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Abstrakt 
A good reading time 

A qualitative study on how preschool teachers create good reading sessions in 

preschool 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lässtundens utforming 

och innehåll. Detta för att få en förståelse kring vad som anses vara en god lässtund och 

hur förutsättningar för goda lässtunder i förskolan skapas. Syftet besvaras med hjälp av 

de två forskningsfrågorna: Vad är en god lässtund? och Hur skapar förskollärare 

förutsättningar för en god lässtund utifrån aspekterna samspel, läsmiljö och val av 

litteratur? Metoden som använts i studien är stimulated recall, en metod som kombinerar 

intervju och observation. En observation har gjorts för att sedan användas som underlag 

till diskussion vid intervjutillfället, i övrigt analyseras eller tolkas inte materialet från 

observationen. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med fem förskollärare där ovan 

nämnda aspekter diskuterats. Resultatet av studien visar på att förskollärare inte läser så 

mycket som de önskar för barnen i förskolan, enligt dem själva beror detta på yttre 

faktorer som stora barngrupper och för få pedagoger. Studien visar också på att det finns 

olika uppfattningar om vad som är en god lässtund. Majoriteten av förskollärarna i studien 

anser dock att en god lässtund präglas av lugn, samspel i form av samtal och ett medvetet 

och genomtänkt val av litteratur.  

 

Nyckelord 
Förskola, förskollärare, högläsning, språkutveckling, läsmiljö, samspel  

 

Tack 
Jag vill tacka min älskade familj för att de stått ut med mig under den här stormiga 

perioden. Jag vill också tacka mina vänner som blivit försummade när jag varit i min 

uppsatsbubbla samt mina studiekamrater som hela vägen funnits där som stöd. 

Självklart vill jag också tacka de förskollärare som ställt upp med sin tid för att jag 

skulle kunna genomföra mina intervjuer.  

 

  



  
 

ii 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ___________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 

2. Syfte och frågeställningar _____________________________________________ 3 

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning _____________________________ 4 
3.1 Högläsningens betydelse för språkutvecklingen _________________________ 4 
3.2 Samspel och delaktighet vid lässtunden ________________________________ 4 
3.3 Val av litteratur ___________________________________________________ 5 
3.4 Läsmiljöns betydelse ______________________________________________ 5 

4. Teorianknytning _____________________________________________________ 6 
4.1 Det sociokulturella perspektivet ______________________________________ 6 

4.2 Centrala begrepp __________________________________________________ 6 

5. Metod ______________________________________________________________ 7 
5.1 Undersökningsinstrument ___________________________________________ 7 

5.1.1 Stimulated recall ______________________________________________ 7 

5.1.2 Observation __________________________________________________ 7 

5.1.3 Semistrukturerade intervjuer _____________________________________ 7 

5.2 Urval ___________________________________________________________ 8 
5.3 Genomförande ___________________________________________________ 9 

5.4 Bearbetning av data _______________________________________________ 9 
5.5 Forskningsetiska överväganden ______________________________________ 9 

5.6 Studiens tillförlitlighet ____________________________________________ 10 

6. Resultat och analys __________________________________________________ 11 
6.1 Samspel och delaktighet ___________________________________________ 11 

6.1.1 Goda möjligheter till samspel ___________________________________ 11 

6.1.2 Begränsade möjligheter till samspel ______________________________ 12 

6.1.3 Analys _____________________________________________________ 12 

6.2 Läsmiljö _______________________________________________________ 12 
6.2.1 Läsmiljön har stor betydelse för en god lässtund ____________________ 13 

6.2.2 Läsmiljön har mindre betydelse för en god lässtund __________________ 13 

6.2.3 Analys _____________________________________________________ 14 

6.3  Val av litteratur _________________________________________________ 14 
6.3.1 Litteraturvalet har avgörande betydelse för en god lässtund ___________ 14 

6.3.2 Litteraturvalet har mindre betydelse för en god lässtund ______________ 15 

6.3.3 Analys _____________________________________________________ 15 

6.4 Sammanfattning av resultatet _______________________________________ 16 

7. Diskussion _________________________________________________________ 17 
7.1 Diskussion av resultat _____________________________________________ 17 
7.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 18 
7.3 Vidare forskning _________________________________________________ 19 



  
 

iii 

Referenser ___________________________________________________________ 20 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A – Missivbrev förskollärare ______________________________________ I 
Bilaga B – Missivbrev föräldrar _________________________________________ II 

 

 

 

 



  
 

1 
 

 

1. Inledning 
Studien grundar sig i det egna intresset för läsning och språkutveckling. Mina föräldrar 

läste inte mycket för mig när jag var barn, inte heller hade vi en hemmiljö som stimulerade 

intresset för böcker. Jag har aldrig tyckt om att läsa vilket har fått mig att spekulera i 

eventuella samband mellan min egen uppväxt och mitt icke befintliga intresse för 

skönlitteratur. Jag läser däremot mycket för mina egna barn, men inte för att jag har ett 

eget intresse utan för att jag vill skapa förutsättningar för dem att bli läsande individer. 

Jag har en tro på att en god relation till läsning underlättar livet i många avseenden vilket 

jag vill ge mina barn. Egna erfarenheter som förälder och vikarie i förskolan visar också 

på att boken och högläsningen har fått en allt mindre plats. Förskolan är den gemensamma 

nämnaren för många barn och alla barn har inte samma förutsättningar för en god språklig 

utveckling i hemmet. I boken Läslust och lättläst kan vi ta del av en studie som visar att 

föräldrars högläsning i hemmet har minskat (Norberg, 2003). Enligt Sandvik och 

Spurkland (2011) är det därför viktigt att förskolan som komplement till hemmet kan 

erbjuda alla barn en språkstimulerande miljö för att minska kunskapsklyftorna inför 

skolstarten och för att ge barn de bästa förutsättningarna att utveckla sitt språk. Men vad 

är en språkstimulerande miljö och vilken plats har lässtunden i förskolan? För att öka 

barns intresse för läsning och höja statusen på boken igen så behöver vikten av högläsning 

belysas och goda lässtunder prioriteras som aktivitet i förskolan. Jag har därför valt att 

undersöka hur fem förskollärare ser på lässtundens utformning och innehåll. För vad är 

en god lässtund och hur skapar vi dessa? 

 

1.1 Bakgrund 

Att ha en god språklig förståelse och att kunna läsa, skriva och uttrycka sig är en 

grundförutsättning för att kunna ta del av det samhälle vi lever i idag. Redan i tidig ålder 

upptäcker barn skriftspråket. Enligt Bjar & Liberg (2010) kan språkutvecklingen ses som 

en process som pågår hela livet, men språket behöver användas i samspel med andra för 

att processen skall fortgå. Förskolan ska arbeta för att främja en god språkutveckling hos 

barnen, detta står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Läroplansmål som berör 

barns språkutveckling är;  

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra.” 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera 

och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.” 

 

Trots att det finns en syn på läsning som något viktigt för barns språkutveckling så finns 

det förvånansvärt lite skrivet om detta i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Att 

det dessutom inte finns några tydliga läroplansmål som berör läsning och litteracitet 

försvårar arbetet med att kunna erbjuda alla barn en likvärdig kvalité på förskolans 

verksamhet. Svensson (2009) menar att förskolebarns användande av böcker och hur 

frekvent läsningen sker i förskolan är beroende av förskollärarnas kunskap, attityd och 

intresse för att läsa. Det betyder att förskollärarens egna intressen får en avgörande roll 

för hur läsvanorna på förskolorna ser ut. I vilken utsträckning läsningen prioriteras och 
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vilken litteratur barnen får tillgång till är beroende av förskollärarnas inställning och 

förhållningssätt. På Skolverket (skolverket, 2016) skriver man också att det finns 

forskning som tyder på att förskollärare inte tar tillvara på de kunskaper som förskolebarn 

redan har. Förskollärare ser inte kunskaper vunna ur tv och iPad som ”riktiga” kunskaper 

men forskning visar att dessa källor till kunskap kan vara precis lika språkutvecklande 

som böcker. Enligt egna erfarenheter från VFU-platser och arbete inom förskolan så tycks 

det finnas en rädsla och en motsträvighet till nya sätt att lära. För att barnen använder 

iPads och ser på tv hemma ska det inte vara en del av förskolan menar många 

förskollärare. Men kanske är det just där vi behöver möta barnen i läsningen, på en arena 

där de känner igen sig. Det finns många sätt att skapa en litterär atmosfär i förskolan, och 

alla medel är tillåtna. Tekniken kommer fortsätta utvecklas, vi kan lika gärna dra nytta av 

den för att ta oss dit vi vill. 
 

