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ABSTRACT 
 
Syftet med studien var att undersöka vad som sker under och i samband med lässtunden 
på förskolan. Mer specifikt studerades hur man bearbetade litteraturen och hur samspelet 
skedde mellan pedagog och barn. Undersökningen utfördes genom observationer vid sex 
tillfällen på en förskola. Resultatet visar att litteraturen bearbetades genom att man 
introducerade boken, ställde frågor, klargjorde och återberättade. Bilden spelade 
dessutom en betydelsefull roll eftersom den utvidgade innehållet i boken och inbjöd till 
samtal och interaktion. Vidare bearbetade barnen litteraturen med hjälp av kroppen på 
olika sätt. När det sedan gäller samspelet under lässtunden tyder resultatet i studien på 
att detta påverkades av yttre förutsättningar, så som placering och gruppens storlek. Hur 
de inre förutsättningarna påverkade samspelet som t.ex. förväntningar och dagsform 
framkom dock inte i studien. Det blev tydligt att lässtunden var en gemensam upplevelse 
och en stund för gemenskap, där pedagogens inlevelse och engagemang hade inverkan 
på samspelet. Under lässtunden uppstod också samtal utifrån boken och olika 
samtalsstrukturer gick att finna. Pedagogerna visade lyhördhet inför barnens tankar och 
åsikter. Det var dock märkbart att vissa barn var mer delaktiga än andra under samtalen. 
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1 INTRODUKTION 
 
Böcker ska blänka som solar och gnistra som tomtebloss. 
Medan vi läser böckerna läser böckerna oss. 
Kan böcker läsa människor? 
Det kan de förstås! 
Hur skulle de annars kunna veta allting om oss?  
(Hellsing, 1986, s 107) 
 

De flesta av oss kan nog dra oss till minnes när vi som barn fick dela lässtunder med 
en vuxen, som tillsammans med oss försvann in i böckernas värld. I vissa fall 
kopplas minnena till föräldrar eller kanske mor- eller farföräldrar, i andra fall till 
pedagoger på förskolan. Böcker är en ovärderlig skatt och förskolan kan genom att 
öppna locket på skattkistan introducera denna skatt för barnen. Det är dessutom inte 
säkert att alla barn får uppleva högläsning i hemmet, vilket ökar dess betydelse i 
förskolan. Eftersom barngrupperna ofta är stora är förutsättningarna för läsningen 
annorlunda där än i hemmet, men att en grupp barn får lyssna till en vuxen som läser 
ingår i den planerade vardagen på många förskolor. Här finns dock en del problem 
menar Granberg (1996), som tycker sig se att förskolans lässtund stundtals fungerar 
som utfyllnad i verksamheten utan pedagogisk uppgift, med syfte att dämpa och 
samla barngruppen. Utifrån dessa tankar uppstår en angelägenhet att undersöka vad 
som sker under lässtunden på förskolan. 
 
I läroplanen för förskolan fastslås att förskolan ska sträva efter att varje barn 
”utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 
för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 
funktioner”, (Utbildningsdepartementet, 1998, s 9). Högläsning är en komplex 
situation som inrymmer så mycket mer än bara uppläsning. Om man skrapar på ytan 
inser man att det finns mycket att utforska, och denna studie syftar till att undersöka 
ingående vad som verkligen sker under lässtunden utifrån aspekterna bearbetning 
och samspel. Då situationen granskas på djupet finns förhoppningar om att 
betydelsefulla resultat kan framkomma.  
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2 BAKGRUND 
 
I kapitlet presenteras till att börja med boken på förskolan. Vidare beskrivs olika 
aspekter av högläsningssituationen samt bearbetning av litteraturen. Avslutningsvis 
redogörs högläsningens betydelse.   

2.1 Boken på förskolan 
 
I avsnittet behandlas bokbestånd. Tre grupper av böcker beskrivs också, nämligen 
småbarnsboken, bilderboken och kaptielboken. Bilderboken är vanligast i förskolans 
verksamhet enligt Asplund Carlsson (1993) och därför beskrivs den här lite 
utförligare än småbarnboken och kaptielboken. 
 
För att kunna välja och läsa en bok måste det finnas tillgång till böcker och böckerna 
bör vara placerade så att man lätt kan använda dem (Chambers, 1995). Enligt 
Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) är likväl böckerna 
många gånger placerade så att barnen själva inte kommer åt dem. De som förser 
verksamheten med böcker har ett stort ansvar enligt Chambers (1995) och både barn 
och vuxna bör vara delaktiga i bokinköpsarbetet. I Simonssons (2004) studie 
framkommer att pedagoger föredrar att använda böcker skrivna av välkända 
författare för att försäkra sig om kvalitén. Detta förstärks av Asplund Carlssons 
(1993) undersökning av bokbeståndet på förskolan där hon funnit en dold litterär 
kanon. Samma författarskap och typ av böcker återkommer på förskolorna, samtidigt 
som det finns en stor bredd av författare och titlar. Mest populära är böcker av Astrid 
Lindgren och Gunilla Bergström. Böcker av den nyare barnboksutgivningen verkar 
sällsynta i förskolans bokbestånd.  
 
Vidare lyfts tre grupper av böcker fram, nämligen småbarnsboken, bilderboken och 
kapitelboken. I småbarnsboken används tydliga och enkla bilder som inte förändras 
mycket mellan uppslagen. Huvudpersonen är dessutom lika stor från sida till sida. 
Pekböcker tillhör kategorin småbarnsböcker och de används mest upp till tre år. En 
kapitelbok är istället en bok som är lite längre och uppdelad i olika avsnitt eller 
kapitel där efterföljande episod bygger vidare på tidigare avsnitt. Hjälten eller 
hjältinnan i berättelsen går dessutom igenom en utveckling från början genom 
bokens kapitel. Kaptielboken är vanligast efter fem år. Vanligast av de olika 
kategorierna av böcker är bilderboken och den förekommer bland alla åldrar 
(Asplund Carlsson, 1993). Den kan ses som en kombination mellan verbal och 
visuell kommunikation. På så sätt är den annorlunda jämfört med en roman eller 
berättelse (Nikolajeva, 2000). Kåreland (2001) menar dessutom att bilden har flera 
funktioner och kan vara mer talande än texten. Nikolajeva (2000) betonar även att 
ord och bilder tillsammans är mer än ord och bild för sig. De är också tillsammans 
något annat än vad de är var för sig.  Ord såväl som bild lämnar luckor åt läsaren att 
själv fylla. Bilderböcker är dock dubbelbottnade eftersom de riktar sig både till 
vuxna och barn samtidigt (Kåreland, 2001; Lindö, 2005; Rhedin, 2004). Vidare finns 
alla genrer representerade i bilderböcker (Nikolajeva, 2000). Bilderböcker med en 
liten text som berättar en historia är ofta uppbyggda kring en speciell händelse som 
t.ex. en utflykt. Dessa kärnepisoder kallas script. Barnen får en förståelse för scripten 
och kan sedan själva återge en berättelse på liknade sätt (Rhedin, 2004). 
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2.2 Högläsningssituationen 
 
I avsnittet redogörs pedagogens roll samt samspel och respons under lässtunden.  Till 
sist behandlas läsmiljön. 

2.2.1 Pedagogens roll 
 
Simonsson (2006) menar att pedagoger ser sig själva som professionella läsare och 
förebilder för barnen. De antyder att samhället definierar barnkulturen och att de 
själva har en betydelsefull roll när det gäller vad, hur och när något ska läsas på 
förskolan. Rhedin (2004) beskriver här yngre barn som analfabeter vilka i lässtunden 
är beroende av de vuxna. Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) menar också 
att ju yngre barn man läser för desto större engagemang krävs hos pedagogen. 
Pedagogen behöver därtill vara väl förberedd inför lässtunden och ha läst texten flera 
gånger tidigare (Lindö, 2004). Även Chambers (1995) poängterar vikten av att 
pedagogen är bekant med boken för att högläsningsstunden ska bli så givande som 
möjligt. Simonsson (2006) har däremot utifrån studier sett att pedagoger sällan 
planerar lässtunden. Böcker väljs i samband med lässtunden vilket innebär att 
pedagogen inte alltid är bekant med texten. Pedagogerna i studien menar att de har 
en önskan om att vara förberedda inför lässtunden men att det är svårt att genomföra 
i praktiken på grund av tidsbrist och strama resurser.  
 
Enligt Granberg tenderar högläsningsstunderna på förskolan att ses som förströelse 
utan någon pedagogisk uppgift, som ”medel att tillfälligt dämpa och samla 
barngruppen” (Granberg, 1996, s 38). Pramling Samuelsson m.fl. (1993) menar 
däremot att det ofta finns en medveten eller omedveten avsikt hos pedagogen att 
barnet ska utveckla någon form av lärande i situationen. Gustafsson och Mellgren 
(2005) beskriver ett dilemma i förskolan gällande utforskandet av skriftspråket. Man 
ska utforma en miljö som uppmuntrar barnen att utforska skriftspråket men man har 
inga mål som ska uppnås. Pedagogen behöver därför ha ”tillgång till en variation av 
relevansstrukturer för att kunna tolka barns lärande och för att skapa en miljö som 
involverar barnen i skriftspråkiga utmaningar” (a.a., 2005, s 84). Faktorer som 
påverkar verksamheten i förskolan har Johansson (2003) funnit utifrån andra 
undersökningar, nämligen barngruppernas storlek, personaltäthet och pedagogens 
syn på barnen som personer samt deras lärande och kunskapssyn. 
 
