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Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka om, hur samt när förskollärare och lärare i 
förskolan, förskoleklass och skolår ett använder sig av barnböcker och högläsning i det 
pedagogiska arbetet med barn, samt deras medvetna tanke bakom bokval. Vi var även 
nyfikna på vilka yttre förutsättningar (miljön) det finns för att skapa läslust och läsro. 
Resultaten förväntades ge klarhet i hur sambandet mellan barnbokens ställning och dess 
användande såg ut.  

Resultaten visade att förskollärare och lärare värderar barnbokens roll i verksamheten 
högt och många visade på en medvetenhet om de förtjänster användandet av den för 
med sig. Detta återspeglades dock inte helt i den dagliga verksamheten, där 
barnlitteraturen främst erhöll en funktionell roll. Barnens egna bokaktiviteter var 
vanligare på förskolan än i förskoleklass och skolår ett. Vi fick veta att det i förskolan 
finns en avsedd plats i lugn och ro där barnen kan sitta och läsa, medan barnen i 
förskoleklass och skolår ett sitter i klassrummet och läser, på sina stolar, på golvet eller i 
en eventuell soffa. En förklaring till detta kan vara att de inte har tillgång till fler rum 
och kan då heller inte dela upp gruppen i mindre grupper.  

Nyckelord 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate if, how and when teachers in preschool and 
school use literature and reading aloud in their work with children from a pedagogical 
point of view, and their conscious thought behind the choice of these books. We were 
also interested in the conditions to create a comfortable reading environment.  We were 
expecting some clarification of the connection between the position and use of 
children’s literature.  

The results showed that teachers in preschool and school value children’s books and 
show awareness regarding its profits. This, on the other side, was not reflected in the 
daily activities, where children’s literature mainly had a functional role. The book 
activities were more common in preschool than in school. We also found out that the 
children in preschool more often had the access to calm environments where they could 
sit and read. In the school however, the children did not have the same opportunity, they 
often sat in the classroom in their benches, on the floor or possibly in a couch during 
reading. An explanation to this can be the lack of extra rooms to split up the class up 
into smaller groups. 
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Förord 
Genom detta förord vill vi rikta ett stort tack till samtliga personer som under 
processkrivandets gång stöttat och gett oss möjlighet till att genomföra detta 
examensarbete. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare Mats Myrberg för hans 
lugna stöd, hans betydelsefulla tips och idéer samt för hans snabba svar på våra frågor. 
Vi vill även tacka de förskollärare och lärare som medverkat i vår undersökning och 
som delat med sig av sin tid, erfarenheter, tankar och åsikter. Ett varmt tack vill vi även 
rikta till våra tålmodiga samt stöttande familjemedlemmar och vänner. Sist men inte 
minst vill vi tacka varandra för ett bra samarbete. Att vi hela tiden har haft varandras 
stöd och fått samtala och diskutera under arbetets gång, i med- och motvind har för oss 
varit mycket betydelsefullt.  

Stockholm 2007 Pernilla Karlsson Carina Wolgsjö 
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1. Inledning   
Som blivande lärare för de yngre åldrarna i såväl förskola som skola väntar oss ett 
viktigt uppdrag. Till våra mest angelägna uppgifter hör att ge barn tillgång till ett rikt 
språk. Med språk skapar och upprätthåller vi kontakten med omvärlden, vilket innebär 
att vi utan språk och dialog blir isolerade (Hallberg, 1993). Vi måste skapa möjligheter 
för alla barn att utveckla sitt språk. För detta krävs hög lärarkompetens där den 
kompetente läraren har ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- och 
skrivprocessen samt att läraren behärskar många metoder och arbetssätt för att kunna 
anpassa till alla elevers utvecklingsnivå (Myrberg, 2003). 

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka vad förskollärare och lärare har för 
uppfattningar om barnlitteratur som redskap i det pedagogiska arbetet med barn. Vi har 
under vår lärarutbildning blivit medvetna om hur viktigt det är att barn i tidig ålder blir 
språkligt medvetna och att regelbundna möten med barnböcker främjar såväl 
språkutvecklingen som läs- och skrivinlärningen. Genom denna insikt väcktes intresset 
för att närmare studera om/hur barnlitteraturen samspelar i den dagliga verksamheten i 
förskolan, förskoleklass och i skolan.  

