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Förord  
 

Denna studie har vi genomfört genomgående tillsammans, vi har dock delat upp några saker då vi 

sett det som fördelaktigt för oss då vi har ett långt geografiskt avstånd oss emellan. Vi har utfört tre 

intervjuer var som vi enskilt transkriberade för att sedan gå igenom transkripten tillsammans. Vi 

valde att läsa olika litteratur till bakgrunden för att få tid att gå igenom så mycket litteratur som 

möjligt. De olika delarna i studien har vi skrivit tillsammans.  

 

Vi vill först och främst tacka våra informanter för deras medverkan, sedan vill vi tacka våra familjer 

för stödet att kunna genomföra denna studie. Vi vill också ge ett stort tack till vår handledare Ulla 

Damber för stöttning och guidning genom studien.  
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Abstract  
 

The aim of this study was six preschool teacher´s notions towards reading, children´s literature and 

children´s reading experience in a preschool environment. We performed six qualitative interviews, at 

six different locations, in two different Swedish municipalities. The questions asked during the 

interviews were influenced by past research and some observations made in the preschool 

environment in connection with the interviews. We focused our inquiries on teachers reading with 

children, and here we choose our wording with care. A teacher can be said to read “with” or “to” 

children, and we have throughout this study found that reading with children is to prefer. When our 

informants described the amount and type of literature that are available in their preschools, we found 

that it varies, and that teachers tend to choose the literature when they want the reading to be 

educational, and children are allowed to influence the choice of literature when the purpose of the 

reading is to relax. We have seen tendencies in our interviews that reading teachers either perceive 

reading as educational or relaxing. We believe however that children´s experience always is 

educational to some extent during reading. The preschool teachers we interviewed all agree that 

reading at an early age is important, and that children should have a wide collection of literature to 

choose from. Children´s “play reading”, where they engage in reading as individuals, or in a group, is 

an important step in their emergent literacy (Norling, 2015). Our interviewed preschool teachers 

stated, and so do we believe, that the preschool arena is where children can build the foundation of 

their life as reading and writing individuals. 

 

Nyckelord: barnlitteratur, förskollärares föreställningar, högläsning, läsning i förskolan, språkutveckling.  
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Introduktion  

Inledning  

Vårt forskningsobjekt är förskollärares uppfattningar om barnlitteratur i förskolan, hur de använder 

sig av den, och vilka olika lässituationer som kan uppstå i förskolan. Vi har träffat på litteratur i 

förskolan på många olika vis genom våra VFU-perioder, främst då genom högläsning efter lunch som 

en “läsvila”, eller innan lunch, som ett sätt att komma ned i varv inför lunchen. Vi vill med den här 

studien ta reda på hur pedagoger tänker om de olika situationerna, vilka för och nackdelar som kan 

tänkas komma ur lässituationer. Vi upplever det som att vid de här situationerna görs det inte 

medvetna val av litteratur till högläsning, i samma utsträckning som det görs vid de situationer där 

pedagogerna har ett riktat fokus på språkutveckling, till exempel vid läsning enligt Före 

Bornholmsmodellen. 

Heimer (2016) nämner att det finns ett lagkrav på skolbibliotek för alla skolformer förutom i förskolan, 

vi anser att litteratur är minst lika viktig redan i förskolan, och att tillgången till böcker är otroligt 

viktig när barnen nu ska göra sina första möten med skriftspråket, något som Carina Fast benämner 

som ”Emergent Literacy” (2008). Att översätta begreppet ”Literacy” direkt till svenska har visat sig 

problematiskt, men det går att förstå som kommunikations tillstånd, eller kultur. Kommunikation som 

förmedlande av budskap, kunskap eller information, något som kan göras med litteratur, i form av 

text eller bilder, eller mellan människor i form av berättelser, handlingar eller situationer. 

Utbudets storlek gör att det blir stor skillnad för förskolor belägna nära andra skolformer mot dem 

som har en bit att ta sig till närmsta bibliotek. Det kan vara ett argument till varför inte valen kring 

litteratur är så medvetna inför högläsningsstunder. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver 

att utbildning i förskolan ska vara likvärdig varhelst i Sverige den anordnas, vilket i praktiken kan 

diskuteras om det kan göras gällande, då utbudet skiljer sig mellan förskolorna. 

Det som är skrivet om läsning i förskolan är ofta koncentrerat på barns språkutveckling. Fenomenet 

läsvila är i allra högsta grad en aktivitet i förskolan, men ofta framstår läsvila mer som något som sker 

om en pedagog misslyckas med att strukturera en lässituation till den grad att den agerar 

språkutvecklande för barnen. Det finns mer att hämta i en lässituation i förskolan, inte “bara” ett sätt 

att utveckla sitt språk inför kommande skolgång, eller komma ned i varv. Läsning i förskolan kan 

bidra med mer än språkutveckling, även om den språkutvecklande aspekten av läsning är väldigt 

viktig, men andra fördelar ska inte behöva gå ouppmärksammade. En lässituation, med vuxen eller 

andra barn, blir en social interaktion, och vi kan vinna mycket på att försöka förstå andra människor 

omkring oss. Det är inte bara personerna som ingår i läsningen som påverkar varandra, texten, eller 

bilderna, påverkar läsarna, som i sin tur påverkar litteraturen genom att tolka den (Rosenblatt, 2002). 

Det finns aspekter av läsning och litteratur som i första hand inte handlar om språkutveckling eller 

behovet av att komma ned i varv, utan om vad som kan beskrivas som sociala strukturer. Deltagarna i 

dessa strukturer kan tillsammans skapa kunskap och kultur, och ingå i den gemenskap av människor 

som tar del av läsning och litteratur, i form av bilder och text (Chambers, 2014). Det kan vara ett sätt 

att förstå andra människor, oavsett om det är kamraterna som sitter tillsammans med en pedagog och 

läser, eller om det är karaktärer i en berättelse. Att vara medveten om att andra människor har sina 

egna tankar och uppfattningar, är ett stort steg i den personliga utvecklingen. Intersubjektivitet är en 
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del av att existera i samhället, och att vara medveten om andra människor runt oss. Barn kan behöva 

känna igen sig i en bok, att uppmärksamma att andra kan ha liknande erfarenheter (Edwards, 2008). 

Läsning i form av information, eller kunskapsutbyte är inte en isolerad händelse bortkopplad från vår 

vardag, utan den genomsyrar hela våra liv. Läsning sker oavsett om vi erövrat skriftspråk eller ej, och 

högläsning i förskolan kan vara ett sätt att ta del av den sociala interaktion som läsning för med sig 

(Fast, 2008). 

Att börja bekanta sig med böcker i förskolan är en fördel för barn, de kan börja upptäcka alla olika 

aspekter av böcker, till exempel text, bilder, historier. De känslor böcker kan framkalla, och det faktum 

att andra människor kan ha andra åsikter och tankar än jag, är nog så viktiga egenskaper som 

stammar från böcker, och som behöver belysas. Det medvetna valet kräver en medveten pedagog, 

därför tycker vi att det känns viktigt att få reda på hur svenska pedagoger tänker om litteratur och 

läsning i förskolan. 

Därför vill vi med hjälp av några pedagogers uppfattningar skapa oss en förståelse för hur de 

uppfattar litteratur och läsning i förskolan samt hur litteratur och läsning används i vardagen, 

medvetet eller spontant.   
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för relevant forskning som sedan kommer ligga till grund för 

vår diskussion i studien. Vi har valt att kategorisera bakgrunden i olika rubriker för att göra den mer 

överskådlig, vi börjar med att ta upp historik kring ämnet för att sedan gå vidare med hur det går att 

se på språkutveckling och läsning i förskolan.  

Historik 

Högläsning är fröet till allt läsintresse. Högläsningsstunden mellan vuxen, barn och text skapar en 

gemenskap som inbjuder till möjligheter att samtala, fråga och tänka. Under 1900-talet och fram till 

idag har synen på begreppet literacitet, eller läsning skiftat. I början av 1900-talet var synen på läsning 

ett förmedlande av kunskap från författaren till läsaren. Meningsskapande finns hos författaren, som 

förmedlar kunskap eller mening till läsaren, och i förlängningen den som lyssnar på läsaren. Det är 

författarens kunskap som står i fokus, och ska förmedlas, mening skapas genom att läsaren lagrar vad 

författaren skrivit i minnet, för att kalla det kunskap (Damber, 2010). 

Sakta skiftas sedan fokus från författaren till själva texten, där texten står som självständig källa till 

meningsskapande, och går att analysera fristående, inte utifrån författaren. Efter denna ståndpunkt 

skiftar synen på literacitet till att mening och kunskap konstrueras vid lästillfället. Idag kan vi se på 

högläsning som en social konstruktion, där kunskap skapas mellan den som läser och den som 

lyssnar. I fallet med pedagog och barn, är det upp till pedagogen att återge texten på ett för barnet 

meningsfullt sätt (Damber, 2010). Rosenblatt (2002) uttrycker det som  

Relationen mellan läsaren och tecknen på sidan försiggår i en spiralformad 

rörelse, där ena parten hela tiden påverkas av vad den andra har bidragit med. 

(s.36) 

Om vi tänker oss Vygotskijs proximala utvecklingzon, där barns problemlösningsförmåga är baserad 

på dess tidigare erfarenheter i området, och hur vuxna kan hjälpa till att relatera tidigare kunskap till 

nya problem. Den proximala utvecklingzonen kan förstås som att pedagogen behöver ha en dialog 

med barnet, om det finns begrepp eller ord som inte ingår i barnets värld, och då behöver pedagogen 

anpassa språket efter barnet. Vygotskij (1995) uttrycker det som att kunskap skapas mellan mötet med 

människor, oavsett om det är pedagoger eller andra barn. Den proximala utvecklingzonen står för att 

vi människor skapar vår kunskap stegvis, och med hjälp av någon med större kunskap om problemet 

vi ställs inför, kan vi lära oss att själva klara av liknande problem. Vi kan inte lära oss gångertabellen 

innan vi har behärskat begreppet siffror, på samma sätt behöver den kunskap vi skapar tillsammans 

vid en läsningssituation inte ligga för långt ifrån den befintliga kunskap vi besitter. I skenet av 

läsningens utveckling, bör vi inte se på högläsning som att vi läser för barn, utan snarare som 

gemensam läsning där vi läser med barn (Heimer, 2016). 

Den fulla förståelsen av en text går inte att placera i antingen texten eller läsaren, varje lästillfälle är en 

aktiv unik händelse (Rosenblatt, 2002). Ett lästillfälle är inte så enkelt som att en text påverkar en 

läsare, eller att det sker en interaktion mellan dem. Rosenblatt (2002) använder sig av uttrycket 

transaktion, för att belysa att båda parterna påverkar varandra, och ändrar utgången av läsningen. 
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Syntetisk och analytisk läsinlärning 

I Sverige har det länge funnits två större inriktningar i hur det går att se på läs/skrivinlärning, det 

syntetiska-, och det analytiska förhållningssättet (Fast, 2008). Den syntetiska, eller ljudmetoden, går ut 

på att gå igenom en bokstav åt gången, hur bokstaven låter, och hur den ser ut. Därefter tas nästa 

bokstav upp och så vidare, tills bokstäver kan sättas ihop till ord. Idag brukar vi kalla detta för 

Phonics. Den analytiska utgår från andra änden, där börjar det med en text som sedan bryts ned till 

meningar och ord, och sen vidare till bokstäver. Metoden brukar gå under namnet Whole language. Att 

se på språk på det här viset kan ses som att språk ses som ett fristående objekt, och bör läras ut med 

hjälp av undervisning och träning. Ett problem med detta förhållningssätt kan vara att barn inte 

engageras att vilja ta reda på mer om läsning/skrivande, det finns ingen koppling till deras verklighet. 

Ulrika Leimar var en småskollärare som ville ta vara på barnens intresse när hon introducerade 

Läsning på talets grund. Hon hittade på texter tillsammans med barnen, och barnen uppmanades tidigt 

att läsa/skriva själva efter egen förmåga (Fast, 2008). 

