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Antal sidor: 38 

Under mina VFU-perioder har jag sett pedagoger genomföra högläsning i förskolan på olika 

sätt. Med den här studien ville jag undersöka dels hur pedagogerna planerade och genomförde 

en läsaktivitet och dels hur de tänkte och reflekterade om vad de gjorde i samma aktivitet. 

Studien genomfördes på fem olika förskolor i en medelstor stad i södra Sverige. Jag har vid 

besöket filmat och observerat en läsaktivitet vid var och en av förskolorna samt gjort en 

kvalitativ intervju med den pedagog som läste för barnen. Därefter har pedagogen reflekterat 

över sin egen insats och sett barnen reaktioner genom att studera filmen.  

Mitt resultat innehåller flera olika sätt att genomföra en läsaktivitet där pedagogerna hade 

varierande syften med läsningen. Utifrån pedagogernas tankar kom jag fram till att reflektioner 

över eget förhållande kring litteratur är viktigt. Studien visade också på vad pedagogerna 

trodde sig kunna förmedla samt vilka möjligheter i verksamheten och vilka förutsättningar 

bland barnen de ansåg fanns för att förmedla lärande genom litteraturen.  
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Inledning 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder har jag stött på olika sätt att 

presentera, läsa och utveckla innehållet i en barnbok.  Det har också funnits olika grad 

av engagemang hos pedagogen. Sagor och andra läsaktiviteter, såsom rim- och ramsor 

och sånger, blir ofta lästa utan något speciellt syfte. Det verkar ibland som om 

läsandet genomförs slentrianmässigt utan vare sig tanke eller handling.  Givetvis kan 

det finnas olika anledningar för pedagogen att inte alltid vara fullt engagerad, som en 

dålig dag på jobbet eller att barngruppen är stökig.  Trots det har pedagogen ett 

uppdrag att utföra enligt läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 2006). Pedagogens uppgift är 

bland annat att förankra grundläggande värderingar som är jämförbara med de värden 

som i övrigt råder i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att socialisera barnen och 

stärka deras självförtroende och självkänsla. Andra betydelsefulla uppgifter som ingår 

i pedagogens uppdrag är empati, etik och moral och omsorg om andra. Det medför att 

vara ett gott föredöme och visa barnen på ett tydligt sätt hur man gör och vad man 

säger, när man exempelvis säger förlåt eller hur man är som kompis.  Det är ett 

uppdrag som innebär att ha en tanke och en handling som ger mening eller är 

meningsskapande. Litteraturen i förskolan är en kunskapskälla att ösa ur och i många 

fall är det pedagogen som bestämmer riktlinjer. De punkter som i läroplanen Lpfö98 

(Skolverket, 2006) handlar om språk och språkutveckling inbjuder till att laborera 

med barns språkliga medvetenhet på olika sätt.  
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1. Bakgrund 

I följande avsnitt vill jag beskriva några grundläggande aspekter som har betydelse 

för barns språkutveckling. Det är om hur barn lär sig genom litteraturen och vilka 

processer som aktiveras. Jag presenterar också några punkter om vad läroplanen 

Lpfö98 (Skolverket, 2006) säger om pedagogens uppdrag när det gäller 

språkutveckling och kommunikation. 

 

1.1 Lärande 

 

För att utveckla barns tankeprocess är det viktigt att ge dem rätt förutsättningar från 

början. Enligt läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 2006) är det ”…omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande som tillsammans bildar en helhet”. Miljö och verksamhet ska utgå 

ifrån barns intresse och främja lek, kreativitet och lustfyllt lärande. Läroplanen menar 

också att ”…verksamheten ska bidra till  att barnen utvecklar förståelse för sig själv 

och sin omvärld”. I förskolan finns det flera skäl till att utgå från böcker. Att använda 

sig av litteratur och att läsa högt ger ett bra utgångsläge i arbetet med deras kognitiva 

utveckling.  

 

Böcker är den bästa källan för att på olika sätt lära att uttrycka sig och utöka sina 

språkkunskaper, menar Svensson (2005). Om bokläsning bara blir något som tas till 

när det blir tid över då finns det inte heller tid för pedagogen att tänka om det man 

läser eller hur man förbereder, läser och bearbetar litteraturen och barnens tankar 

kring den.  

 

Björklund (2008) anser att barn tillsammans med pedagogen utvecklar litteracitet (se 

begreppsdefinition) genom böcker. Egen läsning, eller att bli läst för, bidrar till möte 

med olika författare och kulturer som berikar ordförråd och den språkliga 

medvetenheten. Ett barn som har berikats kulturellt genom litteraturen har också 

lättare att anpassa sig och förstå samhället när de möter verkligheten utanför 

förskolan. Det kräver dock ett bra samspel mellan hem, förskola och samhälle 

(Björklund, 2008). 
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1.2 Pedagogens uppdrag 

 

Det vilar på pedagogen att introducera litteratur i förskolan eftersom det i läroplanen 

Lpfö98 (Skolverket, 2006) endast står att ”…förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk” samt ”…kommunicera med andra och 

uttrycka tankar” (Skolverket,2006:9). Det är upp till verksamheten att tolka 

utvecklings- och lärandemålen. I sammanhanget har barn med annan etnicitet 

inkluderats och får på inget vis särbehandlas. Läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 2006) 

menar att verksamheten skall sträva efter att ”…varje barn som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket, 2006:9).  

 

Enligt författarna är det ”lärarens uppgift att föra in och samtala om det som är nytt 

för barnen på ett sådant sätt att barnet blir intresserat och engagerat av detta” 

(Pramling Samuelsson m.fl. 2006:73). Det går att använda sig av litteratur för att 

närma sig ett nytt område på ett sätt som kan förstås av barnen. Det kan vara områden 

som känslor, etik och moral och empati för att nämna några exempel. Pedagogens 

förhållningssätt ska vara respektfullt liksom våra förväntningar om att det som barn 

har att säga är betydelsefullt.  Kunskap om teorier och didaktik (se 

begreppsdefinition) är viktigt för att ge barnen rätt förutsättningar i sin 

kunskapsprocess. Likaså i kommunikation för att se om det jag tänker är rätt. I samtal 

med barnen behövs också förmågan att kunna gå utanför det som barnen kan och vet, 

det vill säga utmana deras tankar.  

 

Pramling Samuelsson m.fl. (2006) menar vidare att ett kommunicerande måste ses 

från flera håll. Inom gruppen finns en ömsesidighet i lärandet, mellan barn och barn 

och vuxen. Det sker med kommunikation. Kolleger, chefer och föräldrar är andra 

viktiga personer som är betydelsefulla och kan räknas in i en gruppgemenskap där det 

också finns ömsesidighet. Om vi saknar förmåga att kommunicera på ett begripligt 

sätt lämnar vi åt mottagaren av samtalet att både tolka och analysera det som sagts 

(Pramling Samuelsson m.fl. 2006). För ett barn kan det i praktiken innebära att det 
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själv gör tolkningar av hur man löser problem eller hanterar olika situationer utifrån 

sina erfarenheter. Det kan göra att barnet känner skuld och skam. På det viset kan 

deras självförtroende minska menar Pramling Samuelsson m.fl. (2006). Björklund 

(2008) menar att kommunikationsprocessen vidgar barns intresse om det man 

kommunicerar om muntligt redan i tidiga år för sociala och kulturella händelser. Det 

ökar möjligheterna inom andra områden att förstå det skrivna, exempelvis språket och 

bilderna.   

 

 

2. Syfte och frågeställning 

 
Mitt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna vid fem olika förskolor 

planerar och genomför en läsaktivitet. Jag vill också ta reda på hur pedagoger 

reflekterar i förhållande till läsaktiviteten. Detta syfte leder fram till följande 

frågeställningar: 

 

 Hur planerar och genomför pedagogerna en läsaktivitet i förskolan? 

 Hur tänker och reflekterar pedagogerna om det som de gör i läsaktiviteten? 
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2.1 Begreppsdefinition 

 

Dialogicitet 

Dialogicitet utvecklas genom en mängd aktiviteter som påverkar våra tankar för att få 

förståelse för en återgiven berättelse eller något tidigare skrivet. Kvällsritualer med 

godnattsagor, högläsning i förskolan eller skrivande i skolan kan vara några exempel. 

För den äldre generationen som inte upplevt någon tid i förskolan kan 

berättartraditionen ha haft samma betydelse. Det innebär att kunna relatera till och 

reflektera över tidigare erfarenheter vid exempelvis läsning. Tidigare röster som har 

påverkat våra intryck av en text bär vi med oss när vi själva ska återberätta. Vi kan 

förnimma vad som var spännande eller hemskt och vilka fraseringar i berättarens 

tonläge som fängslade. Bakhtin (i Björklund, 2008) menar att de ord eller uttryck som 

används i nuet för att återge berättelsen eller det skrivna kommer alltid att vara 

påverkat av de röster vi tidigare fått erfarenhet av.  

 

Didaktik  

Läran om undervisning. Redan de gamla grekerna propagerade för didaktisk 

undervisning. Sokrates, en filosof från Aten som verkade under 400-talet före Kristus, 

menade att kunskap får man genom att föra ett resonemang. I ett resonemang ställs 

det frågor som ger svar och som i sin tur föranleder nya frågor (Elektronisk källa 

20090319) Frågorna vad, hur och varför är viktigt att ta ställning till för att få igång 

resonemanget. I didaktisk undervisning finns det en pedagogisk relation mellan 

läraren och eleven. Innehållet är den förenande länken och samspelet kan beskrivas 

som en triangel där själva innehållet är placerat i toppen. Det innebär inte att 

innehållet är avskilt från den pedagogiska relationen som pågår i botten, men det är 

lärarens uppgift att förmedla innehållet på ett sätt som eleven förstår och utifrån de 

förutsättningar eleven har för sitt lärande. Didaktiken innehåller två dimensioner om 

hur lärande sker som kan delas in i dels en teoretisk kunskap och dels en praktisk 

kunskap. Den teoriska kunskapen handlar om att undervisa, och den praktiska i att 

undervisa (Kroksmark m.fl., 2000). 
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Litteracitet  

Begreppet litteracitet förkommer mest i verksamheter som på något sätt har 

anknytning till läsande och skrivande. Ordet kommer från engelskans ”literacy” och 

betyder rakt översatt ”läs- och skrivkunnighet” (Nordstedts Ordbok, 1995). Efter att 

ha haft samma innebörd i dryga 50 år har litteracitetsbegreppet utvecklats. Dagens 

forskare vill förklara ordet litteracitet med hur man tänker om text och bilder samt hur 

olika budskap representeras och kommuniceras. Det är således inte en isolerad tanke 

utan den interagerar med sin kulturella kontext och de människor som verkar däri. All 

litteracitet sker i eller utgår ifrån ett socialt sammanhang och sätter igång så fort barn 

eller den vuxne involveras i en aktivitet, som exempelvis läsning. Det är kulturellt 

betingat och något som barn erövrar i samspel med sin omgivning (Björklunds 

definition, 2008). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer jag att beskriva några teorier som varit betydande för studien. 

