör känna till  
böckerna om Alfons Åberg och Astrid Lindgren figurerna.  
 
Bearbeta upplevelser och känslor, Två av informanterna pratar om att man ibland läser 
för att bearbeta känslor och upplevelser eller för att läsa om någonting som är aktuellt i 
gruppen. Det kan till exempel vara  en resa, vänskap, konflikter eller tragiska händelser. 
Detta behandlas vidare i nästa kapitel om bokval. Det kan också läsas i syfte att ge 
barnen närhet. Pia beskriver att det är viktigt att ge barnen närhet och säger: en del 
kräver mera närhet än andra, kanske för att de har det jobbigt i sitt liv just då, då är det 
jätteviktigt att kunna sätta sig ner  tillsammans, kanske bara med några barn och läsa.  
 
Komplettera hemmet, Två av informanterna lyfter kort att de har en bild av att föräldrar 
sällan läser för sina barn och att  i hemmiljön har bokläsningen fått en stor konkurrens 
av Tv, datorer och Ipads. De ser därför att det är extra viktigt  att de erbjuder bokläsning 
i förskolan för att alla barn ska få tillgång till det.   
 
Vilostund, Alla informanterna nämner att lässtunden ska vara en lugn stund. Jag tolkar 
deras utsagor som att när man läser ska det vara lugnt men att detta inte är huvudsyftet 
med aktiviteten. Endast Maria pratar om att läsa efter lunchen i syfte att vila. Denna 
stund handlar för henne om att få ner tempot lite för de barnen som är vakna när de 
andra barnen sover. Dessa stunder kräver hon att barnen sitter kvar och de får inte lämna 
aktiviteten, detta för att undvika att det blir rörigt.  
 
Koppling till förskolans läroplan, I en av intervjufrågorna ombeds förskolläraren att 
koppla sina uppfattningar om litteraturläsning till förskolans läroplan och förskolans 
styrdokument.  Kristin berättar att de just nu arbetar med tema språk och att det är just 
genom bokläsning som de tränar språkutvecklingen. De kvalitetssäkrar verksamheten 
utifrån de mål i läroplanen som behandlar språkutveckling. De dokumenterar och 
reflekterar tillsammans om det de ser hos barnen och om de kan identifiera det de har 
som mål att arbeta med gällande språkutvecklingen. Utifrån det skriver de sin 
systematiska kvalitetsredovisning. Informanterna nämner att de genom bokläsning för 
barnen kan arbeta med det mesta i läroplanen och att de genom läsningen kan arbeta 
med läroplansmål som berör till exempel delaktighet, empati, turordning, lyssnande och 
reflektion och att allas uppfattningar är viktiga. Vidare pratar de om att tillägna sig 
faktakunskaper, öka ordförrådet och begreppsträning. Pia uttrycker: Jag har ju inte med 
mig läroplanen men i läroplanen så står det mycket om hur viktigt det är med 
läsningen. Läsning är ju jätte jätte viktigt. Även under denna frågeställning återkommer 
informanterna till sin  egna inställning och brinnande intresse för bokläsning i förskolan. 
Helena svarar följande på frågan:  
 

Oj vilken svår fråga, det står ju mycket om skriftspråket i läroplanen, det 
har vi ju där i läsandet. Jag kan se allt, eller kanske inte riktigt allt, men 
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det mesta i läroplanen i bokläsandet. För att nå alla målen i läroplanen så 
är bokläsningen ett sätt. Böcker och läsning är självklart att det ska finnas 
på förskola tycker jag.  

 
 
 
Analys: Jag tolkar resultaten ovan som att förskollärarnas egna intressen i det här fallet  
är överordnat läroplanen och dess strävansmål. Precis som i Simonssons (2006) studie 
uttrycker även denna studies informanter att bokläsning för dem är en självklar aktivitet 
i förskolan. Informanterna beskriver att de genom bokläsning kan arbeta med det mesta 
i läroplanen men ger inga tydliga beskrivningar på vad. Svenssons (2009b) resultatet 
visar att högläsning till största delen skedde efter lunchen i syfte att barnen skulle vila 
efter att de hade ätit. Detta överensstämmer inte med vad mina informanter uttryckte. 
Maria ger dock exempel på att den typen  av läsaktivitet sker i hennes verksamhet och 
flera av de andra informanterna beskriver att det generellt i förskolor finns en tradition 
att läsa i syfte att vila och lugna barnen men att de själva inte stod för den 
uppfattningen. Två av informanterna uttrycker  att förskolan har en viktig 
skolförberedande uppgift i att skapa ett intresse hos barnen för böcker och läsning. 
Dessa uttalanden stämmer överens med Chambers (2014) ståndpunkt att högläsning är 
en förutsättning för att barnen  senare ska kunna lära sig att läsa.  
 
Pia nämner att det finns vissa böcker, författare  och karaktärer som barnen bör ha 
kännedom om när de lämnar förskolan och hon visar då exempel på att den litterära 
kanon som Asplund Carlsson hävdar existerar i förskolorna. Informanternas  uttalanden 
kan på olika sätt sättas i relation till det sociokulturella synen på lärande. Framförallt 
Kristin lyfter det sociala samspelet mellan barn- vuxna och barn- barn och ger då 
uttryck för att kunskap är någonting som människor skapar tillsammans. Hennes 
inställning kring barns språkutveckling och hur pedagoger kan stimulera den genom 
böcker, ramsor och samtal kan ses som förenligt med Vygotskijs begrepp mediering där 
det mänskliga språket ses som det absolut viktigaste medierande redskapet (Säljö 2010). 
  