Vi har valt att presentera olika teoretiska perspektiv på barns kunskapsutveckling. Detta 
gör vi för att belysa att det finns ett samspel mellan olika faktorer som spelar in i ett 
barns kunskapsutveckling som exempelvis barnets utveckling, tidigare erfarenheter och 
miljön runtomkring barnet. Vi kommer vidare att analysera våra resultat via dessa 
teorier för att på så vis upptäcka hur dessa samspel fungerar i det pedagogiska arbetet 
med barnen ute på förskolor och skolor.  

I vår uppsats använder vi begreppet barnlitteratur. Med barnlitteratur menar vi 
barnböcker som till exempel kan vara bilderböcker vars innehåll i huvudsak består av 
bilder i form av illustrationer eller foton och är utformad på ett lättläst och pedagogiskt 
sätt samt kapitelböcker som i huvudsak består av text och ibland enstaka bilder. 

1.1  Bakgrund 
Sedan en tid tillbaka har forskning påvisat hur viktigt det är att barnen i tidig ålder blir 
språkligt medvetna för förmågan att lära sig läsa och skriva (Widebäck, 1998). Barn 
som kommer till skolan med bristfälliga kunskaper om språkets fonologi, form och 
betydelsesida löper större risk att få läs- och skrivproblem än de språkmedvetna barnen. 
Detta kan få konsekvenser för resten av deras liv (Myrberg, 2000).  

Barn har olika förutsättningar för att utveckla de språkliga förmågorna. Det finns många 
olika anledningar till varför barn har försenad språkutveckling, men barn som har det 
löper större risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter, därför är det viktigt att så tidigt 
som möjligt fånga upp dessa barn för att ge en så bra och konsekvent språkstimulans 
som möjligt. För att barnens språk ska utvecklas är det viktigt att de vuxna i barnens 
omgivning ta sig tid och samtalar med barnen (Myrberg 2000; Snow, 1998).  
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Det finns många sätt att stimulera barns språk. Många språkforskare är av den 
uppfattningen att man genom högläsning och bearbetning av innehållet i boken kan 
främja barnens språkutveckling (t.ex. Snow, 1998, Myrberg, 2003, Svensson 2005).  

Vår erfarenhet av det vi sett när vi varit ute i förskolor samt skolor är att man som 
pedagog och lärare inte alltid har en medveten tanke bakom varför och hur man 
använder barnlitteraturen i verksamheten eller undervisningen. Som förskollärare och 
lärare kommer vi ha ett stort ansvar i valet av barnlitteratur för såväl högläsning som 
tyst läsning. Det ska finnas ett medvetet syfte med alla val som görs. Syftet kan vara 
möte med olika genrer, andra kulturer, historiska händelser, eller ett led i den 
demokratiska fostran.  

1.1.1 Styrdokument 

Förskolan, förskoleklass och skolan styrs av olika styrdokument (läroplaner, kursplaner 
och betygskriterier etc.). Dessa ligger till grund för hur förskollärare och lärare arbetar 
samt kommer att styra våra tankar och arbetssätt när vi kommer ut i arbetslivet. 

Läroplanen för förskolan betonar att verksamheten ska medverka till att barnen 
utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Verksamheten skall också utgå 
från barnens intressen, behov och åsikter (Lpfö 98). 

Verksamheten skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, 

reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, tillägnar sig och nyanserar innebörden i 

begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar ett rikt och 

nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar. 

(Lärarförbundet, (2005), s.30-31) 

Grundskolans styrdokument understryker att svenskundervisningen ska och bör utgå 
från barnlitteraturen. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. I styrdokumenten för grundskolan står det att bland annat 
skönlitteratur öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser. 
Skönlitteraturen hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten. Skönlitteraturen ger även möjligheter till empati och förståelse för 
andra. Den erbjuder gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om samt ger 
kunskaper om kulturarv och vår omvärld. Arbetet med litteraturen ger kunskap om det 
svenska språket och det skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka 
vad de känner och tänker (Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000, 
skolverket). Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: 

– får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap 

från olika tider och i skilda former…(Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000, 

skolverket, s.96-97)  

– tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständiga pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och 

talar olika. (Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000, skolverket, s.96-97)  
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1.1.2 PIRLS-projektet 