Dynamisk och statisk läsning  

Dynamisk och statisk läsning handlar om att låta barnen få uppleva vad läsning är, och två olika 

infallsvinklar skulle kunna vara “dynamic-” och “static learning framework” (Enriquez, Clark & Della 

Calce, 2017). Ett dynamiskt förhållningsätt utgår från interaktion, ett öppet förhållningsätt till att 

interagera under läsning, det går att ha en konversation om vad som händer i boken, medan ett 

statiskt förhållningsätt lutar mer åt att det finns rätt och fel, som i rätt fråga såväl som rätt svar. Ett 

statiskt förhållningsätt hos förskollärare kan leda till att barnen inte vågar ställa frågor, eller svara på 

frågor, för rädslan av att det kan bli fel, misstag ska döljas inombords och inte yttras, medan ett 

dynamiskt förhållningsätt skapar ökad självkänsla hos barnen, och öppnar upp för diskussion och 

interaktion, och gör att barnen intar ett nyfiket perspektiv och är öppen för att prova på saker utan 

rädsla för att misslyckas (Enriquez, Clark & Della Calce, 2017). Ett exempel på hur dynamiskt/statiskt 

förhållningssätt går till i svenska förskolor är fenomenet med öppna och stängda frågor, där öppna 

frågor uppmanar till dialog och interaktion. Norling (2015) kallar detta för dialog läsning. 

Lekläsande  

Ett tidigt stadie i att lära sig läsa/skriva är den så kallade lekläsande fasen, där barn lär sig en text 

utantill och läser den för gosedjur, andra barn, eller vuxna. Lekläsande kan även vara när barn 

använder böcker för att låtsas läsa, utan att veta vad som står i boken. För att barn ska lekläsa krävs 

det att de är intresserade av ämnet som de lekläser om, och för att de ska komma till ett lekläsande 

stadie krävs det att någon läser för dem om någonting som de uppskattar, och som är relevant för 

dem (Lindö, 2009). Norling (2015) beskriver hur barn kan ta in böcker med flera sinnen, de bär på 

dem, och smakar på dem. När barn bär omkring på böcker i andra barns närhet, kan dialog uppstå 

kring boken när barn möts. Ett exempel på hur barns skriftspråklighet är ett socialt fenomen. 

Med det kommer vi in på begreppet Literacy. Det är inte helt lätt att definiera vad det engelska 

uttrycket “literacy” betyder på svenska. Rigmor Lindö (2009) använder sig av begreppen kunna läsa 

undertexter, förståelse för att läsa mellan rader såväl som den egentliga texten, associera till tidigare 

läsning, men det är mer än bara den personliga delen av läsning, det är att ingå i ett större 

sammanhang, fler än jag sysslar med läsning, det är en del av vardagen, och något som händer 

kontinuerligt, något som ingår i vår kultur (Fast, 2008). Allt detta, och mer, men när vi använder oss 

av begreppet Literacy menar vi läsning och skrivning, i förhållande till barns utveckling och varande. 
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Gemensam läsning  

Högläsning är viktig för att stimulera barns språkutveckling samt att skapa intresse för böcker och 

läsning. Som högläsare delar en med sig av mönster för både berättelsens innehåll, struktur och 

språkets uppbyggnad (Heimer, 2016). Vi har här valt att benämna högläsning som “gemensam 

läsning”, då interaktionen mellan läsare och lyssnare är en viktig del av läsningen (Kindle, 2011). Vid 

gemensam läsning med barn är både kvalitet och kvantitet viktigt, om vi ska se till barns 

språkutveckling (Robertson & Reese, 2017), och de böcker som finns tillgängliga för läsning med barn 

skiljer sig i hur de är uppbyggda. Faktaböcker, eller böcker utan någon direkt handling öppnar upp 

för dialog med barn (Hindman, Connor, Jewkes & Morrison, 2008), och barnen kan få höra nya 

bokstäver och ord, eller fakta i meningsfulla sammanhang. Böcker med handling, så kallade 

“narrativa” böcker kan vara svårare att skapa dialog runt under läsningen, då handlingen i boken gör 

att det krävs ett visst flyt i läsningen för att boken ska vara fängslande, och det är svårare att pausa för 

att diskutera. Chambers (2014) beskriver hur boksamtal kan vara gynnsamma efter en lässituation. 

Kindle (2011) tar upp fenomenet öppna och stängda frågor under en lässituation, och belyser att 

stängda frågor under en lässituation kan förmedla att det finns ett rätt, och därmed också fel, svar, 

medan öppna frågor kan uppmana till dialog. Barn kan då resonera och förutspå tillsammans med 

vuxna vad som kan tänkas hända i berättelsen, och får därmed tillfälle att föra dialog. Det viktiga är 

att barn hör nya ord de lär sig i meningsfulla sammanhang, vilket kan vara med vuxna vid läsning 

(Hindman et al., 2008). 

När barn och vuxna läser narrativa böcker tillsammans så badas barn i vad Robertson och Reese 

(2017) kallar för “story comprehension”, alltså förmågan att följa med i, och förstå en berättelse. 

Martucci (2016) skriver att det inte är helt självklart att förstå att den personen som läser en bok kan 

känna till detaljer i boken som karaktärerna inte känner till. Story comprehension går även att koppla 

till vår intersubjektivitet, det vill säga hur vi känner av och tolkar människor och deras känslor. Vi 

ingår i en social kultur där vi delar förståelsen av vissa begrepp och fenomen, och det är en del i vår 

utveckling att veta att, även om vi delar många tankar och känslor i de situationer vi delar med andra, 

är de inte unika för oss, andra människor kan känna eller tycka annorlunda kring en situation eller 

fenomen. Det går inte att samla ihop alla fördelar under en läsning, det är upp till pedagogen att 

fokusera på en aspekt under en gemensam läsning (Kindle, 2011), det narrativa eller det förklarande (t 

ex fakta- och alfabetsböcker). 

Att läsa bilder  

Vår första upplevelse av att kunna läsa själva inträffar när vi läser bilder. Vi kanske inte tänker på det 

som att läsa, men likheterna av att läsa bilder eller läsa text är många. Vi blir tidigt utsatta för bilder 

när vi är små, och dessa präglar vårt sätt att se på, och tycka om, bilder (Edwards, 2008).  

Begreppet läsning på svenska täcker inte vad engelskans ”literacy” står för. Literacy är så mycket mer 

än bara språk, läsning och skrivning. I literacy finns vår livsvärld, vår kultur och våra sociala 

interaktioner, därför kan det vara problematiskt att översätta ”Literacy”, då det nästan säkert saknas 

aspekter av meningen när literacy översätts. Det finns bilderböcker med både bilder och text, där 

bilderna säger mer om berättelsen än texten. Agneta Edwards (2008) beskriver hur förståelsen av en 

bok med bild och text bygger på att bild och text ska ligga nära varandra i handling. Edwards 

beskriver även hur de tillfällen där bilden berättar mer än texten, kan upplevas som mer dynamiska 
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och spännande. Meningsskapande sker inte bara med text, det kan ske med bild, ljud, eller andra 

intryck. 

Emergent literacy  

Att barn tidigt börjar skilja på bilder och symboler går att se som att de börjar utforska skriftspråket, 

själva handlingen att plocka upp en bok är att läsa. Barn som experimenterar i hur det går att hålla 

böcker, vad som är fram och bak, hur man vänder blad, lyckas att läsa (Chambers, 2014). Detta initiala 

läsande är vad Carina Fast (2008) beskriver som ”emergent literacy”, som vi har valt att översätta till 

”begynnande läsning”. Martina Norling (2015) beskriver emergent literacy, som den period i livet som 

leder till skriftspråklighet. 

Det har länge funnits en föreställning om att barn behöver vara tillräckligt mogna för att kunna börja 

lära sig att läsa och skriva, vid ungefär 6–7 års ålder. Lindö (2009) beskriver hur fler och fler 

literacyforskare anser att barns tidiga intresse för läsning och skrivande är en viktig del i barns 

språkutveckling. Barn intresserar sig för det skrivna ordet i till exempel reklamblad, logotyper, 

skyltar, siffer- och bokstavssymboler, och det intresset går att se på som en informell väg till att erövra 

skriftspråket (Lindö, 2009). 

När barn återskapar berättelser som de tagit del av vid högläsning eller sagoberättande, använder de 

nya ord och uttryck som de blivit medvetna om. Att de använder nya ord gör att de reflekterar över 

hur orden och uttrycken kan användas, och de kan även få nya innebörder i en egen skapad 

fantasiberättelse (Lindö, 2009). Barn lär sig tidigt att bilder i böcker kan vara representationer av 

föremål i den verkliga världen, och den inlärningen sker gradvis tillsammans med andra människor 

(Fast, 2008; Lindö, 2009). Tillsammans med vuxna skapar barn en föreställning om hur det går till när 

vi läser och skriver, och ur det vardagliga livet utvecklas barns läs- och skrivspråk (Fast, 2008). 

Skriftspråkliga miljöer påverkar barn till att bli läsande och skrivande individer. I ett tidigt stadie är 

läsning och skrivande som uttrycks genom låtsasläsande, eller ritande viktigt. Lindö (2009) benämner 

pre-skrivande och pre-läsning som, något som sker innan skriftspråket avkodats. 

De miljöer som barn befinner sig i, gör att de får idéer om hur läsning och skrivande går till, samt att 

de intresserar sig för skriftspråket, och skapar sig en uppfattning om hur, när och varför andra 

människor läser och skriver. Barn skapar sig en identitet som läsare och skrivare, och barns intresse 

och uppfattning om vad skriftspråket kan vara påverkar hur de upplever skriftspråk i skolan 

(Lindö,2009). Barn som har en uppfattning om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva, har det 

lättare att lära sig, då de kan se varför det är meningsfullt med läsande och skrivande. Barn som tidigt 

möter skriftspråk har det lättare i sin läs- och skrivutveckling (Lindö, 2009). 

Att vara läsare 

Miljön i bilderböcker utan text, till exempel pekböcker, är oftast avsedd att vara igenkännlig av små 

barn (Edwards, 2008). Det är inte så konstigt att böcker med bilder för små barn ofta handlar om 

liknande saker, då de ofta är utformade för att kunna relateras till av små barn. Bilderböcker utan text 

är ett första steg mot skriftspråket att kunna se bilder, och sedan kunna referera dem till egna 

erfarenheter, och vardag. Att läsa en pekbok, tillsammans med att se föräldrar eller syskon läsa andra 

böcker gör att barn sällar sig till den kulturella och sociala skara människor som kan skapa mening ur 

det vi läser (Fast, 2008). Bilderna i bilderböcker är inte bara lösryckta ur tomma intet, de och 
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handlingen kretsar oftast kring den kultur och sociala miljö som råder när boken skrevs, inte bara den 

fysiska och geografiska plats, utan också tidens anda (Edwards, 2008).  

Det är viktigt för förskolepersonal att känna till, och bejaka, barns tidigare erfarenheter av skriftspråk. 

Erfarenheterna kan vara från hemmet, där barn tar del av rådande populärkultur. Norling (2015) 

beskriver hur det finns en osäkerhet bland pedagoger, i hur de ska organisera läsaktiviteter och hur de 

ska stötta barns lärprocesser i skriftspråk. I förskolan ingår personal och barn i en social språkmiljö, 

den kan vara en tillåtande miljö, där barn uppmanas att samtala och diskutera, fantisera och 

låtsasläsa, allt för att utmana sitt språkbruk. Den sociala språkmiljön är beroende av personalens 

medvetenhet och inställning till förskolans läs- och skrivkultur, samt hur de samtalar med barnen. 

Böckernas progression  

Det går att se den tilltänkta utvecklingen, eller hur vi ser på barns skriftspråksutveckling, genom att 

följa hur böcker utvecklas för barn. Det börjar med pekböcker avsedda för de allra minsta, tåliga små 

böcker som tål att smakas på, ofta med avskavda hörn. Det finns en tydlig tanke med hur böckerna är 

utformade, de handlar ofta om något som de små barnen har behållning av. Sen kommer text till 

bilderna, det kan vara förklaringar av bilderna avsedda för läsaren att förmedla, eller lite senare en 

handling att följa genom boken. Här gäller det att de inre förutsättningarna finns att förstå konceptet 

med en osynlig berättare (Chambers, 2014). Senare i bokens utveckling kommer kapitelböcker med 

mindre bilder och mer text, tills det slutligen inte finns bilder, i till exempel romaner. Det behöver inte 

betyda att bilden har spelat ut sin roll, och att bilder i böcker bara är ett steg mot att läsa romaner.  

Norling (2015) problematiserar det faktum att pedagoger å ena sidan successivt utesluter bilder ur 

läsning, samtidigt som barn förväntas producera bilder i andra sammanhang, något som kan skicka 

dubbla budskap till barn om bilders betydelse. Barn kan skapa helt egna berättelser med hjälp av 

bilder i en bok. Antingen är sagan en berättelse baserad på vad en läsande vuxen berättat, eller så är 

det en av barn påhittad unik saga. Det är även en social konstruktion när barn tillsammans skapar en 

saga utifrån bilder (Edwards, 2008). 