 
 
5.2  Läsa vad?  
Resultat: Informanterna tar upp olika perspektiv på vad som ska läsas och hur det valet 
görs. Barn och vuxna är involverade i valet av böcker men hur och när är beroende på 
situation och sammanhang. Barns egna intressen som till exempel dinosaurier eller 
fiskar är en av de faktorer som styr valet av böcker. Pia berättar att på biblioteket får 
barnen själva välja men att det också kan vara vara ett särskilt tema som förskolan 
jobbar med och som påverkar valet av böcker. Maria menar att bokvalet kan baseras på  
pågående projekt  där hon  genom böckerna kan tillföra något nytt till projektet, det kan 
även vara böcker som handlar om någonting som  barnen  är intresserade av som hon 
vill fånga upp. Bokvalen sker också utifrån hennes egna intresse. Det här tycker jag 
själv är spännande, det här skulle jag vilja läsa för barnen och se vad som händer.  Att 
man ger och tar från båda håll. Även Helena poängterar att valet av böcker görs av 
både barn och vuxna. Barnen får själva välja det de är intresserade av, men att hon som 
pedagog också väljer böcker som hon anser är bra för barnen. Det kan till exempel vara 
böcker med rim för barn med språksvårigheter. Kristin menar att böckerna kan lyfta 
likheter och olikheter. Hon berättar att på hennes förskola har alla barnen sitt urspung i 
ett skandinaviskt land och då kan det vara viktigt att läsa böcker om barn som lever i, 
eller kommer från andra delar av världen. Flera av informanterna lyfter också 
möjligheten att använda böcker som verktyg. Maria och Pia tar upp att böcker kan 
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användas som hjälpmedel för att återspegla eller hantera konflikter eller situationer som 
uppstår. Pia menar att det kan till exempel handla om sådant som sker i gruppen och där 
böcker som tar upp empati eller hur kompisar ska vara kan användas. Maria säger: Om 
det till exempel är mycket konflikter då kan man hitta böcker som kan återspegla det så 
kanske barnen förstår på ett annat sätt. Det är ett bra hjälpmedel på så sätt, eller 
läranderedskap, att barnen kan känna igen sig i olika böcker. Även Helena lyfter hur 
böcker kan användas som verktyg och att innehållet är av stor betydelse.  Hon berättar 
att hon tycker om Stina Wirséns böcker och därför har hon används sig  av dem i arbetet 
med en femårsgrupp då det var mycket konflikter i gruppen. Kristin reflekterar över vad 
hon tycker är ett bra bokval. Hon säger: Ja det är det här med bra böcker, det är när 
barnen kan relatera, minnas saker som de själva varit med om. Det är ett bra bokval. 
Helena menar att ett bra bokval är när böckerna kan knyta an till barnens egna 
upplevelser. När hon vet att barnen har varit med om någonting, byggt en koja eller 
kanske besökt en djurpark, då kan hon välja en bok som handlar om det och på så sätt få 
barnen intresserade. Genom att samtala om böckerna blir det också ett sätt att samtala 
om barnens upplevelser. 
 
Böcker kan väljas bort eller undvikas av olika skäl. Pia tar upp exemplet med boken 
Adjö, Herr Muffin som hon berättar att hon ibland inte klarar av att läsa eftersom hon 
just då är för känslig. Det kan också vara böcker som har för mycket text och därför inte 
passar i just det sammanhanget (Pia). Det kan vara att “språkbruket är konstigt” (Maria), 
att förskolläraren inte tycker om att läsa på rim eller att läsa tecknade serier (Helena), 
eller inte uppskattar en viss typ av böcker till exempel Disneyböcker (Helena). Det kan 
också handla om att välja bort böcker med för mycket text när tiden är begränsad eller 
för att barnen kanske inte orkar sitta så länge. Helena lyfter upp ett exempel på en bok 
som hon och hennes kollega har valt bort:  
 

Ja vi har en bok  där nere som handlar om en mormor som hämtar sitt 
barnbarn på förskolan och så ska de åka tåg  hem och mormor blir arg på 
barnet för att det inte lyder och mormors säger Dumma unge och alltså 
jag har väldigt svårt för grova ord i böcker.  När  vuxna säger det till 
barn, alltså Wirsén kan ju också göra det i sina böcker,  mamman säger 
dumma unge, men det är på ett annat sätt.  Vi gillar  inte den boken jag 
och min kollega, så då sa vi nej. 

 
Pia menar att något som hon tycker är viktigt och som alla pedagoger egentligen borde 
göra är att läsa igenom böckerna först så att man vet vad det är.  Hon beskriver ett 
tillfälle då hon valt en bok som hon trodde handlade om en bondgård men visade sig 
handla om slakt. Hon beskriver boken som fruktansvärd och valde då  att inte läsa 
färdigt. Ett annat sätt att hantera delar som uppfattas som problematiska i en bok kan 
vara att ändra innehållet genom att till exempel inte läsa exakt vad som står. Sedan har 
jag lite svårt för, ja Pippi Långstrump, jag har svårt för att säga, nej jag fixar inte det, 
att Pippis pappa är negerkung. Nej han är kung, punkt. Jag hoppar över det då. Det kan 
jag inte läsa (Helena). Citaten ovan av Pia och Helena tangerar också de frågor som 
varit aktuella i samhällsdebatten de senaste åren om vad som kan och bör läsas och vara 
tillgängligt för barn. Helena har valt att i det här fallet hantera problemet genom att 
undvika de delar hon anser är problematiskt.  
 
 
 
Analys: Forskning har visat att normativa och moraliska frågor påverkar förskollärarna 
och hur de förhåller sig till bokval och läsandet menar Edwards (2008) och beskriver 
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det som en form av moralpanik. Resultatet från den här studien visar också att det är 
något som förskollärare måste förhålla sig till med hjälp av olika strategier.  
 
Exemplet med Pippi Långstrump som Helena tar upp är kanske särskilt intressant. Här 
kan jag återigen koppla till den litterära kanon som Asplund Carlsson (1995) 
presenterar. Här har Astrid Lindgren en självklar plats och därför ratas inte hennes 
böcker. När det uppstår tillfällen där det finns skäl att ifrågasätta en av hennes böcker 
blir därför inte lösningen att undvika boken utan att hitta en lösning som gör att den kan 
fortsätta läsas. I det här  fallet löser informanten det genom att hoppas över ett olämpligt 
ord. Till skillnad från andra böcker som istället blir bortsorterade som exemplet med 
boken om mormodern som skäller på barnbarnet..  
 