År 1991 deltog Sverige tillsammans med ett trettiotal andra länder i PIRLS-projektet 
(Progress in Reading Literacy Study) vilket är en av de mest omfattande 
undersökningarna för Sveriges del när det gäller barns läskompetens (Gustafsson & 
Rosén, 2004). Elever som varit med i undersökningen är mellan nio och tio år gamla. 
För att få ett mått på förändringar i läsförmåga upprepades samma undersökning år 
2001 i nio av de länder som deltagit i den ursprungliga undersökningen, däribland 
Sverige. I resultatet kan man konstatera att läsförmågan för svenska barn har gott ner 
vad avser både läsförståelse för längre sammanhängande texter och läshastighet. 
Elevernas förmåga att läsa av grafiskt presenterad information visades däremot ha 
förbättrats något. Elevernas bedömning av den egna läsförmågan var mer positiv 2001 
än den var 1991. Resultaten visar även på en minskning mellan år 1991 och 2001 av 
antalet böcker och tidningar i hemmet samt elevernas boklån på bibliotek. Elevernas 
frivilliga läsande på fritiden hade också minskat mellan dessa år. Detta gällde läsning av 
böcker, serietidningar och dagstidningar. Undersökningen 2001 visar att datorn gjorde 
ett betydande inslag i elevernas liv, vilket inte var fallet i 1991 års undersökning. En 
tänkbar förklaring till de försämrade resultaten kan vara det ökade datoranvändandet. 
Det finns dock också andra tänkbara förklaringar, som till exempel minskade resurser 
och ökade barn-/elevgrupper.  

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolan viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling. (Gustafsson & Rosen, 2004, s.1) 

1.1.3 Nationell skolutveckling 

Myndigheten för skolutveckling (2007-10-19) betonar det svenska språkets betydelse 
för all kunskapsutveckling. Grundläggande för allt lärande i skolväsendet är att barn och 
elever har tillgång till det svenska språket, annars kan barn få det svårt inte bara i 
svenskundervisningen utan även i andra ämnen, så som matematik och naturvetenskap, 
och detta gäller både enspråkiga och flerspråkiga barn och ungdomar. Det är viktigt att 
pedagoger i alla ämnen och skolformer har kunskap om såväl enspråkiga som 
flerspråkiga barns och ungdomars språkutveckling och kompetens för att på bästa sätt 
kunna främja deras språkutveckling samt läs- och skrivinlärning.  

Målinriktat arbete med språkutveckling bidrar således till att generellt höja kvalitet och 

resultat i undervisningen. Genom att konsekvent och målmedvetet främja intresset för läsning 

och skrivning i förskola och skola kan skolan ge alla elever bättre förutsättningar att lyckas i 

sina studier och att känna lust till lärande. (Myndigheten för skolutveckling, 2007-10-19, s.11) 

Behovet av lärares kompetensutveckling inom läsforskningen är stor enligt 
myndigheten men mycket tyder på att forskningsresultat inte når praktiken i tillräcklig 
omfattning. Myndigheten (2007-10-19) menar på att det är viktigt för hela skolans 
utveckling och kvalitet med en nationell och långsiktig strategi för att ge alla elever 
goda kunskaper i och förståelse för svenska språket. 
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Precis som PIRLS-projektet och nationell skolutveckling visar har barns intresse för och 
förmågan att läsa litteratur minskat. Beror detta på dagens bruk av tv och dator, är det en 
resursfråga eller är det åt det hållet som samhället pekar? Som blivande lärare vill vi 
därför som motvikt till detta ge barn tillgång till mycket böcker och ha som målsättning 
att ha inspirerande högläsning och samtal om det lästa för att på bästa sätt främja deras 
språkutveckling samt läs- och skrivutveckling. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att få kännedom om/hur lärare och pedagoger använder 
sig av barnlitteratur i det pedagogiska arbetet med barn, samt ur vilket syfte de använder 
sig av litteratur och högläsning. Vi vill även se vilka yttre förutsättningar (miljön) det 
finns för att skapa läslust och läsro. Med detta som utgångspunkt kommer vi fram till 
dessa frågeställningar: 