Enligt en studie av Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) så är den klassiska läsvilan det 

vanligaste inslaget av läsning i förskolans verksamhet idag och samtalen under lässtunden 

är sparsamma. Med tanke på att svenska barn enligt undersökningar som PISA (2001) 

och PIRLS (2006) blir sämre i läsning och läsförståelse behöver läsningen prioriteras 

högre som språkutvecklande aktivitet än den enligt studien gör idag. Kåreland (2001) 

menar att förskolan bör sträva efter att skapa en för barnen positiv inställning till böcker 

och läsning. Det är inte bristen på litteratur som är problemet utan barns attityd menar 

hon. De vuxnas förhållningssätt till böcker har en avgörande betydelse för vad barnen 

utvecklar för attityd till läsning, därför har förskolan ett ansvar i att förmedla läslust. Detta 

kan dock vara problematiskt att uppnå med tanke på att alla förskollärare har olika stort 

intresse för just läsning. Här kan chefens inställning ha en avgörande roll för vilken 

möjlighet till kompetensutveckling förskollärarna får och vilka krav som ställs rörande 

läsningen. 

 
”Berättelser är en väg in i skriftspråket. När barn känner glädjen i att ta del av en 

berättelse sporrar det dem att läsa själva. Det ger också motivation att skriva, då 

barnen börjar inse värdet av en skriven text.” (Carlisle Sheridan, 2000, s.108) 

 

Utifrån denna bakgrund har jag valt att studera hur en grupp förskollärare förhåller sig till 

innehåll och utformning av lässtunden i förskolan. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lässtundens utformning 

och innehåll. Detta för att få en förståelse kring vad som anses vara en god lässtund och 

hur förutsättningar för goda lässtunder i förskolan skapas. 

 

Frågeställningar: 

 

- Vad är en god lässtund enligt förskollärarna? 

- Hur skapar förskollärare förutsättningar för en god lässtund utifrån aspekterna 

samspel, läsmiljö och val av litteratur? 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I detta avsnitt berörs relevant litteratur samt tidigare forskning i ämnet med fokus på de 

områden som studeras. Områden som berörs är högläsningens betydelse för 

språkutvecklingen, samspel och delaktight vid lässtunden, val av litteratur samt 

läsmiljöns betydelse.  

 

3.1 Högläsningens betydelse för språkutvecklingen 

Det finns många anledningar att eftersträva goda lässtunder i förskolan. Förskolan är den 

gemensamma nämnaren för många barn och alla barn blir inte lästa för i hemmet. För att 

uppnå de strävansmål som finns angivna i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

bör därför läsningen prioriteras och goda lässtunder vara något att eftersträva. Fox (2010) 

betonar att läsningen är viktig och menar på att man tidigt bör börja läsa för barn och göra 

läsningen till en vana. Det resulterar i att barnen blir goda lyssnare och framför allt vill 

att man ska läsa för dem. Genom högläsningen skapar man för barnen även en god 

relation till litteraturen vilket kan ge barnen mer positiv inställning till den egna läs- och 

skrivinlärningen. Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) skriver att vid högläsning 

delar barn och vuxna en språkupplevelse som redan vid tidig ålder kan ge barn en kunskap 

om hur böcker fungerar. Här instämmer Fast (2011) och menar att barns första stapplande 

steg mot att bli läsare tas genom att efterhärma de vuxnas beteende. De ser hur de vuxna 

håller i boken och hanterar den genom att vända sida och läsa i den. Barnen utvecklar 

också en förståelse för hur en berättelse är uppbyggd med början och slut och även hur 

meningsuppbyggnad fungerar. I sin avhandling skriver Björklund (2008)   att genom 

litteraturen får barn en förståelse för att text har ett budskap och genom denna kunskap 

kan barn tillgodogöra sig text i andra sammanhang än böcker. Barn förstår snabbt att där 

det finns text där finns ett budskap, exempelvis på vägskyltar och innehållsförteckningar. 

Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) betonar vikten av att läsa högt för barn för 

att barn ska utveckla dessa färdigheter. De menar att högläsningen bidrar till en större 

ordkunskap hos barnet än det vardagliga samtalet gör, genom högläsningen får barnet 

tillgång till ett mer strukturerat språk och begrepp som normalt inte används i talspråk. 

Dessa begrepp möjliggör ett mer avancerat språk och den språkförståelse barnet behöver 

för att förstå sin omvärld. 

 

3.2 Samspel och delaktighet vid lässtunden 

Hur kan då förskolläraren skapa goda lässtunder där barnet ges stöd och möjlighet att 

utvecklas i samspel med andra? Lindö (2005) menar att boken ska fängsla läsaren, eller i 

detta fallet lyssnaren. Hon betonar vikten av att läsa skönlitteratur för barn men att man 

inte ska glömma att samtala om texten, detta för att ge barnen en ökad förståelse för 

språkets funktion och vad texten vill förmedla. Även Chambers (2014) betonar detta och 

även att i ett boksamtal handlar det inte enbart om att tala utan även att lyssna. Genom att 

tillsammans med andra samtala om böcker lär sig barnet hur ett samtal fungerar, detta är 

en färdighet som barnet sedan tar med sig och använder sig av i andra sammanhang. 

Genom att bjuda in till samspel skapar man också förutsättningar för barnen att känna sig 

delaktiga och uppskattade vid lässtunden. Här har förskolläraren en viktig roll i att 

förmedla glädjen i läsningen till barnen och avsätta tid och plats för läsningen så att detta 

blir möjligt. Bjar och Liberg (2010) talar om att barns språkutveckling är förankrad både 

i ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang. Detta innebär att barnets språk växer 

fram format av biologiskt givna sätt men också av det språkbruk och de komunikationssätt 

barnet upplever i samspel med andra. Vidare menar de att det spelar stor roll vilket 

sammanhang barnet befinner sig, det som förekommer som rutin i barnens vardag på 

förskolan är ofta det barnen pratar om. Detta skulle alltså i praktiken kunna betyda att om 
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goda lässtunder prioriteras i förskolan så kommer barnen naturligt börja samtala med 

varandra om litteratur och läsning. 

 

3.3 Val av litteratur 

Hur viktigt är då valet av litteratur för att skapa en god lässtund tillsammans med barnen? 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) menar i sin studie att det vanligaste är att barnen 

väljer vad som ska läsas medan det näst vanligaste är att pedagogerna väljer litteratur, att 

man väljer gemensamt är dock inte lika vanligt. Oavsett vem som väljer litteraturen tyder 

studien på att det sällan finns någon djupare medvetenhet eller syfte bakom valet av 

litteratur. Dominkovic, Eriksson och Fellenius menar att valet av litteratur kan ha stor 

betydelse då olika typer av böcker påverkar barnets tankeförmåga på olika sätt. Att välja 

litteratur kan dock vara en utmaning, det är inte lätt att välja litteratur att läsa för en grupp 

barn man endast är ytligt bekant med menar Ekström (2004). Det gäller att samla in så 

mycket information man kan om barnens intressen och tidigare erfarenheter av litteratur 

för att kunna välja en bok som barnen kan relatera till. Paralleller kan dras till Vygotskijs 

(1978) teori om barns inlärning utifrån en balans mellan tidigare kunskaper och nya. För 

att barnet ska kunna tillgodogöra sig texten i boken behöver den ligga inom ramen för 

barnets proximala utvecklingszon. Men är valet av litteratur verkligen avgörande för hur 

bra lässtunden blir? Svensson (2009) menar att hur man läser en bok är viktigare än 

antalet böcker man läser eller vilken typ av bok man väljer att läsa. En bok som läses utan 

inlevelse och utan paus för samtal riskerar att göra barnen uttråkade och okoncentrerade 

under lässtunden oavsett hur bra boken är. Gör man barnen delaktiga i läsningen och låter 

dem ställa frågor och samtala kring innehållet i boken resulterar det i en bättre upplevelse 

och bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap. Det skapar också en positivare 

upplevelse av lässtunden. Fox (2003) menar att det till och med ibland räcker att titta på 

bilderna och samtala om dem när man läser tillsammans med små barn. 

 
3.4 Läsmiljöns betydelse 

Hur påverkar läsmiljön möjligheten till att skapa goda lässtunder? Chambers (2014) 

menar att vi människor är vanedjur, vi vill ha platser avsedda för speciella ändamål. 