Resultatet från intervjustudien visar att informanter i hög grad uppmärksammar värdet 
av att välja böcker utifrån identifikation och intresse, snarare än att vidga förståelsen för 
vad som kan vara möjligt eller att introducera det som är okänt oavsett om det handlar 
om att barnen själva väljer utifrån egna intressen eller att förskollärarnas väljer böcker 
som kan  knytas till det som de gör just nu.  
 
Resultatet visar även att det handlar om att bekräfta egna upplevelser snarare än att lära 
sig om nya och främmande situationer även om en av informanterna också tog upp 
vikten av att visa på andra erfarenheter än de med ursprung i Skandinavien. Edwards 
menar också att barn har lättare att ta till sig när de kan relatera till egna erfarenheter 
(2008).  
 
Informanterna beskriver  att att bra bokval är när barnen kan relatera och knyta an till 
egna erfarenheter och minnas saker som de själva varit med om och utifrån det kan de 
tillsammans samtala kring barnens upplevelser. Detta kan ses förenligt med Vygotskijs 
tankar om att genom att kombinera tidigare erfarenheter med nya blir det till nya 
kunskaper för barnen (Uddén 2004).  Genom att utgå från barnens erfarenhetsvärld kan 
pedagogerna skapa meningsfulla lärprocesser som Vygotskij menar är en viktig 
förutsättning för att ett  lärande ska kunna ske (Säljö 2010). 
 
 
5.3 Läsa hur?  
Resultat: De fyra informanterna poängterar att det är viktigt att läsa med inlevelse och 
sätta lite prägel på de olika karaktärerna för att fånga barnen. Att man som Kristin 
uttrycker det: Inte bara läser rätt upp och ner. Det är jätteviktigt, känner de inte att det 
är meningsfullt eller att jag kan förmedla någonting som är meningsfullt så tar de ju 
inte in det. Pia nämner att hon för att skapa ett intresse hos barnen brukar föreställa sin 
röst för att skapa olika karaktärer. Hon dramatiserar sagorna och låter barnen spela 
teater utifrån sagor. Ibland använder hon figurer för att förstärka berättelsen och på det 
sättet kan hon ofta fånga de barnen som hon upplever har svårt att sitta stilla och lyssna 
på en bok. Pia menar också att det är viktigt att pedagogen känner att det är glädjefyllt 
och meningsfullt att läsa. Att bara sitta där och läsa utan att du själv tycker att det är 
roligt eller särskilt bra, då tror inte jag att man gör ett så särskilt bra arbete, det ger 
inte barnen så mycket. Helena beskriver att om hon läser med inlevelse så blir det roligt 
och då är det ofta så att flera barn blir nyfikna och vill delta. Hon menar att det är miljön 
som gör läsningen. Jag tror att man kan fånga alla barn i läsningen, jag tror verkligen 
det. Det handlar om oss. Maria utvecklar detta med att fånga barnen:  
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Det kanske ses som en självklarhet att vi läser i förskolan men HUR läser 
vi kan man ju fråga sig. Det har man ju hört genom åren, jag menar inte 
att jag absolut är en bra läsare men att man hör ju om barnen vill, att de 
vill att jag ska läsa. Vi är ju olika bra på att fånga barnen, för en del 
ligger det kanske mera naturligt att läsa och göra det spännande, det är ju 
olika hur vi är. Det beror ju mycket på pedagogerna .  

 
 
De fyra informanterna är tämligen överens om att det är viktigt att barnen har tillgång 
till bokens bilder under läsningen. De uttrycker att det för barnen tycks vara viktigt att 
se bilderna men deras personliga uppfattning om bildernas betydelse skiljer sig. Kristin 
och Maria är överens om att de små barnen behöver se bilderna direkt för att kunna 
hålla fokus och ha någonting att hänga upp berättelsen på men att när barnen blir äldre 
kan de fantisera och skapa egna bilder. De menar att det är bra för barnen att öva på den 
förmågan. Helena får frågan: Är det är viktigt att barnen ser bilderna? Hon svarar då: 
Nej det tycker jag egentligen inte fast barnen tycker ju uppenbarligen det för de vill ju 
alltid se. De behöver nog det, de behöver höra och se för att få helhetsbilden. Men det 
spelar ju egentligen ingen roll för många är ju nöjda med att se det uppochner (skratt). 
Pia menar att hon egentligen vill läsa för barnen först och sedan visa bilden för att de 
först ska få en bild inne i huvudet. Hon anser inte att man alltid ska behöva visa bilderna 
men säger: Många barn är ju så väldigt fixerade vid att se bilderna.  
 
 
Analys: Informanternas uttalanden i stycket ovan visar att de lägger stor vikt vid sitt 
egna agerande och att det har stor betydelse för hur dessa lässtunder blir meningsfulla 
för barnen. Deras uttalanden stärks av Westlund (2016), Svensson (2009a), Pramling 
Samuelsson och Sheridans (2016) gemensamma inställning att när det handlar om 
barnens språkutveckling är det inte att man läser för barn som har störst betydelse utan 
hur man läser. Även Simonsson (2006) poängterar att  den vuxnes agerarande vid 
lässtunden har en avgörande betydelse för hur barnen utvecklar sitt förhållningssätt till 
böcker.  
 
När det handlar om bildernas betydelse menar Maria och Kristin att de yngre barnen 
behöver bilderna för att kunna hålla fokus på berättelsen. Detta kan kopplas ihop med  
Edward (2008) och Svenssons (2009a) forskning som visar  att barn inte behärskar 
textens symboliska berättande fullt ut förrän de har samlat på tillräckligt många inre 
bilder för att kunna måla framberättelserna i fantasin. Det är tydligt att Pias önskan är 
att läsa först och sedan visa bilderna för barnen men hon säger  att hon upplever att det 
för barnen tycks vara viktigt att få till sig berättelse och bild på samma gång. Det kan 
förklaras med det Rhedin (2001) påpekar att om att den vuxna bara sveper förbi med 
bokens bilder går barnen miste om berättelsens helhet. Betydelsen av att få tillgång till 
text och bild samtidigt stärks även av Lowes (2011) perspektiv där bilderböckerna ses 
som multimoadala konstverk där ord och bild hör ihop.  
 