 
• När och hur använder sig förskolläraren/läraren av barnlitteratur och 

högläsning i den pedagogiska verksamheten? 
• Hur ser förskollärarens/lärarens medvetna tanke ut bakom bokval?  
• Hur ser miljön ut för att skapa läslust och läsro? 
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2. Teoretiska perspektiv 
Det finns många teorier om hur en individ tar till sig kunskap och vad som krävs för att 
detta ska kunna ske. Vi har i detta kapitel valt att inleda med utvecklingspsykologiska 
perspektiv för att de kan hjälpa pedagoger och lärare att förstå och ställa relevanta krav 
och förväntningar på barn i förskola och skola. Utvecklingsteorier kan hjälpa till att 
förstå barnets beteende och underlätta mötet med barnet på den nivå det befinner sig.  
Vi vill med dessa teorier belysa hur inlärning möjliggörs och vad det är för aspekter vi 
som blivande lärare ska ta hänsyn till då det gäller miljö, gruppkonstellationer, barns 
utveckling och så vidare. Vi har valt att använda oss av utvecklingsteoretikerna: Lev 
Vygotskij, Jean Piaget, Urie Bronfenbrenner samt Dion Sommer.  

2.1 Lev Vygotskij 
Den ryske psykologen Lev S Vygotskijs (1896-1934) är den främste nytänkaren i 
sovjetisk psykologi (Vygotskij, 2001). Hans sociokulturella teori bygger på att kunskap 
konstrueras genom socialt samarbete i en kulturell kontext. Interaktion och samarbete är 
grundläggande för allt lärande. Inlärning sker i den proximala utvecklingszonen, som är 
en högre, mera komplex språklig och kognitiv nivå i utvecklingen. Med hjälp av en 
vuxen eller mer försigkommen kamrat kan man gå från en nivå till en annan (Vygotskij, 
2001). Vygotskij (2001) menar att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det 
imorgon att kunna utföra på egen hand. 

Med hjälp av artefakter/redskap kan man effektivisera lärandet. Man kan använda sig av 
praktiska redskap som till exempel en penna eller av intellektuella redskap som till 
exempel förmågan att kunna läsa. Språket är ett redskap för vårt tänkande, resonemang 
och handlande (Vygotskij, 2001).  

2.1.1 Litteraturläsning ur Vygotskijs perspektiv 

Genom att låta barnen bearbeta det lästa (högläsning eller tyst läsning) får de en chans 
att tillsammans med kamrater och pedagog/lärare upptäcka nya tankar som de kanske 
inte reflekterat över själva. Genom interaktion med andra barn och lärare får barnen en 
större chans att utvecklas, och en inlärning i den proximala utvecklingszonen blir på så 
vis möjlig. Vygotskij hävdar att läsning och skrivning är en återspegling av social 
interaktion. Genom upprepningar av ett socialt samverkansmönster kan barnet gradvis 
internalisera mönstret och göra det till sitt eget läsmönster (Eriksen Hagtvet, 1990).  

2.2 Jean Piaget 
Den schweiziske professorn Jean Piaget (1896-1980) är den främste representanten för 
kognitiv teori. Enligt den kognitiva teorin definieras människan som en aktiv varelse 
som strävar efter att förstå omvärlden. Piaget anser att drivkraften till språkutvecklingen 
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är beroende av barnets mognad, kognitiva strukturer (barnets förståelse) och den 
omgivande miljön (Jerlang, 2006).  

Piaget ser den mänskliga utvecklingen genom stadier, där stadierna definieras utifrån de 
förändringar som utvecklas i de kognitiva strukturerna (Jerlang, 2006). Det första stadiet 
är sensomotoriska stadiet där barnet använder sina sinnen och sin motorik för att 
utveckla sitt tänkande. Det andra stadiet är preoperationella stadiet där utvecklingen 
sker genom förmågan att kunna tänka över möjligheter, kunna uttrycka sig om saker 
och ting samt att ingå i sociala relationer, t.ex. via rollekar. Barnet visar försök på ett 
konkret tänkande, men barnets förståelse av händelser i förfluten tid är starkt begränsad 
liksom dess uppfattning om framtiden. Piaget skiljer detta stadium i två steg, det 
prekonceptuella steget (ca 2- 4 år) och det intuitiva steget (ca 4-6/7 år). 