Läsningen är en sysselsättning som kräver att vi kan koncentrera oss på boken och ge den 

hela vår uppmärksamhet. Detta blir lättare om det finns en plats som är till för läsningen 

där boken respekteras och där litteraturen verkligen kan nå ut till mottagaren. Det kan 

handla om ett rum eller en hörna avsedd för läsning, en plats där barnet inte avbryts eller 

störs i sitt utforkande av boken. Genom att avsätta plats för läsningen sänder det ut 

signaler om att läsningen är viktig, bara en viktig aktivitet får en egen plats. Även Ekström 

(2004) benämner vikten av en speciell plats avsedd för läsningen, detta för att barnen 

snabbt ska känna igen sig och skapa positiva förväntningar på situationen. Hon menar att 

det är viktigt att skapa en plats där alla kan njuta av läsningen fullt ut. Både barn och den 

som läser ska sitta bekvämt, belysningen bör vara anpassad och det ska finnas möjlighet 

att läsa ostört utan att bli störd av andra eller ringande telefoner. I den mån det går är det 

också att föredra om miljön är neutral och inte full av leksaker som kan ta 

uppmärksamheten från läsningen. 
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4. Teorianknytning 
Det självständiga arbetet har sin utgångspunkt i Vygotskijs (1978) sociokulturella 

perspektiv vilket innebär en tro på att kunskap växer ur samspel med andra. I avsnittet 

teorianknytning beskrivs det sociokulturella perspektivet och centrala begrepp kopplade 

till detta. 

 
4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Till skillnad från andra teorier så har Vygotskij (1978) frångått tron på att lärandet är en 

individuell process. Det sociokulturella perspektivet innebär en syn på lärande där 

människor lär i samspel med andra. I förskolans värld kan man översätta det till att ett 

lärande sker när barn interagerar med andra barn eller vuxna med större kunskap och ett 

kunskapsutbyte sker.  Han syftar till att förståelse och respons hör samman och att det 

inte uppstår förståelse vid envägskommunikation. Det krävs någon form av respons, ett 

dialogiskt utbyte men det behöver inte alltid vara verbal sådan. Till skillnad från Piagets 

traditioner där man menar att det finns ett slutmål så menar Vygotskilj att lärandet aldrig 

kan ta slut. Efter som våra fyskiska, psykiska och psykologiska redskap hela tiden 

förändras så kommer vår intellektuella förmåga också alltid att fortsätta att förändras och 

utvecklas. Det sociokulturella perspektivet lämpar sig bra på en kvalitativ studie som 

denna då att samlas runt en bok kan skapa goda förutsättningar till samspel vilket i sin tur 

kan gynna barnen i sin sociala och språkliga utveckling (Säljö, 2000).  

 

4.2 Centrala begrepp 

Vygotskij (1978) menar att barnet skapar sin egen kunskap i sociala interaktioner med 

barn eller vuxna med större kunskap än dem själva. För att kunna tillgodogöra sig 

kunskaper i samspel med andra krävs en ojämnlikhet i kunskap mellan de som deltar i 

aktiviteten. Han använder sig av begreppet proximal utvecklingszon vilket beskrivs som 

avståndet mellan de kunskaper man kan uppnå själv och de kunskaper man kan uppnå 

med stöd av en person med större kompetens.  

 

Appropiering och mediering är två andra begrepp som används inom det sociokulturella 

perspektivet. Mediering (förmedling) kan beskrivas som att vi människor använder oss 

av olika verktyg för att förstå vår omvärd och förmedla kunskap, exempelvis språket. Det 

handlar också om att vi övertar omgivningens förståelse och använder samma medierande 

redskap. Detta innebär att vi kommer uppfatta världen på ett visst sätt beroende på vilken 

kultur vi föds in i.   

 
”I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 

intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta 

verksamheter.” (Säljö, 2000, s. 81) 

 
Appropiering kan förklaras som ett begrepp som används för att förstå lärande och 

tillägna oss kunskap som vi sedan kan använda oss av i olika praktiker. Det handlar om 

bli förtrogen med med vissa sociokulturella redskap som kävs för att vi ska förstå 

(mediera) vår omvärld och kunna tillägna oss kunskap. 

 
”Vi har i varje situation möjlighet att ta till oss – appropriera – kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer.” (Säljö, 2000, s. 120) 
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5. Metod 
I metodavsnittet redovisas den metod som använts i studien samt hur processen har gått 

till från insamling av empiri till resultat. Avsnittet berör undersökningsinstrument, urval, 

genomförande, bearbetning av data, forskningsetiska överväganden samt studiens 

tillförlitlighet. För att besvara forskningsfrågorna har en fenomenologisk infallsvinkel 

valts. Denscombe (2016) beskriver att fenomenologi inte handlar om hur något är utan 

hur något förfaller sig för den enskilda människan. Huvudsyftet med en metod med en 

fenomenologisk infallsvinkel är att se till människors upplevelser, erfarenheter och 

uppfattningar. En fenomenologisk studie handlar därmed om att finna variation och 

mönster i samt systimatisera människors erfarenheter av olika fenomen vilket är syftet 

med studien (Denscombe, 2016). 

 

5.1 Undersökningsinstrument 

Studiens syfte är alltid avgörande för valet av undersökningsmetod och tillvägagångssätt 

som används i studien (Trost, 2010). Eftersom syftet med studien är att synliggöra 

förskollärares perspektiv på lässtunderna i förskolan så blev intervju ett naturligt val av 

insamlingsinstrument för empirin. Stukát (2005) menar dock att vid intervjuer kan man 

inte vara helt säker på att den man intervjuar svarar sanningsenligt och personens 

upplevelse kan vara en annan än verkligheten. I studien har därför videoinspelade 

observationer använts som ett diskussionsunderlag vid intervjuerna, metoden kallas för 

stimulated recall. Observationerna analyseras eller tolkas inte utan fungerar enbart som 

ett minnestimulerande material under intervjuerna. 

 
5.1.1 Stimulated recall 

Stimulated recall är en metod som kombinerar minnesstimulerande material med intervju, 

det kan handla om fotografier, föremål eller som i fallet med denna studie en inspelad 

observation. Haglund (2003) beskriver det inspelade materialet som ett stöd för att 

påminna den intervjuade personen om hur han eller hon tänkte i en viss episod av den 

observerade situationen. Den inspelade observationen analyseras eller tolkas inte utan 

används enbart som stöd och underlag till intervjun. 

 
5.1.2 Observation  

Observation har valts som komplement till de semistrukturerade intervjuerna för att få en 

förankring i verkligheten. Detta för att få ett mer trovärdigt och pålitligt material. För att 

påverka deltagarna i observationen så lite som möjligt har observationer av det icke-

deltagande slaget genomförts. Franzén (2014) menar att observationer av det här slaget 

passar när det är något speciellt som ska studeras, i detta fallet lässtunden. 

Observationerna som genomfördes var ostrukturerade vilket enligt Bell (2006) kan 

beskrivas som en metod där man noterar det som händer utan att ha upprättat ett 

observationsschema. Denna metod menar hon passar bra när man är klar över syftet med 

observationen och vet vilka frågor man vill ha besvarade vilket var fallet med studien. 

Observationen filmas och för att användas som stöd vid den direkt efterföljande intervjun 

och som en del i metoden stimulated recall.  

 
5.1.3 Semistrukturerade intervjuer 

Inspelat material från en observation har använts som diskussionsunderlag vid 

intervjuerna, därför har inte förutbestämda frågor ställts. Detta då det inte går att förutspå 

vilka situationer som kommer uppstå under den observerade lässtunden som är relevanta 
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för studien. En intervjuguide används därför som stöd med några förutbestämda områden 

som motsvarar studiens syfte och frågeställningar. Nackdelen med semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer är att det kan vara svårt att jämföra intervjuerna då man inte 

ställt exakt samma frågor till de man intervjuat. Arbetet kan som Denscombe (2016) 

uttrycker det bli tidskrävande och ”baktungt”. Han menar också att semistrukturerade 

intervjuer ställer krav på intervjuaren att vara flexibel när det gäller frågornas 

ordningsföljd samt att vara öppen för respondentens tankar om de ämnen som 

intervjuaren bjudit in till samtal om. Respondenten ska ges möjlighet att utveckla sina 

svar genom att intervjuaren använder sig av öppna frågor. Fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer är flexibiliteten, att man kan göra justeringar i inriktning 

under intervjuns gång för att förbättra resultatet.  