Förskollärares initiativ till högläsning  

En väldigt låg frekvens av högläsning i förskolan rapporteras av förskollärarstudenter under deras 

VFU-perioder, men förskollärare i förskolorna uttrycker att de tar initiativ till läsning varje dag – de 

har en läsvila efter lunch inplanerad (Damber, 2015). Lee, Lee, Han och Schickedanz (2011) beskriver 

hur de koreanska förskollärarna har sagoboks högläsning för barnen två till tre gånger i veckan 

medan de amerikanska förskollärarna har det fem gånger i veckan. Skillnaden mellan att förskollärare 

i Sverige uttalar sig om att de har läsvila en gång per dag och att koreanska och amerikanska 

förskollärare har sagoboksläsning flera gånger i veckan är att i det här fallet så är läsvilan inte 

planerad som någon utvecklande aktivitet för barns läskunnighet. De koreanska förskollärarna har en 

tanke med valet av böcker, och använder sig mer frekvent av faktaböcker för att de anser att barnen 

kan relatera innehållet bättre till deras egna liv (Lee, Lee, Han & Schickedanz, 2011). Det 

förhållningssättet visar på att högläsningen är en planerad aktivitet som ska främja barns 

läskunnighetsutveckling. 

Förskollärarstudenter har sett att barnen ofta tar initiativ till läsning i deras lek vilket gör att det 

förekommer fler lässtunder vissa dagar, men de uttrycker också att förskollärarna beskriver att de inte 

har tid att läsa med barnen när barnen tar initiativ till läsning. Förskollärarna anser att det inte finns 
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tid eller personal till att göra planerade bokläsningar med fokus på barns läskunnighetsutveckling 

(Damber, 2015). Denna upptäckt ställer frågor om hur unga barn blir socialiserade till engagerade och 

nyfikna läsare från en tidig ålder och hur förskolor kan bidra till denna process. 

Läsvila 

När läsvila sker efter lunch finns det ofta andra val för barnen att välja, vilket gör att högläsning 

försvinner för många barn när de kan välja någon annan aktivitet. Det blir ofta samma barn som får 

dessa lässtunder i förskolan, vilket skapar stora klyftor i läskunnighet som behövs arbetas kring i 

förskolorna. Att tyda av Damber (2015) arbetas det inte kring att fånga alla barnen i högläsning därför 

att det inte läggs ner tillräckligt med engagemang från förskollärare i verksamheten utan det skylls 

mer på personaltäthet och tidsbrist. När läsvilan är slut början vanligtvis barnen att leka, men det är 

ett undantag om barnen leker något som de fått läst för sig. En förklaring till det kan vara bristen på 

dialoger med barnen under läsningen. Det framkom en antydan till att dialoger uppstod i 

lässtunderna men att dialogerna sällan var kopplade till sammanhanget eller barns liv och 

erfarenheter och dialogerna fokuserades oftast på ord-betydelse, något som inte är fel att fokusera på 

men det måste även fokuseras på en djupare förståelse för handlingen av boken (Damber, 2015). 

Martucci (2016) förklarar istället att konversationer nästan alltid var direkt kopplade till texten som 

lästes och både barnen och förskolläraren var lika delaktiga att föra konversationen vidare. Det visar 

att högläsning i det här sammanhanget inte är en aktivitet när barnen är passiva och tyst lyssnar när 

förskolläraren läser, som det mest ser ut i Dambers (2015) studie. 

Medvetna val av litteratur 

När valet av bok inför högläsning ska göras, är det ofta inte ett gemensamt aktivt val mellan 

förskollärare och barn, det är antingen förskollärare eller barn som väljer bok (Damber, 2015). Trots att 

det är förskolläraren som väljer bok så är valet oftast inte ett genomtänkt, det finns inget genomtänkt 

syfte till varför en bok väljs. Att det finns en begränsning på vad för texter som blir upplästa för barn 

kan ha en negativ inverkan på barns förmåga att förstå och närma sig text i senare år. Utan verktygen 

barn behöver för att förstå olika texter kan barn ha svårt att bemästra innehållet av texter. Det är 

möjligt att, genom att blanda genrer, skapa ett bekvämt sammanhang för yngre barn att börja använda 

högläsning som ett verktyg för att lära sig ny information (Pentimonti, Zucker & ice, 2011). 

Med hjälp av en enkätstudie ville Hasselbaum (2002) ta del av pedagogers tankar om vad som 

symboliserar en bra högläsningsbok. Pedagogerna uttryckte att boken ska ha ett gott språk, inte ha 

alltför långa kapitel, ska vara engagerande och sätta tankar i rörelse. Boken ska ge underlag för samtal 

utan att vara moraliserande, stimulera fantasin och ge barn inre bilder samt att barnen ska kunna 

identifiera sig med bokens karaktärer. Det behöver även finnas motivation hos barnen att läsa en bok 

(Kindle, 2011; Lee, 2017; Robertson & Reese, 2017), och lärare behöver motivera barnen att vara med 

och läsa. 

Ett exempel på när barnlitteratur faktiskt är medvetet vald och aktiviteter är kopplade till 

högläsningen är i temaarbeten. När högläsning används i ett temaarbete är det alltid förskolläraren 

som tagit initiativet att välja bok och sammankopplade aktiviteter. När högläsning används på ett 

tematiskt sätt så kopplas dialogaktiviteter till boken. Förskollärarstudenterna uttrycker att det var 

bara i tematiskt arbete som de upplevde aktiviteter kopplade till boken. Att läsa hur det går att göra 

medvetna val vid temaarbeten ställer sig lite emot att läsning ibland kan användas som att hålla 
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barngruppen lugn när det behövs “lugn och ro” på avdelning (Damberg, 2015). Dessutom nämner 

Pentimonti, Zucker och ice (2011) att ingen skillnad kan göras mellan förskollärare med längre 

erfarenhet och de med mindre erfarenheter när det kom till högläsning i förskolan, vilket kan kopplas 

till att alla pedagoger inom förskolan kan använda sig av högläsning på ett produktivt sätt. 

Boksamtal  

Läsning i förskolan kan vara så mycket mer än språkutvecklande. Läsning kan vara att vara en del i en 

gemenskap, en social kontrast till att sitta ensam och läsa. Adian Chambers (2014) beskriver hur vi 

lever i talets tid, digital teknologi gör att vi kan prata konstant, med människor vi känner, främlingar, 

människor som inte lyssnar. Internet gör att vi kan uttrycka oss i skrift, oavsett om någon läser det vi 

skrivit eller inte. Vi människor blir bedömda utifrån hur vi uttrycker oss, vår förmåga att uttrycka oss 

är en stor del i hur andra ser på oss. Chambers lägger stor vikt vid samtalet, i det här fallet i hur vi 

samtalar om böcker, och hur det är viktigt att vi uttrycker oss så att andra förstår vad det är vi menar. 

Med ett bredare vokabulär kan vi utveckla vårt språkbruk till att föra ett mer nyanserat samtal. Det 

finns ingen pedagogisk mirakellösning för att lära sig att samtala med andra (Chambers, 2014), man 

lär sig tillsammans med andra människor. Vilket bygger på kunskap som skapas mellan individer 

(Vygotskij, 1995). 

Uttrycket “Jag undrar” i början på en fråga är en ingång pedagoger kan ta för att öppna upp för 

samtal i, eller om, en bok (Chambers, 2014). Genom att inleda en fråga med “jag undrar”, och fylla på 

frågan med innehåll från en berättelse eller genuint intresse, kan ett samtal inledas. Det räcker dock 

inte att ta en slumpvis vald bok, läsa den och ställa en genomtänkt fråga. Yttre såväl som inre 

förutsättningar behöver byggas upp. De yttre förutsättningarna är i den miljö vi befinner oss, och det 

som påverkar hur vi upplever böcker kan vara deras utseende och böckernas placering. De inre 

förutsättningarna är viktigare än de yttre (Chambers, 2014), pedagoger kan påverka i vilken grad barn 

vill ta del av berättelser. Det är upp till pedagogerna att locka och inspirera barn till att delta i läsning. 

En anledning till att inte vilja ta del av böckernas värld, är att inte har hittat rätt än, så valet av bok kan 

vara av största vikt för att ett barn ska vilja ta del av någon form av läsande. 

Efferent och estetisk läsning 

Upplevelsen av en gemensam läsning är beroende på vem som läser boken, och från vilken av dessa 

strategier de utgår. Rosenblatt (2002) Skriver om begreppen efferent och estetisk läsning, att vi alltid 

tar del av världen i ett efferent-estetiskt spektrum. Dessa två begrepp står inte i motsatsförhållande till 

varandra, även om det kan tyckas så. Efferent läsning är den uppfattande läsningen, att få ut saklig 

kognitiv mening ur en text. Den estetiska läsningen utgår från våra känslor, de affekter vi upplever 

när vi läser en text. Begreppet känslor i det här fallet innehåller även våra egna tolkningar och vår 

kreativitet. En text kan därför förmedla olika saker beroende på vilket perspektiv som intas, eller vad 

som är syftet med läsningen. Rosenblatt beskrivs som kritisk till det vis pedagoger läser en text med 

utgångspunkt i ett perspektiv, och förväntar sig reaktioner utifrån en annan, till exempel att lyssna till 

poesi, och bli ombedd att analysera texten (Rosenblatt, 2002). 

Vår lärprocess bygger på vår förmåga att tänka rationellt över våra känslostyrda reaktioner, inte bara 

relaterat till hur vi läser en text, utan även hur vi beter oss i en social situation. Det rör sig inte bara om 

den personliga interaktionen mellan människor, utan även den samhälleliga aspekten där vår kultur 

ligger till grund för hur vi interagerar med andra människor. Det går att utröna kulturella fenomen i 

samtida litteratur i förskolan (Rosenblatt, 2002), men det existerar inte ett dualistiskt förhållande 



 

 

13 

mellan det estetiska och det samhällsrepresenterande i en text, båda aspekterna existerar samtidigt 

och är förenade i texten. 

Lärares “lässtil” varierar (Kindle, 2011), det finns pedagoger som ställer öppna frågor och bjuder in 

barn till dialog, och det finns pedagoger som läser en bok rakt igenom och fokuserar på att de 

tillsammans ska ha en trevlig stund. Det finns positiva aspekter i båda förhållningssätten, men det 

som är skrivet i ämnet tenderar att fokusera på språkutveckling, och då är dialog och interaktion 

under läsningen att föredra. Det är upp till pedagogerna att bestämma sig för vad de har för syfte med 

läsningen, varför läser de med barnen (Edwards, 2008). Skrivet språk skiljer sig från vardagligt 

talspråk genom att det innehåller bildligt språk, ovanliga verb och beskrivningar (Robertson & Reese, 

2017), och det är viktigt att känna när det är rätt tillfälle att stanna upp och diskutera i boken. Även 

barnens individuella förförståelse är viktig att känna till när lärare och barn pratar om boken, vissa 

barn kan ha kommit längre i sin språkförståelse, och kan diskutera på ett mer nyanserat sätt (Kindle, 

2011). 

Vikten av tidig läsning  

Det är svårt att hjälpa människor med läs- och skrivproblem, det är mycket lättare att förebygga att 

sådana problem uppstår menar Fox (2003). Det förebyggande arbetet påbörjas långt innan barnet 

börjar skolan, och Lee (2017) skriver att “låtsas” läsning är det första steget mot läs- och 

skrivutveckling. Hindman, et al. (2008) skriver också om barns skriv- och läsutveckling, och hur den 

börjar långt innan de börjar lära sig läsa, genom att de vid högläsningssituationer stöter på 

information om alfabetet, även om bokstäverna då är godtycklig tillskrivna de ljud som vi använder 

när vi pratar, och de utökar sitt ordförråd. För att orden barn lär sig ska fastna behöver de höra dem i 

meningsfulla sammanhang, till exempel vid gemensam läsning, eller vid lunch (Hindman et al., 2008). 

Så fort barnet får höra människor prata, sjunga och få sagor upplästa läggs grunden för 

läsinlärningen. Om barn tidigt i deras liv får böcker upplästa för sig utvecklas också deras talförmåga. 

Barn kan inte lära sig att prata om ingen pratar med dem (Fox, 2003). 

 

Vid högläsning erfar barnen skriftspråket i talad form, de får då höra språkets uttal och satsmelodi, 

såväl som komma i kontakt med strukturer i språket och meningsbyggnad. Detta kan vara av särskild 

vikt för de barn med annat modersmål än svenska, då de i den vardagliga verksamheten kanske inte 

få höra lika långa utlägg som vid en högläsning (Edwards, 2008). Under vardagen blir dialogen 

mellan vuxna och barn oftast baserad på förmaningar, frågor och svar, vid högläsning följer språket 

en obruten kedja, mening efter mening följer varandra (Fast, 2008). 