Pramling Samuelsson m.fl. (1993) betonar att pedagogens förmåga att fånga barnens 
uppmärksamhet under läsningen är av stor betydelse för att barnet ska skapa 
förståelse kring sagor och dess innehåll. Simonsson (2006) menar att pedagogen 
således använder rösten för att skapa förväntningar och stämningar för att barnen ska 
bli intresserade och aktiva. Lindö (2004) anser att man som pedagog också bör välja 
texter som man själv tycker om inför lässtunden eftersom att läsarens inställning till 
boken påverkar lyssnarna. Det är dessutom av betydelse att man känner in lyssnarnas 
reaktioner och anpassar berättelsen efter dem. Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2009) påstår att pedagogen även bör ha kännedom om barnet och dess 
erfarenheter för att kunna tolka och känna in barnets uttryck vid lässtunden.  
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2.2.2 Samspel och respons  
 
Samspelet med den vuxne är av stor betydelse för barnets kommande 
skriftspråksutveckling och ett fungerande samspel kan innebära att barnet lättare 
koncentrerar sig och fokuserar på lässtunden (Dominković m.fl., 2006). Då barn och 
vuxna får en gemensam referensram i samband med högläsningen kan det dessutom 
tänkas utveckla möjligheterna att kommunicera samt att förstå varandras tankar och 
ord (Ögren, 2000). Sheridan m.fl. (2009) skriver därtill att samspelet under 
lässtunden är en betydelsefull faktor när det gäller språkutvecklingen och poängterar 
att det bör finnas en ömsesidighet för att skapa en bra grund för att utveckla barnets 
förståelse för symbolspråket. Pedagogens agerande har här betydelse för barnets 
agerande eftersom pedagogens kunskapssyn och kompetens inverkar på vad barnet 
riktar uppmärksamheten mot när man läser (a.a.). Ögren (2000) betonar dessutom att 
graden av inlevelse och engagemang hos den vuxne är betydelsefull för om texten 
ger upphov till samtal och interaktion. Vidare lyfter hon fram barnens intresse och 
delaktighet som en påverkande faktor. Simonsson (2004) menar dessutom att böcker 
och läsning inbjuder till interagerande mellan barnen. Det kan skapa möjlighet att 
involveras i varandras världar.  
 
Hindman, Connor, Jewkes och Morrison (2008) har gjort en studie om läsning i 
hemmet och på förskolan. De menar att barn i förskolan sällan pratar under 
lässtunden medan det i hemmet förs en tydlig dialog under läsningen. I 
undersökningar gjorda av Sheridan m.fl. (2009) framkommer istället att pedagoger 
ofta förstår vad barnen menar trots att de inte uttalar orden som betecknar begreppen. 
Vidare blir barnet språkligt bekräftat när pedagogen instämmer eller förtydligar det 
barnet säger och pedagogen vägleder barnet i samspel där man delar utgångspunkt. 
Även Beauchat, Blamey och Walpole (2009) betonar betydelsen av att uppmuntra 
och bekräfta barnen under lässtunden. Johansson (2003) har i sin studie dock sett att 
barn som är tysta och inte tar så mycket plats i gruppen inte får samma 
uppmärksamhet och bekräftelse som de barn som själva tar initiativ till att t.ex. fråga 
och berätta.   
 
Dominković m.fl. (2006) beskriver högläsningen i en modell där sampel sker mellan 
vuxen, barn och bok. Utifrån modellen har en mer komplicerad modell utarbetats. 
Komponenter som lyfts fram är dialog, närhet, gemensamt fokus samt gemensam tid.  
Dialoger som uppstår ger kommunikativ och språklig träning. Närhet som sker på ett 
fysiskt såväl som på ett mentalt plan kan ge en trygghet för framtida inlärning. 
Gemensamt fokus innebär delade erfarenheter och upplevelser mellan barn och vuxen 
vilket kan leda till fortsatt dialog och samspel. Gemensam tid är av betydelse då 
barnet har möjlighet att koncentrera sig på innehållet. Samspelet i 
högläsningssituationen kan skapa en god inlärningssituation och leda till språklig 
utveckling hos barnet.  

2.2.3 Läsmiljö 
 
Enligt Chambers (1995) säger platsen för läsningen något om hur man ser på 
läsandets värde. Hur man arrangerar bokmiljön och hur man väljer böcker till 
förskolan avslöjar dessutom de föreställningar man har om barn och böcker 
(Simonsson, 2006) Att skylta med böcker ses också som betydelsefullt för läsmiljön 
eftersom skyltning skapar intresse och böckerna påverkar de som tittar på dem 
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(Chambers, 1995). Vidare är lässtunden på förskolan ofta förlagd till en bestämd tid 
på dagen och den ”bör vara en kontinuerligt återkommande aktivitet för alla barn i 
förskolan eftersom den har betydelse för barns lärande i ett längre perspektiv” 
(Sheridan, m.fl. 2009, s 178). Enligt Chambers (1995) finns det två faktorer som 
påverkar resultatet av lässtunden, så väl som alla mänskliga aktiviteter, nämligen inre 
och yttre föreställningar. Inre föreställningar som påverkar beteendet är 
förväntningar, tidigare erfarenheter samt kunskaper, relationer och tidpunkt. Yttre 
förutsättningar är bl.a. den fysiska miljön och hur lämplig den är för aktiviteten. De 
inre föreställningarna har större inverkan än de yttre. Därför menar Chambers att 
både läsaren och lyssnarnas inre förutsättningar har en stark inverkan på lässtunden. 
Inre och yttre förutsättningar påverkar varandra och därför är det viktigt att fundera 
över hur olika inslag i läsmiljön påverkar de inre förutsättningarna.   
 
När det gäller bildens roll under lässtunden bör den få lika mycket utrymme som 
texten och för att vidga barnets förståelse är det väsentligt att stimulera barnens 
intresse för bilden. Vanligtvis tittar barnen på bilden medan den vuxna läser 
(Dominković m.fl. 2006). Barnen behöver dock komma i nära kontakt med 
pedagogen för att få möjlighet att se bilderna och på så vis kunna behålla 
koncentrationen och inte rikta uppmärksamheten mot annat. Därför är placeringen av 
barn så väl som pedagog av betydelse för att alla ska kunna se. I stora grupper kan 
det dessutom vara svårt för alla barn att se och då underlättar det om pedagogen 
placerar sig framför barnen (Granberg, 1996). Hur pedagogen visar bilden vore 
naturligt att behandla i detta avsnitt. Det är dock svårt att hitta någon forskning som 
redovisar detta.  
 
Dominković m.fl. (2006) beskriver hur gruppens storlek påverkar lässtunden utifrån 
begreppen dialog, närhet, gemensamt fokus och gemensam tid. I större grupper kan 
det vara svårt att skapa ett givande samtal där alla är delaktiga. När det gäller 
närheten mellan läsare och lyssnare blir det svårare ju fler lyssnare som deltar. Den 
fysiska miljöns utformning kan dock bidra till allt större upplevd närhet under 
lässtunden. Att uppnå gemensamt fokus kring en bok är lättare i en mindre grupp än i 
en större. Den gemensamma tiden påverkas av hur läsaren fångar barnen med rösten 
bl.a. för att skapa koncentration hos lyssnarna. Att pedagogen stundtals läser 
individuellt för varje barn borde vara en självklarhet enligt Sheridan m.fl. (2009) 
eftersom pedagogen får en större inblick i barnets lärprocesser och kan på så vis 
lättare stödja barnet i dess lärande. Även läsningen i större grupper gynnas av att 
man parallellt läser individuellt med barnen. Pedagogen har då lättare att stödja varje 
barn i gruppen och barnen får ut mer av lässtunden eftersom de har individuella 
erfarenheter.  

2.3 Bearbetning av den lästa litteraturen 
 
Nedan behandlas hur pedagoger och barn samtalar utifrån den lästa texten. Vidare 
beskrivs hur kroppen kan användas i bearbetningen. 

2.3.1 Samtal utifrån texten 
 

Kvaliteten i att sitta ner och läsa tillsammans, att vara engagerad och ha tid att 
stanna upp och låta frågor och samtal kring boken få utrymme är något som 
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förmodligen kan spela en stor betydelse för hur mycket ett barn faktiskt tar till 
sig av den relativa information eller input som högläsningen erbjuder  
(Ögren, 2000, s 22). 

 
Taube (2007) och Elbro (2004) menar att högläsning och gemensam läsning är en 
viktig faktor när man lär sig läsa och skriva. De är också överens om att det inte 
räcker med att läsa utan att man också bör samtala utifrån text och bilder för att 
väcka en nyfikenhet hos barnen för läsning och skrivning samt att hjälpa dem att 
skapa en förståelse för texten samt hur den är uppbyggd.  Dominković m.fl. (2006) 
menar däremot att det i större grupper är svårt att skapa en samtalsstund som är 
givande för alla. Det blir lätt en envägskommunikation. Om barnen får för mycket 
talutrymme är det risk att berättelsen tappar fart och de får svårt att koncentrera sig. 
Genom studier har det dessutom framkommit att ett syfte med lässtunden är att 
barnen ska lära sig att sitta still och att lyssna, menar Simonsson (2004) och 
studierna visar också att det sällan förekommer diskussioner utifrån böcker och dess 
innehåll och bilder under lässtunden.   
 
Vid samtal i samband med högläsning finns olika stödstrukturer att använda, 
nämligen att förutsäga, fråga, klargöra och summera. Pedagogen har här en 
betydelsefull uppgift i att utvidga lässtunden och handleda barnen genom läsningen 
(Beauchat m.fl., 2009). Läsförståelse är alltså viktig för små barn. Redan innan 
skolstarten kan man samtala med barnen vid läsningen för att skapa en förförståelse 
för texten och en kunskap om hur erfarna läsare gör (Lindö, 2005, Björk & Liberg, 
1996). När man samtalar om berättelsen är det också av betydelse att den vuxne 
ställer öppna frågor till barnen för att de ska få möjligheter att tänka mer fritt 
(Beauchat m.fl., 2009; Dominković, 1987).  Pedagogen kan genom frågorna 
handleda barnen genom läsningen (Lindö, 2005) och Chambers (1994) menar att 
pedagogen sänder olika signaler till barnen genom olika typer av frågor. Stängda 
frågor kan begränsa barnen genom att signalera att de ska läsa lärarens tankar. 
Pedagoger i Simonssons studie anser att ”barnen ska förstå vad de läser och 
socialiseras in i en tolkningsgemenskap” (Simonsson, 2006, s 74). Hindman m.fl. 
(2009) menar dock att man sällan samtalar om bokstäver och ljud när man läser. 
Föräldrar pratar mer om handlingen i böckerna medan pedagoger fokuserar på att 
återberätta, förutse och försöka dra slutsatser utifrån texten.  
 
Kang, Kim och Pan (2009) har i sin undersökning av lässtunden mellan mamma och 
barn visat på att om den vuxne diskuterar texten med barnet inspireras barnet att 
delta i samtalet och lär sig på så vis att böcker både kan läsas och diskuteras. 
Simonsson (2004) bidrar till ytterligare en dimension av bearbetningen, nämligen 
genom att beskriva hur barnen använder varandra som en resurs för att utforska 
innehållet i boken. Barnen delar med sig av egna erfarenheter och kunskaper och 
utifrån böckerna skapas egna tolkningsramar. På så sett bildas nya erfarenheter. 
Liknade upptäckt finns också i Jönssons (2007) studie av litteraturarbetes 
möjligheter. Där framkommer att för att barnen ska förstå texten bygger de 
föreställningsvärldar kopplade till sina egna erfarenheter och med hjälp av texten får 
de nya perspektiv på den egna världen.  