 
5.4  Prata om?  
Resultat: Informanterna uppger att de anpassar lässtrategi till vilka barn de läser för. 
Pia och Maria beskriver likartade arbetssätt där boken bara är en utgångspunkt i ett 
samtal med barnen, de tittar på bilderna och diskuterar dessa tillsammans. Ibland 
pratläser de kring bilderna  utan att läsa den egentliga texten. Detta gäller särskilt när de 
läser med de mindre barnen. Kristin beskriver att för små barn (1-2 år) är 
språkutvecklingen verkligen under framfart och då är upprepning mycket viktigt. Hon 
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kan då läsa samma bok många gånger om för  att barnen vill ha det så, de vill ha 
förstärkning och en vetskap om vad som ska hända. Ibland läser hon rim och ramsor för 
barnen och även då är upprepning viktigt.  
 
Hon understryker att barnen är olika i sin utveckling och att ibland kan en ettåring dela 
läsupplevelse med en fyraåring där fyraåringen kan vara ett stöd för den yngre 
kompisen men att hon som pedagog måste lägga aktiviteten på rätt nivå,  Det jag läser 
måste de också kunna ta emot. 
 
Förskollärarna är överens om att det är viktigt att prata om bokens innehåll och att de 
vill skapa förutsättningar för en kommunikation i gruppen, till viss del kan detta ske 
under tiden de läser men barnen får inte prata sönder bokstunden och det är inte 
acceptabelt att prata om andra saker som inte är kopplat till boken de läser. Pia 
poängterar att delaktigheten är viktig och att barnen får träna på att ta hänsyn till 
varandra, lyssna och inte prata när någon läser. Hon anser att det är viktigt att reflektera 
över boken  när den är slut och att allas uppfattningar är viktiga. Hon menar samtidigt 
att det är viktigt att kunna diskutera även under läsningen därför att barnen relaterar 
boken till saker som de har varit med om eller har kunskap om. Jag blir inte störd av 
det, det finns nog många som blir det men jag blir det inte. Men de måste också kunna 
lära sig att vi kan inte sitta och prata hur mycket som helst, vi kanske får ta det sedan.  
 
Kristin lyfter att det är viktigt med läsro och att när någon läser får man vänta, det gäller 
både vuxna och barn.  
 

Man läser färdigt och sedan kan man prata. Man gör inte avbrott i 
läsningen om det inte är akuta saker. Samtal kring boken tycker jag är helt 
ok men man kan inte sitta och prata med sin kompis om andra saker när 
jag läser för då har man ju inte fokus på boken. Samtal kring boken, att 
stanna upp, de större barnen kan ju ha frågor och då kan man ju diskutera 
det. Om det gäller boken alltså, för jag tycker att nu läser vi den här 
boken, nu är den i fokus. Om de pratat om annat då är de ju inte 
intresserade, eller jag menar då har ju inte jag fångat dem.  

 
Helena  berättar att hon vill ha en kommunikation i läsningen och att hon ställer sig 
kritisk till den bokläsningen då den vuxna förmedlar en text och barnen förväntas vara 
tysta. När jag sitter och läser för de äldre barnen då kan de säga, å titta där, där är en 
sån som det är i mitt namn, då diskuterar vi det. Då får jag in det också från 
läroplanen. Hon menar att en del barn behöver diskutera mera än andra och att det är 
någonting som hon behöver ta hänsyn till men om de stör bokläsningen för att de 
pysslar med annat så måste hon säga till dem för att de måste visa respekt för de barnen 
som lyssnar. 
 
 
Analys: Flera av förskollärarna lyfter vikten av att ha en  kommunikation under 
läsningen och att det är viktig att prata om bokens innehåll. Det samstämmer med 
Svensson (2009a) och Pramling Samuelsson och Sheridans (2016) uppfattningar om att 
det är viktigt att bjuda in barnen till att prata om bilder, innehåll, budskap och symboler.  
 
Informanternas uttalanden beskriver att de genom sitt arbetssätt ger barnen 
förutsättningar att utveckla sin litteracitet men begreppet nämns inte av någon av dem. 
Deras uttalanden visar tydligt de  svårigheter som de ställs inför och att det uppstår en 
form av målkonflikt, då de på ett sätt måste välja fokus, på individen, gruppen eller att 
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förmedla en  berättelse. Resultatet visar att de intervjuade förskolläraran vill ge barnen 
utrymme att diskutera boken och de upplevelser som de kopplar till boken. Det är även 
tydligt att de vill ta hänsyn till de andra barnen som eventuellt tappar intresset för 
berättelsen om några barn hela tiden avbryter. Informanternas uttalanden visar att vad 
som är relevant eller inte att prata om kan ses som “villkorat” av de vuxna då de 
beskriver vad som anses befogat att ta upp eller att relatera till under högläsningen. 
Vygotskij hävdade att genom att leka, fantisera och vara kreativa kan barnen kombinera 
tidigare erfarenheter med nya och göra detta till nya kunskaper. I varje samspelsituation 
har de möjlighet att ta till sig-approoriera- kunskaper från sina medmänniskor (Uddén 
2004). Detta visar informanterna exempel på och säger att de vill skapa förutsättningar 
för men vilka erfarenheter och vilken kreativitet som får komma till uttryck är i dessa 
situationer begränsade.  
 
Det är tydligt för Kristin att upprepning är viktigt för de mindre barnen, såsom 
Nikolajeva (2001) beskriver att när barnet läser samma bilderbok igen är det inte samma 
bok, utan återläsandet innebär att barnen går djupare och djupare in i bokens mening. 
Detta kan även ses som ett exempel på det som Rosenblatt benämner som en 
performativ litteratursyn där  varje lässtund är en unik händelse där läsaren blir  en aktiv 
aktör i meningsskapandet  (Rhedin 2013).  Kristins uttalanden om att barn i olika åldrar 
kan dela samma läsupplevelse kopplar  jag ihop med Vygotskijs tankar kring den 
närmaste proximala utvecklingszonen där barnen genom vägledning av en pedagog eller 
en kamrat som kan mera inom ämnet kan lära sig mera om ett kulturellt redskap (Säljö 
2010). 
 