Det är Vygotskijs övergripande sociokulturella teori. Därefter kommer jag till 

Bakhtins teori om dialogicitet och Chambers tankar om samtalets betydelse för 

kunskap och inlärning. Jag avslutar med att kort belysa några språkliga teorier av 

Svensson.  

 

3.1 Vygotskij och den sociokulturella teorin 

 

Lev S Vygotskij (i Björklund, 2008), (1896–1934) född i Ryssland, jude, lärare, 

filosof och psykolog, menade att människor under hela sin livstid genomgår 

utveckling och förändring. Med barn sker utveckling i flera kontexter och de påverkas 

särskilt i sociala sammanhang. Miljön och människorna runtomkring påverkar deras 

förutsättningar både språkligt och för att förstå olika begrepp. Kulturen påverkar och 

formar tankar. Genom att förstå hur andra tycker och tänker är det lättare att förstå sin 

egen omvärld och lösa egna problem. Det är en process som pågår verbalt liksom 

mentalt och kognitivt. I processen lär man sig bemästra, erövra och framför allt lära 

sig om det som ger mening eller är meningsskapande. Bemästra innebär att klara av 

färdigheter som ännu inte finns hos individen. Det kan exempelvis vara att lyssna, 

sitta i grupp eller ingå i en dialog. Begreppet mening och meningsskapande är 

betydande för kunskapsinlärning. Det måste finnas en mening med lärandet, vilket 

kan vara det som ger nytta, glädje eller trygghet för att ge några exempel. Mening 

betyder i sammanhanget det som sker mellan tanke och ord. Alla parter i en social 

handling eller aktivitet behöver se att det är ett meningsskapande som sker 

(Björklund, 2008).  

 

I vardagen sker det flera mänskliga aktiviteter och handlingar som Vygotskij (i 

Björklund, 2008) anser är kommunikation. En del av det som förenar aktiviteterna 

och språket är verktyget för kommunikation.  Den språkliga funktionen har betydelse 

ur två aspekter, dels den semiotiska, det vill säga teckenspråkliga funktioner och dels 

den utpekande funktionen som innehåller bland annat gester, mimik och kroppsspråk. 

I denna studie kan dessa verktyg samt mening och meningsskapande ha betydelse för 
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pedagogens roll i mötet med barns läsaktivitet. För barn som håller på att erövra ett 

språk är möten och samtal viktiga. De ökar på sitt ordförråd och kan därigenom 

samtala och kommunicera på en högre nivå eller i andra sammanhang som är för dem 

okända. Vygotskij påtalar också att det måste finnas mening i den kommunikation 

som sker. Ett bra ordförråd behövs för att förstå begrepp eller tankar. Det innebär att 

barn reproducerar och förnyar både språket, kunskap och färdigheter i sin iver att nå 

kunskap (Björklund, 2008).  

 

3.2 Bakhtin och dialogicitet 

 

I förskolan har de flesta barn genom pedagogens försorg socialiserats, enskilt och som 

grupp. Där känner de oftast både trygghet och samhörighet. Då ökar möjligheterna för 

att skapa relationer och samspel. Mikhail Bakhtin (1895–1975) en rysk språkfilosof 

och litteraturteoretiker, menar att ”människor står i ett dialogiskt förhållande till 

omvärlden” (i Björklund, 2008:42) och söker mening med tillvaron. I interaktion 

mellan sociala individer och de som lyssnar skapas mening. Genom erfarenheter och 

kunskaper som individen har erövrat kan ”mening” aldrig bli neutral, den kommer 

alltid att reflekteras. 

 

 Att säga något är viktigare än vad man säger, menar Bakhtin (i Björklund, 2008). 

Det betyder att man aktivt har något att förhålla sig till men det talade ordet bär man 

också med sig i sitt undermedvetna. Vid andra tillfällen senare i livet där 

kommunikationer kommer till stånd reflekterar och relaterar man ibland omedvetet 

till det undermedvetna. Dialogen i sig kan inspirera men för att samtalet ska bli gott 

behövs kunskaper i hur man för samtalet framåt och skapar mening åt det. Förskolan 

har ett flertal tillfällen under dagen där dialoger sker och där pedagogens roll är 

viktig. Dialogicitet återspeglas hos barnen efter de förutsättningar som ges. I 

berättande, i sagoläsning och samtal utvecklas denna förmåga och barnen återberättar 

ofta med de röster de har erfarenhet av (Björklund, 2008:43). 
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3.3 Chambers samtalsteori 

 

Aidan Chambers, född 1934 i England, författare och föreläsare, är stor förespråkare 

för samtal och speciellt samtal om böcker. En av hans idéer är att en bok räcker 

mycket längre än själva lässtunden. Genom att samtala om boken som läses utvecklas 

inre processer hos lyssnaren som sträcker sig långt utanför den litterära världen och in 

i den egna erfarenhetsvärlden. Det utvecklar, menar Chambers (1993), en process om 

hur man kan tänka och förstå om det man hör. Barn har oftast andra infallsvinklar än 

vad vuxna har, om vad man kan tänka utifrån det lästa. För att nå ett gott samtal krävs 

det att de frågor som ställs är av sådan karaktär att lyssnaren inte förlöjligas eller 

ignoreras. Men också att den som frågar verkligen är intresserad av ett svar och kan 

bemöta det med respekt. Läsaren måste få känslan av att ”allt de har lust att berätta är 

värt att berätta” (Chambers, 1993:59).  I samtal med barn är de inledande fraserna en 

av förutsättningarna som bestämmer om det ska bli ett givande boksamtal. Frågor som 

”jag undrar…” eller ”berätta för mig…” lägger inte någon värdering i det svar man 

får. Det syftar snarare till att läsaren ges möjlighet att få uttrycka sina tankar och 

funderingar kring texten förbehållslöst med en intresserad och engagerad lyssnare. 

 

En viktig utgångspunkt som Chambers (1993) har i sin teori om givande boksamtal är 

att pedagogen själv måste rannsaka sig och sitt förhållande till litteraturen. Det måste 

finnas ett syfte med att samtala. Egna erfarenheter från barndom och under uppväxttid 

har betydelse. Liksom vilket värde litteratur och samtal om skriven text har haft 

tidigare. Föräldrar eller andra vuxna som läst eller berättat har stor inverkan. Det egna 

förhållandet till litteratur påverkar indirekt det som förmedlas till barnen. Är vi bara 

medvetna om det, kan vi också förhålla oss till det. Chambers menar i flera avseenden 

att många läsare läser ”som om jorden vore platt” (1993:14). Det vill säga de 

begränsar sig till en genre, en författare eller dylikt och undanhåller läsaren olika 

stilar och språkliga uttryck som litteraturen erbjuder i dess mångfald. Om man som 

pedagog har läst enligt den modellen kan det vara svårt att få igång litterära samtal. 

Det finns helt enkelt för få referenser att förhålla sig till. De erfarenheter man tillägnat 

sig räcker inte för att utveckla goda boksamtal. Litteraturen i sig innehåller en sådan 

rikedom i form av språklig medvetenhet, ordförråd och fantasi som man endast ta del 

av genom att läsa den, lyssna till, eller samtala om. 
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3.4 Teorier om läsning och språklig utveckling 
 

Ann-Katrin Svensson, är docent i pedagogik och författare till ett antal publikationer 

och böcker kring barns språkstimulering och språkutveckling i förskola och skola. I 

vardagen, menar Svensson (2005), ska barn ges flera tillfällen under dagen att få 

använda sig av olika språkliga uttryckssätt. Att utsättas för språkliga övningar genom 

samtal och lek innebär att språket blir naturligt. Barn utvecklar språket i samtal med 

sina kamrater och med intresserade, engagerade vuxna. Språklekar gör barnen lyhörda 

för språkets uppbyggnad med små enheter och olika språkljud. Rim- och ramsor av 

olika svårighetsgrad och ibland tonsatta till en liten sång gör övningarna lustfyllda. 

Svensson (2005) påtalar att det är viktigt att pedagogen vidhåller den positiva andan 

och undviker helt att banna barnen vid felsägning utan istället ha inställningen att allt 

accepteras. En felsägning kan istället bli anledning att på nytt leka med språket 

komma fram till nya insikter. På det sättet övar barnen upp en inre språklig mognad 

och stärker självförtroendet. 

 

Språklig medvetenhet är beroende av en viss kognitiv förmåga. Denna medvetenhet 

innebär att barnet kan tänka kring hur något sägs (Svensson 2005). Barn som har 

utvecklat förmågan har en viss medvetenhet om språkregler, de kan reflektera över 

språket och de kan dela in det i fraser. De kan rimma och ha medvetenhet om ordets 

längd. Förståelse för vitsar och gåtor kommer i 5-6 års ålder liksom att kunna kasta 

om bokstäver. Barn som kan exempelvis ”rövarspråket” som är ett hemligt språk har 

en mycket hög grad av språklig medvetenhet (Svensson 2005).    
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4. Metod 

 
Då syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på, genomför och värderar 

sin egen roll i en läsaktivitet har jag valt att med hjälp av en digitalkamera delta vid 

läsaktiviteten. Samtidigt som aktiviteten pågår filmar jag och observerar. Därefter 

intervjuas pedagogen som då får möjlighet att reflektera över det filmade materialet.  

 

4.1 Vetenskapligt perspektiv av metodval 

 

Den process som pedagogen arbetar efter och utgår ifrån kan ge ett vetenskapligt 

perspektiv på flera sätt men studien är begränsad, både med tanke på tiden som finns 

att genomföra den på och det antalet pedagoger som är rimligt att intervjua. Bryman 

(2002) menar att en kvalitativ intervju väger lika tungt som en kvantitativ intervju. 

Eftersom denna undersökning inte riktar sig mot generella åsikter faller valet på en 

kvalitativ intervju. I intervjuguiden behöver då frågorna vara av sådan karaktär att de 

inbjuder till flexibilitet inom det givna temat. Det gäller för både intervjuaren och den 

intervjuade. Det skapar tillräckligt mycket utrymme för att ge djup åt de tankar som 

kommer fram.  Ur forskningssynpunkt menar Bryman att kvalitativ forskning ”tar 

avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt (framför 

allt när det gäller positivismen) och i stället föredrar att lägga vikten vid hur 

individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet” (Bryman, 2002:35). 