Enligt Piagets kognitiva teori sker beteendeutvecklingen i samspel mellan mognad och 
den omgivande miljön (Piaget, 1971). Barnet lär sig något av de erfarenheter det gör, 
och den nya kunskapen förändrar sedan barnets beteende. Denna inlärningsprocess 
kallar Piaget för adaptation. I adaptationen ingår ett växelspel mellan två processer som 
samverkar, nämligen assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att man tar 
in en upplevelse, fogar in den i sina tidigare erfarenheter och ackommodation innebär 
att man därefter förändrar sitt gamla beteende eller sin tankestruktur efter den nya 
erfarenheten. Piaget menar att det vid varje tidpunkt i en människas mentala utveckling 
finns en kognitiv struktur (förståelse) som gör interaktionen med omgivningen möjlig 
och ger mening åt den, samtidigt som denna struktur också påverkas av denna 
omgivning och interaktion (Piaget, 1971).  

2.2.1 Litteraturläsning ur Piagets perspektiv 

Piaget menar att ett bra sätt för barn att bearbeta intryck, problem, motsättningar osv. 
barnet möter i verkligheten är att ingå i meningsfulla sammanhang dvs. sammanhang 
som ger barnet möjlighet till förståelse och samspel. Genom meningsfulla aktiviteter 
kan barnen utvidga sin förståelse för omvärlden och anpassa sig till verkligheten 
(Jerlang, 2006). Via bokläsningen assimilerar barnen nya upplevelser som språkliga 
uttryckssätt, begrepp m.m. När de sedan får diskutera innehållet i texten med andra barn 
och vuxna samt relatera den till egna kunskaper varseblir de, de olika begreppen. På så 
vis kan barnen interagera med texten. För att adaptationsprocessen i ett litterärt 
sammanhang ska kunna fungera är det viktigt att pedagogen/läraren väljer litteratur som 
har en anknytning till elevernas erfarenheter, intressen och behov (Piaget, 1971).  På så 
vis skapas förutsättningar för eleverna att bygga kognitiva broar mellan nya och gamla 
sammanhang.  

2.3 Urie Bronfenbrenner 
Urie Bronfenbrenner (1917-2005) är en modern amerikansk utvecklingspsykolog och 
som har utvecklat en utvecklingsekologisk teori som bygger på sambandet mellan 
individ och miljö (Andersson, 1980). Detta har han illustrerat i ett system där miljön är 
beskriven i fyra nivåer, det vill säga mikro-, meso-, exo-, och makronivå med individen 
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i mitten (Andersson, 1980). Bronfenbrenner menar att förhållandet i och mellan de olika 
nivåerna påverkar individen. Individen påverkar även de olika miljöerna.  

Längst in i mikronivån befinner sig barnet i dess direkta närmiljö som först och främst 
består utav familjen, därefter släkten, kamrater, förskola, skola osv. Dessa bildar ett 
nätverk av relationer som påverkar barnets utvecklingsprocess. Förbindelsen mellan 
olika närmiljöer utgörs av mesonivån vilken har en sekundär effekt på barnets 
utveckling. Relationer på förskolan bland kamrater och pedagoger beror inte enbart på 
hur förskolan fungerar, utan också på vad som sker i hemmet samt kontakten mellan 
hem och förskola. Den tredje nivån, exonivån, har en indirekt påverkan på barnets 
utveckling, det vill säga faktorer utanför barnets närmiljö. Stor personalomsättning gör 
det svårare för barn och personal att knyta djupa kontakter med varandra. Föräldrars 
position i arbetslivet kan till exempel ha betydelse för hur de orkar engagera sig i sitt 
barn hemma. Längst ut i modellen finns makronivån. Det handlar i generella drag om 
det samhälle som barnet lever i, t.ex. levnadsstandard, familjepolitik, resursfördelning 
etc. (Andersson, 1980) 

Enligt Bronfenbrenner är det viktiga för barnets utveckling att barnet får tillfälle att 
möta omvärlden i olika miljöer och att dessa miljöer erbjuder stimulerande aktiviteter, 
roller och sociala relationer (Andersson, 1980). Barnet behöver aktiviteter som 
stimulerar utvecklingen, och som intresserar, roar och engagerar. Barnet möter och 
tilldelas olika roller i sin omgivning, som i sin tur kan påverka utvecklingen. En 
ledarroll kan leda till att barnet lär sig att vara framåt, och kunna hantera andra 
människor samt inte är rädd att säga ifrån. En mer underordnad roll kan få andra 
konsekvenser för den fortsatta utvecklingen. Sociala relationer skapas och de blir 
förebilder som barnet gärna tar efter. Ju tätare dessa förbindelser eller kontakter är, 
desto mer effektivt kommer de olika närmiljöerna att kunna bidra till barnets utveckling. 