 
5.5 Läsa när?  
Resultat: De fyra informanterna har en gemensam uppfattning om att bokläsning  bör 
kunna ske när som helst under dagen. Flera ger uttryck för att det “förr i tiden” (oklart 
när) lästes endast efter maten. De menar dock att det har skett en förändring i detta 
synsätt även om det på många håll lever kvar för att det finns en slags förskolekultur att 
läsa efter maten för att varva ner och vila. Helena beskriver hur hon själv har förändrat 
sitt synsätt: 
 

 I början när jag vikarierade innan jag utbildade mig. Då hade man de 
där lässtunderna, när alla barnen skulle sitta stilla, alltså det finns ju barn 
som inte kan det! De barnen förstörde för de barnen som ville. Så blev det 
ett tjat så blev det negativt ja och då blev det negativt runt den här viktiga 
bokläsningen som jag tycker är så viktig, så blir det till slut inte roligt för 
någon. Jag tycker att det är viktigt med böcker men inte på det sättet. Det 
var väl så för att det har alltid varit så på förskolan.  För att efter maten 
så vilar man och läser en bok, så är det (skakar på huvudet) av någon 
slags omsorg. 

 
Meningsfullt är ett begrepp som informanterna återkommer till under mina intervjuer. 
De nämner vid flera tillfällen att de vill läsa när barnen önskar för det är då det blir 
meningsfullt och mest givande. Kristin beskriver att det också är så hon arbetar i den 
övriga verksamheten. För att barnen ska kunna ta till sig krävs det att de är öppna för det 
och därför dukar hon upp flera olika aktiviteter, Barnen vet att jag behöver inte göra det 
här just nu för det finns kvar senare också. Det är för att de ska vara som mest 
mottagliga och det gäller ju även böckerna. Informanterna vill helst läsa när barnen 



  
 

23 

önskar det men poängterar även att de ofta erbjuder barnen att lyssna på en bok. Maria 
ger exempel på att hon ofta läser på morgonen och senare på eftermiddagen därför att då 
är det lite färre barn på avdelningen och barnen är lite trötta. Hon menar att det bör 
finnas bestämda stunder för högläsning men att hon även vill att det ska ske spontant. 
Det handlar om att fånga stunden menar hon och för henne är den spontana läsingen 
viktig och hon ser läsningen som något mycket betydelsefullt. Pia säger: Vi har pratat 
om att vi är rätt så dåliga på att läsa, att vi skulle vilja göra det oftare. Vi tycker att det 
är viktigt men det är svårt att hitta tiden. Vi har ofta diskussioner kring det. På så sätt 
ger hon uttryck för att de i hennes verksamhet inte erbjuder barnen läsaktiviteter i den 
utsträckning de skulle vilja. Hon säger samtidigt att det är lite sorgligt att behöva 
strukturera upp verksamheten så mycket genom att ha inplanerade lässtunder för att det 
ska bli av. Det ska vara mer spontanläsning det tycker jag är jätteviktigt. Kristin 
beskriver att hon har ändrat sitt sätt att arbeta med läsning jämfört med hur det vara för 
några år sedan. Idag till skillnad från tidigare så sker läsningen i större utsträckning än 
tidigare på barnens villkor. Detta kan medföra att hon idag läser 15 böcker när hon 
tidigare bara läst en under vilan efter maten. Kristin förtydligar: Jag läser varje stund, 
när barnen vill, det är en aktivitet som är tillgänglig hela dagarna. Det är tydligt att 
informanterna delar ett ideal där bokläsningen är någonting som ska vara tillgänglig för 
barnen under hela dagen. De är samtidigt överens om att det inte  räcker med att alltid 
ha det tillgängligt. Ibland krävs ytterligare insatser för att även få med de barn som 
själva aldrig efterfrågar bokläsning. Informanterna ser det som en viktig del av sin 
profession att skapa ett bokintresse hos dessa barn. Samtidigt poängterar flera av dem 
att att detta inte får ske med tvång. Helena säger: Det handlar inte om att allt ska vara 
så kul jämt för barnen men det ska vara meningsfullt. Att tvinga barn till läsning, nej då 
tror jag att man tappar hela den biten. 
 
Marias syn skiljer sig en aning då hon påpekar att till exempel under de planerade 
lässtunderna efter maten i samband med vila anser hon att hon kan kräva att barnen 
sitter kvar och lyssnar på en eller kanske två böcker. Pia uttrycker att ibland får 
grupperspektivet stå över pedagogernas vilja att få alla intresserade av bokläsningen. 
Det kan vara svårt att få alla barnen intresserade och då kan ju det bara bli ett 
orosmoment så att säga, och störande för hela barngruppen och då kan jag tycka att de 
barnen inte ska vara med faktiskt, om de inte vill. Hon lyfter även det motsatta 
fenomenet när det finns barn som alltid vill läsa kanske för att de vill ha en vuxen för 
sig själv, det kan bli ett mönster som hon då kan behöva bryta för att hon behövs för alla 
barnen.   
 