 
5.2 Urval 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur förskolläraren skapar goda lässtunder i 

förskolan gjordes ingen begränsning till en viss ålder på barn. Detta då fokus ligger på 

förskollärarens roll och hur han eller hon arbetar med lässtunden i förskolan. Barnen i 

studien är endast ett medel för att synliggöra förskollärarens arbete med lässtunden. För 

att underbygga studiens trovärdighet och skapa en helhetsbild så har ändå informationen 

tagits med i texten. Barnen som deltog i studien var mellan två och fem år gamla och gick 

alla i åldershomogena grupper. En dialog fördes med handledare om omfattningen på 

studien och beslutet landade i att fem förskollärare skulle vara lagom för studien. Ahrne 

och Svensson (2015) menar dock att det sällan räcker med att intervjua ett fåtal personer 

när det handlar om en studie som studerar uppfattningar inom ett visst område. De menar 

att ju fler informanter som är med i studien, ju säkrare blir studiens resultat. För att skapa 

förutsättningar att ändå genomföra studien på den korta tid som gavs så beslutades ändå 

att stanna vid fem intervjupersoner. Beslutet togs också att enbart intervjua förskollärare 

och inte barnskötare. Detta beslut baserades på att förskolläraren har en akademisk 

bakgrund som barnskötaren saknar och som kan vara av betydelse för hur man ser på 

läsningens betydelse i förskolan och hur man väljer att arbeta med den. Ett slumpmässigt 

urval av förskollärare gjordes och intervjuaren har ingen tidigare relation till 

informanterna.  

 

Insamlingen av empirin skedde genom semistrukturerade intervjuer med de fem 

förskollärarna. Tre av förskollärarna arbetar inom samma förskola men på olika 

avdelningar. De två andra arbetar på två olika förskolor, förskolorna ligger i två 

grannkommuner i södra Sverige. En förfrågan om deltagande samt missivbrev skickades 

ut till 6 förskolechefer inom samma kommun vilka inom sina olika områden har flera 

förskolor under sig. Förskolechefen blev ombedd att maila informationen vidare ut till 

sina olika förskolor så att frågan skulle nå förskollärarna personligen. Detta visade sig 

vara en mindre bra strategi då endast en förskollärare gav respons på förfrågan. Om 

informationen och frågan stannat hos förskolechefen som inte skickat den vidare eller om 

frågan skickats vidare men intresset för deltagande varit svagt går inte svara på. Eftersom 

responsen blev så dålig vid första förfrågan så gjordes till slut några av intervjuerna inom 

samma förskola, dock på olika avdelningar. Övriga deltagare kontaktades personligen 

med en förfrågan via telefon vilket gjorde att resultatet till slut ändå blev fem informanter 

som tanken var från början. Det hade varit intressant med en större spridning på 

förskollärarna som intervjuades men det är svårt att säga om det påverkar studiens värde. 

Även om studien riktar sig till varje enskild förskollärares uppfattning finns risken att 

kollegor på samma förskola delar vissa uppfattningar om studiens ämne. För att kunna se 

eventuella mönter i resultatet men behålla förskollärarnas anonymitet har informanterna 

givits de fiktiva namnen Karin, Lena, Anna, Stina och Marie. 
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5.3 Genomförande 

Väl på plats observerades först en lässtund som den aktuella förskolläraren hade 

tillsammans med en barngrupp, lässtunden filmades med iPad. Barngruppernas storlek 

vid lässtunden varierade från fyra till tio barn i varierande åldrar och lässtunden varade 

mellan 15-30 minuter beroende på barnens ålder. I tiden är även eventuella samtal med 

barnen om boken inräkat. När lässtunden avslutats hölls direkt en efterföljande intervju 

med förskolläraren som ansvarat för lässtunden. Intervjun skedde i ett avskilt rum och 

eftersom intervjuerna planerats i god tid så hade förskollärararna avsatt tid för detta så att 

vi i lugn och ro kunde genomföra intervjun. Detta var något jag specifikt bad om när jag 

tog kontakt med förskollärarna, att de skulle kunna avsätta minst 30 min för en ostörd 

intervju efter observationen. Det filmade materialet från observationen tittades på 

tillsammans. Under tiden vi tittade på materialet så pausade jag som intervjuare vid några 

tillfällen för att ställa frågor om hur förskolläraren tänkte när hon agerade på ett visst sätt 

under lässtunden. Detta gjorde jag för att få en förståelse för om förskolläraren hade ett 

syfte bakom agerandet och vad detta isåfall var. Innan intervjun hade några förutbestämda 

ämnesområden valts ut av mig som intervjuare för att säkerställa att syfte och 

frågeställningar besvarades. Eftersom jag valt att titta på lässtundens utformning utifrån 

de olika aspekterna samspel, läsmiljö och val av litteratur så blev dessa också de områden 

jag valde att diskutera med förskolläraren. En dialog hölls med förskollärarna där öppna 

frågor ställdes för att påverka informantens svar så lite som möjligt. Intervjuerna spelades 

in med ljudupptagning för att jag skulle kunna fokusera på intervjun och inte behöva 

anteckna samtidigt. Jag valde också att spela in intervjuerna för att säkerställa att jag inte 

missade någon avgörande information eller gick miste om eventuella sidospår i samtalet 

som skulle kunna ha betydelse för studien. 

  

5.4 Bearbetning av data  

Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger för att inte missa värdefull information. Valda 

delar som motsvarade syfte och frågeställningar transkriberades, övrigt material som inte 

var av intresse för studien sorterades bort. Ahrne och Svensson (2015) poängterar vikten 

av att reducera material för att få ut relevant information till studien och hålla sig inom 

ramen för studiens syfte. När intervjuerna transkriberats sorterades materialet i relevanta 

kategorier som redovisas i resultatdelen där förskollärarna givits fiktiva namn för att 

eventuella mönster ska kunna urskiljas. För att göra det tydligt för läsaren har 

kategoriseringen av resultaten gjorts efter aspekterna som nämns i en av 

forskningsfrågorna – samspel och delaktighet, läsmiljö och val av litteratur. Detta för att 

läsaren snabbt ska kunna utläsa att syfte och frågeställningar besvarats.  

 
5.5 Forskningsetiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Dimenäs, 

2014). Informationskravet - deltagarna i studien, det vill säga förskollärare, barn och 

föräldrar har informerats om syftet med studien och hur undersökningen kommer att 

genomföras. Informationen har sänts ut skriftligt i form av missivbrev. Samtyckeskravet 

- berörda parter i undersökningen har givit sitt samtycke till att delta efter information om 

studiens syfte och genomförande. De har också informerats om att de när som helst kan 

avbryta sin delaktighet i studien om så önskas. Föräldrar till barn som är delaktiga i 

studien har fått ge sin tillåtelse till att barnet deltar genom att skriva på ett 

samtyckesformulär. Vid genomförandetillfället informeras barnen om varför jag är med 

vid lässtunden och vill något barn inte delta så har barnet rätt att lämna. 
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Konfidentialitetskravet - både deltagare och platser som berörs i studien förblir anonyma. 

Personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dessa. 

Nyttjandekravet - materialet som samlas in under undersökningen används endast till 

studien och deltagare i studien informeras om detta.  

 
5.6 Studiens tillförlitlighet  

En kvalitativ studie är som Denscombe (2014) skriver svår att mäta validiteten i då man 

med största sannolikhet inte kan genomföra samma studie en gång till med exakt samma 

resultat. Detta för att tiden och människor ständigt förändras vilket gör det omöjligt att 

verifiera en kvalitativ studie på samma sätt som en kvantitativ. För att göra det möjligt 

för någon att ändå genomföra studien igen på lika villkor så har genomförandet av studien 

beskrivits i detalj.  Alwood och Eriksson (2017) skriver också att studiens tillförlitlighet 

kan styrkas genom att forskningen genomförts på ett korrekt sätt. Det innebär att 

forskaren följt de allmänna validitetskriterierna som är credibility, dependability, 

confirmability och intern koherens. Credibility innebär att hur trovärdig studien är, är 

studien utförd på ett sådant sätt att det som framkommer i resultatet är trovärdigt? Studien 

är kvalitativ och gjord i liten skala för att synliggöra förskollärares tankar kring lässtunden 

i förskolan. Detta gör att den endast kan ses som exempel på hur förskollärare kan 

resonera kring ämnet. För att få en större trovärdighet hade studien behövts göras i större 

skala. Dependability betyder hur pålitlig forskningen är och syftar till pålitligheten hos 

forskaren, utrustning och annat som är relevant för studiens utfall. Som student är jag 

ingen van forskare, men det finns ändå en pålitlighet i studien då jag studerat i flera år 

och är insatt i ämnet både genom personliga erfarenheter och genom litteratur och tidigare 

forskning. Jag har genomfört studien på ett genomtänkt och korrekt sätt och tagit hänsyn 

till omständigheter som skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet. Ljudupptagningen 

gjordes med mobiltelefon och materialet gjordes kopia på för att säkerställa att originalet 

inte förstörs. För att säkerställa att ingen värdefull information exkluderades eller 

missförstods lyssnades ljudupptagningen igenom flera gånger innan den transkriberades. 