 

Observationer tillför undersökningen det som inte intervjuer och enkäter kan 

förmedla. Här går det att studera mänskliga beteenden som inte syns i de andra 

metoderna. I klassrum är observationer en vanlig metod att ta till för att undersöka 

exempelvis sociala beteenden (Bryman, 2002). Därför ligger det nära till hands att 

också utnyttja sig av det i denna studie. Undersökningen använder sig av delvis 

strukturerade observationer som ett komplement till intervju och film.  
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4.2 Kvalitativ intervju 

 
Med minst tio minuters marginal till den utsatta intervjutiden fanns jag på plats för att 

hitta rätt och bekanta mig med lokalerna. Barnen i närheten fick också möjlighet att 

ställa frågor. Efter ett trevligt bemötande av personalen och en härlig läsupplevelse 

kunde intervjun börja. I huvudsak satt pedagogen och jag i ett rum där vi kunde vara 

för oss själva med stängd dörr. På någon plats skedde intervjun i köket när barnen 

hade gått ut. Den kvalitativa intervjun genomfördes med hjälp av ett frågeformulär 

om totalt sju frågor (se bilaga 1). Guiden är utformad så att en del av pedagogens 

personliga såväl som yrkesmässiga tankar kommer fram.  Trots att jag är okänd för de 

flesta förskollärare kunde de förmedla personliga erfarenheter på ett naturligt sätt. 

Intervjun spelades in på en Mp3-spelare som senare transkriberades via datorn. 

Transkriptionen har följt ett mönster genom alla intervjuer för att förtydliga och 

särskilja pedagogens pauser och eftertänksamhet. Jag har i transkriptionen valt att 

skriva ut utfyllnadsord som exempelvis ”eh…” och ”jaa…” samt skrivit betoningar 

med versaler.   

 

 

4.3 Stimulated recall 

 
Den andra delen genomförs med en metod som kallas ”stimulated recall”. Det innebär 

att filma en händelse, i detta fall en läsaktivitet, och i direkt anslutning till detta låta 

pedagogen ta del av filmen och kommentera det som sker. Det finns inga givna regler 

för hur man går tillväga teoretiskt utan det kan bero på olika omständigheter. Metoden 

har tillkommit då kvalitativa intervjuer inte har varit tillräckliga och intervjuaren velat 

ha en ökad förståelse för det som sker i den filmade aktiviteten. Läsaktiviteten filmas 

och pedagogen ges möjlighet att direkt reflektera över sin egen insats i aktiviteten. 

Reflektionerna avser både egen insats och barnens upplevelser av det förmedlade. 

Eftersom planering och genomförande av en aktivitet kan förändras på väldigt kort tid 

av yttre omständigheter kan även sättet att tänka om aktiviteten förändras. 

Kommentarer av pedagogen i anslutning till det filmade kan då ge ytterligare 

information om hur den intervjuade tänker i den filmade situationen Pedagogen kan 

också se på exempelvis avvikelser eller andra reaktioner hos barnen eller hos sig 
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själva. Det kan också finnas andra händelser i samma process som blir kända och som 

får betydelse för hur barnen ska bli involverade (Haglund, 2003).  

 

Metoden kan ses som ett redskap att förmedla pedagogens tankar i förhållande till 

exempelvis ett styrdokument som läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 2006). Det ger 

signaler om pedagogernas tankar i det praktiska arbetet överensstämmer med 

styrdokumentet. Med denna metod ges alltså en möjlighet att koppla ihop teori och 

praktik (Haglund, 2003).  

 

 

 4.4 Observation 

 

Vid läsaktiviteten har jag gjort observationer av gruppen som helhet. Syftet har i 

huvudsak varit, där det har varit möjligt, att studera uttryck och rörelser från 

pedagoger och barn som kommer till stånd i aktiviteten och som är kopplat till 

läsningen. Observationen kan då tjäna som komplement till de kommentarer 

pedagogen gör vid reflektionen över filmen. Det jag har upplevt som avvikande eller 

speciellt har jag noterat i ett anteckningsblock. 

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

I god tid innan intervju och filmning skulle genomföras kontaktade jag berörda 

förskolor. När presentationen av mig och mitt syfte med studien var gjord bestämdes 

ett datum för besök. Pedagogen fick god tid på sig att överväga om det var något som 

förskolan och pedagogen var villig att ställa upp på. De gavs också möjlighet att när 

som helst avbryta under mitt besök om de inte längre ville vara med. Detta svarar upp 

till Brymans (2002) etiska principer vad det gäller krav om information och samtycke. 

 

Jag var också tydlig med att informera om att det är föräldrar eller vårdnadshavare 

som måste ge sin tillåtelse för att barnen ska få medverka. Varje förskola fick en 

informationslapp (se bilaga 2) där jag presenterade mig och mitt syfte samt en 
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blankett (se bilaga 3) till förälder eller vårdnadshavare att skriva på. Jag garanterade 

också personal och föräldrar att bilder eller film inte kommer att läggas ut på Internet, 

utan endast användas för egen analys till studien och som hjälp för min examinator. 

Namn på samtliga förskolor, personal och barn som ingår i studien kommer att få en 

fiktiv identitet. Det styrks också av Bryman (2002) som menar att 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingår i de etiska principerna. 

 

Några förskolor hade löst frågan om konfidentialitetskrav och nyttjandekrav genom 

att ta upp det med föräldrar vid inskolningen av barnen. Genom att skriva på en 

blankett och kryssa i några rutor redogjorde de för sitt ställningstagande att låta sitt 

barn vara med på bilder internt eller på förskolans hemsida. Pedagogen har i dessa fall 

bekräftat deras godkännande (se bilaga 4). 

 

 

4.6 Genomförande av den empiriska studien 

 

I min studie har jag valt fem förskolor som skall spegla den mångfald som finns i 

tätorten. Förskolorna representeras av de olika rektorsområden som tätorten indelas i. 

En förutsättning var att det skall vara samma pedagog som genomför läsaktiviteten, 

som besvarar intervjun. Ytterligare en förutsättning innebar att barngruppen ska till 

mer än 50 % bestå av barn i åldern fyra till fem år. Jag valde detta kriteriet för att 

dessa barn generellt har mer erfarenhet av litteratur och lättare för att kommunicera 

tillsammans och med pedagogen än vad yngre barn har.  

 

Utformningen av läsaktiviteten har varit varierande. Det har varit organiserad läsning, 

läsvila, samlingssaga och ”flanosaga”. Flanosaga är en saga i bildform som 

presenteras på en filtklädd tavla. Vid besöket var det oftast den pedagog som var 

”schemalagd” på aktiviteten som genomförde den. Endast vid den organiserade 

läsningen var det en speciell pedagog som läste.  

 

Aktiviteten filmades med digitalkamera som till största delen fokuserade på 

pedagogen. Barnen filmades i slutet av aktiviteten med en svepande rörelse för att få 

med helheten. Vid något tillfälle rymdes alla hela tiden inom kameralinsens 
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inspelningsfält, då även barnens aktivitet under läsningen kunde registreras. Min 

närvaro bestod i att vara en tyst, observerande deltagare i ringen eller vid sidan om. 

Specifika händelser noterade jag i ett block. Dessa använde jag mig endast av när jag 

själv analyserade filmen. Pedagogens reaktioner och uttryck i interaktion med barnen 

noterades särskilt och beaktades vid analysen Efter aktiviteten intervjuades 

pedagogen.  

 

Miljöerna kring aktiviteterna har skiftat. Det har varit i särskilda läsrum, ”sovrum”, 

samlingsrum och utomhus.  Det som känns gemensamt för alla är att det finns en 

specifik miljö för varje förskolas läsaktivitet, även om det är utomhus. Det 

omedelbara intrycket är att barnen känner sig hemma och vet var de ska sitta eller 

ligga. Lokalen är oftast mindre med en dörr som går att stänga och där finns 

ljuddämpande material som mjuka mattor eller kuddar. Gosedjur och sitt- eller 

liggplatser var utsedda innan läsningen började. Det sociala regelverket är väl 

implementerat (Björklund, 2008). Pedagogen har sin givna plats och det sociala 

samspelet som enligt Björklund (2008) är betydande för litterracitet har tagit form. 

Flera av barnen verkade angelägna om att vara väl förberedda för den kommande 

läsaktiviteten.  

 

Den empiriska studien tog sin utgångspunkt i en läsaktivitet. Förskolan fick fria 

händer att välja det som passade utifrån den verksamhet som råder. De valde också 

fritt vilken pedagog som genomförde läsaktiviteten. Min avsikt med att filma delar av 

aktiviteten var att få pedagogen att direkt reflektera till sin egen insats i den upplevda 

händelsen i förhållande till det som sker i gruppen. Därför spelade det ingen roll 

vilken pedagog de valde. För studiens syfte kan det vara positivt att välja en pedagog 

som själv är villig att låta sig intervjuas och filmas. Det blir då en bekväm situation 

och det som i så fall kan kännas obekvämt för både pedagog och barn, är min närvaro 

som ny. Genom besök och intervjuer är det möjligt att se praktiskt på vad som händer 

med litteraturen vid ett specifikt tillfälle menar Björklund (2008).  
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4.7 Reliabilitet och validitet 

Pedagogernas långa yrkeserfarenhet inom verksamheten ger trovärdighet till intervjun 

vilket överensstämmer med Kvales (1997) åsikter om tillförlitliga intervjupersoner i 

vetenskapliga studier. Däremot kan undersökningen inte anses som generaliserbar 

eftersom det bara är fem förskollärare som är intervjuade (Kvale, 1997). En intervju 

genomfördes där jag gjorde praktik vilket medförde att min bearbetning av det 

materialet kan vara mer subjektivt. Det är svårt att vara helt objektiv då man för med 

sig egna erfarenheter i observationen som är svåra att isolera sig ifrån (Kvale, 1997). 

 

Förutsättningarna för en bra reflektion över det filmade visade sig vara ett problem. 

Dels på grund av att någon film var av dålig kvalitet och dels av pedagogernas ovana 

vid att reflektera om sitt eget arbete genom att studera filmen. Detta medför att 

metoden inte är att betrakta som helt säker och mätbar (Kvale, 1997).  

 

I de teoretiska avsnitten har det förekommit både primära och sekundära källor. 

Vygotskij (1995) och Chambers (1993) är primära källor men Vygotskij (i Björklund, 

2008) förkommer också tillsammans med Bakhtin (i Björklund, 2008) som sekundär 

källa. Deras teorier är väl kända i pedagogiska avhandlingar och är att betrakta som 

trovärdiga, (Kvale, 1997).  

 

 

4.8 Diskussion av metod 

Vid besöken hade jag med mig anteckningsblock, Mp3spelare och en digitalkamera. 