2.3.2 Att använda kroppen 
 
Barnen är meningsskapande bl.a. genom att de med kroppen visar sitt uttrycksfulla 
engagemang. Att barnen använder hela kroppen när de lyssnar och bearbetar kan 
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förklara varför lässtunden ibland upplevs som stökig (Jönsson, 2007). Även Sheridan 
m.fl. (2009 ) har utifrån studier sett att barnen utvidgar innehållet i texten med hjälp 
av kroppsspråket. Lindö (2005) menar också att upplevelserna av bokläsningen inte 
ska begränsas till att sitta i huvudet utan de ska sitta i hela kroppen. Att använda 
leken i bearbetningen kan även vara betydelsefullt för att ta till sig och utvidga 
bokens innehåll (Sheridan m.fl., 2009; Simonsson, 2004) Barnen kan dessutom 
behöva konkreta föremål som är knutna till innehållet i boken för att inspireras till 
lek (Sheridan m.fl., 2009), men böcker i sig kan räcka för att inbjuda barnen till att 
leka (Jönsson, 2007). 

2.4 Högläsningens betydelse 
 
I följande avsnitt beskrivs effekter av högläsning utifrån språk- och 
skriftspråksutveckling samt socialisation och gemenskap. 

2.4.1 Språk- och skriftspråksutveckling 
 
Simonsson (2004) menar att det finns barn på förskolan som inte självständigt 
använder sig av böcker. Dessa barn kommer endast i kontakt med böcker under 
lärarledda lässtunder och samlingar.  Chambers (1994) är inne på samma spår och 
pekar på att genom högläsning kan man som lyssnare få ta del av texter man annars 
inte skulle möta.  
 
Barns läs- och skrivutveckling börjar redan i förskoleåldern.  Som pedagog behöver 
man därför stimulera barnens skriftspråk och gripa varje tillfälle som finns i barnens 
vardag för att skapa ett intresse och en nyfikenhet kring just skriftspråket (Gustafsson 
& Mellgren, 2005). Högläsning kan även bidra till att barnen får en ökad förståelse 
hur en berättelse är uppbyggd och det kan de ha nytta av vid läs och skrivinlärningen 
(Dominković, 1987; Taube, 2007). Björk och Liberg (1996) påpekar på motsvarande 
sätt hur viktigt det gemensamma läsandet är för att barnen så småningom ska bli 
skriftspråkligt socialiserade. De använder sig av begreppet ”litterär amning” som en 
betydelsefull grund för barnens framtida lärande.  
 
Barn utökar sitt ordförråd när de får lyssna till böcker. I texten kan de möta ord som 
de annars inte skulle ha kommit i kontakt med (Dominković, 1987; Taube, 2007). 
Walsh och Blewitt (2006) har i detta sammanhang utfört en studie om högläsningens 
effekter på barns ordförråd. De undersökte om särskilt riktade frågor om ett specifikt 
ord var mer betydelsefulla än öppna frågor eller inga frågor alls. Studien visar att 
barnens engagemang och delaktighet i diskussioner kring orden hade större betydelse 
än frågornas utformning och riktning. Att ställa riktade frågor om orden bidrar mer 
till att utöka ordförrådet än att bara läsa. Ögren (2000) har därtill jämfört det talade 
och det skrivna språket och menar att det skrivna språket innehåller fler ord med 
betydelsemässigt innehåll samt en större variation av ord än det talade. Det innebär 
att det skrivna språket kräver större koncentration att lyssna till än det talade. Troligt 
är att barnen gör ett urval när det gäller vilken information som ska tas in, vilket är 
beroende av motivation samt hur mycket barnet orkar ta in (a.a.). Dessutom 
framhålls att när man talar om ord med barnen kan deras medvetenhet om språket 
öka (Dominković, 1987). En delad upplevelse mellan barn och vuxen i en 
högläsningssituation, innebär även att de tillsammans får en ny referensram på ett 
språkligt såväl som innehållsmässigt plan. Det kan vidare innebära att barnets 
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tankevärld och språkkunskaper vidgas (Ögren, 2000). Högläsningen har också 
betydelse för barnens intresse för böcker och läsning i allmänhet. Barn imiterar 
vuxna och visas intresse för litteratur kan intresset överföras på barnen.  Vidare 
belyses att när barnen tar del av litteratur genom högläsning skapas ett motiv till att 
lära sig läsa (Dominković, 1987; Björk & Liberg, 1996 ; Taube, 2007). Att barnen 
får höra en berättelse många gånger kan bidra till att de själva sätter sig och 
låtsasläser (Björk & Liberg, 1996). Detta understryker även Ögren (2000) som 
betonar att högläsning kan ge inspiration till att själv undersöka skriftspråket, men 
också bildspråket.  

2.4.2 Socialisation och gemenskap 
 
Det finns en kulturell aspekt av läsningen eftersom berättelser och sagor är en 
tradition och ett kulturellt arv som barnen får ta del av (Dominković, 1987, 
Granberg, 1996).  Litteraturen bör också fungera moraliskt utvecklande (Pramling 
Samuelsson m.fl. 1993) och det finns således en tydlig sensmoral i många 
berättelser, vilket kan hjälpa barnen att fundera över vad som är rätt och fel. Barnen 
kan också identifiera sig med figurer i berättelser och på så sätt känna sympati och 
utveckla förståelse för känslor och upplevelser (Dominković, 1987; Ögren, 2000). 
Utifrån skönlitteraturen kan barnen dessutom med hjälp av vuxna ta andras 
perspektiv och på så sätt utveckla social kompetens och emotionell intelligens. 
Barnen kan också med sagans hjälp bearbeta sina livsfrågor och upplevelser (Lindö, 
2005) och litteraturarbetet är dessutom en social process för både pedagog och barn 
(Jönsson, 2007). Vidare är också gemenskapen mellan de deltagande en viktig del av 
lässtunden (Chambers, 1995, Dominković, 1987). Även Simonsson (2004) 
poängterar dess värde när hon utifrån barnens sätt att agera beskriver att närheten till 
pedagogen och andra barn är betydelsefull under och i samband med lässtunden.  
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3 PROBLEM 
 
Högläsning är ett värdefullt inslag i förskolans verksamhet, men det finns både 
behov och möjlighet att utveckla den (Sheridan m.fl., 2009). Utifrån dessa 
erfarenheter kan en studie om läsningen på förskolan ses som relevant. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på vad som sker under och i samband med den dagligt 
återkommande lässtunden på förskolan. Mer specifikt studerades hur man bearbetade 
den lästa litteraturen samt pedagogers och barns samspel under lässtunden. Val av 
bok behandlas dock inte i studien. Undersökningen genomfördes utifrån följande 
frågeställningar: 
 
Vad sker under och i samband med lässtunden på förskolan? 
Hur bearbetas litteraturen? 
Hur samspelar pedagoger och barn? 
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4 METOD 
 
Kapitlet innehåller en beskrivning av studien utifrån undersökningsmetod, 
undersökningsgrupp, undersökningens genomförande samt databearbetning. Vidare 
följer en diskussion om relevans och trovärdighet. Sist behandlas forskningsetiska 
aspekter. 

4.1 Undersökningsmetod 
 
För att undersöka lässtunden på förskolan valdes observationsstudier med hjälp av 
videokamera som metod för insamlande av data. När man ska samla information om 
processer i naturliga situationer är observationer ett lämpligt verktyg (Patel & 
Davidsson, 2003). Då man använder videokamera får man in mer information än 
med endast anteckningar (Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999). Vidare är 
observation en lämplig metod när man ska studera barn eftersom de kan ha svårt att 
förklara företeelser verbalt (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Pramling 
Samuelsson & Lindahl, 1999). Observationer är inte heller så beroende av vad 
deltagarna säger att de gör eller tänker, utan de bygger på vad som faktiskt händer 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Patel & Davidsson, 2003).  
 
Studien som utfördes innehåller en låg grad av struktur eftersom syftet var att 
inhämta så mycket information som möjligt om ett visst problemområde. 
Hjälpmedel, i detta fall videokameran, kan användas för att registrera hela processen 
och materialet kan sedan analyseras utifrån olika utgångspunkter (Einarsson & 
Hammar Chiriac, 2002). När man använder sig av videokamera kan man registrera 
kroppsspråk, tystnad och dylikt. Möjligheten finns också att gå tillbaka till materialet 
(a.a.; Pramling Samuelsson & Lindahl, 1993). Undersökningen är en direkt 
observation då forskaren samlar data i en verklig situation och i en naturlig miljö. 
Situationen äger rum vare sig observationen utförs eller inte. (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002). En nackdel med att använda videokamera vid observation är att 
efterarbetet är tidskrävande (a.a.; Patel & Davidsson, 2003). Att använda 
videokamera kan också innebära en större inverkan på gruppen än om endast 
observatören själv är närvarande (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 
 
Observatörens roll i undersökningen var som icke deltagande och delvis känd i 
undersökningsgruppen (Patel & Davidsson, 2003). Patel och Davidsson (2003) ser en 
fördel med att vara känd i gruppen eftersom man inte väcker så mycket 
uppmärksamhet. Det är också enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) viktigt 
när observationen är öppen att observatören bildar en god relation till gruppen och 
skapar tillit. Det blir då lättare att få tillåtelse att utföra observationerna. Vidare får 
deltagna lättare att bete sig naturligt i observationssituationen.  

4.2 Undersökningsgrupp 
 
Forskaren bestämmer utifrån frågeställningen vilka grupper som är relevanta att 
studera (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Frågeställningen ämnade att ta reda på 
vad som sker under och i samband med lässtunden på förskolan.  
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Undersökningen genomfördes på en förskola där barnen är 1-5 år och studien skedde 
bland barnen som är 3-5 år. På den aktuella förskolan delar man upp barnen i två 
läsgrupper, en med yngre och en med äldre barn. Den äldre åldersgruppen valdes ut 
av praktiska skäl eftersom de små barnen sedan skulle sova. På förskolan går 17 barn 
varav 12 barn är 3-5 år. Av dem är 7 pojkar och 5 flickor. En flicka läste med den 
lilla gruppen och var därför inte med under observationerna. Vid ett tillfälle var 
istället ett barn från den yngre gruppen med i observationsgruppen. Under de 
inspelade tillfällena deltog 4-10 barn. Tre kvinnliga pedagoger arbetar på förskolan 
och samtliga deltog i studien. Alla namn är fingerade i undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Gruppens sammansättning under observationerna varierade 
från gång till gång beroende på vilka barn som var närvarande under dagen. Det var 
också olika vilken pedagog som läste, beroende på vem som hade möjlighet. Barnen 
var vana vid att bli dokumenterade, främst med kamera men även till viss del med 
videokamera.  