Medveten läsning 

När någon läser högt för barn och pratar om innehållet ”vässas” barnens hjärnor. Hos barnen 

utvecklas förmågan att koncentrera sig under en längre tid, hjälper dem att lösa problem med hjälp av 

logiskt tänkande och att uttrycka sig lättare och klarare. Berättelser förser barnen med kvicka uttryck, 

nya formuleringar och nyansrika ord (Fox, 2003). Kindle (2011) beskriver två olika strategier under 

läsning av en bok. Om läsaren fokuserar på texten och hur den är uppbyggd, nya ord, information i 

text, en slags “metaläsning”, hör det till efferent läsning. Om läsaren däremot fokuserar på 

handlingen, känslor hos karaktärer, är det estetisk läsning. Upplevelsen av en gemensam läsning är 

beroende på vem som läser boken, och från vilken av dessa strategier de utgår. 
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Gemensam läsning ska förberedas väl, och ska ses som en didaktisk situation, det går naturligtvis att 

argumentera mot det, och lyfta den gemensamma läsningens egetvärde, och hur det är en social, och 

integrerande situation i vardagen. Kindle (2011) skriver vidare att ostrukturerad gemensam läsning 

kan vara en trevlig stund, men att lärande aspekten går förlorad. I Kindles studie där tre förskollärare 

har läst en och samma bok för sin barngrupp, beskriver han att bristen i förberedelse innan själva 

läsningen, och det faktum att ingen av förskollärarna läst boken innan de läste den med barnen, 

resulterade i att en krabba i berättelsen identifierades som hummer. Kindle skriver vidare att det är 

svårt att skilja skaldjur åt skulle kunna resulterat i en diskussion om skaldjur och hav, men att ett 

didaktiskt tillfälle gick förlorat. 

Lässtimulerande material 

Före Bornholm är ett material som används i många svenska förskolor, det är ett material som 

förbereder vägen till läs- och skrivinlärning genom att systematiskt öka barnens språkliga 

medvetenhet via lek. Genom lustfyllda lekar, i ett socialt samspel med både vuxna och kamrater, kan 

barn göra spännande upptäckter samt få känna glädjen i att leka med språket. Om pedagogen är 

lyhörd för det enskilda barnet och stimulerar dess upptäckarlust samt skapande och kreativitet i sitt 

arbete, så kan pedagogen hjälpa barnet att rikta sin uppmärksamhet mot olika sidor av språket. I Före 

Bornholms materialet ges en planering för hur en språksamling ska se ut för att få med de olika viktiga 

delarna, såsom högläsning och samtal, återberättande, diktering, lekskrivning och lekläsning. I varje 

samling finns alltid upprop, högläsning, veckans ramsa, språklekar, sånglek och avslutning med och 

har olika innehåll för olika veckor. Det finns 15 stycken språksamlingar med i boken, de samlingarna 

ska täcka en termin. Materialet är riktat mot barn i 2.5 – 6 åldern (Sterner & Lundberg, 2010). 

Sammanfattning  

Vi kan, efter att ha tagit del av tidigare forskning, se vissa mönster i hur det går att se på läsning och 

litteratur i förskolan. Miljön i förskolan påverkar barnens möjligheter att utvecklas med hjälp av 

läsning och litteratur. Utbudet av böcker, är viktigt, både mängd och genrer. Mängden böcker på 

förskolan kan avgöra huruvida barn har möjlighet att själva använda sig av böcker, och står också i 

förhållande till vilken bredd i utbudet av genrer har. De olika genrer på böcker kan avgöra vad barnen 

får med sig av läsningen, och situationen samspelar med valet av bok. Pedagogernas roll är här 

otroligt viktig, då vi uppfattar det som att pedagogers medvetna strategier kan avgöra om en 

lässituation blir en lärsituation eller inte. Hur lässituationerna går till spelar lika stor roll som vilka 

böcker som läses, det är viktigt med dialog, och att barn får vara aktiva i läsningen. 
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Syfte 
 

Vårt syfte med studien är att ta del av sex förskollärares uppfattningar om barnlitteratur, läsning samt 

barns läsupplevelse i förskolan.  
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Metod  
I den här delen presenterar vi hur valet av forskningsmetod gått till och hur vi arbetat med studien 

från början till slut. Vi redogör för hur vi analyserat vårt datamaterial och sedan tar vi även upp vilka 

etiska ställningstagande vi beaktat. 

Ansats 

Vår metod för att försöka förmedla förskollärares uppfattningar om litteratur och läsning i förskolan, 

har främst kretsat kring intervjuer med pedagoger. I grunden är vår undersökning induktiv, i den 

mening att vi inte försöker bevisa en teori, eller samband mellan fenomen, vi är intresserade av vad 

pedagoger upplevt, deras uppfattningar om litteratur och läsning. Alvesson och Deetz (2000) 

beskriver hur vi aldrig kan förhålla oss helt fria från teorier. För att öka chansen att vi har uppfattat 

informanterna rätt, och att vi har liknande förståelse för informanternas utsagor, har vi under 

intervjuernas ställt uppföljande frågor. Vi har även under vår uppsatsprocess, tolkat och omtolkat 

allteftersom ny information tillkommit.  

För att öka tillförlitligheten i vår intervju har vi styrkt intervjuerna med en angränsande observation. 

Vi har valt att använda oss av metodtriangulering, i form av intervju och observation för att få en mer 

sammansatt och täckande bild av vårt studieobjekt (Løkken & Søbstad, 1995). Att vi valt att 

genomföra observationer är inte menat som en sekundär källa till empiri i vår studie, i den bemärkelse 

att vi inte vill luta oss mot hur pedagoger uppträder, för att jämföra vad de säger. Vi vill använda våra 

observationer för att få en mer allsidig syn på vårt studieobjekt (Stukát, 2011), genom att studera 

pedagoger som läser, få nya uppslag till vilka frågor vi ska ställa under intervjun, och för att kunna 

föra ett konstruktivt samtal om didaktiska frågor utifrån observationstillfället. 

Urval 

Vi valde att utföra intervjuer, och observationer på två olika orter, en ort i mitten av södra Sverige och 

en ort i mitten av norra Sverige. Att vi utförde i två orter med så långt geografiskt avstånd är på grund 

av våra boendeförhållanden. Vi använde oss av tvåstegsurval där vi började med att kontakta två 

förskolechefer som hade många förskolor under sitt ansvar vilka sedan fick kontakta förskollärare 

(Ahrne & Svensson, 2015). I samband med kontakten skickade vi missiv till förskolecheferna, och bad 

dem skicka dem vidare till pedagogerna. Intervjuerna är gjorda i två mindre orter i Sverige, tre i varje. 

Personerna som har intervjuats har givits fiktiva namn. Informanterna är: 

• Birgitta, har jobbat som förskollärare i 8 år.  

• Elisabeth, har jobbat som förskollärare i 2 år.  

• Marie, jobbat som vikarie i 3 år, förskollärare i 6 månader.  

• Kristina, har jobbat som förskollärare i 15 år.  

• Lena, har jobbat som förskollärare i 9 år.   

• Inger har jobbat som förskollärare/lärare i 30 år. Jobbade tidigare på en skola där barnen hade 

samma lärare från det att de var tre, till att de var 10, när de slutade tredje klass. Har på senare 

år jobbat i ren förskoleverksamhet. 

Vi utförde sex intervjuer med förskollärare. Intervjun med Marie genomfördes via mail på grund av 

att det inte gick att få till ett fysiskt möte. 
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Datainsamlingsmetod 

För att få reda på pedagogers uppfattningar om litteratur och läsning i förskolan, har vi utfört en serie 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna i fråga har varit av semistrukturerad natur, då vi vill upptäcka hur 

livsvärlden ser ut för de pedagoger vi intervjuar. Vår tolkning sker inte bara genom det talade ordet, 

utan även genom tonfall och ansiktsuttryck, därför valde vi att använda oss av ljudupptagning vid 

intervjuerna.   

Miljön där intervjun utspelade sig kunde i det här fallet hjälpa respondenterna att komma i kontakt 

med de känslor och åsikter vi var ute efter, och att det är lättare att samtala om sig själv i sin ”vanliga” 

miljö (Løkken & Søbstad, 1995). Vi har använt oss av ljudupptagning för att på ett mer gynnsamt sätt 

kunna koncentrera oss på respondenten under intervjun. Genom att använda ljudupptagning anser vi 

att intervjusituationen blev bättre eftersom vi kunde koncentrera oss på att ställa uppföljande frågor 

och ha ögonkontakt med respondenten vilket gjorde att vi även kunde se vad som uttrycktes icke-

verbalt (Løkken & Søbstad, 1995). Vi har utfört icke deltagande observationer, vid en 

högläsningssituation, för att få en uppfattning av hur det går till på respektive förskola, och för att få 

inspiration till frågor, eller teman vid vår intervju. 

Procedur 

Vi har valt att följa ett intervjuschema, eller intervjuguide (Løkken & Søbstad, 1995), där vi har haft 

stödfrågor nedskrivna för att kunna hålla våra samtal inom vårt intresseområde. Kvale och 

Brinkmann (2014) belyser behovet av att som intervjuare vara väl inläst på ämnet som intervjun ska 

handla om, för att kunna göra en rättvis tolkning av informantens utsagor. Vi har använt oss av 

medveten naivitet (Kvale & Brinkmann, 2014), det vill säga att vi ställde följdfrågor för att komma 

närmare eventuella teman, snarare än att själva komma med färdiga kategoriseringar. Intervjuerna 

varade i cirka 30–60 minuter.  

Vi har i början av intervjuerna berättat kort om vårt forskningsobjekt, och vad vi har tänkt oss att 

intervjun ska handla om. Vi upplever att våra observationer var ett bra sätt att starta intervjun, då vi 

har en gemensam referenspunkt att förhålla oss till (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi kunde börja med 

att be dem berätta om högläsningen som skedde tidigare för att få dem att komma igång och känna 

sig bekväma med situationen. 

Analysmetod 

Efter avslutade intervjuer har vi transkriberat dem. Vi valde att lägga mycket tid på att läsa igenom 

vårt material, först utan att påverka den med vår förförståelse, i den mån det är möjligt, sedan började 

vi med tematisering (Fejes & Thornberg, 2009). Analysen har skett löpande, och allteftersom nya 

aspekter tillkommit har helheten ändrats. Vi har pendlat mellan att fokusera på delarna, och helheten. 

Vi har varit speciellt intresserade av spannet på de svar vi fått och hur de olika variationerna står sig 

mot varandra. Tillförlitligheten i vår analys ligger i vår dokumentation av intervjuerna, även om 

intervjuerna kan sägas vara situationsbundna, och det som informanterna förmedlat är vad de kände 

där och då, kan vi med vår ljudupptagning förmedla vad de uttryckte i den stunden (Ahrne & 

Svensson, 2015). Vår analys har varit induktiv, och vi har tematiserat informanternas utsagor efter 

innehåll, för att kunna strukturera vår data på ett effektivt vis (Fejes & Thornberg, 2009). Vi är 

medvetna om att tematisering kan göra att djupare aspekter av utsagor går förlorade (Kvale & 
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Brinkmann, 2014), men tycker ändå att med hjälp av våra tolkningar är det ett rimligt verktyg att 

använda oss av. 

Metoddiskussion 

För att besvara vårt syfte, att ta del av sex förskollärares uppfattningar om barnlitteratur, läsning samt 

barns läsupplevelse i förskolan, valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer samt en mindre 

observation. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer framför strukturerade 

intervjuer är främst för att vi upplever att vi hade gått miste om mycket av informanternas 

uppfattningar om vi hade använt oss av strukturerade intervjuer. Om vi använt oss av helt 

ostrukturerade intervjuer hade det varit svårt att hålla samtalet till vårt ämne, vilket hade gjort det 

svårt att relatera intervjun till vårt syfte. Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur skillnader mellan 

ett vänskapligt samtal och en intervju består i att kunskap ska skapas om någonting intervjuaren inte 

känner till, samt hur intervjumetoden med fördel kan kompletteras med ytterligare metoder. 

 

I och med att vi stärkt våra intervjuer med angränsande observationer, skapade vi en relation med 

våra informanter, men framförallt skapar vi en gemensam referenspunkt, vilket gör att vi lättare kan 

relatera till vad informanterna pratar om. När vi har en gemensam situation att förhålla oss till, 

kommer våran tolkning av informanterna förhoppningsvis komma närmare deras uppfattning av vad 

vi pratar om. Observationen kan även medföra att våra följdfrågor under intervjun blir relevanta i 

förhållande till de individuella informanterna. Att tolkningen av informanternas svar blir så rättvis 

som möjligt, hjälper oss att hålla oss till vårt syfte med studien. 