Batterierna var laddade och jag hade kollat så de fungerade innan jag kom dit. Efter 

presentationen visades jag till det rum där aktiviteten skulle äga rum. Jag letade upp 

ett strategiskt ställe att ställa kameran på för att kunna fokusera på pedagogen men 

också för att på ett smidigt sätt kunna svepfilma över hela gruppen. Därefter 

inväntade jag barnen och pedagogen. När läsningen var slut gick oftast barnen ut och 

pedagogen stannade kvar i köket eller så var vi i ett rum där vi kunde stänga dörren 

om oss. Återigen presenterade jag mitt projekt och informerade om de etiska 

principerna. Därefter satte jag igång inspelningen och genomförde intervjun. När 

intervjun var klar, vilket tog ungefär 20 minuter spelade jag upp filmen och bad 

pedagogen kommentera det som de såg.  
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Vid genomgången av de inspelade intervjuerna hade tekniken spelat mig ett spratt. En 

intervju hade fallit bort och jag har fått göra egna minnesanteckningar till denna. 

Likaså vid en filmsekvens, då ljuset blev så bristfälligt att jag inte kunde utläsa några 

ansiktsuttryck hos pedagogen. Vid första filmningen blev inte hela barngruppen 

filmad på grund av ett missöde hos kamerakvinnan. Ett planerat besök fick ställas in 

på grund av ett misstag. Jag kunde dock ordna en liknande plats i samma område och 

med samma förutsättningar inom utsatt tid. Det kan vara så att analysen blir något 

haltande på grund av ovanstående felaktigheter men knappast något som påverkar 

resultatet. 

 

 

5. Resultat och analys 

 
Mitt resultat vill jag presentera genom att först återge en sammanfattning av en 

förskolas läsaktivitet som jag har tagit del av. Det kopplar jag ihop med några teorier 

och läroplanens Lpfö98 (Skolverket, 2006) utvecklingsmål. Den beskrivna aktiviteten 

ligger som utgångspunkt för en jämförelse i förhållande till de övriga resultaten. I de 

tematiserade avsnitten beskriver jag olika aspekter från de övriga pedagogernas tankar 

och praktiska handlingar i ett sammandrag.  

 

Jag kommer också att göra en jämförelse, i anslutning till varje tema, med den 

inledande läsaktiviteten för att få en generell bild kring arbetet med läsning och 

koppla ihop det med teoretiska inslag. Svaret kommer att bli synligt i texten, därför 

har jag valt att inte ha ett särskilt avsnitt för analys. Analysen av resultatet har även 

inneburit att jag har fått sammanföra mina frågeställningar om hur pedagoger planerar 

och genomför en läsaktivitet samt om hur de tänker och reflekterar kring en sådan.  

 

För att underlätta för läsaren och för strukturen i texten kommer jag ibland att låta 

svaret komma från förskolan istället för den enskilde pedagogen. Citaten som 

förekommer i detta avsnitt är återgivna utan pauser och utfyllnadsord för att 

underlätta för läsaren. Det inledande citatet under avsnitt 5.1 tillhör förskollärare 
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Greta och framkom under intervjun. Övriga citat som följer är uttryck som 

framkommit under intervjuer med de övriga pedagogerna. 

 

De fem förskolorna har fått fiktiva namn i form av färg. Pedagogernas nya identitet 

har fått namn efter begynnelsebokstaven i förskolans färg. Alla förskolor valde olika 

litteratur med olika syften. Samtliga förskollärare är kvinnor och har arbetat inom 

barnomsorg och skola i minst 15 år och är väl förtrogen med verksamheten. De har 

stor erfarenhet av både barn och barns kunskapsinlärning genom litteratur. De 

använder sig av olika strategier i sin läsaktivitet och har alla valt högläsning. Antalet 

barn vid aktiviteten har skiftat, liksom kön och etnicitet därför har jag valt att endast 

redovisa en genomsnittsålder. 

 

Förskola Blå: Läsvila för 14 barn. Medelåldern på barnen är 4,6 år och pedagogen 

Bella läser Håkan Bråkans Busbok, en kapitelbok av Sören Ohlsson. 

Förskola Grön: Organiserad läsning för 6 barn. Medelålder på barnen är 5,2 år och 

pedagogen Greta läser Ronja Rövardotter, en kapitelbok av Astrid Lindgren samt ett 

avsnitt ur SET (Social emotionell träning) av Birgitta Kimber, som inriktar sig mot 

barns sociala och emotionella kompetensutveckling från förskoleklass till gymnasiet. 

Förskola Gul: Läsvila utomhus för 10 barn. Medelålder på barnen är 5,4 år och 

pedagogen Gudrun gör flanosagan God natt Alfons Åberg, efter en bilderbok av 

Gunilla Bergström, med hjälp av en flanellograf. 

Förskola Röd: Läsvila för 13 barn. Medelålder på barnen är 4,5 år och pedagogen 

Ros-Marie läser Om en liten vecka, eller när Bella träffade Gustav för första gängen, 

en bilderbok av Barbro Lindgren. 

Förskola Vit: Samlingssaga för 8 barn. Medelålder 3,8 år och pedagogen Vivianne 

läser Ingrid vill bada, en bilderbok av Katerina Janouch. 
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5.1 Läsaktivitet – en genomtänkt idé 

 

 ”…man dramatiserar utifrån en bok. Det ser jag ju ofta att dom gör. Dom använder 

det som underlag och sen dramatiserar dom upp nånting. Jag ser ju ibland att dom 

använder det slentrianmässigt också. Det tycker jag INTE om. För jag tycker inte om 

när man bara TAR en hög böcker, å barnen väljer å sen sätter man sig å läser. För 

att jag tycker att en vuxen ska vara FÖRBEREDD på det dom, alltså man behöver 

förbereda sig lite. Det ska vara lite mer pedagogik…” 

 

Förskola Grön har ett helhetskoncept när det gäller läsning. De har organiserad 

läsning, vilket innebär en av pedagogen planerad verksamhet som är 

meningsskapande och kunskapsgivande. Lässtunden är indelad i tre delar och sker 

alltid vid samma tid på dagen efter maten. Ett avsnitt ur boken SET (social emotionell 

träning) där läsning innebär att på ett lekfullt sätt att aktivt kunna arbeta med problem 

som är aktuella för denna grupp. En del består av läsning ur en kapitelbok som är vald 

med omsorg för att främja lärande och språkutveckling och till sist en lek vars syfte är 

att uppmuntra barnen och avsluta stunden med något lustfyllt. Varje avsnitt innehåller 

reflekterande samtal och dialoger. Barnen som deltar är de äldsta från förskolans alla 

avdelningar, det vill säga fem- och sexåringar. De sitter på en mjuk matta i en 

halvcirkel nära pedagogen som sitter i en låg plaststol mitt emellan barnen. Följande 

text beskriver händelseförloppet. 

 

 Sagostunden inleds med en ramsa som läses ganska långsamt, sedan 

en gång till lite fortare. En tydlig början som markerar att nu börjar vi, 

är viktigt. Förskollärare Greta talar om för barnen vad som kommer 

att hända under denna stund. I slutet ska de leka en lek, om de hinner, 

och ett barn får redan här välja vad det ska bli. Barnen är ivriga och 

vill börja med Ronja Rövardotter som de redan har läst flera kapitel 

av. Då pratas det inte om något annat utan det fokuseras på det som 

sker här och nu. En ramsa lär dem att öva in ord som kan vara 

krångliga att uttala. Det gynnar deras språkutveckling och tränar upp 

läshastigheten. De lär sig också att automatisera nya ord. 
 

 ”… Förra gången läste vi om Musselina som var arg. Sen 

läser vi om de i Ronja. Hur kunde dom bli så arga, å sen 
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diskuterar vi de i gruppen och dom kan gå till sig själva och 

se om dom nå´ n gång blivit så arga som han, Birk”. 

 

 Förskolläraren tar fram Musselina. Det är en brun tygmus som brukar 

vara med, ungefär 25 centimeter hög. Hon är med om flera 

vardagsnära äventyr, men det är en väldigt känslosam mus. Barnen får 

bekanta sig med Musselinas känslor och lyssna på en kort berättelse 

om hur det kom sig att hon kände så. Den här gången är Musselina 

sur. Barnen får berätta om de har varit sura eller om någon har varit 

sur på dem. De får öva sig i att göra sura miner. De repeterar också 

vilka känslor de tidigare har talat om och barnen lägger lite betoning 

på ordet när de känner igen det.  

 

 Emellanåt dramatiserar pedagogen och väljer att låta Musselina föra 

samtalet själv när de behöver fråga henne om någonting och hon byter 

åter skepnad och blir den som hjälper barnen att reflektera. Samspelet 

som uppstår har stor betydelse för barnens litteracitet. De kan bolla 

sina tankar och funderingar med ytterligare en individ (Musselina) 

som har ett barnperspektiv och förhåller sig på deras nivå. 

Förskolläraren stödjer samtalet i bakgrunden och förtydligar emellanåt 

det barnen vill säga eller det som Musselina menar.  
 

 

 Barnen och pedagogen gör tillsammans en kort resumé av det som 

hände förra gången de läste om Ronja Rövardotter för de två barn som 

inte var där sist. Boken är läst mer än halvvägs och barnen har ändrat 

ställning från sittande i halvring till liggandes på mage i ring.  

 
 ” Jag tänkte så här, man måste nog vara en sju, åtta år innan det 

går att läsa den.  Men så kom de ett barn som hade sett Ronja på 

film och jag funderade mycke på de, men de e ju så sällan något 

barn kommer med nånting”. 

 

 Boken ligger i mitten på golvet så att de emellanåt kan se bilden. 

Avsnitt som har svåra ord läser hon sakta men fortfarande med 
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inlevelse. Hon ger barnen tid att sätta in ord och begrepp i sitt nya 

sammanhang och förklarar det som är nytt eller obekant. Om något 

barn frågar något har hon genast ögonkontakt med det barnet. Hon 

visar genom sin handling att det som barnet frågar om och vill veta är 

viktigt. Det är någon sida kvar i kapitlet när de måste sluta läsa, men 

det är inte viktigt menar förskolläraren. Det är viktigare att de förstår 

vad som menas i texten. Lässtunden avslutas med leken ”Bro bro 

breja…” och alla barn sjunger glatt med och deltar helhjärtat. När det 

är klart går barnen tillbaks till respektive avdelning. 