4.3 Undersökningens genomförande samt bearbetning av data 
 
Inledningsvis kontaktades förskolor som förfrågades om eventuellt deltagande i 
observationen. Svar inväntades från den tillfrågade förskolan innan nästa förskola 
kontaktades. Flera tillfrågade förskolor tackade nej. När en förskola hade tackat ja till 
att delta startade observationerna. Samtliga observationer genomfördes i samband 
med lässtunden som sker dagligen efter maten. Videokameran var på före, under och 
efter lässtunden. Detta för att få ett helhetsperspektiv samt att få del i vad som sker i 
samband med läsningen. Observationerna skedde vid 6 tillfällen och inspelningstiden 
varade mellan 22 och 33 minuter. Det totala observationsmaterialet uppgick till 2 
timmar och 38 minuter. 
 
Det är viktigt att gruppen får vänja sig vid videokamera och observatör (Einarsson & 
Hammar Chiriac, 2002) Vid samtliga tillfällen kom jag till förskolan i god tid innan 
observationen började för att barnen skulle få möjlighet att bekanta sig med mig och 
videokameran. Extra tidigt kom jag till första observationstillfället för att de barn 
som ville skulle få utforska kameran och bli provfilmade. Eftersom barnen och 
pedagogerna var relativt bekanta med både observatören och videokameran sedan 
tidigare genomfördes ingen provobservation under lässtunden. Videokameran var 
under observationstillfället placerad på ett stativ, vilket inte krävde filmträning för 
observatören. Stativ användes med förhoppningen att barn och pedagoger skulle ta 
mindre notis om inspelningen. Efter första tillfället transkriberades materialet och 
inspelningen studerades ett flertal gånger. Utifrån första observationstillfället 
framträdde en tydligare klarhet i vad som särskilt skulle fokuseras i undersökningen, 
nämligen hur man bearbetar litteraturen samt samspelet mellan pedagog och barn. 
Dessa aspekter valdes ut då de verkade kunna bidra till att få ett djupt perspektiv på 
lässtunden.  
 
Efter varje observation transkriberades materialet. Vid transkriberingen kan man som 
forskare påverka resultatet genom sina tolkningar, vilket man bör vara medveten om 
samt reflektera över de val man gör i hanteringen av analysen (Patel & Davidsson, 
2003). Vid första genomgången skrevs alla dialoger ner. Nästa genomgång 
fokuserades kroppsspråk och annat beteende. Materialet studerades noga för att allt 
skulle uppfattas så korrekt som möjligt. När transkriberingen var avslutad 
kategoriserades materialet utifrån aspekterna samspel och bearbetning. 
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4.4 Relevans och trovärdighet samt metoddiskussion 
 
När det gäller undersökningens relevans är den relativt hög med tanke på att det som 
avsågs att studera utifrån problemformuleringen studerades (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2002; Patel & Davidsson, 2003). Observation som datainsamlingsmetod är 
lämplig eftersom en dagligt återkommande situation på förskolan studerades 
(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Pedagoger delgavs information om 
undersökningen men inte i detaljerad form eftersom beteendet i observationen kunde 
påverkas (a.a.). Det fanns ändå en medvetenhet hos pedagogerna att lässtunden 
skulle studeras, vilket kunde påverkat resultatet något. En förhoppning var att 
pedagogerna skulle ha möjlighet att vänja sig vid att bli observerade då 
observationerna utfördes vid flera tillfällen. Det kan dock vara ett problem att veta 
om den studerade situationen är representativ eftersom man inte kan veta när man 
fångar in spontana beteenden (Patel & Davidsson, 2003). Om fler förskolor hade 
observerats kunde man ha fått en bredd i resultatet, men eftersom syftet var att få ett 
djup i studien studerades endast en förskola. Vidare är det svårt att bedöma 
videokamerans påverkan på resultatet när det gäller om situationen var representativ 
eller inte (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Patel & Davidsson, 2003). Även 
observatörens närvaro i gruppen påverkar resultatet (Einarsson & Hammar Chiriac, 
2002; Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999). Eftersom studierna endast utfördes på 
en förskola hade de deltagande i undersökningen större möjlighet att vänja sig vid 
kamera och observatör för att beteendet skulle påverka så lite som möjligt. 
Fortsättningsvis kunde forskaren i sig också vara en möjlig felkälla eftersom tidigare 
erfarenheter och dåvarande tillstånd kan påverka observationsförmågan (Einarsson & 
Hammar Chiriac, 2002).  En medvetenhet finns om att dessa faktorer kan påverka 
resultatet och jag försökte ha det i beaktande under processens gång. Jag var också 
medveten kring den eventuella påverkan på resultatet som kunde utgöras eftersom 
jag kände undersökningsgruppen något. Även denna aspekt försökte jag ha 
uppmärksamhet på under arbetsprocessen. Som ensam observatör fanns endast en 
synvinkel på resultat och analys. Materialet kontrollerades därför flera gånger för att 
försöka få det återgivet så exakt som möjligt. Inspelat material är därför till hjälp för 
att stärka trovärdigheten i en studie eftersom man har informationen lagrad och kan 
återgå till den upprepade gånger (Patel & Davidsson, 2003).  

4.5 Forskningsetiska aspekter 
 
Forskaren måste ha deltagarnas samtycke till att delta i undersökningen. De 
deltagande ska också informeras om undersökningen och deras uppgift i den, samt 
vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet, 2002; Einarsson & Hammar Chiriac, 
2002). Pedagoger informerades därför om studien. Lappar lämnades ut till föräldrar 
med information om undersökningen och med en förfrågan om deras barn fick delta.  
Information gavs om att deltagandet var frivilligt samt att materialet inte skulle 
komma att användas annat än till den aktuella undersökningen. De som skulle 
medverka i undersökningen hade alltså rätt att själva bestämma villkoren när det 
gäller deltagandet i studien, vilket också informerades om (Vetenskapsrådet, 2002). 
Alla namn är fingerade i undersökningen och inga uppgifter finns som kan identifiera 
deltagarna (a.a.).   
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5 RESULTAT 
 
I följande kapitel redovisas resultaten från den genomförda observationen. Resultatet 
är uppdelat i två avsnitt utifrån frågeställningarna i syftet, nämligen läsning och 
bearbetning samt samspel och gemenskap. I den indragna texten redovisas direkta 
repliker samt handlingar och beteenden. Det kan upplevas som ett problem med hur 
noga man ska transkribera det talade språket i förhållande till ett korrekt 
skriftspråk. Här har anpassningen endast gjorts med ett genomgående dom i 
stället för det skriftspråkliga de.  

5.1 Läsning och bearbetning 
 
Inledningsvis beskrivs hur man introducerade och återberättade texten. Sen följer hur 
enskilda ord förklarades, frågor och kommentarer, egna erfarenheter samt hur man 
använde kroppen. Avslutningsvis behandlas bilden.   

5.1.1 Introduktion och återberättande 
 
Under lässtunden skedde introducerande samtal som kunde bidra till förförståelse 
och skapa intresse samt avslutande, återberättande samtal som återknöt och 
sammanfattade. 
 
Introduktion 
 
Innan pedagogen började läsa samtalades vid några tillfällen om boken och dess 
innehåll. Pedagogen riktade barnens uppmärksamhet mot boken och ställde frågor.   
 

Pedagog: Kommer ni ihåg vad den handlar om?  
Anna: Dom målar.  
Pedagog: Vad heter dom? 
Pelle: Frippe. 
Pedagog: Och dom är inga björnar. 
Pelle: Bävrar. 
Pedagog: Bävrar är dom. 

 
Vid vissa tillfällen motiverade pedagogen bokvalet för barnen. Här genom att hon 
berättade att bibliotekarien sagt att hon trodde att boken skulle passa för dem.  
 

Pedagog: Hör ni, igår när vi var i bokbussen så sa Karin, jag har en hel del som 
passar er. Då visade Karin den här boken. Den tycker jag ni ska låna sa Karin. 
Då visste Karin att vi hade pratat mycket om drottningar och kungar och prinsar 
och prinsessor. Så sa hon att den här passar nog er. 

 
Vid något tillfälle uppmärksammade pedagogen barnen på bokens författare. 
 

Pedagog: Janne Löv, han brukar vara på teve ibland. 
 
Det förekom också att samtal fördes utifrån ett ämne som förekommer i en viss bok, 
och sedan läste pedagogen boken, vilket visas i följande exempel.  
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Pedagog: Vet ni vad? Idag på morgonen var det ju jättekallt ute. Det var is i den 
där hinken där granen står och det var is på vindrutorna. Var det någon som hade 
det hemma? 
En diskussion följer om vad man kan göra på vintern. Pedagogen börjar sedan 
läsa en bok som utspelar sig på vintern. 

 
Återberättande 
 
Under läsningen återberättades och förtydligades innehållet. Pedagogen ställde 
frågor till barnen om vad som hade hänt i berättelsen. I exemplet som följer hade 
barnen hört en saga om två barn som rymde och pedagogen pausade i berättelsen och 
gick tillbaka i handlingen.   
 

Pedagog: Kommer ni ihåg varför de skulle rymma?  
Lina: För att det inte var kul. 
Linus: För att de ville flytta hemifrån. 
Pedagog: För att vad då? Varför? 

 
Vid några få tillfällen sammanfattades bokens handling när pedagogen läst färdigt.  
 

Pedagogen läser färdig boken och säger:  
Han hade läst fel på klockan och gått hem tidigare. 

5.1.2 Förklara enskilda ord 
 
Under lässtunderna uppmärksammade pedagogerna vid ett flertal tillfällen barnen på 
ord som eventuellt behövde förklaras. Mest förekommande var att pedagogen 
frågade barnen om de visste vad orden betydde. Barnen svarade och pedagogen 
bekräftade och förtydligade.  
 