 
Analys: Tidigare forskning (Svensson 2009b) visar att högläsning i förskolan till största 
delen sker efter lunchen i syfte att barnen ska vila efter att de har ätit. Jag tolkar mitt 
resultat som att förskollärarna  i min studie tidigare har haft en liknande inställning men 
att de numera läser när som helst under dagen och att barnen har fått ett ökat inflytande 
över när det ska läsas men också om de vill delta i de lässtunder som den vuxna har 
initierat. Detta ökade inflytande tycks även råda i andra aktiviteter i verksamheten. 
Informanterna återkommer flera gånger till begreppet meningsfullhet, att de vill läsa när 
barnen är öppna för det för att det är då det ger dem någonting. Inom det Sociokulturella 
perspektivet är det sociala samspelet och lärmiljöer som skapar mening en mycket 
viktigt förutsättning för att ett lärande och en utveckling ska kunna ske (Säljö 2010). 
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5.6  Läsa var? 
Resultat: Flera av informanterna beskriver att de hela tiden arbetar med att skapa en bra 
plats för läsning. De kallar det läshörna, läsvrå, boksoffan etc. Det ska vara en plats som 
är trevlig, mysig och inbjudande. Gärna lite avskilt där man kan få läsa ostört och helst 
kunna sitta lite skönt. Maria beskriver att på hennes arbetsplats står boksoffan i ett 
genomgångsrum där de under läsningen ofta blir störda av föräldrar, personal eller att 
telefonen ringer och det upplever hon som frustrerande. Informanterna beskriver även 
att de ibland läser där annan aktivitet pågår. Det är så det fungerar med mindre barn 
menar Kristin. Pia beskriver att hon kan läsa mitt i byggleken. Helena: Ibland har vi 
bara suttit på röda mattan och barnen har hängt över från alla håll och de andra har 
lekt runt omkring , det kan man göra det är inte alls fel.  Förskollärarna beskriver att det 
är situationen som avgör hur det är bäst att sitta under bokläsningen. Barnantalet är till 
exempel en aspekt som har bertydelse.  Pia berättar att hon om det är många barn gärna 
sitter mittemot barnen därför  att hon vill se dem när hon läser men när det bara är några 
få barn får de gärna sitta nära. Att ha barn i knät unviker hon helst därför att det då blir 
svårt att läsa. Maria anser inte att det ska vara för många barn med vid lässtunderna. Det 
kan då bli svårt för henne att skapa förutsättningarna för att kunna fängsla barnen om 
inte alla kan sitta bra och se bilderna.  
 
Att böckerna ska vara tillgängliga för barnen är informanterna överens om. Detta för att 
skapa ett intresse hos barnen och för att de på eget initiativ ska kunna ta en bok och 
bläddra i själva eller med kompisarna. Helena beskriver att när man som hon arbetar 
med de lite mindre barnen är det bra att presentera några böcker i taget, till exempel på 
en hylla i barnens höjd.  
 
 
Analys: Informanterna lyfter på olika sätt att det är viktigt att skapa en bra läsmiljö där 
det finnns möjlighet att läsa ostört samtidigt som det också går att läsa mitt i en annan 
aktivitet till exempel i byggleken. Det är situationen som får avgöra. Barnantal och 
barnens ålder är faktorer som påverkar  var de väljer att läsa och hur de väljer att placera 
sig.  
 
Resultatet pekar på att det för informanterna  ses som självklart att böckerna ska vara 
tillgängliga för barnen och detta ser jag som att de vill skapa möjligheter för att som  
Kåreland (2001) beskriver ge barn tid och möjlighet att i lugn och ro få umgås med 
böcker även när en vuxen  inte finns med och möjlighet att bekanta sig med boken som 
en artefakt. Jag ser här boken som ett exempel på det Vygotskij benämner som 
kulturella redskap (Säljö 2010). Det handlar både om orden i boken såväl som boken i 
sig själv som artefakt och samspelet som sker mellan individerna runt omkring boken.  
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6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
För att göra studien tillförlitlig valde jag att spela in mina intervjuer och sedan trots att 
det är mycket tidskrävande ordagrant transkribera dem. Mitt val i att genomföra 
personliga intervjuer ger hög trovärdighet då svaren kommer direkt från en informant 
och kan kontrolleras på en gång. Det blir tydligt och lättarbetat att transkribera en 
inspelning av endast forskaren och informanten (Denscombe 2016). Jag har för att 
förtydliga de olika kategorierna i min analys valt att förstärka beskrivningarna med ett 
antal citat från informanterna. För att öka tillförlitligheten har jag gjort en noga 
redogörelse för de steg och val jag har gjort i studien.  Allwood  och Erikson (2010) 
poängterar att ett kriterium för att studie kan ses som tillförlitlig är att urvalet av 
informanter till studien är relevanta i förhållande till sammanhanget. Genom att jag har 
intervjuat verksamma förskollärare och gjort det som Denscombe  (2016) beskriver som 
ett subjektivt urval anser jag att det kriteriet kan ses som uppfyllt. För att öka 
tillförlitligheten, kontrollera att  den valda metoden fungerar, att frågorna är kopplade 
till studiens syfte och för att ha en möjlighet att göra förbättringar i exempelvis 
intervjuguiden är det en god praxis att göra en pilotstudie (Denscombe 2016). Jag valde 
därför att göra en provintervju med förskollärare Frida. Denna provintervju fick till följd 
att jag valde att lägga till några frågor i intervjuguiden. Denna studie är en liten 
kvalitativ studie med fokus på fyra förskollärares uppfattningar. En sådan mindre studie 
kan inte generaliseras och överföras direkt till andra förskollärare och verksamheter 
poängterar Kihlström (2007). Resultatet kan dock användas på det sätt att man kan 
känna igen uppfattningar och utsagor som berör lärande. De kan hjälpa andra 
förskollärare att utvecklas i sin yrkesroll genom att överföra studien till sin egen 
yrkesprofession menar författaren. Med ett annat urval kan jag ha fått ett annat resultat. 
När alla intervjuerna var genomförda framkom det att alla informanter var mellan 46- 
53 år. Det föll sig så då ålder inte var någonting som jag tog hänsyn till i urvalet. De har 
dock varierande antal år inom yrket och har utbildat sig under olika tid. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Jag ville med min undersökning ta reda på hur förskollärare resonerar kring syftet med 
att läsa för barn och hur de vill organisera bokläsningsaktiviteter  utifrån bokval, 
lässtrategier och  barns lärandemiljöer. Efter att  ha tagit del av tidigare forskning kring 
detta ämne fann jag att detta tycks vara ett fält med mycket ideologi där forskarna har en 
tydlig uppfattning om hur bokläsning för barn bör genomföras. Jag har funnit att 
forskningen i hög  utsträckning fokuserar på barnlitteratur i förskolan utifrån ett 
språkutvecklingsperspektiv. Jag ställde mig då frågan om det kan finnas perspektiv som 
är underrepresenterade. Genom att kartlägga förskollärares åsikter  ville jag då 
undersöka om det kan finnas andra syften med bokläsning. Mitt resultat visar att  
förskollärarna har flera olika syften med bokläsningen men alla  ger uttryck för att det 
primära och allra viktigaste syftet med att läsa i förskolan är språkutvecklingen där de 
vill ge barnen ett innehållsrikt språk och en ökad ordförståelse.  
 