 

Vi använde oss av tvåstegsurval där vi började med att kontakta två förskolechefer som i sin tur fick 

kontakta förskollärare (Ahrne & Svensson, 2015). Att använda sig av tvåstegsurval kan medföra ett 

bortfall då vi tappar möjligheten att slumpmässigt välja informanter när vi lämnar över ansvaret till 

förskolecheferna, men det var viktigt för oss att vara öppna gentemot förskolecheferna på de 

verksamheter vi besökte. Vi uppfattar det som mer etiskt korrekt att kontakta förskolechefen innan vi 

kontaktar förskollärarna. 

 

Anledningen till att en av intervjuerna genomfördes via mail var att förskolläraren inte kunde hitta tid 

till ett fysiskt möte. Vi hade självklart sett att vi hade kunnat intervjua alla informanter på plats, då vi 

med följdfrågor kan få informanterna att tänka efter och formulera sig mer utförligt. Å andra sidan 

fick vi utförliga svar via mail, och informanten hade möjlighet att i lugn och ro tänka efter och 

formulera sina svar. Vi upplever att det hade varit svårt att besvara vårt syfte med endast 

mailintervjuer, då vi hade gått miste om de olika kontraster vi fått med oss från intervjuerna. 

När vi analyserade vår data valde vi att använda oss av tematisering av innehållet. Vi hade kunnat 

använda oss av kodning och kategorisering, för att få en striktare struktur i vårt material, men vi 

upplever det som att våra informanters personliga röster hade gått förlorade om vi gjort det. Vår 

studies natur gör det också svårt att göra exklusiva enheter av vårt material, då många uttryck görs 

gällande i flera av våra teman. 
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Etik 
 

Vi har i vår forskning valt att följa vetenskapsrådets etiska rekommendationer (Vetenskapsrådet, 

2017). Vi har skickat ut ett missiv där vi förklarar våra intentioner, och vi har förlitat oss på att 

förskolecheferna vidarebefordrat informationen från sagda missiv till de berörda förskollärarna. Vi 

har även muntligt informerat informanterna på plats att intervjun är frivillig, vad den handlar om och 

att det går att avbryta intervjun när som helst, och hur vi kommer använda oss av deras svar, det vill 

säga till den här studien. Då vi kommer utföra observationer i förskolan har vi bett om att få informera 

vårdnadshavare till de barn som befinner sig på de berörda avdelningarna om vilka vi är och vad vi 

ska göra. Vi har inte ställt något krav på informerat samtycke från föräldrar, då vi inte filmar, eller gör 

observationer för att studera barnen i förskolan, utan snarare pedagoger i en viss situation. Vi har haft 

en öppen dialog med förskollärarna om syftet med våra observationer, och hur föräldrarna ska 

informeras. I och med att vårdnadshavarna informeras om vår kommande närvaro från pedagogerna, 

finns det möjlighet för vårdnadshavarna att komma i kontakt med oss via pedagogerna med 

eventuella frågor. 

När det kommer till pedagogernas konfidentialitet är vi medvetna om att vi inte kan garantera 

fullständig anonymitet, då kollegor och andra på förskolan kan uppfatta vilka som har ställt upp på 

intervjuer, men vi kommer i vår rapportering av intervjuerna i vår uppsats att avidentifiera 

informanterna, och ge dem fiktiva namn. Vi uppfattar det själva inte som att vi studerar ett vidare 

kontroversiellt ämne, men vi kan inte veta hur det påverkar informanten på ett personligt plan, 

aspekter som stress eller ändrad självuppfattning är något som kan komma ur att ställa upp i en 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi söker transparens i vår forskning, det vi visar upp och publicerar är det som vi har tolkat från de 

utsagor vi fått, och det är vår mening att vår rapportering ska vara lojal mot de utsagor vi tagit del av. 

Viss tolkning har skett under intervjuerna, vid till exempel följdfrågor och kommentarer som ”Har jag 

förstått det rätt att…”, och vi har även tolkat informanternas utsagor vid tematiseringen av 

intervjuerna vid analys skedet. Informanterna hade inflytande i den fortgående tolkningen under 

intervjuerna, men vid analysen var det inte längre möjligt för oss att låta alla informanter vara med 

vid tolkningen av datan. 
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Resultat  
Vi kommer i den här delen att presentera vårt resultat. Vi har valt att presentera resultatet med hjälp 

av olika rubriker som växte fram i kategoriseringen av datan, rubrikerna representerar vår tolkning av 

förskollärarnas uppfattningar av litteratur och läsning i förskolan.  

• Utbud av litteratur  

- Val av litteratur 

- Tillgänglighet för barnen 

- Olika sorters litteratur 

 

• Syfte med läsning 

- Språkutveckling 

- Läsupplevelsen 

- Lärande 

• Planerad/spontan läsning 

- Före Bornholm 

- När och var sker läsning 

- Pedagogens och barnets roll 

- Lekläsande 

Utbud av litteratur  

Val av litteratur  

Alla informanter ansåg att det är mycket som väger in när de väljer litteratur till verksamheten, men 

att det främst är efter barnens mognad, ålder och intresse. Elisabeth jobbar på en genusförskola och 

beskriver att de lånar böcker först och främst från genushyllan på det lokala biblioteket. Det är något 

som skiljer sig från de andra förskolorna som inte har någon uttalad inriktning på samma sätt. 

Kristina tar också hon upp att de väljer genusneutrala böcker till verksamheten. Annars var 

informanterna överens angående att förskolan ska erbjuda ett brett sortiment med böcker, i olika 

genrer och olika slags böcker – bilderböcker, hårda pekböcker och åldersanpassade böcker. 

Majoriteten av informanterna uttrycker att de väljer litteratur mycket efter det tema/projekt som de 

arbetar med, till exempel värdegrund och experiment. 

Något som vi kan se skiljer sig lite mellan de olika förskolorna är hur delaktiga barnen är vid valet av 

litteratur, några informanter uttrycker att barnen är med till bokbuss, skolbibliotek och det lokala 

biblioteket medan andra informanter uttrycker att ”när jag väljer litteratur”. Nu är det svårt för oss att 

riktigt veta om det är så informanten uttrycker sig under intervjun och att det ser annorlunda ut i 

verkligheten, men att läsa av att de uttryckt sig olika så kan vi se att vissa barn faller bort lite i att få bli 

delaktig i valet av litteratur till förskolan. Något som informanterna tog upp som är liknande i de båda 

orterna är att de har nyanlända barn vilket innebär att det kan behöva finnas annan litteratur som 

passar de barnen mer och böcker som är igenkännande för barn som har eller går igenom något 

speciellt, som skilsmässa, sjukdom eller dödsfall inom familjen. Det är viktigt att det finns mycket 

litteratur på förskolorna, uttrycker informanterna så att alla barnen hittar något som faller dem i 

smaken. Böcker fyller många funktioner, på olika vis för olika barn. Citat nedan anser vi beskriver hur 

viktigt Inger tänker att det är med mycket och tillgänglig litteratur för barnen.  



 

 

21 

Man önskar att alla barn ska få komma in i fantasins värld och känna hur 

fantastiskt det är, att glömma bort verkligheten, man vill inte att det ska ta slut 

samtidigt som man vill höra slutet. (Inger) 

Här beskriver Inger hur det är att slukas av en bok, att glömma bort omgivningen och låta fantasin 

flöda. Fantasi är viktigt för barns kreativitet, och erfarenheten av att helt engagera sig i en bok kan 

vara en viktig del i hur barn uppfattar böcker. Barns intresse för böcker och läsning står i direkt 

förhållande till deras läs- och skrivspråklighet.  

När informanterna har berättat vilken tillgång de har till litteratur så har vi sett att det finns skillnader 

för var förskolan är belägen. Förskolorna belägna i södra Sverige har i större utsträckning tillgång till 

ett skolbibliotek i nära anknytning till förskolan. Medan förskolorna i den orten belägen i norra 

Sverige har tillgång till bokbuss och de lokala biblioteken. Något som vi observerat på de båda orterna 

är att de ser ett begränsat utbud med både skolbibliotek och bokbuss. Det är däremot inget liknande 

som framkommit om de lokala biblioteken. Några informanter berättade hur de brukar ta en 

promenad till de lokala biblioteken och göra det till en utflykt med barnen, Birgitta uttryckte dock att 

några barn drar sig för att följa med till det lokala biblioteket för att promenaden blir för lång. 

Bokbussen kommer till förskolorna i norra Sverige en gång i månaden och då brukar en vuxen ta med 

sig två barn för att välja böcker, då får dem barnen delaktiga vid valet av litteratur. Det byts ut väldigt 

mycket litteratur åt gången på bokbussen uttrycker Birgitta. 

Och vi lånar ju inte två böcker, vi kanske lånar 28 böcker vi när vi lånar. 

(Birgitta) 

Något gemensamt för de olika förskolorna är att de har litteratur som går runt på de olika 

avdelningarna på förskolan, litteratur som är inköpt åt förskolan. En förskola belägen i södra Sverige 

berättar att de har börjat handla böcker på loppis, då de anser att barnen ska få leka med böckerna och 

att de upplevt att böckerna ofta går sönder. En av anledningarna till att de köper billiga böcker, är att 

de inte vill lämna tillbaka trasiga böcker på biblioteket varje gång. På loppis har de fått tag på böcker 

för två kronor, vilket de inte ser som någon större förlust om boken går sönder. Informanter, både från 

södra och norra Sverige, beskriver att de har ett litet bibliotek tillgängligt för föräldrarna att låna 

litteratur ifrån, med böcker på olika språk för att göra det tillgängligt för alla familjer att kunna låna 

hem litteratur. 

Tillgänglighet för barnen 

Vi fick, både verbalt och visuellt, känslan av att böcker finns tillgängliga för barnen på deras nivå i 

verksamheten. Barnen kan själva nå böcker för att gå och läsa, bläddra i eller fråga en pedagog om 

högläsning. 

Det (litteratur) ska finnas tillgängligt för barnen så tänker vi, att det alltid ska 

finnas tillgängligt böcker för alla. Och i olika kategorier. (Birgitta) 

Inger visade hur de hade skapat ett minibibliotek i ett rum på förskolan och förklarade att alla böcker 

skulle förvaras i det rummet, inte bäras omkring på. Vi upplevde att de flesta förskolorna hade ett 

bokrum, men att alla inte hade samma förhållningssätt till att böckerna måste vara i det rummet. Det 

skiljde sig ganska mycket kring huruvida alla böcker ska vara tillgängliga för barnen eller inte. Några 

informanter hade upplevelsen av att många böcker gick sönder och att de därför behövde förvara 

några böcker högre upp för att de skulle få vara hela. De var noga med att påpeka att då finns det 
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annan litteratur tillgänglig för barnen att ta och använda själva, som inte var lika ömtåliga eller 

spelade någon roll om de gick sönder. Andra informanter lät all litteratur vara i barnens höjd och lät 

barnen få leka med all litteratur. Inger beskrev att det är en ständig diskussion i verksamheten kring 

hur tillgänglig litteraturen ska vara för barnen. Lika för alla informanter var att de beskrev vikten av 

att ha mycket litteratur tillgängligt för barnen.  

Olika sorters litteratur  

Vi har kommit i kontakt med många olika sorters litteratur när vi gjort våra intervjuer. Det finns ett 

brett spektrum av olika sorters litteratur, och syn på vad som är litteratur i de förskolor som vi besökt. 

Fysiska böcker med pappersblad är den vanligaste förekommande litteraturen. Våra informanter har 

beskrivit hur det finns olika sorters böcker. 

…Skönlitterära böcker, faktaböcker, sagoböcker, bilderböcker, pekböcker mm. 

[...] olika sort texter som finns, serietidningar, sagor, värdegrund, faktaböcker 

mm. (Marie) 

Det är i de flesta fall böcker som används vid högläsning, eller barnens egna läsning. Skönlitterära 

böcker, med eller utan bilder, faktaböcker, pekböcker är de böcker som nämns mest i våra intervjuer. 