Detta för att säkerställa att jag uppfattat vad som sagts i intervjuerna på ett korrekt sätt. 

Confirmability syftar till att studiens resultat ska gå att bekräfta, att andra forskare ska 

kunna komma fram till samma sak. Då studien är småskalig och kvalitativ går det aldrig 

att säkerställa att andra skulle komma fram till exakt samma resultat. Men det är troligt 

att andra skulle kunna komma fram till liknande resultat om studien utfördes med samma 

förutsättningar. Detta då det som framkommer i resultatet visar på något som upplevs 

vara ett relativt vanligt förekommande dilemma i förskolan idag. Intern koherens innebär 

att forskningens slutsatser och resonemang inte ska vara motsägelsefulla, det är viktigt att 

forskaren inte säger emot sig själv i sin studie. Detta har tagits hänsyn till i studien genom 

att jag försökt hålla en struktur på texten som är lätt att följa för att säkerställa att det finns 

en röd tråd. Arbetet har också lästs igenom otaliga gånger för att säkerställa ett 

motsägelsefritt resonemang. 
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6. Resultat och analys 
Resultatet av undersökningen visar att förskollärarna är överens om att lässtunden är 

viktig för barns språkutveckling. Hur man skapar bäst förutsättningar för detta i relation 

till samspel, läsmiljö och val av litteratur råder det dock delade meningar om. Resultatet 

visar också att förskollärarna inte jobbar så aktivt med läsningen som de önskat. 

Anledningarna till detta uppger förskollärarna själva är brist på engagemang, stora 

barngrupper, för få pedagoger och en miljö som är svår att skapa bra förutsättningar för 

läsning i. Alla de intervjuade förskollärarna läser för barnen, men olika ofta. På någon 

förskola läser man enbart för grupp någon gång i månaden medan man på en annan 

förskola läser för grupp nästan varje dag. Förskollärarna är dock eniga om att den 

spontana läsningen för enskilda barn är lättare att få till och att det är den läsningen som 

barnen får mest av. En av de intervjuade förskollärarna (Karin) menar dock att risken med 

den typen av läsning är att det finns barn som aldrig blir lästa för. Alla barn kommer inte 

och ber om att få lyssna på en bok menar hon. För att tydligt kunna utläsa resultatet från 

undersökningen har empirin kategoriserats efter de aspekter som studerats. Deltagarna 

har även givits fiktiga namn för att eventuella mönster ska kunna urskiljas. 

 

 

6.1 Samspel och delaktighet 

Åsikterna spretade något om vad som är en god lässtund i förhållande till samspel och 

delaktighet och i analyserna av datan kan man urskilja två kategorier av svar. De som 

ser lässtunden som lyckad när samtal uppstår under läsningen och de som ser lässtunden 

som lyckad när ingen avbrutit under läsningen. Resultatet har därför kategoriserats i 

goda möjlighet till samspel samt begränsade möjligheter till samspel. 

 
6.1.1 Goda möjligheter till samspel 

Majoriteten av förskollärarna i studien är eniga om att samtal under lässtunden visar ett 

intresse från barnens sida. Det visar på att de är nyfikna och vill veta mer. Förskollärarna 

uppmuntrar till samtal genom att läsa av barnens ansiktuttryck för att se att de förstår och 

lämna utrymme för barnens frågor och tankar under lässtunden.  

 
”Jag brukar sitta framför barnen när jag läser för grupp, då kan jag se barnens 

ansiktsuttryck och se att de hänger med och jag ser om det är något dom inte förstår 

som behöver förtydligas. För att lässtunden ska bli bra och språkutvecklande är det 

viktigt att barnen förstår texten.” – Karin  

 

”Handlar det om sagan vi läser är det helt ok för barnens att avbryta under läsningen. 

Då tillför det ju lässtunden något, om barnen t.ex har frågor om det vi läser.” – Lena 

 

”Jag tyckte det blev en bra lässtund nu, barnen var med och lyssnade. Man märker att 

dom är med på ansiktsuttrycket och dom kommenterar eller ställer frågor.” – Anna 

 

”När barnen ställer frågor eller diskuterar under lässtunden så blir ju det ett slags 

kollegialt lärande i gruppen och språket utvecklas. Ofta får det även mig som pedagog 

att tänka efter.” – Anna 

 

Citaten plockade från intervjuerna tyder på en tro på att barnen lär sig i samspel med 

varandra. En av förskollärarna, Anna, nämner kollegialt lärande som positiv effekt av 

barnens nyfikenhet under lässtunden vilket hon uttrycker sker när barnen ställer frågor 

och samtalar om boken. Språkutvecklingen nämns också som en anledning till att 

uppmuntra till samtal under lässtunden. Förskollärarna ser barnens interagerande med 

läsaren och de andra barnen i gruppen som ett tecken på att barnen förstår och uppskattar 
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lässtunden. Det blir även ett utbyte av tankar vilket ökar sammanhållningen i gruppen 

säger en av förskollärarna (Anna).  
 
6.1.2 Begränsade möjligheter till samspel 

Det fanns också ett annat sätt att resonera där man menar på att samtal under lässtunden 

försvårar möjligheten för barnen att följa med i sagan, speciellt de yngre barnen. Istället 

för att diskutera under läsningens gång så försöker man förutspå för barnen eventuellt 

komplicerade begrepp och tydliggöra dessa innan läsningen påbörjas. Detta för att sedan 

kunna läsa ostört. Efter sagans slut lämnas utrymme för diskussion då barnen kan ställa 

frågor och prata om innehållet i boken om så önskas. 

 
”Vi brukar säga till barnen att vi vill att man lyssnar färdigt på boken, sedan pratar vi 

om det vi läst. Vi upplever att barnens frågor ofta besvaras under läsningens gång om 

de bara är uppmärksamma och lyssnar.” – Stina 

 

”Vi känner att när vi läser för en barngrupp på 13 barn så funkar det inte att alla ska 

ställa frågor om allting hela tiden, då tappar man fokus och det blir inget flyt i 

läsningen.” – Stina  

 

”Jag tänker att om man ska förstå hur en saga är uppyggd med början, mitt och slut så 

måste man höra sagan sammanhängande. Barn har avsårt att hålla sig till ämnet när 

de frågar saker, det börjar med en fråga om bokens innehåll som sedan blir en 

diskussion om vem man ska leka med ute. Då har fokus försvunnit från boken och 

några kanske har tappat tråden som är svår att plocka upp igen.” 

 

Här talar förskolläraren om hur små barn lätt tappar fokus när det blir avbrott och att de 

har svårare att följa tråden i sagan om man samtidigt ska diskutera saker. Detta kan 

upplevas även hos äldre barn säger hon. Hon menar att alla inte är på samma mognadsnivå 

och därför upplever hon det bättre att läsa en bok från början till slut så att alla får 

möjlighet att förstå och stanna i sagans värld. Barnens förståelse för hur en saga är 

uppbyggd tror hon också gagnas av att sagan läses i sin helhet utan onödiga avbrott. 

 
6.1.3 Analys 

Förskollärarna som intervjuades är överens om att barn lär i samspel med varandra i 

enlighet med Vygotskiljs (1978) sociokulturella perspektiv. De flesta av förskollärarna 

uppmuntrar till samtal under läsningen medans någon för samtal med barnen efter 

avslutad läsning. Alla förskollärare samtalar dock med barnen vilket tyder på en förståelse 

för hur barn tillgodogör sig – appropierar – kunskap genom samspel med andra. Att 

släppa in barnen som medaktörer i lässtunden bidrar även till en ökad möjlighet att nå 

strävansmålen för barns språkutveckling som finns angivna i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010). Under observationerna med de förskollärarna som uppmuntrar till 

samtal under lässtundens kunde man se ett mönster i att de satt framför barnen med 

ansiktet vänt mot barnen när de läste för dom. Detta för att kunna se barnens 

ansiktsuttryck uppgav de själva och för att kunna kommunicera med barnen under 

lässtunden. Pedagogen som inte samtalade med barnen under lässtunden satt vänd åt 

samma håll som barnen, hon kunde alltså inte avläsa barnens ansiktsuttryck under 

lässtunden. 