Pedagog: Vad tror ni man menar med det, en stor krona? 
Anna: Ja, det är som ett litet, lite knopprligt [!].  
Barnet visar med kroppen hur trädet ser ut.  
Pedagog: Lite knoppigt?  
Anna: Ja, det är kronan. 
Pedagog: Ja det är alldeles rätt. Det här jättestora lövverket, säger pedagogen och 
pekar i boken. Det kallar man trädkrona. 

 
Vid några tillfällen var det pedagogen själv som förklarade ordet. Barnen fyllde sen i 
med egna tankar. Pedagogen i följande exempel hade just läst en text som innehöll 
begreppet arkeolog. 

 
Pedagog: Det är han som håller på att forska om skelett och hittar massa 
fynd i jorden om gamla tider. 
Linus: Och och… 
Isak: Han, han blir glad när han hittar skelett. 

5.1.3 Frågor och kommentarer kring handlingen 
 
Både barn och pedagoger ställde frågor och kommenterade utifrån intrigen i 
berättelsen vilket ibland ledde till samtal. Vid vissa tillfällen utgick frågor och 
kommentarer ifrån bilder, ibland var det direkta frågor till texten och stundtals 
associerade barn och pedagoger utifrån textens handling. Pedagogen frågade mest 
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och kommenterade några fåtal gånger. Barnen kommenterade istället ofta och ställde 
sällan frågor.  
 
Pedagogen ställer frågor 
 
När det gällde pedagogens frågor gick det att urskilja två typer av frågor om 
bearbetning av textens innehåll, nämligen frågor av mer öppen karaktär och frågor av 
sluten karaktär. De slutna frågorna var betydligt mer vanligt förekommande än de 
öppna frågorna.  
 
De öppna frågorna var breda och hade inget givet svar. Här ville kaninen i 
berättelsen i inte gå på dagis. Alla barn är ute men han stannar inne.  
 

Pedagog: Men varför är han kvar inne själv då?  
Ett samtal följer om varför kaninen är ensam kvar.  

 
 De slutna frågorna krävde ett ja eller nej, eller ett specifikt svar. 
 

Pedagog: Och titta här nu vad som händer. Vad har prinsen för någonting? 
Pelle: Ett nät. 
Pedagog: Ett nät och vad är det som står bakom? 
Anna: Draken. 

 
Barnen ställer frågor  
 
När barnen ställde frågor var de oftast knutna till bilderna i boken. 
 

Pedagogen läser om drakar och vad de gillar för mat. Ett barn pekar mot boken. 
Niklas: Vad, vad är det för något? 

 
Kommentarerna ifrån barnen kom främst när de associerade utifrån texten eller 
bilden och ville dela med sig av någon fundering. 
 

Linus: Vet du, förr i tiden när det inte fanns spagetti då tog dom maskar och åt. 
Pedagog: Tog dom maskar istället? 
Linus: Ja. 
Pedagog: Varför hade dom inte vanlig spagetti då? 
Linus: För det fanns inga.  
Isak: Nej, så dom åt mask. 
Pedagog: Då åt dom mask istället. 

 
När yngre barn kommenterade något hände det att äldre barn gick in och rättade och 
förklarade. Här hade pedagogen just läst om hur en prins byggde en prinsessa för att 
locka till sig drakar.  
 

Karl: Jag tycker han ska bygga en riktig prinsessa och ge till draken. 
Linus: Men man kan inte bygga en riktig prinsessa. 
Pedagog: Han försökte men han kom på att det var svårt. 
Linus: En robot kan man bara bygga. 

 
Då barnen satt och bläddrade i böcker inför läsningen bearbetade de tillsammans 
handlingen utifrån bilder genom frågor och kommentarer. 
                 Pontus: Elsa, det finns ett hästskelett i boken! Titta där är ett hästskelett! 
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Ett annat barn tittar i hans bok. 
Pontus: Där åker det blod.  
Pontus pekar i boken och Ludde tittar.  
Ludde: Den är nog jättefarlig.  
Elsa: Jätte, jättefarlig. 
Pontus: Och titta, det här är draken. Där rakar dom av skinnet. 
Pontus: Ska vi läsa den igen? 
Elsa: mm. 
Pontus: Och titta, vet ni vad det här är? 
De andra barnen tittar. 
Pontus: Det är en hästsko. 

5.1.4 Egna erfarenheter 
 
Både pedagogen och barnen knöt an textens innehåll till barnens erfarenhetsvärld. 
Pedagogen läser här en bok som handlar om prinsar som fångar drakar. Prinsen ska 
locka drakar till sig med en prinsessa som lockbete. Pedagogen gör en liknelse. 
 

Pedagog: Vet ni, det är ungefär som när man sätter en mask på kroken när man 
ska ut och fiska. Så gjorde prinsen när han skulle fånga drakar. Han tog och 
byggde en prinsessa så skulle han lura dit drakar med den.  

 
Tidigare exempel visar på hur pedagogen kopplade texten till barnens erfarenheter. 
Nästa visar hur barnen knöt samman sina egna erfarenheter med textens innehåll.  
Här läste de om skelettet. 

 
Anna: Vet du, vet du, vet du?  En gång när Klara och Maja, en 
gång när Klara som har gått här på dagis förut, hon som brukar vara ihop 
med Maria. Hon hade en påse på sin cykel på sitt styre och då när hon gick emot 
cykelns däck då ramlade hon och då fick vi hjälpa henne. 

5.1.5 Kroppslig bearbetning 
 
Utifrån observationerna framkom att barnen använde sig av hela kroppen på olika 
sätt för att bearbeta den lästa texten, bl.a. för att uttrycka sig och förstärka något. Här 
läser pedagogen och ett barn återkopplar. 

 
Alice: Vad var det han skulle göra? 
Pedagog: Ja, vad var det gubben skulle göra på Benny om han var där på ängen 
igen? 
Flera barn säger, dra i knorren. Ett barn demonstrerar med sin kropp hur det 
skulle gå till när gubben tog tag i knorren på grisen och slet av den. 

 
Vid ett tillfälle pausade pedagogen ifrån läsningen om skelett och alla barn fick 
använda kroppen och undersöka sina egna skelett. 
 

Pedagog: Kan ni klämma lite på er kropp och känna om ni har något skelett? 
Barnen och pedagogen klämmer på sina kroppar. De sitter en längre stund och 
samtalar samtidigt som de utforskar sina skelett.  

 
Ett mönster som kom igen var att barn som verkade okoncentrerade ändå kunde vara 
fokuserade på boken. Ett barn satt och plockade med annat under läsningen men 
visade ändå att hon var delaktig när pedagogen ställde en fråga till barnen. 
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Lina sitter och plockar med en egen bok.  
Pedagog: Vad ska han göra då tror ni? 
Lina: Han ska gyttja.  

 
Det hände också vid något tillfälle under lässtunden att barnen inspirerades till lek 
utifrån texten de just hört. I följande exempel höll pedagogen på att läsa en bok om 
ett lejon. 
 

Tre barn i soffan börjar leka lejon. 
Pedagogen läser vidare. 

5.1.6 Bilden  
 
Bilden visas 
 
Bilderna visades på olika sätt. När gruppen var liten kunde barnen sitta nära 
pedagogen så att alla såg. Då gruppen var stor visades bilderna i boken på olika sätt 
beroende på vilken pedagog som läste. Gemensamt för pedagogerna var att de 
stundtals pausade i läsningen för att barnen skulle kunna titta på bilderna. Här följer 
två exempel på hur olika pedagoger visade bilder. 
 

Pedagogen sitter framför barnen. Hon viker boken så att barnen ser bilden på den 
ena sidan medan hon läser på den andra.  

 
Barnen har satt sig i soffan. Pedagogen flyttar barnen så att de ser. Hon sätter 
fyra barn bakom sig i soffan och frågar om alla ser. Pedagogen läser och visar 
bilderna när hon läst klart uppslaget. Först visar hon barnen på ena sidan, sen den 
andra.  

 
När barnen inte hela tiden såg bilden blev det märkbart att de som satt långt ifrån 
pedagogen och boken lätt tappade koncentrationen. 
 

Ute på kanterna av soffan är barnen oroliga samt längst upp i hörnet. 
 
Samtal utifrån bilden 
 
Det blev utifrån observationerna tydligt att bilder fungerade som en inspiration till 
samtal och bearbetning av innehållet i texten.  
 
Följande är ett exempel på när bilden inbjöd till samtal under läsningen. 
 

Pedagogen läser. Ett barn avbryter och pekar i boken. 
Pelle: Titta på kaninen och giraffen! 
Pedagogen och barnen tittar på bilderna och skrattar. 
Pedagog: Ja, dom skulle se konstiga ut om dom inte hade sitt skelett. Kolla 
elefanten han har trillat ihop som en hösäck där. Älgen, kolla han har bara ramlat 
ihop i en hög. 
Pelle: Ja, men ser du att katten han fångar fisk? 
Barnen skrattar. 
Pelle: Kolla katten! 
Linus: Titta på den, han bara hänger. 
Pedagog: Ja, men titta på giraffen som har en så lång hals. Han orkar inte hålla 
upp den utan skelettet. 
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Det fanns också tillfällen då pedagogen använde bilden för att utvidga 
lärandesituationen. Här hade pedagogen precis läst färdigt boken. 

 
Pedagog: Och på baksidan här av boken visar de hur de har gjort. Om man vill 
måla en rak linje till exempel så tar man tejp så att det blir rakt. Om man inte har 
någon färg så ska man ju blanda. Olika blandningar kan man se där. 
Pedagog: Gul och blå blir… 
Barnen: Grön! 
Pedagog: Röd och gul… 
Barnen: Orange.  
Pedagogen: Röd och blå blir… 
Barnen: Grön. 
Linus: Nej det var ju gul och blå. 

5.2 Samspel och gemenskap  
 
Avsnittet är uppdelat i rubrikerna närhet, gemensamt fokus, olika samtalsstrukturer 
samt lyhördhet. 

5.2.1 Närhet  
 
Betydelsen av närhet under lässtunden kan ses ur olika aspekter. Här beskrivs den 
utifrån placering, kroppskontakt samt gemenskap. 
 
Placering 
 
Pedagogen satt på olika ställen under lässtunden beroende på vem som läste.  

 
Pedagogen sätter sig i soffan hos barnen. Hon placerar barnen där hon vill att de 
ska sitta. Ett barn sitter i hennes knä. De minsta barnen sitter närmast henne. 

 
Ovan visades hur pedagogen satt tillsammans med barnen i soffan. I följande 
exempel valde pedagogen istället att sitta på en pall framför barnen. 
 