En del informanter nämner innehåll i böcker, i förhållande till hur det går att använda böcker som 

verktyg. Böcker som handlar om till exempel mångfald, genus eller böcker där barnen kan känna igen 

sig i det som sker i boken. De pedagoger som nämner Före Bornholmsmodellen verkar skilja de 

böcker de läser när de fokuserar på språkutveckling genom Före Bornholmsmodellen, från andra 

böcker. Några informanter nämner flanosaga som en del i att läsa, och Kristina beskriver hur hon 

tycker att det är viktigt med sagoberättande utan bilder, där barnen själva tillåts fantisera, och någon 

nämner en gammal skolplansch med svampar på. Bilder är en aspekt av litteratur som våra 

informanter verkar tycka är en viktig del i förskoleverksamheten, och flera informanter beskriver hur 

bilder kan fånga barnens intresse. Att böcker går sönder är en vanligt förekommande kommentar, 

böcker förvaras utom räckhåll för att inte gå sönder. En förskola som vi besökt hade löst det genom att 

dela upp litteraturen. Biblioteksböcker och originalbilder förvarades oåtkomligt, medan kopior på 

bilder sattes upp på barnens nivå så att de kunde plocka med dem, och loppis böcker köptes in för att 

barnen skulle kunna bära, bita, leka med dem. Att böcker är ömtåliga verkar vara ett dilemma, då 

flera av våra informanter beskriver hur det är viktigt att barnen ska ha tillgång till böcker som de kan 

använda sig av själva. 

Vi försöker att tänka på både vad som passar med barnen i den här åldern, men 

också naturligtvis att de ska kunna tuggas på, att de ska kunna slitas lite i, vi 

märker att det är många som går sönder. (Inger) 

Andra saker som går att läsa som nämns är lappar med barnens namn, berättade sagor, almanacka, 

och de berättelser barnen berättar för varandra och för vuxna. En informant beskriver hur barnen gjort 

en egen bok, som har fått ta plats i deras bokhylla. Just boken ”Petter och hans fyra getter” verkar vara 

en vanligt förekommande bok. Boken nämns i olika sammanhang, som klassiker, som en bok med 

rim, som flanosaga, som en del i Före Bornholmsläsning. 
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Syfte med läsning  

Språkutveckling  

Alla våra informanter nämner språkutveckling på ett eller annat sätt. Det verkar inte finnas något 

gemensamt synsätt bland våra informanter hur litteratur och läsning påverkar språkutvecklingen, 

förutom att den påverkas positivt. 

Det är både språkutvecklande, alltså även om man njuter så är det ju 

språkutvecklande och ordförrådsberikande. Men det blir någonting mer också. 

(Birgitta) 

Det går att se på språkutveckling ur flera perspektiv. Birgitta uttrycker här vad flera av våra 

informanter har antytt, att det är svårt att beskriva exakt vilka positiva aspekter läsning har. Vissa av 

våra informanter nämner barn med annat modersmål när de pratar om språkutveckling, och hur det 

kan vara gynnsamt för de barnen att lyssna på när någon läser för att höra melodin i språket, och för 

att höra språket talas i längre stycken åt gången. 

Många av våra informanter nämner ord som något viktigt i språkutvecklingen. Det kan röra sig om 

nya ord, svåra ord, ovanliga ord, ordförråd och konstiga ord. Birgitta uttrycker det som att det finns 

ord som de kanske inte skulle välja att använda sig av i förskolan, som dyker upp vid läsning. 

Ju fler gånger du erbjuder saker som till exempel en högläsning, alla barnen 

snappar ju upp olika varje dag. Den ena dagen kanske det fastnar som i den här 

sagan om musikerna från Bremen, då handlar det om jätteobehagliga saker men 

de har ju fortfarande lärt sig någonting av det, dom har ju fått med sig nya ord. 

Drunkna, slakta, det är inte barn vana vid. Det är inte ord vi vanligtvis använder, 

ingen kommer glömma dom här orden för vi har ju haft samtal om dom sen. Sen 

om det är positivt eller negativt, det är ju en annan sak men de har ändå fått ut 

någonting av det. Och ser man det så att allt som man får är en vinning då är det 

väl undervisning hela tiden. (Birgitta) 

Birgitta beskriver här hur det kan vara bra att lära sig nya ord, även om de är obehagliga ord. Vi har 

tolkat henne som att ord kan laddas både positivt och negativt, men att det är viktigt att prata om 

orden. Birgitta kommer även in på begreppet undervisning, och hur det är viktigt att få ut någonting 

från situationen, i det här fallet nya ord, och samtal om ord. 

Lena nämner hur svåra ord kan vara både frustrerande och utvecklande. Hon tar upp en situation där 

hon valde en bok utan att ha läst igenom den innan, och det visar sig att under läsningen finns det 

svåra ord i boken som hon är osäker på hur hon ska förklara för barnen. I en annan situation beskriver 

hon hur svåra ord kan vara positiva i den bemärkelsen att de öppnar upp för diskussion. 

ja det är jättenyttig, Petter och hans fyra getter tycker de ju om, uttryck som 

”råkade i sken” och ”god aptit”, där är det lite svåra ord så att då får vi diskutera 

kring dem, nu vet de ju att när jag säger” vad var det där med aptit nu igen”, då 

svarar de att det är när man äter mycket, och att man tycker om maten. Det sätter 

sig hos dem de lite svårare orden, det behöver de ju också. (Lena) 
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Lena beskriver här ord som inte förekommer så ofta i vardagen, och uttryck som var vanligare förr. 

Att belysa äldre uttryck och ord skulle kunna vara ett sätt att förmedla kulturarv på. 

Flera av informanterna nämner ålder som något att ta hänsyn till när bok ska väljas. Det verkar vara 

konsensus att pekböcker är för de allra yngsta, och att kapitelböcker med mycket text är för de äldre. 

Elisabeth nämner mognad till fördel mot ålder, och vi har tolkat att hon beskriver hur ålder är 

underordnat kognitiv utveckling. 

Vi har någon treåring nu som fick hoppa ner till den yngre gruppen för det 

funkade inte. Hon lär sig ju mer på den yngre gruppen, när hon inte hinner med 

på den äldre. Så man behöver inte följa åldern det är bättre att följa barnens, var 

de befinner sig (i utvecklingen) utifrån. (Elisabeth) 

Även om inte alla våra informanter ordagrant nämner att det är viktigt att ha en dialog med barnen, 

uttrycker de alla på olika sätt att det är viktigt att prata med barnen för att de ska kunna utveckla sitt 

språk. Vissa nämner att det är viktigt att prata vid lässituationer, medan andra nämner behovet av 

dialog mer generellt i vardagen. Kristina berättar hur det kan gå till när de läser och orden rimmar. 

…och därför när det kommer sådana ord tycker jag personligen att det är viktigt 

för sammanhanget att stanna upp, att de inte bara kan rabbla, att man berättar 

och förklarar, så de kommer ihåg vad ordet betyder, en del kommer ju ihåg vad 

det är för något och en del spelar det ingen roll för. (Kristina) 

Våra informanter nämner i olika grad att det i förskolan läggs grunden till att behärska skriftspråk, 

och att knäcka den så kallade läskoden. Det kan vara att barnen intresserar sig för bokstäver, många 

barn i förskolan känner igen begynnelsebokstaven i deras namn, och tycker att det är spännande att 

utforska bokstäver. Det kan vara fascination av text eller bilder, flera av våra informanter beskriver 

hur barn läser med hjälp av bilder. 

en del undrar ju vad det står, de känner igen sina första bokstäver i sitt namn. 

[...] vi har ju alfabetspussel också, då kan de komma och säga det här är min 

bokstav, och kompisen bokstav också, de kanske inte vet vad bokstaven heter 

men de känner igen att det är ”börjar bokstaven” det är ju början på så mycket, 

så vi har ju en fördel i förskolan att rusta barnen, det är deras första träff med 

världen eller ja, fortsatta verklighet. (Kristina) 

Våra informanter verkar dela uppfattningen att grunden till läs- och skrivspråk läggs i förskolan, Lena 

och Inger beskriver det som: 

ja lägga grunden till blivande läs och skrivinlärning. (Lena) 

all forskning om hur mycket man läst, och hur mycket ord man kan, hur man 

kan hänga med i skolan, det börjar här, det börjar verkligen i ett års åldern eller 

tidigare. (Inger) 

Läsupplevelsen 

I vårt data material går det att läsa mellan raderna i våra informanters utsagor, att det finns någonting 

positivt i läsning i förskolan, som inte har med språkutveckling eller didaktik att göra. Det kan vara 

gemensam högläsning, eller barn som läser på egen hand, genom att tolka bilder, eller att hitta på en 

egen saga. Det är svårt att sätta fingret på det här abstrakta positiva som kommer ur läsning. Det kan 
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röra sig om att upptäcka demokrati, empati, eller att helt enkelt njuta av en saga. Många av våra 

informanter nämner ordet lugn, som i att använda sig av högläsning för att sänka intensiteten i en 

barngrupp. I det här fallet menar vi att lugn inte ska antyda passivitet, då våra informanter även 

använt sig av ordet lustfyllt. Vi tolkar det som att lugnet kommer av att barnen koncentrerar sig på 

läsupplevelsen. Det faktum att läsning används för att skapa lugn verkar vara ett utbrett faktum, då 

alla av våra informanter nämner det, på något sätt. 

Behovet av att kunna lyssna beskrivs också i många informanters utsagor. Det rör sig både om att 

lyssna på den som läser, såväl som på andra barn som diskuterar boken eller berättelsen. 

Och sen det här att träna att sitta och lyssna, koppla bort allt annat det är ju 

också en stor del. Som kanske inte tänkts på så mycket när man tänker mer på 

språk, eller om det är någon speciell bok, att dom ska få tänka till. (Elisabeth) 

Här nämns vikten av att lyssna, men även det faktum att böcker väcker tankeverksamhet. Flera av 

våra informanter nämner också vikten av fantasi, och hur lässituationer gynnar en kreativ fantasi. 

Men högläsningen har stor betydelse hos oss, det är någonting som vi lägger stor 

fokus på. Inte bara att läsa boken utan sedan också utveckla barnens tänk och 

förståelse ännu längre, beroende på vad barnen intresserar sig av i boken. 

(Marie) 

Marie uttrycker här barnens intresse som något viktigt, och att det som pedagog är viktigt att 

uppmärksamma vad det är som barnen intresserar sig för. Marie beskriver hur barnens tänk och 

förståelse är viktigt, och det går att tolka de begreppen på flera sätt. Barns förståelse kan vara 

förförståelse eller erfarenheter, något som är viktigt för att kunna ta till sig ny kunskap. Barnens tänk 

kan vara deras inställning, eller uppfattning om livet i förskolan. 

Lärande  

En tredje aspekt av syftet med högläsning i förhållande till vad barnen får ut av läsning, är lärande. 

Våra informanter beskriver hur det går att lära sig fakta från böcker, de diskuterar med barnen vad de 

lär sig från böcker. Till skillnad från de språkutvecklande som sker när barn läser/lyssnar, är detta 

lärande ett mer påtagligt direkt lärande. Om en bok handlar om till exempel solen, så är det kunskap 

om solen som barnen tar med sig från det. Här kan det även vara så att pedagogerna väljer böcker 

utifrån handlingen/faktan i dem. 

Många av våra informanter beskriver hur böcker kan vara användbara när de jobbar med specifika 

teman, eller projekt. Här beskriver våra pedagoger hur böckerna används i tematiskt arbete, då kan 

det röra sig om att hämta fakta ur böcker. Det kan även röra sig om hur man ska behandla andra 

människor, andra människors känslor. 

Och sen brukar vi tänka så att det passar till tema, nu har vi kompistema – 

värdegrundsarbete, och då kan det vara bra med böcker som är till det. 

(Elisabeth) 

Vi använder böcker till boksamtal, spontana lässtunder där barnen själva väljer 

vilken bok de vill höra. Vi utgår också ifrån vilket tema vi har på avdelningen. 

Nu har vi till exempel tema skogen då lånar vi faktaböcker och vanliga böcker 

som har fokus på skogen. Vi använder också böckerna till att fokusera på 
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värdegrund där vi har många diskussioner tillsammans med barnen om hur 

man ska vara mot varandra. För att visa barnen på de olika sort texter som finns, 

serietidningar, sagor, värdegrund, faktaböcker mm. (Marie) 

Här beskriver våra informanter hur det går att ta hjälp av böcker för att förmedla även någonting 

abstrakt, till exempel värdegrund. Marie belyser även behovet av att ha en diskussion om ämnet som 

bearbetas. 

Planerad/spontan läsning  

Före Bornholm 

När vi intervjuat informanterna har vi sett stora skillnader när det kommer till Före Bornholm. Det är 

bara Kristina i södra Sverige som tagit upp det och då ytterst lite medan Birgitta och Elisabeth från 

norra Sverige tog upp det och pratade mer ingående om Före Bornholmsmaterialet. Birgitta och 

Elisabeth beskrev att de har Före Bornholmssamlingar en gång om dagen, tre dagar i veckan. Vi 

ställde ingen fråga om de använde Före Bornholm utan det kom upp i frågor kring hur de arbetar med 

litteratur i verksamheten. Birgitta och Elisabeth uttrycker att det är mycket litteratur, sagor, rim och 

ramsor. De uttrycker även att de känner att det kan kännas lite påtvingat att använda sig av Före 

Bornholmsmaterialet, då det ska följas upp ifrån och ner. Då de är ålagda av kommunen att arbeta 

med Före Bornholm känner de också att de kopplar det mycket till språkutveckling, men att de även 

kan se andra fördelar med det. 