 

6.2 Läsmiljö 

Hur läsmiljön påverkar möjligheten till en god lässtund och vad som är en bra läsmiljö 

råder det också delade meningar om. Två av fem förskollärare menar att läsmiljön inte 

har någon större betydelse medans tre förskollärare menar att läsmiljön är en jätteviktig 

aspekt för att skapa en god lässtund. De som menar att läsmiljön har mindre betydelse 
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menar att det är de som läsare som ska fånga barnens intresse och skapa en bra lässtund. 

Detta menar man kan ske i vilken miljö som helst, inomhus eller utomhus. 

 
6.2.1 Läsmiljön har stor betydelse för en god lässtund 

Majoriteten av deltagarna menar att läsmiljön har stor betydelse för möjligheten att skapa 

en god lässtund och för barnen att ta till sig texten. Miljön ska vara inspirerande, det ska 

finnas böcker lättillgängligt och synligt för barnen och miljön ska vara lugn och 

inbjudande. För att skapa bästa förutsättningar ska miljön rensas från så mycket saker 

som möjligt som kan distrahera barnen under läsningen och risken att bli störd ska 

minimeras. Helst önskar man en egen avskild plats bara för läsningen för att skapa en 

tydlighet och en plats där barnen vet vad som väntar.  

 
”Det ska vara lugnt och inte för mycket saker som distraherar barnen. Nu satt vi ju i 

ett rum där barnen också leker i vanliga fall men jag försökte städa undan så mycket 

jag kunde innan och skapa en mysig läsmiljö.” – Karin 

 

”Miljön är jätteviktig, det finns ju förskolor där man sitter och läser sagor där det är 

jätterörigt och där andra barn leker och det tycker jag inte man ska göra. Man ska ha 

en egen avskild vrå så man verkligen kan fokusera på sagan.” – Lena 

 

”Det viktigaste är nog att man har en ostörd plats där lässtunden inte blir avbruten, 

och att barnen kan sitta skönt och slappna av.” – Marie 

 

”Miljön här är inte så tillåtande, det är svårt att avsätta ett helt rum för läsning men vi 

försöker ändå att skapa en mysig miljö när vi ska läsa. Vi tar fram lite kuddar, plockar 

bort leksaker och ibland släcker vi ner.” – Marie 

 

”Böckerna ska finnas tillgängliga för barnen, jag tror det gör att barnen ser böcker 

som en naturlig del av vardagen. Jag har jobbat på förskolor där man har böckerna 

högt upp eller inlåsta i ett skåp, då kan inte barnen ta del av dom. ” 

 

Förskollärarna är överens om att det optimala för en god lässtund är en avskild och ostörd 

plats för läsning. Finns inte möjligheterna för en egen plats avsedd för läsning så försöker 

de skapa en lugn och ombonad miljö där barnen kan slappna av vid lässtunden. 

Förskollärarna pratar mycket om vikten av att det är lugnt, att man inte ska sitta där andra 

är och leker eller där man riskerar att bli avbruten. Någon nämner att det är viktigt att det 

finns böcker lättillgängligt i miljön för att detta signalerar att läsningen är viktig. 

 
6.2.2 Läsmiljön har mindre betydelse för en god lässtund 

De förskollärare som menar att läsmiljön inte har någon större betydelse har en tro på att 

det är förskolläraren som är den viktigaste faktorn i att skapa en bra lässtund. Yttre 

förutsättningar spelar mindre roll om barnen blir tillräckligt fängslade av läsaren. Det 

finns också en tillit till att om barnen verkligen vill läsa så kommer det vara deras 

huvudsakliga fokus och då kommer annat inte vara intressant just då.  

 
 

”Jag tror inte lässmiljön i sig behöver vara något speciellt, jag tror man kan ta med 

boken var som helst och läsa för barnen.” - Anna 

 

”Miljön tror jag inte spelar nån större roll utan det är jag som läsare som måste fängsla 

barnen och få dom att släppa fokus från annat runt omkring.” – Stina 

 

”Jag sitter ofta med några barn och läser i allrummet där de andra barnen leker runt 

omkring för att jag samtidigt behöver ha koll på dom andra, men jag upplever att det 

fungerar bra.” – Anna 
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”Sen är det ju så tror jag att om barnen verkligen vill läsa så kommer saker runt 

omkring inte spela så stor roll, då är det boken som är barnes huvudsakliga fokus just 

då.” – Anna 

 

Här menar förskollärarna att de yttre förutsättningarna spelar mindre roll för vilken 

kvalité lässtunden får. Förskolläraren Anna nämner hur man kan ta med böcker vart som 

helst och läsa och hon berättade att de ofta läser även utomhus. De kan sitta på en bänk 

mitt bland andra lekande barn men hon upplever ändå att barnen som vill bli lästa för 

finner läsningen så intressant att de kan släppa fokuset från lekande kamrater. Det behövs 

inga kuddar eller ett speciellt anpassat rum menar hon för fantasin har vi alltid med oss. 

 
6.2.3 Analys 

De förskollärare som hävdar att miljön spelar mindre roll tycks ha en större tilltro till 

barnets fårmåga att kunna fokusera. Barnet förväntas kunna koncenterera sig på boken 

trots att kompisarna leker runt omkring och trots det finns andra störande faktorer som 

pockar på barnens uppmärksamhet. Stina var en av förskollärarna som menade att miljön 

spelar mindre roll vid lässtunden, hennes förskola var också den man läste minst på. Kan 

det vara så att det finns ett samband mellan att det läses lite på avdelningen där Stina 

arbetar och att det finns en uppfattning om att miljön inte påverkar lässtundens kvalité? 

De förskollärare som menar att miljön spelar stor roll och att det är viktigt med en 

avskildhet och ett lugn när lässtunden tar vid visar en annan syn på barns behov av stöd 

för att kunna fokusera och tillgodogöra sig kunskap. På förskolorna där man anser att 

läsmiljön har en avgörande betydelse läste man också mer. Kanske beror det på att 

lässtunden upplevs som positivare i en lugn och anpassad miljö både för barn och 

pedagoger? En lugn och ostörd miljö vid läsningen skapar högst troligt bättre 

förutsättningar för samspel i vilket barn kan tillgodogöra sig – appropriera - de språkliga 

redskap de behöver för att mediera den sociala kultur de befinner sig i.   

 

6.3  Val av litteratur 
Om valet av litteratur är en viktig faktor för en god lässtund är otydligt. Tre av fem 

förskollärare menar att för att skapa en god lässtund behöver barnen kunna relatera till 

boken och det är viktigt att boken är anpassad för rätt ålder. De andra två menar att allt 

beror på förskollärarens kompetens, att vilken bok som helst kan anpassas till barnens 

nivå med rätt verktyg och lite fantasi. Valet av litteratur är därför inte avgörande, och 

barnen kan på så sätt ges ett större inflytande över vad man läser på förskolan.   

 
6.3.1 Litteraturvalet har avgörande betydelse för en god lässtund 

De som menar att valet av litteratur spelar en avgörande roll i hur lässtunden blir 

argumenterar för sin sak genom att dra paraleller till igenkänning, upprepning och 

språklig förståelse. Böckerna ska gärna vara aktuella och innehålla sådant som barnen 

kan relatera till just nu. 

 
”Jag försöker välja en bok som barnen kan relatera till, som nu till exempel så pratar 

vi mycket om hösten och om vilka kläder vi tar på oss och då valde jag en bok om 

regn och stövlar.” – Anna 

 

”Bokvalet är jätteviktigt, det ska vara böcker som är lärande. Böckerna ska vara till 

rätt ålder och barnen ska kunna känna igen sig i det man läser.” – Karin 

 

”Vi jobbar mycket med upprepning, därför valde jag en saga som barnen redan är 

bekanta med. Denna sagan är dessutom lätt att få in många bra begrepp i för barnens 

språkutveckling.” – Lena 
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Förskollärarna som gör ett mer medvetet och genomtänkt val av litteratur väljer ofta 

böcker de redan läst. De tror på att upprepning skapar förståelse och att barnen kanske 

reflekterar över andra saker andra gången de hör boken än första gången. De lär sig också 

att återberätta en del sagor säger en av förskollärarna (Lena) vilket på så sätt gynnar 

språkutvecklingen. Förskollärarna tror också att de som läsare blir lite bättre på att 

förmedla sagan till barnen för varje gång de läser den. Det är stor skillnad på att läsa en 

bok man är bekant med och en man aldrig läst menar en av förskollärarna (Anna). Så att 

göra ett genomtänkt val av litteratur kan gynna både barn och förskollärare menar 

förskollärarna i studien. 
 