Pedagogen hjälper barnen att hitta plats i soffan. Hon tar fram en pall till sig 
själv och sätter sig framför barnen.  

 
När läsgrupperna var stora upplevdes barnen lugnare då pedagogen satt framför 
barnen. 
 
Kroppskontakt 
 
Barnens behov av att känna fysisk närhet redovisas utifrån beskrivningarna som 
följer. Flera barn visade att de vill känna närhet till pedagogen under lässtunden, 
vilket blev tydligt när pedagogen satt i soffan.  
 

Alla barn sitter nära pedagogen. Ett barn kryper intill och lutar sig emot henne 
och ett annat barn håller henne i handen. 

 
Pedagogen som satt på pallen hade inte någon kropplig närhet med barnen under 
lässtunden. Följande exempel visar hur ett barn tog sig den närheten efter lässtunden.  
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Pedagogen sitter kvar på pallen efter lässtunden och bläddrar i en bok. Lina 
kommer fram till henne och vill ha en kram, vilken hon också får. 

 
Här visar beskrivningen betydelsen av närhet mellan barnen under lässtunden.  

 
Under tiden som pedagogen läser kramar Anna och Elsa varandra. Bredvid dem 
sitter även Karl och Lina och kramas. 

 
Levande gemenskap  
 
En dimension av lässtunden var gemenskapen. Pedagogen och barnen skojade och 
skrattade ofta tillsammans. 
 

Pedagogen läser ur boken med inlevelse: 68, 69. 70… 
Barnen skrattar. 
Pedagogen läser vidare: Haren kryper ner och gömmer sig i marken, fast hans 
öron sticker upp. 
Barnen skrattar och tittar på varandra. 
Pedagog: Hemskt vad länge han räknar! 
Barnen skrattar. 

 
Inför lässtunden satt barnen och bläddrade i böcker, som nämns ovan i avsnittet om 
frågor och kommentarer kring handlingen. Utifrån den stunden var även 
gemenskapen märkbar.  
 

Pontus: Det är en hästsko. 
Ludde: Men det brukar nog mina hästar gå på. 
Elsa: Har du hästar hemma, vad heter dom då, vad heter alla hästarna? 
Pontus: En gång rymde mina kor, men nu är dom hemma igen.  
Ludde räknar på fingrarna. 
Ludde: En, två, tre, fyra, fem. 
Elsa: Hur många hästar har du? 
Ludde: Fem. 

5.2.2 Gemensamt fokus 
 
I följande avsnitt beskrivs gemenskap, inlevelse och engagemang samt delaktighet. 
 
Inlevelse och engagemang 
 
Pedagogen läste stundtals med inlevelse vilket fångade barnens uppmärksamhet. 
Tydligt var att rösten förställdes när det hände något spännande i berättelsen. 

 
Pedagogen läser med inlevelse: Benny blir mycket rädd. Han springer därifrån så 
fort han orkar. Inte förrän vid korvkiosken stannar han och då kommer han ihåg 
att Lillnöffe ligger kvar i gropen.  Oj, hjälp. Nu måste han springa tillbaka och 
hämta honom! 
Barnen tittar och lyssnar koncentrerat. 

 
Rösten användes också som ett medel för att dämpa och samla gruppen.  
 

Barnen blir stimmiga och skrattar högt. 
Pedagogen nästan viskar: 
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Sch… En dag hände något läskigt i skogen. Vet ni vad som hände? Det hände 
något konstigt. 
Barnen lyssnar koncentrerat igen. 

 
Vid vissa tillfällen fungerade det dock inte. Barnen var ofokuserade och pedagogen 
försökte få dem fokuserade genom att läsa med inlevelse och väcka intresse, vilket 
inte fungerade.  
 

Några barn båkar om en lampa, andra kan inte sitta stilla.   
Pedagog: Nu ska vi se vad som händer, kolla! 
Olle: Pelle håller i lampan. 
Olle försöker ta bort honom från lampan. Barnen rör sig överallt. Pedagogen 
sätter Karl bredvid sig. 
Pontus: Men då ser inte jag. 
Stina: Inte jag heller. 
Anna: Sluta nu! 
Ludde kravlar runt. 
Pedagog: Karl nu får du sitta still. 
Olle: Sluta! 
Pelle böjer ner lampan i Olles huvud. 
Olle: Sluta! 
Pedagog: Nu fortsätter jag att läsa. Nu blir jag nyfiken på vad som ska hända! 
Pedagogen läser med inlevelse. 
Pelle spelar trummor på benen. Karl flyttar tillbaka till sin gamla plats. 

 
Delaktighet 
 
Under några samtal i anknytning till läsningen blev alla barn delaktiga.  
I följande exempel utgick samtalet ifrån en bild med olika hus. 
 

Anna: Och jag skulle vilja ha ett rosa hus för det tycker jag om. 
Pedagog:  Ja, just det. Där skulle du bo Anna i det huset.  
Niklas: Jag skulle vilja bo i det gula huset.  
Pedagog: Då skulle jag bo i det orangea tror jag. Vilket hus skulle du bo i Elsa?  
Alla barn får berätta vilket hus de skulle vilja bo i. 

 
Pedagogen nämnde barnen vid namn vid olika tillfällen under lässtunden. 
 

Pedagog: Vet ni vad, när vi var på bokbussen, Olle. Då var du med Ludde och 
Pontus var med och Elsa.  

 
Stundtals var vissa delar av gruppen mer delaktiga än andra. 

 
Under en lässtund riktar pedagogen mest uppmärksamhet till barnen som sitter i 
ena delen av soffan. Barnen i den andra delen är inte särskilt delaktiga och de 
sitter och plockar med annat. 

5.2.3 Olika samtalsstrukturer  
 
Under lässtunden skedde samtal som strukturerades på olika sätt. Vissa gånger var 
pedagogen och flera barn delaktiga, andra gånger var det en dialog mellan 
pedagogen och ett barn och ibland skedde ett samtal mellan barnen.  
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När samtal skedde mellan pedagog och fler barn handledde pedagogen ofta barnen 
genom samtalet. Här förde barnen en lång diskussion utifrån en bild om huruvida 
olika skelett kommer från män eller kvinnor. Barnen resonerade och pedagogen 
handledde.  
 

Anna: Det där är kvinna och det där är kvinna och det där är kille och kille. 
Pelle: Nej det där är en kvinna. 
Linus: Nej, det är en kung. 
Pelle: Ja. 
Pedagog: Är kungen en man eller kvinna? 
Linus: Ja, kungen är en man. 
Pelle: Och det är en kvinna, kvinna, kvinna, man, man. 
Pedagog: Men hur kan man se att det är en man då? 
Linus: men det var ju förr i tiden. 
Pedagog: Ja, men jag tänkte om man tittar på själva skelettet om man kunde se 
att det hade varit en man? 
Anna: Nej det ser man inte på den. 

 
Pedagogen förde också dialoger med endast ett barn i sänder men hade då ibland 
svårt att observera vad som hände runt omkring.  
 

Ett barn berättar för pedagogen om när han bodde i Björkhaga. Under samtalet 
frågar ett annat barn tre gånger vad Björkhaga är för något men får inget svar. 

 
I föregående exempel samtalade pedagogen med ett barn och ett annat barn försökte 
ta sig in i samtalet utan att lyckas. Nästa exempel visar på hur de andra barnen blev 
oroliga när pedagogen endast pratade med ett barn. 
 

Ett barn berättar för pedagogen om sin hund. Några andra barn börjar stöka och 
prata med varandra. Flickan ställer sig upp i soffan och ropar, vänta! 
Pedagogen: Nu skulle Lina berätta om Tuffsen.  

 
Vid några tillfällen lät pedagogen barnen samtala utan att hon lade sig i. I referatet 
som följer hade framförallt två barn en diskussion om huruvida det fanns toaletter på 
sjörövarskepp eller inte.  
 

Linus: För att man hade bara hus. 
Anna: Nej, så här är det… 
Linus: Jo, på sjörövarskepp. 
Linus och Isak: Ja, ja! 
Anna: Jag vet, jag har varit på ett sjörövarskepp på riktigt. 
Diskussionen fortsätter. 

 
De andra barnen höll dock på med annat under samtalet. 
 

Under diskussionen håller Niklas på med lampan. Pelle och Lina leker tittut. 

5.2.4 Lyhördhet 
 
Lyhördhet under lässtunden beskrivs utifrån hur pedagogen uppmärksammar och 
bekräftar barnen. Även hur pedagogen lyssnar in barnen belyses. 
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Uppmärksamma och bekräfta 
 
Vanligast när barnen sa något var att de blev bekräftade och uppmärksammade. Här 
läste pedagogen om mumier och ett barn berättade om när han var vid pyramiderna i 
Egypten. Pedagogen lyssnade intresserat och barnet visade med kroppsspråket sin 
iver.  

Pedagog: Okej, vad spännande att se på riktigt, var det, tyckte du det? 
Pedagogen tittar intresserad på Pelle. 
Pedagog: Kunde någon berätta för dig om mumierna som var inuti? 
Pelle: Vi köpte en bok. 
Pelle studsar ivrigt. 
Pedagogen: Så ni kunde läsa om det? 
Pelle: mm. 
Pedagog: Ja, vad bra. 

 
Det hände dock att pedagogen avbröt barnen eller inte gav dem utrymme att svara på 
frågor. Här stannade pedagogen i texten och kommenterade. 

 
Pedagog: Vad hemskt! 
Anna: och vet du… 
Hon blir avbruten av pedagogen som fortsätter läsa. 

 
Flera gånger ställde pedagogen en fråga och avbröt sedan när ett barn försöker svara.  
 

Pedagog: men varför hade inte prinsen någon drake tror ni? 
Det blir tyst. 
Pedagog: Han kanske inte hade köpt någon. 
Barn: Jo, den… 
Pedagogen fortsätter läsa. 

 
Lyssna in barnen 
 
Vid något tillfälle avbröt pedagogen läsningen innan boken var slut. 
 

Pedagog: Jag har en känsla av att ni inte orkar mer skelett nu. Vi har lärt oss 
ganska mycket om skelett nu.  

 
En situation som kunde bidra till konflikter skedde innan lässtunden började. Barnen 
satt då själva och bläddrade i böcker och när pedagogen kom och skulle läsa var det 
inte alltid barnen ville lämna ifrån sig sina böcker. Pedagogen lät vid vissa tillfällen 
barnen titta färdigt. Här väntade pedagogen först ut barnen och frågade sen: 

 
Pedagog: Är ni snart färdiga? 