2.3.1 Litteraturläsning ur Bronfenbrenners perspekt iv 

Genom litteraturläsning, såväl tyst läsning som högläsning, är det viktigt att 
förskolläraren/läraren hittar litteratur som roar och engagerar barnet för att kunna 
stimulera barnets utveckling (Andersson, 1980). Genom att bearbeta det lästa får barnet 
en större förståelse för vad som lästs och barnet utvecklar samtidigt sitt språk genom att 
utbyta tankar och samtala med andra. Detta kan också göras genom att låta barnen 
själva skriva om det lästa eller en eventuell fortsättningsberättelse, dramatisera, måla 
eller teckna, antingen spontant eller i lärarens regi. Barnet lär sig också genom samtal 
om det lästa att våga tycka till och lär sig på så vis att vara framåt, vilket 
Bronfenbrenner anser är positivt för barns utveckling (Andersson, 1980).  

2.4 Dion Sommer 
Den danske professorn i utvecklingspsykologi Dion Sommer (2005) skriver om det 
senmoderna samhället och om varför det är viktigt att förtydliga sambandet mellan 
kulturen och barns kompetensutveckling. Han menar i likhet med Bronfenbrenner att 
det är viktigt att kunna se människans vardagssituation i ett större perspektiv.  
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Sommer skriver att den senmoderna familjens levnadssätt i vårt kulturområde har 
medfört en markant utvidgning av barnets sociala och kulturella värld (Sommer 2005). 
Detta ökar också kraven på den interaktiva kompetensen hos barnet, det vill säga 
förmågan att kunna läsa av olika sociala relationer och på samma gång kunna ingå 
avstämt och anpassat i många olika sociala sammanhang. Sommer skriver också att det 
är viktigt för barnet att förstå meningen med de verksamheter de involveras i, eftersom 
det är förståelsen som förenar barnets sinne med dess kultur. Barn behöver också stöd 
med att tyda den ofta oförstådda ”kulturella texten” för att de ska kunna känna sig 
delaktiga i det som sker och för att underlätta barnets integrationsprocess (Sommer, 
2005). 

Sommer skriver om kulturintegration och barns kompetensutveckling och menar att 
utveckling sker i relationer där mening, betydelse och handlingsmöjligheter 
rekonstrueras för barnet och att barnen genom detta får förståelse av förhållandet mellan 
sig själv och de andra och att detta inte bör ske via ett envägsperspektiv, utan via en 
ömsesidig dialog med barnet (Sommer, 2005). 

2.4.1 Litteraturläsning ur Sommers perspektiv 

På förskolan och skolan krävs det av barn en rad sociala färdigheter. De ska till exempel 
kunna interagera med andra barn och vuxna, kunna ingå och samarbeta i olika 
aktiviteter, känna till och veta hur man förhåller sig till spelregler och rutiner samt 
kunna ingå i många olika sociala sammanhang. Detta fodrar av barn att ha en s.k. 
samvarokompetens (Sommer, 2005). Barn som inte utvecklar denna förmåga riskerar att 
bli socialt isolerad. Familjen, förskolan och skolan har ett stort ansvar då det gäller 
barnets utvecklingsmöjlighet att socialiseras in i denna kultur (Sommer 2005). 