6.3.2 Litteraturvalet har mindre betydelse för en god lässtund 

De som anser att valet av litteratur har mindre betydelse menar att det är förskollärarens 

uppgift att skapa förutsättning för lärande oavsett vilken bok som läses. De menar att man 

kan arbeta med boken på olika sätt beroende på vart barnen befinner sig i sin språkliga 

utveckling. En av de intervjuade förskollärarna (Stina) uttryckte sig ”text är bara text tills 

du gör något med den”. Med detta menar hon att förskolläraren kan skapa ”läsmagi” med 

vilken text som helst med rätt verktyg och kompetens. De anser att det borde läggas mer 

tid och energi på hur man läser boken istället för vilken bok man ska läsa. 

 
”Jag tror det handlar mer om hur man läser än vilken bok man läser, det går att bryta 

ner en rätt svår bok till barns nivå.” – Marie 

 

”Vi använder oss ofta av rekvisita när vi läser och då blir det mycket vad man gör det 

till. En saga som inte hade funkat att läsa rakt upp och ner kan plötsligt funka för 

ganska små barn.” - Marie 

 

”Vi måste göra oss roliga och spännande vid läsningen och skapa magi, då spelar det 

inte så stor roll vad vi läser tror jag.” – Stina 

 

”Barnen väljer oftast vad vi läser och det tycker vi är bra, vi brukar fråga barnen vad 

som fick dom att välja just den boken. Barnen har ofta kloka svar.” – Marie 

 

Förskollärarna som inte anser att litteraturen har någon avgörande betydelse för 

lässtundens kvalité pratar mycket om delaktighet. De vill att barnen ska vara delaktiga i 

beslutandet om vad de läser, detta tror de skapar en större läslust. Att aldrig få välja den 

där boken som ser så rolig ut på framsidan eller som innehåller något som barnet är 

intresserat av måste ju vara tråkigt menar en av förskollärarna (Marie). Det nämns också 

hur man genom att låta barnen välja litteratur skapar en dialog innan läsningen om varför 

barnet valt boken. Här får barnen en chans att tänka efter och reflektera kring varför de 

gör de val de gör menar förskollärarna. De menar att det är viktigt att lära sig argumentera 

och uttrycka sin åsikt och vid sådana tillfällen skapas möjlighet för barnen att träna sig i 

just detta. 
 
6.3.3 Analys 

Det framgår tydligt att de som låter barnen vara mer delaktiga i valet av litteratur arbetar 

efter ett tänk om hur man läser medan de som gör mer medvetna val av litteratur arbetar 

efter vad man läser. De som gjorde ett mer spontant val av litteratur eller lät barnen välja 

var de som också var mer ”dramatiska” under lässtunden. Någon använde sig av rekvisita, 

någon använde rösten och gjorde yviga rörelser för att förstärka berättelsen. De som 

gjorde ett mer medvetet val av litteratur till lässtunden förlitade sig mer på boken och 

läste den på ett mer traditionellt sätt från pärm till pärm. Man kan också dra paraleller 

mellan valet av litteratur och inställningen till samtal under lässtunden. De som gjorde ett 
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mer medvetet val av litteratur var också de som uppmuntrade samtal under lässtunden. 

Här kan man tänka sig att valet av litteraturen används som ett redskap för att sätta ett 

visst samtalsämne i fokus eller förmedla – mediera – en viss kunskap eller information. 

En av förskollärarna (Anna) nämner hur hon valde en bok passande till årstiden för att 

barnen skulle kunna relatera till den, och visst uppstod under lässtunden samtal om regn 

och stövlar som boken handlade om. Barnen berättade vilken färg de har på sina stövlar, 

någon hade hål i sina som då läckte in vatten. Kanske var det just detta förskolläraren 

hade som mål med valet av litteraturen. När förskollärarna som gör ett mer medvetet val 

av litteratur pratar om hur de väljer litteratur så nämner dem vikten av att välja en bok 

som inte är för svår men ändå tillräckligt utamanande. Detta så barnen med 

förskollärarens stöd kan ta till sig sammanhanget i boken. Boken ska alltså passa barnens 

ålder och utvecklingsnivå. Här kan man dra paraleller till det Vygotskij (1978) talar om, 

att för att barnen ska kunna tillgodogöra sig kunskap så måste den ligga inom ramen för 

barnets proximala utvecklingszon. För att kompensera för eventuell litteratur utanför 

barnets proximala utvecklingszon verkar det som att de som anser att litteraturvalet spelar 

mindre roll får arbeta på ett mer kreativt sätt för nå samma nivå av förståelse hos barnen.  

 
6.4 Sammanfattning av resultatet 

Kort sammanfattat så visar resultatet att en god lässtund för majoriteten av förskollärarna 

i studien är en lugn och ostörd stund tillsammans med barngruppen. Bokvalet ska vara 

genomtänkt och lässtunden ska präglas av ett samspel mellan barn och den som läser 

menar de intervjuade förskollärarna. Det finns dock en annan sida av myntet som visar 

på fördelarna med med att göra på andra sätt. Här framkommer att bokvalet inte måste 

spela roll, inte heller läsmiljön. Samspel och samtal kring boken är dock alla förskollärare 

eniga om, det spelar en stor roll. Däremot kan samspel och samtal se ut på olika sett efter 

vad som framkommit i studien. Men att föra ett samtal med barnen innan, under eller efter 

tycks vara en naturlig del av lässtunden hos alla intervjuade förskollärare. Anledningen 

till samtalen menar förskollärarna är för att säkerställa att barnen förstår, för att gynna 

språkutvecklingen och skapa en gemenskap. 
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7. Diskussion 
I studien har metoden stimulated recall använts för att synliggöra fem förskollärares 

tankar om hur goda lässtunder skapas i förskolan. I denna del av arbetet kommer studiens 

resultat diskuteras i förhållande till litteratur och forskning som tidigare behandlats i 

arbetet. En metoddiskussion, egna reflektioner samt förslag på vidare forskning kommer 

också beröras i diskussionen. 

 
7.1 Diskussion av resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur fem förskollärare arbetar med lässtunden i 

förskolan. Detta för att få en förståelse för vad som anses vara en god lässtund och hur 

förskollärarna skapar förutsättningar för detta utifrån de valda aspekterna samspel, 

läsmiljö och val av litteratur. Jag ville se likheter och skillnader i resonemang hos 

förskollärarna om vad som är en god lässtund för just dem. Hur ser det egentligen ut? 

Spelar det någon roll vart vi läser, vad vi läser och hur vi läser? Jag hade mina egna 

föreställningar om vad jag anser vara en god lässtund och de visade sig överensstämma 

med hur majoriteten av de intervjuade förskollärarna resonerade. Så kanske kan det vara 

så att det är en generell bild som finns bland förskollärare om vad som är en god lässtund. 

De förskollärare som hade åsikter som gick emot mina föreställningar hade  välgrundade 

argument för sina åsikter. Detta gjorde att jag började ifrågasätta mina egna 

föreställningar efter att ha fått upp ögonen för andra sätt att tänka. Framför allt handlade 

det om valet av litteratur som fick mig att tänka till. Är det egentligen vad vi läser eller 

hur vi läser som är viktigast? Och just detta tänker och hoppas jag är de pedagogiska 

implikationer som studien kan bidra med. Att den öppnar upp för diskussion om hur 

lässtunden är konstruerad och problematiserar våra egna föreställningar. Alla vet att 

läsning är bra, det finns det mycket forskning som styrker men hur viktig utformningen 

av lässtunden är finns det ingen forskning på. Eftersom studien är gjord på enbart fem 

förskollärare går det inte att säga om det är såhär det generellt ser ut men det skulle kunna 

vara så. För att få ett säkrare svar på detta behöver studien göras i betydligt större 

omfattning.   

 

I frågan om hur mycket man läser för barnen i förskolorna stämmer studien överens med 

vad tidigare forskning säger. Att läsningen generellt inte prioriteras som aktivitet i 

förskolan idag nämner Damber, Nilsson och Olsson (2013) i sin studie och det tyder även 

denna studie på. Det finns ingen regelbundenhet i läsningen på majroiteten av förskolorna 

i studien. Av de lässtunder som sker kontinuerligt är det på de intervjuade 

förskollärararnas förskolor den klassiska läsvilan som är det vanligaste inslaget av 

läsning.  Förskollärarna beskriver en önskan om mer läsning men menar att de inte lyckas 

skapa förutsättningar för detta på grund av yttre faktorer. Genom att välja att se hinder 

iställer för möjligheter så förmedlar förskollärarna i studien en problematisk syn på 

läsningen. Det finns mycket böcker på förskolorna som deltagit i studien, men ofta 

otillgängliga för barnen högt upp eller i skåp där de inte syns. Det går att dra paralleler 

till det Kåreland (2001) skriver om att de vuxnas förhållningssätt till böcker har en 

avgörande betydelse för vilka attityder som förmedlas till barnen. Det kan således vara 

en utmaning att skapa en litterär atmosfär på förskolan om det egna intresset för läsning 

inte finns hos förskollärarna. Så skulle det kunna vara på förskolorna i studien. 