Något som Birgitta och Elisabeth ser som lite negativt med Före Bornholm är att det finns mycket 

gamla och inte så bra böcker och ramsor som de brukar byta ut. Ett exempel är en ramsa där de säger 

”slå kärringa på käfta”. Det är inget de vill lära barnen i en ramsa även om det går att diskutera kring. 

De nämner också att det finns väldigt mycket bra böcker och sagor i Före Bornholm också, allt är inte 

gammalt. De uttrycker också vikten av att se efter vad barnen är intresserade av, vad som passar i de 

olika barngrupperna för tillfället. 

Det beror alltid på hur mycket förberedd du är själv också tycker jag. Det är 

skönare att veta vad man ska göra, så att man kan ta bort lite saker och lägga till. 

(Elisabeth) 

Elisabeth beskriver hur hon föredrar att vara förberedd inför Före Bornholmssamlingarna istället för 

att möta sagor eller ramsor som innehåller “fula” ord med barnen. 

När och var sker läsning  

Vi har sett ett samband när det gäller planerad läsning i de olika förskolorna. Den planerade läsning 

sker först och främst vid samling, då det kan vara Före Bornholm eller liknande, eller i en 

högläsningsstund efter maten. Dessa högläsningsstunder efter maten beskrivs som en läsning i lugn 

och ro, där barnen ska komma ner i varv och smälta maten. Det skiljer sig mellan förskolorna om 

högläsningsstunden efter lunch är valbar eller inte. Lena beskriver i citatet nedan hur hon tänker kring 

högläsning efter maten. 

Högläsning som vi har efter maten handlar det lite om att få variationen av 

dygnsrytmen på dagen, efter maten behöver vi komma ner lite i varv en stund, 

smälta maten, komma ned i vila, eftersom dagen den är ganska intensiv. (Lena) 
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Informanterna uttrycker också att det sker mycket oplanerad och spontan läsning med barnen, efter 

barnens efterfrågan. Barnen kan också gå iväg och läsa själva, det är också läsning. Alla informanter är 

överens om att det sker någon form av läsning varje dag. Däremot skiljer det sig mellan förskolorna 

huruvida läsningen är planerad eller inte. Lena beskriver hur de brukar stärka läsningen med olika 

ritualer, så som att tända ljus, ha en sagoduk eller använda en sagostav. Att ha sådana ritualer, anser 

Lena, skapar enkla vägar för barnen att komma in i sagans värld och det blir en mysig stämning i 

gruppen. De olika förskolorna hade alla bokrum som var möblerade med en soffa och olika saker för 

att skapa en mysig stämning vid läsning. Informanterna beskriver hur barnen ser ut att njuta av att få 

lyssna på högläsning. Barnen kan sitta och lyssna, titta på bilder och koppla bort allt annat för en 

stund. Elisabeth och Inger berättar att de ibland på sommaren kan ta ut böcker för att läsa utomhus, 

för att skapa ett mysigt sätt att få barnen i skugga på en varm dag eller för att samla barnen när de 

börjar bli trötta vid hemgång. 

Pedagogens och barnets roll  

Vi kan se att citaten nedan beskriver hur informanterna tänker kring deras och barnens roll i läsning. 

Att utgå från barnens intressen och visa på att läsningen är viktig både för oss 

pedagoger och barnen. (Marie) 

Jag tycker det är tråkigt att när man läser rakt upp och ner, det gör mycket när 

man förställer rösten, och försöker leva sig in och förstärker känslor, tonfall och 

med inlevelse. Jag tycker det är viktigt även med kroppsspråket, att man 

förstärker med hela sig själv. (Lena) 

Informanterna beskriver hur viktigt de tycker att det är med pedagogernas engagemang till läsning. 

Pedagogerna beskriver vikten av att de har inlevelse, förvränger rösten, använder kroppsspråk och är 

flexibla för att barnens ska få en bra läsupplevelse samt är lyhörda för barnens tankar. Informanterna 

beskriver också att de är medvetna om att läsning är otroligt viktigt redan från ung ålder. Kristina 

uttrycker hur hon ibland läser utantill för att läsa med mer inlevelse. Kristina menar att det kräver att 

hon har läst boken många gånger och kan släppa på prestationsångesten för ibland blir det fel men då 

hjälper ofta barnen till. Barnen är positiva till att pedagogen går in i rollen. Kristina poängterar att det 

inte är svårt att introducera nya böcker inför en barngrupp heller, men ska inlevelsen vara på topp 

krävs det att pedagogen har läst igenom texten några gånger. Informanterna är överens om att de inte 

tycker att pedagoger ska rabbla igenom en bok, utan stanna upp, fråga, reflektera och föra 

diskussioner med barnen så att det inte bara blir matad text. 

Jag var jättemycket emot det förr, men var sak, det ena hindrar inte det andra. I 

början när vi pratade om att.. vilken färg har det.. då tyckte jag att man styckade 

upp sagan och förstörde den. Jag har kommit till insikten att ibland kan jag ha 

syftet med att läsa att nu ska vi prata om det här, nu ska vi räkna, men ibland vill 

jag bara ge dem läsupplevelsen. (Inger) 

Genom att informanterna stannar upp i läsningen för att skapa diskussioner, uttrycker Inger att de 

samtidigt måste låta barnen få fantisera i lugn och ro ”vad är det som händer på den här bilden?”. 

Barnen är ofta helt inne i böckerna och verkar tycka om dessa lässtunder. Informanterna beskriver att 

det är många gånger barnen själva säger att de ska gå och läsa. Då kryper de upp i soffan och 

låtsasläser. Att barnen tar eget initiativ till läsning ser informanterna som något väldigt positivt. 
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Lekläsande 

De flesta av våra informanter beskriver hur de tycker det är viktigt att barnen har tillgänglighet till 

böcker. Det är för att de själva ska kunna bära med sig en bok. Inger beskriver hur hon tycker att barn 

ska ha möjligheten att bära runt på böcker. På Ingers avdelning har de börjat köpa böcker på loppis, 

för att barnen ska kunna leka med dem, men Inger är noga med att tillägga att det ändå är viktigt att 

förmedla till barnen att man ska vara rädd om böcker. Flera av våra informanter uttrycker att just 

biblioteksböcker är ömtåliga, och att biblioteksböcker placeras på en högre hylla. Birgitta beskriver 

hur hon blir glad när hon ser barn gå och hämta böcker själva för att läsa. Vi har tolkat det som att 

barnen då använder böcker likt hur de förhåller sig till andra leksaker som inte är böcker. Enligt Inger 

förekommer det både lek med böcker och lekläsning. Vi har tolkat våra informanter som att när barn 

lekläser så studerar de text eller bilder, dels för att försöka utröna vad författaren till boken velat 

förmedla, och dels för att hitta på egna sagor. 

På Elisabeths avdelning har de gått ett steg längre, de har skapat en egen bok med barnen. 

Vi har skrivit en saga med dom, jag började med ”det var en gång” och sen ”vad 

hände sen?” och sen fick alla vara med så fick dom rita bilder till det de hade 

ritat och sen plastade vi in det så nu står den i vår bokhylla. (Elisabeth) 

Flera av våra informanter beskriver hur barnen själva skapar egna alster. På Kristinas avdelning 

dramatiserar de berättelser som de hört i förskolan, och Inger beskriver hur de låter barn plocka 

(vissa) bilder från väggarna på deras avdelning, för att kunna utforska dem. Kristina beskriver också 

hur bilder kan vara viktiga för barn, på hennes avdelning finns en gammal skolplansch med svampar, 

som gett upphov till intresse för svampar och natur. Lena berättar om bilder: 

…då bryr de sig inte om texten, utan då kan det vara att de vill se bilder, bilden 

blir ganska viktig. (Lena) 

Här är det frågan om dialog vid högläsning, men Lena beskriver även hur barn ibland kommer med 

en bok och frågar om innehållet. Hon beskriver att det oftast är ord som är intressanta. Även på 

Kristinas avdelning leker barnen med ord de hittar, det kan vara lappar från deras hyllor, eller 

alfabetspussel. 

Några av våra informanter beskriver hur barn rättar dem om de improviserar i en saga de ofta 

berättar, då kan barnen inflika att det inte stämmer med hur de minns det. Men när barnen läser för 

varandra, hittar på i böcker, då är de som lyssnar mer toleranta, och går med på att sagan inte beskrivs 

som den brukar. 

Resultatsammanfattning  

Resultaten i denna studie påvisar hur förskollärarens roll är viktig dels för att fånga och intressera 

barnen i läsning men också för att göra läsningen till en språkstimulerande situation. Utbudet av 

litteratur i förskolan är viktigt för att barnen ska få ta del av olika sorters genrer. Tillgänglighet av 

litteratur påverkar i vilken utsträckning barn har möjlighet att skapa spontana lässituationer, både 

individuellt och tillsammans med andra. Resultatet påvisar också hur läsning kan vara stimulerande 

på olika vis, språkutvecklande, som ett sätt att uppleva socialt samspel med andra men även som en 

avkopplande aktivitet. 
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Diskussion 
I den här delen kommer vi att diskutera resultatet. Vi kommer att jämföra hur vårt resultat förhåller 

sig till tidigare forskning. Vi har valt att använda oss av rubriker i diskussionen för att på ett tydligt 

sätt förmedla det vi uppfattar som huvudresultatet i vår studie. Vi avslutar med en kort 

sammanfattning och några ord om framtida studier. 

Syfte med läsning  

Det har varit vårt syfte med den här studien att försöka ta reda på hur våra intervjuade pedagoger 

uppfattar litteratur och läsning i förskolan, i förhållande till barns läsupplevelse. Vi tycker oss kunna 

se att förskollärares förhållande till litteratur är delat i två aspekter av läsning. Läsning som lärande, 

och läsning som avkoppling, där informanterna beskriver de planerade lässituationerna i större del 

som lärande, än de oplanerade, som i större utsträckning beskrivs som avkopplande. Dessa två 

aspekter går att tänka på som efferent och estetisk läsning, där det efferenta står för det analytiska, och 

det estetiska står för läsning som engagerar känslorna i oss (Rosenblatt, 2002). Vi vill påpeka att vi inte 

drar någon gräns mellan dessa uttryck, då läsning innehåller inslag av båda aspekter, men att det går 

att utgå från dem som perspektiv på läsning.  

Vid till exempel högläsning kan en pedagog ha som mål att det ska vara en didaktisk situation med ett 

förberett lärandemål, men även de känslomässiga aspekterna av att sitta och lyssna tillsammans finns 

där. På samma sätt kan en lässituation som är avsedd att lugna en barngrupp leda till att barnen 

tillsammans med en vuxen analyserar det som de läser, och det blir en lärsituation. Oavsett syfte 

menar vi att det är viktigt att göra ett medvetet val av litteratur när gemensam läsning ska ske. Det 

verkar som att när en pedagog vill skapa en didaktisk lässituation är det pedagogen som väljer bok, 

medan boken till en lässituation som kan nämnas som avkopplande läsning, oftare väljs av barn. 

Barnens intresse i det som läses, och pedagogers förmåga att göra barn intresserade av böcker är 

otroligt viktigt (Chambers, 2014; Damber, 2015; Lee, 2017; Norling, 2015; Robertson & Reese, 2017; 

Kindle, 2011). För att kunna skapa språkfrämjande miljöer i förskolan, krävs det att pedagoger 

engagerar barnen, samt att de själva engagerar sig i barnens intressen. Det är viktigt för pedagogerna 

att inte bara skapa intresse hos barnen, utan även intressera sig för barnens språkliga erfarenheter, för 

att kunna motivera barnen att delta i språkfrämjande aktiviteter, som främjar barnens läs- och 

skrivutveckling (Norling, 2015). 

Läsning som lärande  

Våra informanter verkar vara eniga om att läsning kan vara ett passande sätt att utforska 

läs/skrivspråk, eller att förmedla/ta reda på fakta. Våra informanter, såväl som tidigare forskning är 

överens om att i förskolan läggs grunden för barns kommande läs- och skrivspråksuttryck (Fast, 2008). 