 
Ibland uppmuntrade pedagogen också barnen att fortsätta läsa efter högläsningen. 

 
Pedagog: Vet ni vad, dom böcker som ni har får ni titta i sen. 
Pelle, jag lägger den uppslagen så får du läsa mer sen.      
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6 DISKUSSION 
 
Här ställs resultatet från studien mot tidigare forskning som redovisas i 
bakgrundskapitlet. Diskussionen är indelad i avsnitten bearbetning och samspel. 

6.1 Bearbetning 
 
Inledningsvis behandlas bearbetningen utifrån strukturerna förutsäga, fråga, klargöra 
och summera. Fortsättningsvis diskuteras den kroppsliga bearbetningen och slutligen 
bildens betydelse. 

6.1.1 Förutsäga, fråga, klargöra och summera 
 
Samtal i samband med högläsning bör innehålla strukturer som att förutsäga, fråga, 
klargöra samt summera (Beauchat m.fl., 2009) och med utgångspunkt i dessa 
strukturer diskuteras här resultatet. Samtliga strukturer gick att finna under de 
studerade lässtunderna, dock i olika omfattning. Det är flera forskare som 
understryker vikten av att förskolebarn får träna sig i att förutsäga texter och bilda 
förförståelse (Beauchat m.fl., 2009; Lindö, 2005;  Björk & Liberg, 1996), vilket 
också skedde i undersökningen, men på ett ganska ytligt plan. Som vi ser i resultatet 
handlade det snarare om att kortfattat introducera boken än att skapa verklig 
förförståelse. Pedagogen sa något om boken eller ställde någon fråga, men eftersom 
frågorna ofta var av sluten karaktär gav de sällan upphov till samtal. Det förekom 
inget samtal där barnen hade möjlighet att, som Beauchat m.fl. (2009) menar, 
försöka förutsäga vad som skulle komma att hända i berättelsen. En faktor som kan 
inverka här är hur många gånger barnen hört boken tidigare (Simonsson, 2004). Som 
framkommer i resultatet hade förskolan dock lånat nya böcker som de flesta barnen 
tidigare inte hört, vilket kunde ge en större möjlighet att skapa samtal inför 
bokläsningen.  
 
Pedagogerna använde frekvent frågor under lässtunden, med det var olika beroende 
vem som läste hur många frågor som ställdes. Frågorna skiftade mellan öppen och 
sluten karaktär. De öppna frågorna hjälper barnen att fundera utan givna ramar 
(Beauchat m.fl., 2009; Chambers, 1993; Dominković, 1987). De slutna frågorna 
resulterar i korta svar ifrån barnen medan de öppna ofta leder till samtal. De slutna 
frågorna användes mer frekvent än de öppna. Vad detta beror på kan man endast 
spekulera i. Eftersom de öppna frågorna ofta leder till samtal kan det möjligtvis 
hänga ihop med vad Dominković m.fl. (2006) menar, nämligen att det är svårt att 
skapa samtal i stora grupper utan att tappa flytet i berättelsen. Vid slutna frågor är det 
troligtvis lättare för pedagogen att ha kontroll över situationen och få med sig 
gruppen. I resultatet framkommer också att pedagogen till största delen ställde frågor 
medan barnen främst kommenterade. Detta kan te sig ganska naturligt med tanke på 
vad Lindö (2005) skriver, nämligen att pedagogen handleder barnen i lässtunden och 
använder sig av frågor för att hjälpa dem till förståelse (Lindö, (2005). Kanske kan 
det vara så att barnen indirekt lärt sig att det är de vuxna som ställer frågor under 
lässtunden. Det skulle också kunna vara så att barnen är inne i berättelsen och inte 
har något behov av att ställa så många frågor. Något som också poängteras i 
samband med läsning är att de vuxna är förebilder för barnen och högläsningen kan 
bidra till att barnen intresserar sig för böcker och läsning (Björk & Liberg, 1996; 
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Dominković, 1987; Taube, 2007). Detta kan ta sig i uttryck att barnen imiterar vuxna 
och börjar låtsasläsa (Björk & Liberg, 1996), vilket också blir synligt i resultatet där 
barnen själva inför läsningen satt och bläddrade i böcker. Tydligt var här att ett av 
barnen tog på sig rollen som läsare och ställde frågor till de andra barnen. Barn 
bearbetar innehållet i texten tillsammans (Simonsson, 2004) vilket också blev 
märkbart i den här situationen när de utifrån bilderna samtalade och funderade. 
Ytterligare en aspekt av barnens gemensamma bearbetning framkommer där ett 
yngre barn hade en fundering utifrån innehållet i boken som ett äldre barn gick in 
och rättade och förklarade. Detta skedde ett flertal gånger under de observerade 
lässtunderna.    
 
När det gäller att klargöra hände det ofta att pedagogen kopplade innehållet i boken 
till barnets erfarenhetsvärld för att förtydliga något i texten. Barn använder även sina 
egna erfarenheter för att bearbeta innehållet i texten (Jönsson, 2007) och det blev 
tydligt utifrån observationerna i denna studie. Pedagogerna förklarade dessutom ord 
som kunde tänkas vara svåra för barnen att förstå, vilket kan öka barnens ordförråd 
(Walsh & Blewitt, 2006, Dominković, 1987). I resultatet beskrivs också att 
pedagogen vissa gånger själv förklarade orden och andra gånger lät hon barnen 
försöka själva. Att involvera barnen i samtal kring orden är viktigt för ordförståelse 
enligt Walsh och Blewitt (2009). De gånger pedagogen själv förklarade orden utan 
att involvera barnen såg de själva till att på något sätt kommentera förklaringen.  
Enligt denna studie var det däremot främst pedagogen som uppmärksammade orden. 
Möjligtvis berodde det på att pedagogen kände gruppen och snabbt 
uppmärksammade ord som kunde vara svåra för barnen. Hindman m.fl. (2009) påstår 
därutöver att man sällan samtalar om bokstäver och ljud när man läser med barnen, 
vilket också bekräftas i denna studie då det inte uppmärksammades vid något 
tillfälle. Som Sheridan m.fl. (2009) menar kan det vara betydelsefullt att ibland läsa 
enskilt med barnen eftersom man har större möjlighet att gå in på detaljer än i en 
större grupp. När det slutligen gäller att summera boken skedde det endast vid någon 
enstaka gång under lässtunderna. Pedagogen gick däremot oftare tillbaka i 
handlingen och knöt an till tidigare händelser.  

6.1.2 Att använda kroppen 
 
Barnen bearbetar texten med hjälp av hela kroppen (Jönsson, 2007; Lindö, 2005; 
Sheridan m.fl. 2009 ) vilket är något som framkommer även i denna studie. Utifrån 
resultatet visas tre situationer när barnen använde kroppen på olika sätt, dels genom 
att förstärka något som de berättade, dels på initiativ av pedagogen samt då barnen 
var kroppsligt aktiva men ändå fokuserade. Som Jönsson (2007) påpekar kan barnens 
behov av att använda kroppen vid bearbetning förklara varför lässtunden stundtals 
upplevs som stökig, vilket kan vara en betydelsefull aspekt när man granskar 
lässtunden. Detta visar på lässtundens komplexitet och det borde då finnas en 
svårighet i att avgöra vad som är bearbetning och vad som tyder på att barnet är 
okoncentrerat. Som Sheridan m.fl. (2009) påstår är det betydelsefullt att pedagogen 
har kännedom om barnet och dess erfarenheter för att kunna tolka och känna in 
barnets uttryck vid lässtunden. Om pedagogen känner barnen väl kan det troligtvis 
vara lättare att avgöra om det handlar om kroppslig bearbetning eller att barnen är 
okoncentrerade. Även gruppens storlek kan ha betydelse. I större grupper är det 
svårare att hålla koncentrationen (Dominković m.fl., 2005). Om det finns barn som 
har behov av att använda kroppen mycket i bearbetningen kan det möjligtvis bli 
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lättare i en mindre grupp då pedagogen har lättare att hålla ihop gruppen och se det 
enskilda barnet.  
 
Lekens betydelse för bearbetning av litteratur är en aspekt som flera forskare betonar 
(Simonsson, 2004, Sheridan m.fl., 2009). Vid något tillfälle började några barn leka 
lejon i samband med att pedagogen läste en bok som handlade om just ett lejon. 
Detta var inget som uppmuntrades av pedagogen, vilket skulle kunna ses som 
självklart eftersom det skedde under läsningen. Som framkommer i resultatet var det 
dock endast under läsningen barnen började leka. När lässtunden var slut väntade 
andra aktiviteter, för som Simonsson (2004) också betonar är förskolan en 
verksamhet som består av många rutiner. Troligt är att det inte finns utrymme för att 
spinna vidare på sagans innehåll genom t.ex. lek just i samband med lässtunden, 
vilket kan vara värdefullt att reflektera över då böcker inspirerar barnen till lek 
(Jönsson, 2007).  

6.1.3 Bildens betydelse 
 
Pedagogerna visade bilderna på olika sätt då de läste. Under de flesta observerade 
situationerna såg barnen bilderna bra. En pedagog placerade medvetet ut barnen så 
nära sig själv som möjligt och frågade sedan barnen om de såg. Trots det var det 
ändå problematiskt precis som Granberg (1996) också menar, att lyckas få alla barn 
att se i stora läsgrupper. Barnen som satt långt ifrån pedagogen blev lätt oroliga. 
Detta skulle också kunna bero på annat än att barnen inte såg bilden, men ett tydligt 
mönster som gick igen var att barnen som satt långt ifrån pedagogen och boken 
började sysselsätta sig med annat. För att alla ska ha möjlighet att se bilden i stora 
grupper är det därför att föredra att sitta framför barnen (a.a.). En utförligare 
diskussion om placering och gruppstorlek följer i avsnittet Inre och yttre 
förutsättningar.  
 
Bilden visade sig ha stor betydelse under lässtunden och precis som Ögren (2000) 
uppger är bilden ett hjälpmedel för tillägnandet och förståelsen av texten. Bilden 
användes som inspiration till samtal samt för att fördjupa innehållet i boken och det 
var vanligt förekommande att både pedagoger och barn inledde samtal utifrån bilden. 
I det ena exemplet visas hur barn och pedagoger för en stund gick ifrån texten och 
istället fokuserade på vad som hände i bilden. Barnen upptäckte via bilderna hur 
olika djur skulle se ut utan skelett och detta går att jämföra med Kårelands (2001) 
beskrivning av bilden som stundtals mer talande än texten. I det andra exemplet 
utvidgade pedagogen lärandesituationen genom att lyfta fram bokens baksida som 
via bilden gav ytterligare information som inte presenterades i bokens innehåll.  