 

Helheten i läsaktiviteten visar på olika situationer där pedagogens kompetens är viktig 

och barnen utmanas både individuellt och som grupp. I en specifikt utvald grupp 

tränas exempelvis uttal, sociala förmågor och beteende upp som uppmärksammats 

tidigare i samtal kring litteraturen. Båda frågeställningarna i studien om hur 

pedagogen planerar, genomför, tänker och reflekterar kring läsaktiviteten får tydliga 

svar. De stämmer också väl överens med vad studiens teoretiker anser. I en aktivitet 

som denna skapas mening och goda förutsättningar för lärande menar Vygotskij (i 

Björklund, 2008). Språklek stimulerar och får barnen att tänka på hur man kan 

laborera med språket (Svensson, 2005). Dialogiciteten får också större utrymme när 

det är olika samtal kring litterära aktiviteter, påpekar Björklund (2008). Chambers 

(1993) anser att ett gott boksamtal, det vill säga det man kan lära sig och ta till sig, 

utgår ifrån något i boken som kan kopplas till barnens erfarenheter för att få förståelse 

för det som dels sker i boken men också hur man kan tänka om det. Samtalet behöver 

ledas av någon som har kunskap i hur man gör för att skapa en dialog. Med leken som 

avslutning förenas de i något lustfyllt. Om något barn känt sig underlägsen vid 

samtalen tar leken bort den känslan och de kan få tillbaks självförtroendet att de duger 

precis som de är.  Aktiviteten svarar också upp till Läroplanens Lpfö98 (Skolverket, 

2006) utvecklingsmål om att utveckla barnens förmåga till kommunikation. Under 

den beskrivna aktiviteten är det flera sinnen som har stimuleras. Hörsel, syn, 

kognition och perception är några exempel. Att barnen får vara med och bestämma 

om en lek motsvarar läroplanens Lpfö98 (Skolverket, 2006) riktlinjer om barns 

inflytande. De får vara med och bestämma om något som är lustfyllt. Pedagogen 

arbetar aktivt både mot läroplanens Lpfö98 (Skolverket, 2006) mål och försvarar 

kända teorier som avser barns lärande och utveckling.  
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5.2 Lärande genom litteratur 

 
 ”Man lär sig ju allt genom en bok. Om livet å verkligheten å fantasin och lär sig att 

fantisera. De e därför vi läser kapitelböcker. Så att dom får skapa egna bilder i 
huvet och inte bara få dom här färdiga bilderna, utan vi vill att de ska använda 

huvet och tänka sig in i det.” 
 

Förskola Vit har en majoritet av yngre barn och flera barn med annat modersmål än 

svenska. De har ofta traditionell bilderboksläsning, vilket innebär att pedagogen läser 

först en sida och sedan visar bilden för barnen. Bilderböcker är bra i lärandesyfte för 

de yngre barnen, menar Svensson (2005), eftersom barn och pedagog tillsammans kan 

tala om bilderna och därigenom utveckla språket. Barnen lär sig bland annat om färg 

och form, begrepp som i, på, framför och bredvid för att nämna några exempel. 

Vygotskijs (i Björklund, 2008) sociokulturella teori förespråkar arbete med lärande 

och utveckling i sociala och kulturella sammanhang. Hans teori utesluter inte att ett 

äldre barn kan lära av en yngre men det ligger i pedagogens uppdrag att se till att barn 

utvecklas efter sina förutsättningar enligt läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 2006). 

Kunskap är en process och barn behöver stimuleras och utmanas utefter de 

förutsättningar de har för att nå framåt i sitt lärande. De reflekterar de nyskapade 

bilderna med sin tidigare erfarenhet och får förståelse för hur de kan tänka och förstå 

om nya begrepp eller uppkomna situationer som varit okända för dem tidigare. 

Bakhtin (i Björklund, 2008) menar att tidigare röster kommer att prägla barnens 

tankar i framtiden. Därför är det viktigt att möta barnen utifrån deras intresse och 

nyfikenhet och använda den proximala utvecklingszonen (Svensson, 2005). I dialogen 

använder de sig av sitt undermedvetna, där betydande röster finns lagrade, till hjälp 

för att knyta an till upplevelser och förmedla egna tankar kring en text eller något 

skrivet (Bakhtin, i Björklund, 2008). 

 

Förskola Blå menar att ett barn oftast inte gör något anspråk på att bli utmanad eller 

stimulerad på en högre nivå när det gäller högläsning om ingen utsätter dem för det. 

En berättelse som alla kan delta i och samtala om efter lust och intresse skapar 

mening åt aktiviteten samtidigt som barnen utvecklas socialt och lär sig 

kommunicera. Ordförrådet blir större och de kan sätta in dem i nya sammanhang. De 
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som ännu inte förstår innebörden har i alla fall hört orden. I den här åldern har de 

flesta utvecklat sitt inre tänkande och förmår att reflektera till det nya om de får de 

rätta förutsättningarna. Svensson (2005) håller med och menar att det är den 

intresserade vuxne som måste ge barnen rätt verktyg för att utveckla sitt språk. I det 

här fallet rör det sig om en kapitelbok.  De äldre barnen har också förmåga att 

utveckla idéer om det nya i större utsträckning än vad de yngre barn har. Bakhtins (i 

Björklund, 2008) tankar om dialogicitet förstärks därmed genom att det finns en 

mening och ett syfte med det man läser. Boken blir en gemensam utgångspunkt för att 

träna upp dialogicitet.  

 

Avancerad läsning är inte åldersrelaterat, anser förskola Röd utan snarare en 

utgångspunkt för inre mognad. Det leder till att även bjuda in yngre barn att delta i 

läsningen och utmana sina tankeprocesser. De lär sig olika språkliga uttryck och hur 

de kan användas. Tillsammans med sina kompisar menar Svensson (2005) att de 

utvecklar sin språkliga medvetenhet utan att den vuxne behöver blanda sig i. Att 

lyssna ger dem möjlighet att utveckla sina inre bilder. Fantasin och skapandelusten 

utvecklas, menar Vygotskij (1995). De lär sig om känslor och hur man kan bearbeta 

dem.  Ordförrådet ökar och förhoppningsvis medför litteraturen även lust att lära sig 

mer. Chambers (1993) uppfattning är att olika läsgrupper stimulerar till nya 

utmaningar som är betydelsefulla för den språkliga utvecklingen. Det krävs då att 

barnen får möjlighet att samtala kring texten för att få förståelse, vilket 

överensstämmer med förskola Gröns sätt att arbeta med läsning. Läsvilan kan ses som 

en introduktion till avancerad läsning men för att utvecklas och ge mening behövs 

mer tid till dialog enligt Bakhtin (i Björklund, 2008). Helheten i en läsaktivitet visar 

på att läsning eller samtal kring läsning behövs för att stimulera olika sinnen där 

tankarna kretsar kring både den egna utvecklingen såväl som den i gruppen eller 

samspelet. Enligt Dovring m fl (2000) kan vi inte tala om för barn hur de ska tänka 

utan vi kan bara ställa barn inför konkreta problem så att de får använda sig av sina 

erfarenheter och av varandra för att få förståelse för det nya och lära sig lösa problem 

med nya metoder eller lösningar.  

 

 

 



                                                                                      

 24 

5.3 Pedagogens förhållningssätt 

 
Inledningen är väldigt olika mellan förskolorna men oftast mycket tydlig. Barnen 

märker vem som bestämmer och hur de ska förhålla sig. Pedagogen använder sig av 

olika gester och mimik och barnen förstår vad som förväntas av dem 
 

”NU SKA JAG LÄSA EN SAGA” 

 

Förskollärare Vivianne på förskola Vit väntar tålmodigt på att barnen ska bli tysta 

genom att själv vara tyst. Hennes hållning utstrålar trygghet och lugn. Det finns en 

tydlig ögonkontakt med barnen och hon pekar där barnen ska sätta sig. Här finns flera 

yngre barn som inte har socialiserats fullt ut i gruppen. Ingen missuppfattar vem det är 

som har ordet. De andra tystnar och väntar på nästa steg. Under hela läsningen höjer 

hon inte rösten en enda gång, ändå blir boken spännande. Det är de små barnen som 

är mest exalterade av läsningen. De verkar mer intresserade av det som sägs än att få 

se bilderna. Vygotskij (1995) menar att de yngre barnen ofta omsätter det som de hör 

i sin lek och utvecklar därigenom fantasi och skapande. Yngre barn är mer 

intresserade av själva texten och handlingen, de har inte nått så långt i sin inre 

mognad påtalar Svensson (2005). Dialogiciteten tar sig då uttryck även i andra 

aktiviteter som genererar lärande anser Bakhtin (i Björklund, 2008).  Pedagogen 

fortsätter att ha ögonkontakt med barnen varje gång bilderna ska visas och en del barn 

möter hennes blick och bekräftar det tysta samspelet innan de tittar på bilden. De 

äldre barnen är mer angelägna om att få se bilderna och göra kommentarer över det 

som verkar konstigt. Ett barn med annat modersmål börjar ganska snart pilla på en 

tråd som hänger löst från en filt bakom honom. Förskolläraren korrigerar honom 

genom att viska hans namn och peka. Han sitter en bit ifrån pedagogen och gör som 

han blir tillsagd men vänder sig snart om igen och fortsätter pilla. Den andra 

pedagogen som sitter i ringen byter plats och sätter sig jämte pojken och håller om 

honom en stund. Det finns bara förstående eller neutrala ansiktsuttryck hos 

pedagogerna vid denna situation. Ingen förmanar eller visar i handling att det är ett 

oacceptabelt beteende.  
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”Nu stänger vi ögonen och öppnar öronen” 

 

På förskola Blå väntar pedagogen Bella på att de sista barnen ska lägga sig tillrätta på 

madrasserna och på Kalle som inte vill ligga utan får sitta i hennes knä istället. När 

Kalle krupit upp i knäet tar hon fram boken och talar om för barnen vilken bok hon 

har valt. Sen tystnar hon ett tag och allt blir tyst. De måste lära sig att skapa egna 

bilder i sitt huvud och det är min uppgift att få dem att förstå hur man gör. Att ha 

sinnesro är betydelsefullt för att kunna förstå allt man hör. Då ”stänger man av” alla 

andra impulser som stör koncentrationen. Det kan vara ljud från de andra barnen i 

rummet eller i rummet utanför, brus från gatan eller liknande. De flesta barn kämpar 

verkligen med att komma i rätt sinnesro, de andas djupa andetag, väder sig om eller 

letar efter en skön liggställning och försöker verkligen att blunda. Pedagogen är 

medveten om att det är en process hos barnen att lära sig att lyssna. Tanken med 

läsvilan är att de både ska koppla av och utveckla sin förmåga att tänka i bilder. På 

slutet ligger de äldsta pojkarna och småfnissar. De har redan skapat bilderna i sina 

huvuden. 

 

”Idag ska vi läsa en konstig saga att läsa om på dagen, kan ni gissa vilken?” 

 

Barnen på förskola Gul har fullt sjå med att få med sina gosedjur på filten och 

framförallt att hitta en plats på filten. Förskollärare Gudrun får ta fram två filtar till så 

att alla har någonstans att sitta. Det finns ingenting i omgivningen att vila ögonen på. 