Vi uppfattar det som att språkutveckling ses som indirekt lärande av våra informanter, ett tillstånd 

som inte behöver uppmärksammas av pedagoger för att inträffa. Det mer direkta lärandet är kopplat 

till att hitta fakta i böcker. Oavsett vilken av dessa aspekter förskolläraren är ute efter vid en 

gemensam läsning, är det viktigt med dialog mellan pedagog och barn (Chambers, 2014; Kindle, 2011; 

Edwards, 2008; Hindman, Connor, Jewkes & Morrison, 2008). Hur vi pratar med barn under en 

gemensam läsning spelar stor roll i deras upplevelse av läsningen (Enriques, Clark & Della Calce, 

2017). Det är även upp till pedagogen att motivera barnen i läsningen, och göra det meningsfullt för 

dem att ha en dialog, eller lyssna till läsningen (Lee, 2017). 
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Barn utvecklar sitt språk vid läsning, egen och gemensam läsning, deras ordförråd växer och de 

engagerar sig i vad Carina Fast (2008) beskriver som ”Literacy”. Varje lässituation är unik (Rosenblatt, 

2002), och därför är det svårt att beskriva en mall för hur läsning i förskolan ska gå till. Det som vi kan 

se gemensamt i tidigare forskning är att det är viktigt med dialog och diskussion mellan vuxna och 

barn vid läsning. Anledningen till att det är så viktigt med dialog är att språkutvecklingen kan bli 

lidande om den vuxna bara läser rakt upp och ned, utan att reflektera över lästillfället. Våra 

informanter beskriver egna strategier för hur de ser på läsning i förskolan, och hur den bör gå till. Vi 

kan inte säga att det ena är bättre än det andra, det beror helt enkelt på vad pedagogen vill få ut av 

lästillfället. Norling (2015) belyser behovet av att ha medvetna strategier för barns utveckling av 

skriftspråklighet. Den sociala språkmiljön bör vara i fokus, snarare än individens språkutveckling, för 

att synliggöra barns lärprocesser (Norling, 2015). Därför är det viktigt att personalen är medveten om 

hur deras strategier påverkar deras egen inställning till barns skriftspråklighet. 

Språket som pedagoger använder i vardagen, tillsammans med språket i böcker är en viktig del i 

barns språkutveckling (Enriques, Clark, & Della Calce, 2017), därför tycker vi det är viktigt att språket 

i böcker bör förmedlas till barnen, utan att förenkla det. Att höra skriftspråk ger barn möjlighet att 

barn kan utveckla sitt ordförråd, genom att höra nya ord i meningsfulla sammanhang (Hindman et.al, 

2008), samt få höra språk användas i längre stycken än vad de kanske är vana vid. Pedagoger bör 

därför välja böcker utifrån språkbruk, såväl som innehåll i böcker, något som våra informanter 

beskriver att de gör. Det är viktigt att barn, och vuxna, får ta del av litteratur som i språk och innehåll 

kan relatera till tidigare kunskap, och inte ligger alltför långt bort från vad vi tidigare känner till 

(Vygotskij, 1995). Norling (2015) beskriver det som att kommunikationen mellan vuxna och barn ska 

gå åt båda hållen, båda parter ska tillåtas ta plats i dialogen. 

Ett exempel på planerad läsning är när informanterna beskriver hur de använder sig av boksamtal för 

att få in både språkutveckling samt social inkludering. Alla barnen får komma till tals och allas tankar 

är lika mycket värda. Vi upplever att den sociala biten av läsning är minst lika viktig som den 

språkutvecklande. Begreppet undervisning har letat sig in i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), 

och vi har lyft det med våra informanter. Informanterna har olika uppfattningar om vad undervisning 

kan vara, vissa uttrycker det som att förskolan influeras mer och mer av skolan, och att kravet på 

lärande kryper ned i åldrarna. Andra menar att undervisning inte behöver vara lärarledd 

undervisning, att det kan vara att utforska tillsammans med barnen, och att det är en process som går 

åt båda hållen. Vi tror att det viktigaste barn lär sig i förskolan är att samexistera med andra kring 

dem. 

Läsning som avkoppling 

Läsningen i förskolan som inte är fokuserad på lärande och språkutveckling är svårare att definiera. 

Våra informanter nämner här läsupplevelse, en situation där fokus ligger i att ha en trevlig stund. Det 

förekommer även här lärande, våra informanter beskriver hur barn blir bekanta med att lyssna på 

andra, vänta på sin tur, och att fantisera. Läsning i förskolan är en social tilldragelse, antingen om barn 

och pedagoger läser tillsammans eller om barn lekläser tillsammans. Vid gemensam läsning utvecklas 

det sociala, både i förhållande till andra, såväl som det egna språket (Rosenblatt, 2002).  

Vi kan se på läsande och skrivande som en del i vår sociala kultur, och de strukturer som finns i 

förskolan rörande läsning är influerade av synen på läsning inom skolkulturen. Det är inte ovanligt att 

vi ser på läs- och skrivinlärning som något som ska läras ut genom förmedling av kunskap, när det i 
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själva verket till stor del utvecklas i det sociala livet vi lever (Fast, 2008). Det viktigaste är att vi ser 

mening i det vi läser, och att vi upplever lästillfället som meningsfullt (Rosenblatt, 2002). Barn 

utvecklar känslor innan kognitiva tankar, och gemensam läsning kan få dem att uppfatta hur andra 

människor också har egna tankar, vilka kanske inte alltid överensstämmer med deras egna tankar, 

något vi kan förstå som intersubjektivitet (Martucci, 2016). 

Något som har kommit lite i bakgrunden i vår forskning, som har med barns intresse att göra är barns 

lekläsande. Med lekläsande menar vi de tillfällen då barn själva initierar till läsning, själva eller med 

andra barn. Det ser vi som spontan läsning. Våra informanter har nämnt att barn bör ha tillgång till 

böcker som de kan använda när de har lust med det. Ingen av våra informanter nämner några övriga 

aspekter med lekläsande som pedagoger kan ta vara på. Lee (2017) beskriver hur barn kan skapa 

meningsfulla kopplingar till sin egen läs- och skrivutveckling vid lekläsande, genom att läsa 

tillsammans med sina jämnåriga i ostrukturerade situationer. Lee beskriver även hur barns motivation 

till att läsa visar sig när de lekläser, och hur det är viktigt att uppmärksamma hur barn motiveras, för 

att kunna motivera dem i strukturerade situationer. Lekläsnig är en av de tidigaste formerna av 

läsning, och är starkt kopplad till barns “emergent literacy”, eller deras kommande läs- och 

skriftspråklighet. Genom att uppmärksamma hur barn intresserar sig för läsning, och genom att göra 

barnen medvetna om vad de upplever, kan pedagoger skapa en uppfattning om vad barnen upplever, 

och hur en strukturerad lässituation kan planeras. Det är även viktigt att finnas till hands för att 

kunna föra dialog när barn läser själva, på samma sätt som det är viktigt med dialog när barn leker 

andra lekar, för att sätta ord på vad barnen upplever, och koppla till tidigare erfarenheter. Norling 

(2015) beskriver hur barn vid lekläsande kan bearbeta saker de varit med om, barn kan berätta sagor 

inspirerade av deras liv, för att bearbeta erfarenheter. Vi ser lekläsande som ett exempel på att den 

spontana läsningen kan påverka barns språkutveckling positivt. 

Sammanfattning  

Tidigare forskning fokuserar mycket på språkutveckling. Våra informanter beskriver också vikten av 

språkutveckling men har också nämnt läsning som någonting mer än bara språkutveckling, något 

socialt och avkopplande. Vi ser det som att förskollärares uppfattningar om läsning i förskolan, är att 

den är ett viktigt inslag i verksamheten, men att det är svårt att formulera hur läsning kan förstås i 

förhållande till barns språkutveckling. Våra informanter beskriver hur de låter barns intresse styra 

valet av litteratur, och där ser vi utbudet av litteratur som avgörande för barns möjlighet att välja efter 

eget intresse. 

 

Tidigare forskning visar hur viktigt det är med medvetna val av förskollärare, både i valet av 

litteratur, och i sina strategier gentemot lässituationer, och våra informanter beskriver hur de väljer 

litteratur i förhållande till situation och syfte vid de planerade lästillfällena. Vår studie har visat att 

våra informanter uppfattar barnens läsupplevelse som ett tillfälle där barn lär sig något. Det kan vara i 

ett socialt sammanhang under vila eller samling, eller det kan vara ett lärande tillfälle, där barnen 

utvecklar sitt språk och sin kunskap.  

Framtida studier 

Analysen av materialet har skapat idéer om vidare forskning. Vi tror att det kan finnas många fördelar 

med att synliggöra behovet av att diskutera vikten av läsning i förskolan. Exempel på vidare 
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forskning skulle kunna vara aktionsforskning, där målet är att lyfta behovet av att som pedagog vara 

medveten om vilka aspekter av läsning som ska framhållas vid vilken situation. Vi har belyst barnens 

intresse, och hur viktigt det är med barns motivation att läsa, så naturligtvis skulle vi vilja se mer 

forskning på hur barn tar till sig läsning i förskolan. Det skulle kunna ske med observationer, och 

intervjuer av barnen. Vi har i den här studien inte tagit upp läsning i förhållandet förskola - hem. 

Många av våra informanter har nämnt läsning i hemmen, men vi har valt att inte ha med det i vår 

uppsats, då vi har fokuserat på pedagogernas tankar om litteratur och läsning i förskolan. Det skulle 

vara intressant att se hur hemmiljön, kontra förskolemiljön påverkar varandra. Vi har tidigare nämnt 

hur barns erfarenheter påverkar deras syn på språk, och barns erfarenheter från hemmet skulle med 

fördel kunna uppmärksammas i större utsträckning, för att motivera barn att läsa och skriva.
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Bilaga 1 

 

Missivbrev  
 

Hej, 
Vi heter Maja Westberg och Marcus Ottosson, vi läser sista terminen på Förskollärare 

programmet på Mitt Universitetet. Vi har nu påbörjat vår C-uppsats, vi har valt att skriva om 

barnlitteratur i förskolan, och mer konkret förskollärares uppfattningar om litteratur och 

högläsning.  

 

Anledningen till att vi tar kontakt med dig som förskolechef är för att vi skulle vilja komma i 

kontakt med en förskoleavdelning där vi först kan utföra en kortare observation och sedan 

genomföra en intervju med en förskollärare. Vi skulle gärna vilja komma i kontakt med tre 

förskollärare, gärna från olika förskolor. Den observation vi skulle vilja utföra är en 

observation enbart på förskollärare och dess handlingar i verksamheten. Barn kommer alltså 

inte att observeras, men vi vill ändå vara noga med att informera föräldrar om vad vi utför 

på förskolan. Det vill vi göra genom informationsblad som delas ut till föräldrarna. 

 

Intervjun med förskollärarna kommer vi gärna vilja ljudinspela och intervjun kommer att ta 

ungefär en timme, vi kommer naturligtvis att följa de forskningsetiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet rekommenderar. Med det menas att när uppsatsen är färdig kommer alla 

namn att vara fingerade. Om ni (förskollärare/förskolechef) någon gång under processens 

gång känner att ni vill avbryta er medverkan så har ni full rätt att göra det utan att ni 

behöver ha någon förklaring varför. Det inspelade materialet kommer endast att användas 

av mig och när uppsatsen är färdig kommer allt material att raderas.  

 

Vi ser gärna att vi kommer i kontakt så snart som möjligt, då vi skulle vilja utföra 

observation och intervju redan vecka 44. Om vi inte får svar från dig under nästa vecka, så 

kommer vi att ta muntlig kontakt med dig via telefon. Tid och plats för intervju är helt upp 

till berörd förskollärare, vi är flexibel. Vi ser framemot svar från dig och en fortsatt bra 

kontakt framöver. Vi skulle vara väldigt tacksam om ni vill delta i vår undersökning! 

Är det något du funderar över så tveka inte på att höra av dig. Det är enklast att få tag på oss 

via mail.  

 

Med vänlig hälsning 

Maja Westberg, xxxxxxxx@student.miun.se. 

Marcus Ottosson, xxxxxxxx@student.miun.se.  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 

2. Hur tänker ni när ni väljer litteratur till förskolan? 

 

3. Vilken tillgång till litteratur har ni? 

 

4. Vad använder ni litteraturen till? 

 

5. Vad har ni för syfte vid en högläsningssituation? 

 

6. Vi har hittat mycket i tidigare forskning kring språkutveckling men inte så mycket om läsning 

som ”egen värde” eller som en social situation, vad är dina tankar kring det? 

 

7. Hur tolkar du det som står i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) om undervisning i 

förskolan? 

 

 

 