Litteraturen kan vara en stor hjälp vid utvecklandet av denna förmåga. Att läsa och 
samtala om böcker är en värdefull aktivitet. Den ger utrymme och erfarenhet i att 
samtala om situationer i livet. Via litteraturen kan vi lära oss att uttrycka åsikter och 
känslor, vi löser problem och reder ut svårigheter genom att hitta betydelsefulla 
samband mellan litteraturen och verkligheten. Tankar och känslor som väckts av boken 
kan ge upphov till givande samtalsämnen, vilket kan hjälpa oss att förstå och få 
perspektiv på händelser och erfarenheter. Då vi läser och diskuterar tillsammans med 
andra får vi andras åsikter, vilket kan utveckla vår förmåga att skifta synvinkel i olika 
situationer. Litteraturen tillför kunskap om andra kulturer, den utvecklar våra tankar och 
de vetenskapliga begreppen får en innebörd. 
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3. Språkutvecklande perspektiv  
I dagens samhälle ställs höga krav på en välutvecklad språkförmåga. Ett ökat textutbud 
ute i samhället höjer successivt kraven på oss människor att kunna förstå och 
tillgodogöra oss olika slags texter. ”En god läs- och skrivförmåga är av avgörande 
betydelse för individens utvecklingsmöjligheter i vårt samhälle” (Skolverket 1996,2000, 
ref. i Myrberg, 2003, s.42). Bristfällig läsförmåga i detta samhälle kan då bli ett 
handikapp. Det talade språket är människans viktigaste kommunikationsmedel. Det 
hjälper oss att förstå omvärlden och att få perspektiv på händelser och företeelser 
(Svensson, 1998).  

3.1 Språkutveckling 
Genom tidig språkstimulans får barnen en språkutvecklande grund och större chans att 
lyckas i skolan med sin läs- och skrivinlärning (Svensson, 1993). Därför är det viktigt 
att pedagogen redan i förskolan bidrar med en medveten och förebyggande pedagogik 
genom att på ett lustfyllt och välstrukturerat sätt leka med språket. Forskning visar att 
praktiska talövningar och för barnen motiverande samt lekfulla bokrelaterade övningar 
kan förhindra eller lindra lässvårigheter för språk- och utvecklingsförsenade barn samt 
för barn från hem utan litterär tradition (Snow, 1998). Genom sång, rim & ramsor och 
möten med bilderböcker kan alla barn få en stadig grund att stå på innan de börjar 
skolan. Det är även viktigt att pedagogerna framhäver hur viktiga föräldrarna är för sina 
barn och vad de hemma kan göra för att ge barnen en så gynnsam start i livet som 
möjligt.  

Med språklig medvetenhet menas att barnet självständigt och medvetet reflekterar över 
språket och uppmärksammar dess form istället för innehåll, till exempel när barnet kan 
rimma, rättar sig själv i sitt tal samt inser att ord är olika långa (Svensson, 1993). 
Fonologisk medvetenhet innebär förmågan till igenkänning av fonem samt förmågan att 
byta ut, ta bort och dela upp ord i fonem. Ett fonem är den minsta betydelseskiljande 
delen i språket (Svensson, 1993). 

Redan i förskolan kan man se barn som inte utvecklar språket i den takt eller på det sätt 
som de flesta andra barn gör. Det är viktigt att man hittar dessa barn som ligger i 
riskzonen innan de börjar skolan för att underlätta deras läsinlärning (Nauclér & 
Magnusson I Söderbergh, 1997). Barn som befinner sig i riskzonen, det vill säga barn 
med språkliga eller kognitiva förseningar eller andra nedsättningar, behöver mer 
intensiv träning. Bra förskolor kan göra skillnad för barn i riskzonen.  

3.2 Läs- och skrivinlärning 
Intresset för läsning och skrivning grundläggs tidigt, ofta parallellt med den muntliga 
språkutvecklingen (Eriksen Hagtvet, 1990). Läsning och skrivning är en utvidgning av 
språkutvecklingen och det finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa färdigheter 
(Lundberg I Sandqvist & Teleman, 1989). En förutsättning för att kunna avkoda 
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skriftspråkets symboler är att vara fonologiskt medveten. Det är därför viktigt att barnen 
redan i förskolan får möjlighet att utforska skriftspråket.  

Förutsättningar för att kunna handskas med ett dekontextualiserat språk som finns i 
texter är det viktigt att barn bli medvetna om språkets betydelsesida. Tolkning av en text 
innebär att man använder sig av sina bakgrundskunskaper om det område texten 
behandlar, vilket även innebär att ordförrådet har en stor betydelse för tolkningen av en 
text (Lundberg I Sandqvist & Teleman, 1989). 