Bara blekgula väggar och nerrullade fönster. Därför vilar allas blickar på filttavlan där 

något kommer att ske. Gräset är grönt och det är behagligt varmt. Pedagogen kommer 

med en påse och sätter sig framför barnen jämte tavlan. Inledningsfrasen blir ganska 

blek eftersom bruset i utomhusmiljön tar åt sig det mesta av de nyanser som finns i 

talet. Men hon involverar dem i sagan redan från början genom att ställa en fråga. 

Flanosagan har texten på ett separat papper och bilder att sätta upp på tavlan efterhand 

som sagan berättas. Alla barn ser och kan tänka om samma bild samtidigt. Om 

pedagogen har någon fråga eller om ett barn undrar över något kan alla reflektera över 

svaret.  Chambers (1993) menar att miljön och har betydelse för hur vi uppfattar det 

som läses. Bakhtin (i Björklund, 2008) är av den uppfattningen att i grupp utvecklas 

tankar om dialog. En flanosaga kan innebära att memorera en berättelse med hjälp av 
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några få bilder. När sagan är läst och bilderna uppsatta berättar de sagan baklänges 

efterhand som de plockar ner bilderna. 
 

På förskola Röd är det först massage till lugn musik och därefter blir det läsvila. 

Barnen har funnit sinnesro och de minsta barnen har somnat. Inledningen blir i 

samma anda som massagen lugnt och stilla, men sen blir inget mer sig likt. 

Pedagogen Ros-Marie talar om vad hon ska läsa och att de får titta på bilderna efteråt 

i köket. Barnen lyssnar och är tysta. Genom att vara tydlig i sin instruktion är det 

ingen av barnen som ifrågasätter varför de inte kan få se några bilder. När läsvilan 

sedan är slut är det fler av barnen som absolut vill se bilderna. Det är svårt att uppfatta 

om alla får möjlighet att se dem eller om det är någon som väljer att inte göra det 

eftersom det exempelvis innebär att man måste vänta. 

 

Samtliga pedagoger läser med intonation. Där finns alla nyanser och variationer. 

Berättarrösten är neutral. Rösterna ändras efter karaktärerna och ibland får de även 

olika dialekter. En björn får exempelvis en basröst och en mus en pipig, försiktig röst. 

Känslorna förmedlas med stort engagemang som förstärker berättelsen ytterligare. 

Efter ett intensivt stycke med mycket känslor eller spänning görs ofta en längre paus 

än vanligt för att intrycken ska smälta in och för att de ska ”känna av” stämningen. 

Pedagogerna är väl insatta i bokens textstruktur. En sådan intonation är särskilt viktig 

för yngre barn och för barn med koncentrationsproblem (Svensson, 2005). Barnen lär 

sig att böcker är uppbyggda på ett speciellt sätt med händelser av olika slag som för 

handlingen framåt. Bilderböcker har ofta ett gott och lyckligt slut men i 

kapitelböckerna är det inte lika förutsägbart. Det kan också vara en orsak till att det 

tar tid att lära sig förstå en kapitelbok. De lär sig koppla ihop ord med känslor. Utan 

ett engagemang av den som läser kan en del ord förlora betydelse. Det blir skillnad 

om någon är ledsen eller verkligen ledsen.  

 

Vid de aktiviteter som innehåller läsvila finns det barn som måste hålla på med 

någonting under tiden som läsningen pågår. Sparka med benen, snurra runt eller göra 

rörelser med andra kroppsdelar eller någon grej. Ingen av pedagogerna har förbjudit 

någon att göra det så länge de inte stör eller skadar någon annan. De menar att det 

ingår som en del i barnets viloprocess. Den processen innebär att barnet ska ta sig från 

ett aktivt läge med kroppsrörelse och hjärnaktivitet till ett passivt läge där kroppen är i 
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stillhet och flödet av tankar är begränsat. Barnen lyssnar då mer aktivt på berättelsen. 

Däremot kan det vara väldigt störande för den som läser. Det innebär ett ständigt 

avbrott i läsandet och det kan bli besvärligt att hitta tillbaks både till textavsnitt och 

till stämning. Det gäller att vara tydlig från början med vad som är acceptabelt. En 

pedagog anser att om något barn är riktigt störande kan det få avvika och stanna 

utanför en stund eller helt utebli från den gemensamma lässtunden den dagen. 

 

 

5.4 Reflekterande samtal 

 
 ”Oftast e de dom som legat å snurrat mest som kan nåt om vad boken handlar om, 

oftast e de dom som man inte tror som har lyssnat.” 

 
På förskola Röd smyger barnen tyst ut för att inte väcka de som sover eller vill vila 

mer. Pedagogen lägger boken på bordet i köket och barnen kastar sig över den och 

studerar alla bilderna. Kommentarer och skratt haglar om vart annat och flera vet 

precis vad som hände var och vad som sades. Inget barn kopplar innehållet till något 

som berör deras egen erfarenhetsvärld. Pedagogen Ros-Marie är inte heller vid bordet 

och kan svara på deras frågor eller bemöta kommentarer. När barnen sett bilderna i 

boken vill de se om de är med på filmen. Samtal och diskussioner efter läsning är 

något som ofta brister enligt frågeställningen om hur pedagoger tänker om 

läsaktiviteten. Det finns ingen uttalad strategi om hur man går tillväga för att utveckla 

boksamtalen. 

 

Alfons Åberg har barnen på förskolan Gul hört ”minst 100 gånger” enligt dom själva. 

Därför blir flanosagan mer som en dialog mellan förskolläraren och barnen. God Natt 

Alfons Åberg bygger på upprepningar och barnen vet precis i vilken ordning allt sker. 

Barnen vet att han inte vill sova för han är rädd för det som finns både i garderoben 

och under sängen. Det som finns där när det är mörkt. Pedagogen läser sagan som en 

dialog. Hon samspelar med barnen om vad som händer med Alfons och hans pappa 

med hjälp av bilderna och texten. Det är först när det blir tal om vad som kan finnas i 

garderoben som några barn uttrycker vad de tänker, men deras röster dör bort i 

trädens sus och förskolläraren Gudrun uppfattar dem inte. Bilderna är i lite oordning, 

trots det låter dialogen naturlig och barnen märker ingenting. Pedagogen kan inte 
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fokusera till 100 % på dialogen eftersom hon måste leta rätt på rätt bild. 

Uppföljningen sker med en fråga: ”Är det så hemma hos er också?” Att reflektera till 

deras erfarenhetsvärld innebär att de får jämföra och utveckla sina tankar. Chambers 

(1993) menar att frågorna kring ett boksamtal bör präglas av tillgivenhet och anser att 

frågan får en annan betydelse om den inleds med exempelvis ”Jag undrar om…”? Det 

kan också få bort känslan av osäkerhet inför de övriga i gruppen när det är ”jag” som 

undrar. 

 

När barnen på förskola Vit lyssnat klart om Ingrid vill bada frågar pedagogen 

Vivianne barnen om de har badat och tvättat håret och gjort ”skumskägg” någon 

gång. Efter en liten stund reflekterar dem till sig själva och sina egna badstunder. Det 

dröjer inte länge förrän de svävar ut långt ifrån ämnet.  Förskolläraren leder dem 

snabbt tillbaks till samtalsämnet och får dem att avluta sin mening innan någon annan 

tar över. När något barn som inte brukar prata så mycket vill säga något säger hon: ”- 

Nu lyssnar vi på Viktor.” Bland de yngre barnen inriktar sig de reflekterande samtalen 

direkt till barnens egna erfarenhet i förhållande till det man läst. De reflekterar över 

om vad som är konstigt eller normalt. Hur de äldre barnen reflekterar är det ingen som 

vet. Barnen med annat modersmål deltar inte i samtalet. Pedagogen har valt vad de 

ska samtala om och frågorna ställs på ett sådant sätt att de kan koppla det till egna 

erfarenheter. Chambers (1993) menar att det bör finnas en struktur i samtalet som 

exempelvis lyfter vad barnen gillar och ogillar. Om det fanns något konstigt i boken 

som de inte förstod eller om de kunde urskilja mönster.  
  

Förskola Grön läste en saga vid ett annat tillfälle som medförde att ett barn kom och 

delade med sig av sina känslor i förtroende hos pedagogen, berättar förskollärare 

Greta. Barnet berättade om hur hon hade det i sin hemmiljö och sa att det var precis så 

otäckt som i sagan. Samtalet blev början till slutet av en otäck handling i barnets hem. 

Det tyder på att samtalen kring innehållet i böckerna och pedagogens ömsesidighet, 

förtroende och respekt i kommunikationen har betydelse. Meningsskapande kring 

litteraturen fyller således sitt syfte även om det ibland får dramatiska konsekvenser. 

Samtal kring det man läser är viktigt för att hjälpa barnen att förstå vad de tänker. I 

dialogen är det viktigare att man säger något än vad för att ha något att förhålla sig till 

uttrycker sig Bakhtin (i Björklund, 2008). Det behövs en medveten struktur och ett 

didaktiskt förhållningssätt till det reflekterande samtalet för att det ska bli något 
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meningsfullt. Dialogen kan få både positiva och negativa konsekvenser. Som pedagog 

får man vara beredd på att ta del av både intressanta och mindre roliga händelser av 

barnen.  Enligt Chambers (1993) behöver man fokusera på något i anslutning till 

boken när man samtalar och fundera över vems intresse som är i centrum, den vuxnes 

eller barnens. Ett reflekterande samtal bör innehålla funderingar som kommer från 

barnen. Det är då som vi vuxna blir fria från föreställningar och kan gå in i samtalet 

utan några förutfattade meningar om vad resultatet blir.  
 

5.5 Litteraturval 

 
 ”Jag brukar ta nåt som jag vet att dom tycker om, eller som handlar om nåt de 

behöver träna på, att vara vänner eller så. Annars e de inte så värst genomtänkt.” 
 
 

Ronja Rövardotter är ingen bok man börjar med, menar pedagogen på förskola Grön, 

utan det ska vara mycket enkelt i början. Det gäller att vara lyhörd för vad barnen är 

intresserade av och vill höra menar förskollärare Greta. Det är pedagogens ansvar att 

låna böcker som bidrar till deras språkliga utveckling men det behöver också finnas 

en mening med litteraturen. Kontinuiteten och utmaningen i läsandet är det som gör 

att de klarar en så svår bok, menar förskolläraren. Chambers (1993) teori styrks 

härmed eftersom han menar att bokvalet när det gäller högläsning bör ske utifrån 

barnens intresse. Pedagogen ger flera exempel på lättlästa, lite spännande 

kapitelböcker, exempelvis Rädda Joppe, död eller levande och Lillebror och Nalle.  