Jag har under mina intervjuer mött fyra förskollärare som pratar mycket varmt om 
bokläsning i förskoleverksamheten. Jag tänker att alla mina informanter tycks se sig 
själva som några slags ambassadörer för att förmedla det fantastiska med att läsa. I 
anslutning till att jag genomförde en av mina intervjuer mötte jag en förskollärare i 
förskolans korridor. Jag presenterade mig och berättade att jag arbetade med en uppsats 
om barnlitterarur i förskolan. Jaha sa hon, tänk vad man höll på och läste för barnen 
förr i tiden, det gör man ju aldrig nu för tiden! sa hon. Detta menar jag speglar att det 
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ser väldigt olika ut. En viktig slutsats av detta arbete är att pedagogernas inställning och 
förhållningssätt  till bokläsningens funktion har stor påverkan på i vilken utsträckning 
barnen i förskolan får tillgång till böcker och högläsning precis som flera av författarna 
/ forskarna påpekar. Under intervjun med Maria frågade jag om det är självklart att man 
ska läsa för barnen i förskolan? Inte för alla tror jag inte. Jag tycker att det är väldigt 
roligt så därför gör jag gärna det, svarade hon. 
 
Jag valde att göra en fenomenografisk studie i syfte att finna variation på människors 
uppfattningar. Jag ville höra förskollärarnas egna upplevelser och tolkningar. Jag har 
fått höra många intressanta ställningstaganden och berättelser. Jag har dock inte funnit 
så stora variationer, inga ytterligheter. Mina informanter har relativt lika syn på hur de 
vill  arbeta med barnlitteratur i verksamheten. Vad kan det bero på? undrar jag Är det 
för att de jag har intervjuat har ett intresse av bokläsning och därför tackade ja till att 
ställa upp på en  intervju när de fick information om att det handlade om bokläsning?   
 
När jag i min studie ville ta reda på hur några förskollärare  talar om bokläsningens 
syfte och funktion i förskolan gjorde jag det med en sociokulturell förståelse av 
barnbokslitteraturen som en del i det kunskapsutvecklande samspelet som sker mellan 
barnen och mellan barnen och pedagogen. Av mitt resultat drar jag slutsatsen att mina 
informanter lägger relativt stor vikt vid samspelet mellan individerna under  
högläsningsaktiviteterna och att  kommunikationen ses som viktig. Att det ska vara 
meningsfullt för barnen nämner informanterna vid upprepade tillfällen.  

Jag reflekterar över att förvånansvärt få intervjusvar knyter an till bredare generella 
diskussioner som pågår nationellt. Jag tänker då till exempel på stora barngrupper, brist 
på resurser,  arbetet med flerspråkighet i förskolan och outbildad personal. Detta 
uppmärksammas inte i särskild hög grad hos informanterna. Specifika diskussioner 
riktade mot barns bokanvändning såsom frågor om censur av barnböckerna,  revidering 
av tidigare upplagor (den så kallade Pippidebatten tas upp av Helena) och den så kallade 
moralpaniken (Edwards 2008) behandlas ytligt  av några informanter men detta får  inte 
stort utrymme i deras svar.    

Hur frekvent läsningen är menar Svensson (2009b) beror på vad pedagogerna har för 
attityder till, kunskaper om och intresse för att läsa för barnen. Att det egna intresset har 
så stor vikt för verksamhetens utformning och hur det blir för barnen ser jag som 
problematiskt.  Den gemensamma hållningen i mitt resultat är att de högre direktiven 
uppifrån inte tas upp i så stor utsträckning. Läroplanen får inte särskilt stort utrymme i 
deras utsagor. När jag frågar dem på vilket sätt de kan koppla bokläsning till läroplanen 
så svarar flera av dem att det var en svår fråga och återkopplar istället till sina egna 
uppfattningar om varför  bokläsning bör ske i förskolan. När det handlar om var man 
väljer att läsa vill jag koppla tillbaka till hur viktig pedagogernas agerande och 
förhållningssätt är för huruvida förskolebarn får tillgång till meningsfulla 
litteraturupplevelser. Chambers, Kåreland, Simonsson och Svensson lyfter alla  att 
pedagogernas inställning  här är avgörande. 

Mina studier visar att det är inte  alltid så lätt att nå upp till de ideal man har som 
pedagog. I verksamheten med barnen uppstår ständigt målkonflikter och ofta finns 
viljan att göra mera än vad verksamheten tillåter. Det handlar inte bara om tydliga 
hinder utan ibland blir förändringar inte av helt enkelt. Traditioner  och vanor påverkar. 
Förskollärarna gör det till en individuell fråga för dem. De argumenterar från olika 
positioner, ibland handlar det om gruppnivå, individnivå, verksamhetsnivå eller 
pedagogernas egna intressen. Det handlar om förskollärarnas förhållningssätt, intresse 



  
 

27 

och kunskap men också mycket om organisation och de val och prioriteringar som 
pedagogerna gör. Till exempel när i verksamheten de väljer att läsa, är det någonting de 
väljer att göra när det är full personalstyrka så att de kan dela upp barnen eller är det så 
att det görs när en är på rast och man vill samla alla barnen på samma ställe? Utifrån 
mitt resultat drar jag slutsatsen att läsningen har en relativt stor prioritet för de 
förskollärarna som jag har intervjuat och att de lägger tämligen stora resurser på detta.  