Förskollärarna i studien visar dock  kunskaper om hur barn tillgodogör sig kunskaper 

vilket ändå visar att det finns potetntial i att skapa goda lässtunder på förskolorna. Genom 

att förskollärarna pratar om hur de medvetet försöker välja böcker som är lagom svåra för 

barnen och som de kan relatera till visar de en förståelse kring Vygotskiljs (1978) 

proximala utvecklingszon även om de inte använder begreppet. Förskollärarna visar också 
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på kunskaper om att barn lär i samspel med andra vilket också stämmer överens med 

Vygotskijs teori om hur barn tillgodogör sig kunskaper. Detta kan ses genom att 

förskollärarna pratar om hur viktigt samtalet vid lässtunden är och att samtalen också 

används för att förskollärarna ska se om barnen tagit till sig och förstått det som lästs. Det 

visar att förskollärarna har ett syfte med läsningen och är måna om att barnen förstår. 

Studien visar att förskollärarna gör ett aktivt val kring valet av littatur vid lässtunden, 

både när de själva väljer och när de låter barnen välja finns ett syfte. Syftet när de själva 

väljer litteratur är att förmedla något speciellt med boken, att välja en bok barnen kan 

relatera till och en bok som är lagom svår för barnen. När de låter barnen välja bok så är 

syftet att barnen ska vara delaktiga i läsningen och ha en chans att påverka vad som läses 

på förskolan. En förskollärare nämner också möjligheten för barnen att träna sig i att göra 

medvetna val,  berätta och argumentera. Detta då barnet med stöd av förskolläraren får 

berätta för gruppen varför de valde boken. Att valet av litteatur är ett genomtänkt och 

medvetet val som denna studie visar går emot det som framkom i Damber, Nilsson och 

Ohlssons (2013) studie. Där framkom att det oftast inte alls fanns ett syfte bakom valet 

av litteratur och att barn och pedagoger ofta spontant plockade en bok utan närmare 

eftertanke. Sammanfattningsvis stämmer studiens resultat till stor del överens med vad 

tidigare forskning säger men den avviker på sina ställen vilket gör att yttreligare forskning 

i ämnet skulle vara önskvärt. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Utifrån syftet med studien har stimulated recall valts som metod. I efterhand känns det 

som ett bra val av metod för denna typ av studie. Jag har svårt att se hur jag skulle fått ett 

mer tillförlitligt resultat med en annan metod. Metoden hade däremot saknat djup och 

verklighetsförankring om jag valt att enbart använda mig av intervju som 

undersökningsinstrument och inte förstärkt detta med observation. Detta precis som 

Stukát (2005) skriver då risken finns att informanterna gett mig en annan bild av 

verkligheten än hur den faktiskt ser ut. Det finns såklart en risk för detta ändå men tack 

vare observationerna fick jag även en inblick i verkligheten på förskolan. Jag fick se 

miljön, barngruppen och se förskolläraren i sitt arbete. Vi hann också bli lite bekanta med 

varandra och småprata lite innan intervjun vilket jag tror i sig kan bygga förtroende. Att 

jag gjorde detta innan intervjun tror jag bidrog till att jag också fick ärligare svar än om 

jag kommit direkt till bordet för en intervju. När man gör en observation riskerar man 

dock alltid att påverka den eller det som observeras. Risken finns att de som observeras 

beter sig annorlunda när en forskare är närvarande. Detta tror jag är oundvikligt då de 

flesta människor har en inneboende vilja att prestera bra och göra ”rätt” när man är under 

granskning. För att förstärka studiens trovärdighet ytterligade så hade jag kunnat lägga 

ett större fokus på observationerna och analyserat och tolkat även dessa. Jag kan inte se 

hur det skulle påverkat resultatet, däremot hade det eventuellt kunnat stärka resonemanget 

kring teman och mönster i svaren. 

 

Jag valde att i förväg bestämma några aspekter som jag ville titta närmare på, detta för att 

skydda arbetet för att dra iväg för mycket åt olika håll. Dessa aspekter i förhållande till 

varandra hade jag en föreställning om kunde påverka förutsätningarna för en god lässtund. 

Eftersom det fanns mycket forskning på varför vi bör lösa för barn så ville jag istället 

studera hur, vart och vad vi läser. Eftersom jag hade dessa aspekter att förhålla mig till 

tyckte jag inte att bearbetningen av datan blev spelciellt tung. Detta trots att jag använt 

mig av semistrukturerade intervjuer som Denscombe (2016) uttrycker kan bli både 

tidskrävande och baktungt.  
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7.3 Vidare forskning 

Med tanke på de hinder som förskollärarna i studien ser i verksamheten som sägs försvåra 

möjligheterna till goda lässtunder så skulle det vara intressant att se forskning gjord på 

förskolor där läsning är en högt prioriterad aktivitet. Där man lyckats kringgå dessa 

”hinder” och skapa regelbundna och goda lässtunder. Vad har man lyckats med där som 

man inte lyckats med på förskolorna som deltar i studien? En sådan studie skulle kunna 

bidra med kunskap och inspiration till de förskolor som inte lyckas skapa en litterär 

atmosfär. Detta i sin tur skulle i längden kunna gynna både barns sociala och språkliga 

utveckling.  
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Bilagor 

 
Bilaga A – Missivbrev förskollärare 

 

 

 

Linneuniversitetet Kalmar, oktober 2017 

 

 

 

En studie om lässtunden i förskolan 

 
Jag heter Lina och läser min sista termin till förskollärare vid Linneuniversitetet. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete med fokus på lässtunder i förskolan. Under vecka 35-39 

kommer jag att göra min datainsamling och jag skulle då behöva er hjälp. Jag kommer 

att observera en lässtund och göra en kompletterande intervju med dig som 

förskollärare och läsare. Som underlag till intervjun kommer lässtunden att filmas, 

filmen används enbart vid intervjutillfället och stannar sedan hos er och är inget som 

vidare används i studien. Intervjun kommer däremot spelas in med ljudupptagning och 

användas i studien utifrån de etiska krav som nämns nedan. 

 

Jag vill meddela att ditt och barngruppens deltagande är anonymt. Deltagandet är även 

frivilligt och ni kan när som helst avbryta om ni önskar. Det insamlade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas för 

examensarbetet. Resultatet av undersökningen är en offentlig handling och kommer att 

publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) och du kan när du vill ta del av 

materialet från intervju och observation.  

 

Kan du tänka dig att delta i studien? Meddela mig så snart du kan. Jag bifogar direkt 

även ett missivbrev till föräldrar där de kan ge sitt samtycke till att barnen får 

observeras under en lässtund. 

 

Med vänliga hälsningar  

Lina Johnsson 

Tel: 076******* 

Mail: le222jp@student.lnu.se 
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Bilaga B – Missivbrev föräldrar 

 

 
Linneuniversitetet, oktober 2017 

 

 
Medgivande till deltagande i en studie om lässtunden i förskolan  

 

Jag heter Lina och studerar min sista termin till förskollärare vid Linneuniversitetet i 

Kalmar. Under vecka 38-39 kommer jag att göra en datainsamling på ert barns förskola 

till min studie om lässtunder i förskolan. Data kommer att samlas in genom observation 

av lässtunder och efterföljande intervjuer med aktuell förskollärare. Lässtunden kommer 

att filmas för att användas som underlag till efterföljande intervju med förskollärare men 

kommer därefter raderas och ej lämna förskolan. Barnets deltagande är både anonymt 

och frivilligt, barnet kommer alltså inte kunna identifieras i studien och kan när som 

helst avbryta om så önskas. 

 

Har ni frågor eller funderingar, kontakta mig gärna på telefon eller mail: 

 

076******* 

le222jp@student.lnu.se 

 

Mvh Lina 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och ger härmed mitt medgivande till att mitt barn får 

medverka i ovan nämnda studie.  

 

 

Barnets namn:  ………………………………………………………………. 

 

Förskola/avd: ………………………………………………………………… 

 

 

 

.......................................................................  

Ort och datum      

 

..................................................................              .........................................................  

Underskrift vårdnadshavare 1                                 Underskrift vårdnadshavare 2     

 

 

 

 

Blanketten lämnas på förskolan så snart som möjligt 
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