 

Förskola Blå har valt att introducera lätta kapitelböcker i sin läsvila. Pedagogen Bella 

väljer litteratur textmässigt efter det hon tror att barnen förstår och är intresserade av 

samtidigt som det finns utmaningar. Sedan lockar alltid film och TV-program som 

barnen ser på i hemmet till mer läsning. Boken om Sune och Håkan kom till efter ett 

önskemål från några barn som sett en film om dem. Enligt pedagogen är den lite för 

svår för dem. Den är mer riktat till barn i de tidiga skolåren men hon har provat och 

resultatet har varit gott. Medvetet låter hon de yngre barnen vara med. De ska ändå 

vila och kanske kan någon utveckla sina inre kunskaper i ett tidigt stadium. Boklån 

sker oftast med några få barn i taget där alla får välja något att läsa. Kapitelböcker vid 

läsvilan ger begränsade möjligheter till reflekterande samtal med barnen, vilket 
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innebär att de flesta pedagogerna generellt sett har en professionell tanke med 

läsningen men berövar barnen att utveckla sina inre tankar och fullfölja läsprocessen. 

 

Förskola Röd väljer ofta bilderböcker med mycket text som kapitelböcker. De läses 

vid läsvilan och barnen ser bilderna efteråt. Boken om Bella och Gustav läses med 

sådan inlevelse att det är svårt att hålla sig för skratt. Ändå sover några barn lugnt 

vidare. Andra böcker som de provat är Astrid Lindgrens bok Lotta på 

Bråkmakargatan. Den är, enligt förskollärare Ros-Marie, enklast att läsa. Pedagogen 

lånar ibland böcker ensam åt avdelningen och granskar då böckerna efter exempelvis 

genustänkande eftersom hon har erfarenhet av det i tidigare verksamhet. 

Förskolläraren väljer emellanåt att använda sig av bibliotekarien tjänster för att få 

specifik litteratur, om exempelvis rädslor, empati eller för att ha i ett temaarbete.  

 

Förskola Vit väljer en bilderbok som innehåller vardagsnära spännande upplevelser 

om Ingrid som ska bada. Den innehåller vardagsrutiner som behöver befästas för de 

mindre barnen. Nya svenska ord för barnen med annat modersmål. Det är en lätt text 

att förstå och diskutera kring men de äldre barnen (läs pojkarna) tappar fort fokus. Det 

lånas mycket böcker från biblioteket och både barn och pedagoger väljer litteratur. En 

del val blir bra andra mindre bra och får stå olästa i hyllan. De lånar också litteratur 

till utvalda teman. Den planering som finns visar hänsyn till de barn som har svårt 

med språket och mot de yngre barnen men det äldre barnen ges ingen möjlighet att 

utveckla och utmana sina språkliga tankar enligt frågeställningen om hur pedagogerna 

planerar och tänker kring en läsaktivitet. 

 

 

5.6 Litteraturens möjligheter i verksamheten 

 
 ”Vi hade ju då en projekttjej här som var här å sydde kläder, utklädningskläder, och 

hon sydde Rödluvandräkt, lite vargdräkt och jägarkläder å så. Vi eller rätare sagt hon 

läste Rödluvan för barnen och sen fick dom spela upp den med dom här kläderna på 

sig som hon hade sytt då. De e ju också ett sätt då att jobba med det.” 

 
Litteraturen får oftast bara vara en bok som man läser ur vid olika samlingar. I de 

flesta av verksamheterna saknas det både faktaböcker och ordböcker som tillhör 
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avdelningen. Läroplanen Lpfö98 (2006) förespråkar inte att det måste finnas litteratur 

utan bara att barn i verksamheten ska ges förutsättningar för att utveckla kunskaper 

och färdigheter. 

 

Förskola Vit och förskola Gul redogjorde för kommunens projekt med en 

dramapedagog. Det har gett pedagogen kunskap i om hur man utvecklar egenskaper 

hos barnen genom rollspel som stärker självförtroende, känslor och utvecklar fantasin. 

Innehållet i en saga dramatiseras och barnen deltar efter egen förmåga. I början kan 

det vara med någon vuxen, sedan med en kompis och till sist ensam. Med väldigt 

enkel rekvisita blir upplevelsen spännande och lärorik för både barn och pedagoger. 

Dramatiserade sagor innebär ökad förståelse för språket menar Svensson (2005). 

Barnen i gruppen visar olika reaktioner och det har varit tillräckligt för att 

pedagogerna ska förstå att aktiviteten har ett tydligt syfte. Pedagogens kompetens 

sätts också på prov genom att själv kunna leva sig in i och gestalta figurer eller 

handlingar som inspirerar och lär barnen. Det gäller att anta ett barnperspektiv och 

ikläda sig en roll och släppa egna föreställningar om vad man kan och inte kan göra. 

Personliga erfarenheter och det egna självförtroendet spelar en viktig roll.  

 

Förskola Grön använder sig ofta av litteratur i andra sammanhang exempelvis vid 

tema eller drama och som facklitteratur. Pedagogen menar att konsekvenserna av en 

organiserad läsning blir att det ofta poppar upp nya saker i huvudet på barnen vid 

andra sammanhang som stimulerar lärandet och gör en aktivitet intressant. De har ofta 

roliga, tokiga och bra idéer om hur aktiviteter kan genomföras med hjälp av det som 

de läst om. Man ska ta tillvara på sådana kunskaper, menar förskolläraren. Det har 

betydelse för barnets självuppfattning där en positiv syn hos barnen leder till en 

positiv spiral inom andra områden (Svensson, 2005). Kunskap är en process, menar 

Vygotskij (i Björklund, 2008), som formas av den kultur som råder. Berättelserna 

innehåller inte bara en text i nuet utan det får konsekvenser för hur vi kopplar uttryck 

eller händelser med tidigare röster som har haft betydelse för oss, menar Bakhtin (i 

Björklund, 2008) 
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6. Slutdiskussion 

Jag inleder med en kort sammanfattning om Björklunds avhandling och varför den 

finns med. Därefter kommer egna reflektioner kring de genomförda läsaktiviteterna 

och egna tankar om stimulerat lärande kring en läsaktivitet ur ett pedagogperspektiv. 

Det näst sista avsnittet handlar om pedagogers vidareutbildning i drama och till sist 

några tankar om vad studien lärt mig med förslag på nya forskningsalternativ.  

 

6.1 Björklunds forskningsavhandling, en inspirationskälla  
 

I mitt sökande efter tidigare forskning fann jag Björklunds (2008) avhandling Att 

erövra litteracitet, Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och 

tecken i förskolan. Det var en rubrik som fångade mitt intresse. Forskningen handlar 

om hur de yngsta barnen i förskolan erfar, erövrar och uttrycker litteracitet. Litteratur 

är bara en av flera artefakter i barns litteracitet och de yngre använder dem som bland 

annat en orsak för att kommunicera. Det kan vara ett sätt att lära känna varandra eller 

att ha någon att prata med. När pedagoger är närvarande ökar deras inspiration till att 

kommunicera och boken är bara en betydlig anledning. Lärandeperspektivet är stort i 

förskolan och att forska kring barns litteracitet för att främja språkutvecklingen kan få 

bort den negativa tonen av läs- och skrivsvårigheter i skolan. I avhandlingen fanns 

förslag på ny forskning att bygga vidare på. Jag tog kontakt med Björklund via mejl 

och berättade om min tänkta studie. Efter någon vecka kom svaret som innehåll flera 

intressanta idéer att bygga min studie på och valet blev ur ett pedagogperspektiv, 

vilket jag tacksamt tog emot. 

 

 

6.2 Reflektioner kring läsaktiviteten 
 
Det är viktigt att själv vara förberedd på vad som ska läsas. För att kunna förmedla 

med inlevelse och samtala med barnen efteråt om det som är svårt eller nytt. 

Tydlighet behövs om att läsningen börjar och vilka regler som gäller för att få vara 

med i aktiviteten. Det ger struktur. Däremot verkar det inte vara lika viktigt med 
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tydliga avslut. Ovanan vid att reflektera över sin egen insats vid filmning medförde att 

pedagogerna hade svårt att se direkta felaktigheter i sin läsning. Däremot gav de akt 

på barn som utmärkte sig. De hade oftast bra koll på anledningen. Det kunde vara ett 

oroligt barn eller ett barn med språksvårigheter. Läsning för de barnen kan då bli en 

anpassningsaktivitet som exempelvis tränar upp språket eller tränar barnen att fungera 

i grupp. Enligt min åsikt har ett barn med språksvårigheter inte mycket behållning av 

att sitta med och lyssna på något som de inte förstår utan de behöver mer stöd. De lär 

sig mest sitta stilla och vara tysta. Svensson (2005) menar att språklekar där alla barn 

är med ger bra träning till att få språklig medvetenhet och öva på språket. Barn med 

andra outvecklade förmågor borde också få tillägna sig läsning utefter sina 

förutsättningar regelbundet för att stimulera sin egen språkutveckling. Även här har 

språklekar stor betydelse eftersom de kan varieras i olika svårighetsgrader och 

anpassa efter varje barns behov menar Svensson (2005). De lär sig om olika utryck 

och uttal och blir säkrare på när och hur de används påtalar Svensson (2005).  I 

studien finns exempel på hur en organiserad läsning kan genomföras för att träna alla 

sinnen och ge stimulans. Däremot visar det inte om aktiviteten är tidskrävande i 

planeringen. Vilket kan vara en av anledningarna till att den inte genomförs på fler 

förskolor. Det svarar mot syftet att studera pedagogernas tankar och reflektioner kring 

en läsaktivitet i förskolan. 

 

 

6.3 Stimulerat lärande genom litteraturen 
 
Att dramatisera en saga fick betydelse, menade pedagogerna. När de agerade 

tillsammans med barnen var de tvungna att släppa sina tidigare föreställningar om hur 

man ska vara och koncentrera sig på att utgå från ett barnperspektiv. I ett drama visar 

sig ofta individens starka och svaga sidor när det gäller självförtroende och 

självkänsla. Det visar på en ökad medvetenhet bland pedagogerna hur man planerar 

och genomför en läsaktivitet, vilket var en av studiens frågeställningar. Förskola 

Gröns tanke med att ha en lek i sin aktivitet kan ha samma betydelse som ett drama. 

Leken sker kontinuerligt och kan också förändras efter barnens önskemål och de får 

möjlighet att exempelvis prova på olika gestaltningar i sina lekar. Ett drama eller lek 

hjälper barn att utveckla sin fantasi (Vygotskij, 1995). Enligt hans teori är vuxna inte 

inbegripna i samma fantasibegrepp eftersom förmågan att fantisera avtar under 
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tonårstiden. När pedagogen sedan ska läsa något kan sinnesintrycken i dramat 

medföra en dialog kring de gemensamma upplevelserna. Både Vygotskijs (1995), 

Chambers (1993) och Bakhtins (i Björklund, 2008) teorier samspelar med varandra 

när barn och vuxna möts i ett drama. 
 