6.2 Samspel 
 
Diskussionen om samspelet är uppdelad i rubrikerna Inre och Yttre förutsättningar 
samt Gemensam upplevelse. 

6.2.1 Inre och yttre förutsättningar 
 
I resultatet framkommer att pedagogerna var placerade på olika ställen under 
lässtunden, bland barnen i soffan eller framför barnen på en pall. De olika 
placeringarna visade sig ha sina för- och nackdelar. Dominković m.fl. (2005) menar 
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att ju större gruppen är desto svårare är det att uppleva närhet och gemensamt fokus 
under lässtunden. När pedagogen satt bland barnen fanns större möjlighet till närhet 
än när hon satt på pallen. Däremot upplevdes barnen i stora läsgrupper som något 
mer okoncentrerade då än när pedagogen satt framför. Det skulle kunna bero på att 
pedagogen hela tiden hade uppsikt över barnen och möjlighet till ögonkontakt när 
hon satt på pallen. När pedagogen däremot satt i gruppen var det ibland svårt att få 
med barnen som satt längst ut. En fråga jag ställer mig är om det skulle kunna vara så 
att olika placeringar lämpar sig olika beroende på gruppens storlek. När gruppen är 
liten lämpar det sig kanske bättre att sitta tillsammans med barnen i soffan, vilket 
både ger närhet och möjlighet för pedagogen att interagera med barnen. Vid läsning i 
större grupper kan det istället passa bättre att sitta framför gruppen för att lättare 
kunna göra alla delaktiga. En betydelsefull aspekt i sammanhanget är också som 
Chambers (1995) påpekar att de inre förutsättningarna är nog så viktiga som de yttre 
för hur lässtunden ter sig. Barn och pedagogers förväntningar så väl som dagsform 
påverkar hur stunden blir och de inre förutsättningarna är omöjliga att få fram i 
observationerna. Utifrån diskussionen om inre och yttre förutsättningar kan det dock 
som Chambers (1995) också poängterar vara betydelsefullt att som pedagog fundera 
över hur de yttre förutsättningarna påverkar de inre.  

6.2.2 Gemensam upplevelse 
 
Högläsningen är en stund av gemenskap (Chambers, 1995; Lindö, 2004; Simonsson, 
2004), vilket också blir uppenbart i studien. I resultatet beskrivs hur pedagog och 
barn skrattade och myste tillsammans, också närheten under lässtunden visade på den 
gemenskap som uppstod. Fortsättningsvis var det märkbart att pedagogens inlevelse 
och engagemang för det mesta ryckte med barnen. Pedagogen använder således 
rösten för att skapa förväntningar och stämningar för att barnen ska bli intresserade 
och aktiva (Simonsson, 2006). I denna studie märktes inlevelsen hos pedagogen 
särskilt tydlig när hon förstärkte berättelsen t.ex. när något var spännande, men också 
då barnen verkade okoncentrerade. Ögren (2000) menar också att graden av inlevelse 
och engagemang hos den vuxne är betydelsefull för om texten ger upphov till samtal 
och interaktion vilket också framkommer i studien. I exemplet kring olika 
samtalsstruktrer där pedagogen handledde ett samtal med barnen var pedagogen 
lyhörd inför barnens funderingar och engagerade sig genom att ställa frågor. Det 
beskrivs dock också en situation där pedagogen läste med inlevelse och engagemang 
men ändå inte fick med barnen. Som Ögren (2000) också påpekar är samspelet inte 
bara beroende av pedagogens engagemang utan också av barnens intresse och 
delaktighet. Även här kan gruppens storlek ha påverkat barnens koncentration 
eftersom läsgruppen var stor och Dominković m.fl. (2005) menar att det är lättare att 
skapa gemensamt fokus i mindre grupper. 
 
I resultatet visas att flera olika samtalsstrukturer förekom under lässtunden, nämligen 
när pedagogen handledde samtal mellan flera barn, då pedagogen pratade med ett 
barn i sänder samt när barnen själva förde en dialog. Utifrån detta är jag inte beredd 
att hålla med Simonsson (2004) om att det inte förekommer så mycket dialoger och 
samtal under lässtunden. Alla pedagoger i denna studie lät samtal och dialog ske 
under lässtunden, dock i olika utsträckning. Som Dominković m.fl. (2005) menar är 
det däremot svårt att få alla barn delaktiga i samtalen. Det visar sig i studien att vissa 
barn tappar koncentrationen när de inte är delaktiga i samtalet. Troligt är att ett 
dilemma uppstår för pedagogen då hon å ena sidan vill ge barnen talutrymme och 
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chans att samtala och diskutera och å andra sidan vill hålla ihop gruppen och ha flyt i 
läsningen. Gruppens storlek kan ha betydelse även här. Det finns också tillfällen som 
resultatet visar när ett barn försökte ta sig in i samtalet men inte lyckades. Möjligt är 
att andra faktorer, som inte framkommer i studien, kan ha påverkat, t.ex. hur mycket 
talutrymme och uppmärksamhet barnen fått tidigare under dagen. Utifrån resultatet 
finns också exempel på när pedagogen gjorde alla barn delaktiga genom att fråga alla 
barn om vilket hus de ville bo i. 
 
När barnen yttrade sig var det vanligast att pedagogen uppmärksammade och 
bekräftade, vilket är betydelsefullt att göra (Beauchat m.fl., 2009). Här visade 
pedagogerna en stor lyhördhet mot barnen och deras tankar och funderingar. Som 
resultatet visar i exemplet med pojken som varit i Egypten kan man genom pojkens 
kroppsspråk ana att han blev stärkt av den uppmärksamhet han fick. Det är dock ett 
problem att det främst var de som ställde frågor och kommenterade som blev 
bekräftade. De barn som var tysta fick sällan någon uppmärksamhet, vilket stärks av 
Johansson (2003) som också har sett att de tysta barnen får lite uppmärksamhet. I 
resultatet beskrivs en situation där pedagogen främst interagerade med barnen på ena 
sidan. Dessa barn frågade och kommenterade mycket under läsningen medan barnen 
på andra sidan mest satt tysta. Vid vissa tillfällen avbröt också pedagogen eller så lät 
hon inte barnen svara på en fråga som hon ställde. I en högläsningssituation med en 
större grupp barn kan det dock finnas en svårighet i att bekräfta alla barn. Om barnen 
skulle få prata obehindrat skulle berättelsen tappa fart (Dominković m.fl., 2005). 
Däremot kan det vara värdefullt att som pedagog fundera över vilken roll de enskilda 
barnen har under lässtunden samt om och hur de uppmärksammas och bekräftas 
(Sheridan m.fl., 2009). 
 
Lindö (2004) och Sheridan m.fl. (2009) menar att det är viktigt att lyssna in barnens 
uttryck och reaktioner under lässtunden och i resultatet framkommer att pedagogen 
någon gång avslutade läsningen trots att boken inte var slut, när barnen inte orkade 
mer. Stunden före högläsningen då barnen själva bläddrade i böcker upplevdes som 
en situation som kunde bidra till konflikter. Här blev pedagogernas lyhördhet inför 
barnens önskemål och behov tydlig. Barnen var många gånger så inne i böckerna att 
de inte ville bli avbrutna. Pedagogerna väntade ibland ut barnen tills de kände sig 
färdiga med böckerna. Detta fungerade inte alla gånger eftersom högläsningen 
behövde börja. En pedagog löste det genom att samla in böckerna före högläsningen 
och efter lät hon barnen fortsätta läsa den bok de höll på med eller välja en ny.  

6.3 Avslutande kommentarer 
 
Utifrån vad som framkommit i studien om bearbetning och samspel under lässtunden 
har jag svårt att hålla med Granberg (1996) om att lässtunden kan upplevs som 
utfyllnad utan pedagogisk medvetenhet. Resultatet tyder mer på att pedagogerna 
hade en medveten eller omedveten avsikt att barnen skulle lära något i samband med 
lässtunden (Pramling Samuelsson m.fl., 1993). Givetvis kan det finnas en stor 
variation mellan olika förskolor och olika pedagoger kring hur man arbetar. Som 
Johansson (2003) också poängterar finns olika faktorer som påverkar verksamheten i 
förskolan, nämligen barngruppernas storlek, personaltäthet och pedagogens syn på 
barnen som personer samt deras lärande och kunskapssyn, vilket är betydelsefullt i 
sammanhanget. Pedagogens agerande har dessutom betydelse för hur lässtunden 
utvecklas eftersom pedagogens kunskapssyn och kompetens inverkar på vad barnet 
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riktar uppmärksamhet mot (Sheridan m.fl., 2009). Avslutningsvis återknyter jag till 
vad som lyftes fram i problemformuleringen, nämligen att högläsningen på många 
sätt är ett värdefullt inslag i förskolans verksamhet, men det kan finnas både behov 
och möjlighet till utveckling och förbättring (a.a.).  

6.4 Fortsatt forskning 
 
Barnens stund med boken inför högläsningen utan pedagogens medverkan 
uppmärksammas endast marginellt i studien. Ett intresse har under undersökningens 
gång därför vuxit fram att mer utförligt undersöka just detta moment och liknande då 
allting sker på barnens villkor. Barnens användning av böcker i förskolan sträcker sig 
längre än just i samband med högläsningssituationen och det skulle därför vara 
spännande att utforska boken på förskolan ur ett barnperspektiv.   
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BILAGA 1 
Hej! 
 
Jag håller på att genomföra mitt examensarbete inom lärarutbildningen. Ämnet för 
min uppsats är böcker och läsning på förskolan. För att undersöka hur man arbetar 
med skönlitteratur har jag tänkt videofilma lässtunden på förskolan under några 
tillfällen. Det är enbart jag som kommer att titta på det inspelade materialet för att ha 
underlag till min undersökning. Samtliga deltagande i undersökningen är anonyma i 
uppsatsen. Det inspelade materialet kommer att raderas då uppsatsen är färdig.  
 
Om du tillåter att ditt barn får delta under videoinspelningarna fyll i nedan. 
 
_______________________________________ 
Barnets namn 
 
_______________________________________ 
Förälders underskrift 
 
Kontakta mig gärna om ni har några funderingar.  
Mobil: XXX  
Mail: XXX 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar Cecilia Ideskog 
 
 