Flera av informanterna pratar om att de ”förr i tiden” agerande på ett sätt men att de nu 
har ändrat sina uppfattningar om bokläsningens syfte och funktion i verksamheten. De 
ger uttryck för att det har skett en allmän förändring av när det ska läsas. De menar att 
det på många håll fortfarande finns en stark förskolekultur som säger att böcker läser 
man efter lunchen i syfte att vila och få en lugn stund men att det inte är så som de 
själva vill arbeta i verksamheten. Varför de har ändrat sina personliga uppfattningar får 
jag inte veta. I Förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan (Skolverket 2009) 
tydliggjordes att man i förskolan ska arbeta med barns litteracitet. Strävansmålet 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder och olika medier 
samt sin förmåga att  använda sig av, tolka och samtala om dessa” tillkom i förskolans 
läroplan vid revideringen 2010. Information, diskussion och eventuell fortbildning kring 
detta är faktorer som jag tänker kan ha resulterat i att förskollärare i allmänhet har 
förändrat sitt förhållningssätt. Ingen av informanterna beskrev dock detta men pratade 
på olika sätt runt det.  
 
Olika studier som jag har tagit del av visar på att läsningen mest förekommer i 
lugnanade syfte, för att samla barnen, vila etc. men det är inte vad mina intervjusvar 
visar. Har det att göra med att de i de övriga studierna har observerat vad som faktiskt 
skedde och att det då handlade om all personal i förskolan? Jag har valt att endast 
intervjua förskollärare, hur stor betydelse har deras utbildning och resurserna i de 
förskolor där de är verksamma? är en fråga som har dykt upp hos mig. Jag har inte 
observerat vad som faktiskt sker ute i förskolorna utan istället studerat hur några  
förskollärare talar kring ämnet och på så sätt fått ta del av deras personliga värderingar.   

Jag ser mitt undersökning som ett bidrag i diskussionen kring syftet med barnlitteratur i 
bokläsning i förskolan och barns tillgång till barnlitteraturen. Jag tar med mig det Pia sa 
under min intervju med henne. Jag tycker att ditt arbete är viktigt, för man kan få in 
hela läroplanen i att läsa för barnen. Kanske inte att man bygger med böcker men å vad 
man kan få in mycket.  

 
6.3 Fortsatt intresseområde:  
Jag har presentarat några förskollärares uppfattningar kring ämnet, vilka kopplingar de 
de gör till förskolans läroplan och lyft fram vad forskningen säger. Mina informanter 
uttrycker att för dem är högläsning någonting som bör prioriteras i förskolan och att stor 
del av forskningen om högläsning med barn ägnar särskild uppmärksamhet åt 
språkutveckling. Bland annat Chambers (2014) framhåller högläsningen som  mycket 
viktig för barn och en förutsättning för att de senare ska kunna lära sig att läsa. Med 
utgångspunkt i detta finner jag det intressant att vidare studera vilka satsningar som görs 
på förskolebarns möte med barnlitteratur på en huvudmanna nivå. Vilka resurser läggs 
på förskolebarns möte och tillgång till barnlitteratur, samarbete med bibliotek, 
fortbildning för pedagoger och så vidare i olika kommuner? 
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8. Bilagor 
Bilaga A  

Information inför intervju med förskollärare 

Jag heter Annicka Millberg och studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Nu har jag kommit till slutet av min utbildning och det är dags att skriva ett 
självständigt arbete. Syftet med detta arbete är att studera förskollärares förhållningssätt 
och uppfattningar kring barnlitteraturläsning i förskolan.   

Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Inför intervjun vill jag 
informera dig om att jag i mitt arbete med denna uppsats tar hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att du som informant ska bli informerad om studiens 
syfte och studiens upplägg.  
 
Samtyckeskravet innebär att jag som forskare ska inhämta ditt samtycke till att delta. 
Du som informant ska veta att din medverkan är frivillig och att du har rätt att avbryta 
din medverkan när som helst utan några som helst påtryckningar.  
 
Konfidentalitetskravet handlar om att de uppgifter som framkommer vid min intervju 
med dig kommer att raderas efter transkriberingen samt att din identitet inte kommer att 
kunna identifieras av någon utomstående då ditt namn kommer att fingeras.  
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna bara kommer att användas av mig för denna 
forskning och aldrig för kommersiellt bruk (Hermerén 2011).  
 
 
/ Annicka Millberg 

 

 
 
 
 
                                                                        
 
 
 

 

 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B 
 
Intervjuguide 

Inledande frågor:  

Hur gammal är du? När utbildade du dig till förskollärare? Hur länge har du arbetat som 
förskollärare? 

1.) Om du läser barnlitteratur i din yrkesverksamhet, i vilket syfte gör du det? ( Vilka 
utgångspunkter och avsikter har du med läsandet? 

• Vilka tankar har du om vad barnen i förskolan kan tänkas få ut av att bokläsning 
sker i förskolan? 

 
2.) Hur kopplar du dina uppfattningar om litteraturläsning till förskolans läroplan?  (Vad 
är vårt uppdrag?)  
 
3.) Vad anser du är viktigt att tänka på när du organiserar lässtunder i förskolan? 

• Vad har du för tankar om val av plats? 
• Vad är din uppfattning om när det ska läsas?  
• Vem ska bestämma när det ska läsas? 
• Är lässtunden alltid slut när boken är slut? 
• Hur tänker du kring böckernes tillgänglighet för barnen.  

 

4.) Vad är din uppfattning om att ha ett kollegialt förhållningssätt kring litteraturläsning, 
Har du någon gång diskuterat/ kommunicerat i något arbetslag om hur ni vill förhålla er 
kring litteraturläsning? 
 

• Vad är din uppfattning om barnens medverkan i litteraturläsning, obligatorisk 
eller frivillig?  

• Hur skulle du agera om boken ni läser inte fångar barnen? 
 
5.) Hur tänker du kring din roll som förebild för barnen som blivande litteraturläsare? 
6.) Vad har du för tankar kring bokval?  

• Vem tänker du ska välja vad som ska läsas/ lånas?  
• Berätta om vad som kan påverka som ditt bokval? 
• Finns det böcker som du väljer bort? Varför? Varför inte?  

 
7.) Hur ser du på barnens roll i en lässituation?  

• Får barnen prata när de vuxna läser? 
• Används boksamtal? 

 
8.)Vad har du för tankar om meningsfullhet / meningsskapande kopplat till barns 
lärande?  
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