6.4 Reflektioner över pedagogernas syn på läsaktiviteten  
 
Pedagogerna betraktade meningen med läsaktiviteter utifrån vilket sammanhang 

läsningen skulle ske. Flera förskolor har läsning som ett planerat inslag i 

verksamheten, läsvila exempelvis, vilket medför att man blir begränsad i sin planering 

eftersom samtal kring boken efteråt blir krångligt om det samtidigt ligger barn och 

sover. Kommer dialogen inte igång direkt i anslutning till läsningen ”rinner den ut i 

sanden”. Pedagogerna är alltså medvetna om sina brister när det gäller att se 

aktiviteten som en hel läsprocess, vilket svarar på frågan om hur pedagogerna tänker 

och reflekterar. Björklund (2008) betonar vikten av barns språkliga utveckling som ett 

viktigt inslag för att de ska vara väl förberedda tills de själva ska lära sig läsa och 

skriva i skolan. Pedagogerna säger själva att det är upp till var och en att bestämma 

vilken kvalité man vill ha. Deras tidigare erfarenheter kan emellertid ha betydelse för 

hur läsaktiviteten blir både när det gäller planering, genomförande och reflekterande 

samtal. Att komma ihåg hur de själva fantiserade kring en text eller mindes hur det 

var att vara fem år och nyfiken på böcker. Chambers (1993) menar att tidigare 

språkupplevelser kommer igen framförallt när de läser för barn. Alla pedagoger hade 

inte bara goda erfarenheter från barndomen när det gäller läsning vilket Chambers 

(1993) menar inte behöver betyda någon katastrof. Är man bara medveten om sina 

brister går det att förhålla sig till det och ändå göra något bra (Chambers, 1993). 

Dialogen är till för att få förståelse kring det man tänker med hjälp av tidigare röster, 

menar även Bakhtin (i Björklund, 2008). 

 

Oavsett vilken läsaktivitet som genomförts är fokusering det viktigaste. Barnen ska 

lära sig lyssna och reflektera till innehållet i boken. Pedagogens förhållningssätt visar 

också att fokus ligger kring det som omfattar boken. Boken ska vara intressant för 

läsare och lyssnare. Utifrån sina egna förutsättningar anser de att de arbetar med 

litteratur i den utsträckningen som krävs för bidra till barns språkliga utveckling enligt 

läroplanen Lpfö98 (Skolverket, 2006). Det krävs goda kunskaper om den litteratur 
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man läser både vad det gäller textinnehåll och författaren.  Då kan man förhindra att 

barnen läser och lyssnar ”som om jorden vore platt” Chambers (1993). I 

läsutvecklingsprocessen, menar Chambers, återvänder man ofta till samma författare, 

för att exempelvis känna trygghet i karaktärer, miljöer och skribentens skrivstil. Jag 

håller med Chambers och menar att barnen stimuleras mer genom att ta del av flera 

författares skrivstilar inom olika genrer under förutsättning att pedagogen har 

kunskaper om författarna. Pedagogerna märker en tydlig skillnad bland de äldre 

barnen vid diskussioner och reflekterande samtal när de väljer kapitelböcker framför 

bilderböcker. Det svara på min frågeställning om hur en pedagog tänker och 

reflekterar kring en läsaktivitet. 

 

Jag tror att vi måste vända och vrida på oss själva som pedagoger för att se hur vi kan 

utveckla lässtunderna. Förskolorna arbetar ofta med särskilda teman där läsning och 

faktaböcker blir ett naturligt inslag men jag menar att barnen behöver kontinuitet i 

organiserad läsning. Då kan man höja nivån och utmana barnen så att läsning och 

samtal kring böcker blir intressant. Samarbetet mellan förskolor och kommunens 

bibliotek kunde vara bättre så att pedagogerna lär sig att utnyttja deras tjänster och 

kan ta del av nya eller andra böcker som passar för verksamheten. Det behövs också 

individuell utveckling för att skapa lust, inspiration och motivation till lärande av 

kompetenta pedagoger som är väl insatta i barns språkutveckling och i en pedagogik 

som utgår från barns förutsättningar till lärande. Man får till sist inte glömma att 

läsning måste vara lustfyllt både för läsare och för lyssnare. Det måste finnas tillfälle 

att läsa eller bli läst för just för att man har lust liksom för att fylla ett syfte. De olika 

sätten att genomföra en läsaktivitet och de olika syften som fanns med litteraturen 

visade en riklig variation av hur man planerar och genomför en läsaktivitet, vilket var 

ett av mina syften. I grund och botten är det pedagogernas syfte att förmedla språklig 

stimulans och lust inför läsningen trots att en del praktiska omständigheterna ofta får 

bestämma hur det ska bli. 
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6.5 Eget lärande och förslag till kommande forskning 
 

Arbetet med studien har varit berikande. Både för mig som person och som blivande 

pedagog. Själva arbetet studien har medfört kunskaper om tekniska hjälpmedel och 

fördjupning i ordbehandlingsprogrammet. Mötet med de olika förskolorna och dess 

personal har lärt mig mer om ett förhållningssätt till deras verksamhet och respekt 

inför pedagogernas personliga tankar. 

 

Studien har tillsammans med vetenskapliga teorier visat på att det behövs ett 

meningsskapande kring de aktiviteter som sker i förskolan om vi vill att barnen ska 

lära sig något. Litteracitet och dialog behövs för att förstå det samhälle vi lever i, 

vilket Björklund (2008) beskriver. Pedagogerna behöver vara så professionella att de 

kan ge barn rätt förutsättningar att tala och tänka om hur och vad de kan förstå. 

Läsning och möjligheten att få ta del av ett språk, oavsett om det är ett barn med 

svenska som modersmål eller av annan etnicitet, behöver i högsta grad vara 

meningsskapande. Som pedagoger måste vi visa genom bland annat boken hur man 

gör och tänker kring den så att barnen kan utveckla sina nyvunna kunskaper i nya 

dialoger eller lek.  

 

Det finns några förslag till kommande forskning som det skulle vara intressant att veta 

mer om. Hur utvecklas litteraciteten i en förskoleklass och hur tänker 

fritidspedagogerna? Stimuleras barnen genom litteraturen på samma sätt som i 

förskolan eller vilka andra händelser finns det som påverkar? 

 

Barns möte med litteraturen i hemmet vore också ett intressant område. Är det 

sanning eller myt att högläsning i hemmet är på väg bort till förmån för film och 

datoranvändande? Vilken syn har föräldrar på barnlitteratur när det gäller lärande? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
 

1. Vilket är ditt personliga förhållande till skönlitteratur? 
  När började du läsa och vad? 
  Vem inspirerade dig och hur? 
 
 

2. På vilka sätt arbetar ni med barnlitteratur i er verksamhet? 
  Vad ser du för möjligheter med litteratur? 
  Ser du några svårigheter i arbetet med barnlitteratur? 

  Vilket syfte har ni med användandet av litteratur? 
  Varför har ni, enligt dig, barnlitteratur? 
   
 

3. Hur går ni tillväga vid högläsning? 
 
 

4. Vilket intresse har den nuvarande barngruppen av böcker? 
 
 

5. På vilket sätt möter du ett barn som visar intresse för böcker 
”utanför ordinarie lästid”? 

 
 
 

6. Vilken är din/barnens favoritbok eller författare som ni läser/har läst 
i verksamheten?  

 
 

7. Vilka är dina personliga tankar om barnlitteraturens roll i förskolan i 
framtiden?  

  Hur ser verksamhetens vision ut om litteratur i förskolan i 
  framtiden? 

 
 
 
 

 

 



                                                                                      

 

 

Bilaga 2 Information till föräldrar 

 
April 2009 
 
 
 
 
 
 
Hej förälder/vårdnadshavare! 
 
Jag läser till förskollärare och håller just 
nu på med examensarbete. Det handlar om 
barns och pedagogers möte med 
barnlitteratur. Kanske kan just mitt arbete göra perfekta pedagoger ändå 
bättre! 
 
 Här på Lila ska jag intervjua en förskollärare och i samband 
med det lyssna på en läsaktivitet. Under tiden har jag tänkt filma ca 5 
minuter med digitalkamera. Resultatet kommer att analyseras direkt 
tillsammans med förskolläraren.  
 
 Enligt givna regler och god sed måste jag be om din tillåtelse 
för ditt barn att få vara med på film. Det är viktigt för mig att få med 
den filmade delen av läsaktiviteten. Materialet har jag för avsikt att 
använda endast för egen analys och sammanställning samt för att delge 
min examinator.  
 
 Avdelningen Lila ingår som en förskola av fem i min 
undersökning. Jag vill också passa på att tala om att förskola, barn och 
pedagoger får en fejkad identitet i arbetet. Jag kommer inte heller att 
använda några bilder i själva arbetet som kan identifieras med dessa barn 
som medverkar.  
 
Jag kommer på besök den 22 april och tackar på förhand. 
 
Var snäll och skriv på tillståndsblanketten om du ger din tillåtelse. 
 
Hälsningar Gunilla Karlsson 



                                                                                      

 

Bilaga 3 Tillståndsblankett till föräldrar 

 

 
 

Tillstånd för medverkan vid videofilmning 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av den information som givits om vad som 
sker vid Gunillas besök den 5 maj 2009 på förskolan. Mitt/mina 
barn kommer att medverka vid läsaktiviteten och jag ger mitt 
tillstånd att de medverkar på det sätt som angivits. 
. 
 
 
 
 
 
Medelstad      /    2009 
 
……………………………………………. 
 
Vårdnadshavares namnteckning 
 
 
 
 
För mer information om examensarbete, sekretess och övriga 
frågor i ärendet kontakta min handledare Eva Klinthäll 0472-
70 89 61, Växjö Universitet. 
 
Gunilla Karlsson, telefon 073-065 38 75, hem 123 45 
Studerande på lärarutbildningen, Växjö Universitet, kurs GO2963 



                                                                                      

 

Bilaga 4 Tillståndsblankett för pedagogen 

 

 

Deltagande barn i läsaktiviteten har till av sina föräldrar att 
medverka vid filmning och bilder enligt den information vi har 
tagit del av. På förskolan gäller att föräldrarna vid inskolning 
ger tillstånd eller förbjuder sitt barn enligt rådande etiska 
regler. Jag bekräftar härmed att endast barn med tillåtelse 
medverkar. 

 

 

 

Medelstad 20090427 
 
 
……………………………………………. 
Förskollärare 