Skrivandet är indelat i två delar, en skrivteknisk del och en innehållsskapande del 
(Ejeman & Molloy, 1997). I den skrivtekniska delen fokuseras det på att överföra 
språkljud till bokstäver. En förutsättning för att lära sig stava är alltså att kunna 
identifiera språkljuden, vilket fodrar en fonologisk medvetenhet. Den innehållsskapande 
delen innebär fokus på hur man i texten formulerar sig och frambringar budskap med 
det man skriver. Skriftspråket har i likhet med talspråket med människor att göra, med 
en skribent som vill förmedla något till en läsare och en läsare som försöker förstå 
budskapet bakom de skrivna orden. Det krävs att ord och meningar i texten ställs och 
förstås i relation till läsarens bakgrundskunskaper. Att tolka en text är i likhet med att 
tolka en muntlig kommunikation beroende av de kommunicerades språkliga 
förutsättningar (Eriksen Hagtvet, 2004). 

3.3 Högläsning 
Regelbundna möten med barnlitteratur från tidig ålder främjar såväl språkutvecklingen 
som läs- och skrivinlärningen. Med högläsning och en interaktion mellan barn och 
vuxen om det lästa får barnet en större chans att utveckla sina tankar och reflektioner 
(Snow, 1998). Svensson (1993) anser att högläsning utöver närhet och gemenskap även 
ger en insikt om hur språket fungerar och är uppbyggt. Med högläsningen utökas 
barnets ordförråd och det lär sig att det finns olika sätt att uttrycka sig på. Svensson 
(1995) menar också att om man samtalar om det lästa påverkas språkutvecklingen mer 
positivt än om man enbart läser en bok rakt igenom utan diskussioner.  

För många barn är den första inkörsporten till läs- och skrivutveckling de gemensamma 
läs- och skrivstunderna, vilket ger dem en helhetsuppfattning om vad det innebär att 
vara läsare och skrivare. Genom den gemensamma högläsningen och samtalet kring 
texten ges barnen möjlighet till förståelse av texten och att bakom det skrivna finns 
någon som vill berätta något, att text är ett budskap (Björk & Liberg, 1996). 

Barn får också genom högläsning successivt vetskap om hur en berättelse är uppbyggd 
(Svensson, 1993, Lundberg I Sandqvist & Teleman, 1989). Högläsning leder även till 
att många barn vill prova på att läsa eller skriva själva. De låtsasläser, skriver och 
använder bilderna i böckerna som stöd och för att minnas texten. Detta är ett sätt för 
dem att försöka efterlikna den helheten (Björk & Liberg, 1996). Storböcker är en variant 
för barnen att kunna följa med i texten. Pedagogen kan på så vis ”fingerläsa” texten som 
gör att barnen får träna sin visuella läsning, och får se att ord kan vara olika långa, 
läsriktning etc. (Snow, 1998, Myrberg, 2000). 
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Hallberg (1993) skriver om vikten med att läsa med och för barnen och hur barnboken 
och läsupplevelsen är en väg till språket och om hur den kan användas på olika sätt i det 
dagliga skolarbetet. Hon skriver också att det i barnboken finns mycket som är 
angeläget för barn och att målet för allt litteraturarbete är att utveckla och aktivera 
elevernas språk, såväl den muntliga som skriftlig samt att stimulera till läsning 
(Hallberg, 1993). Hon menar också att den skönlitterära boken kan ha många funktioner 
i undervisningen och att inte minst den bör användas i syfte att utveckla eleverna på 
olika plan. Hallberg menar också att högläsning utvecklar vår koncentrationsförmåga 
till att lyssna, vilket stimulerar vårt passiva ordförråd. Genom att lyssna och inte se, 
skapas inre bilder, vilket stimulerar fantasin. 

3.3.1 Faktorer som högläsningen består och påverkas  av 

Chambers (1993) visar på en rad olika samverkande faktorer som högläsning består och 
påverkas av. Han menar på att läsandet börjar vid val av bok. Alla val är beroende av 
tillgången och utbudet av böcker. Om utbudet är litet är möjligheten att hitta en bok av 
intresse mindre än om det finns ett rikt utbud av dem. För att barn skall bli nyfikna på 
böcker och vilja bli lästa för är det viktigt att det finns många olika slags böcker som 
passar och intresserar olika barn. Chambers (1993) anser att man genom att ha böckerna 
lättillgängliga och synliga på en väl genomtänkt bokförvaring/skyltplats stimulerar och 
väcker barns intresse för böcker och högläsning. Det är även viktigt att det finns 
utrymme för barnen där böckerna är placerade så att barnen kan stå och titta och välja 
bok utan att bli störda (Chambers, 1993).  

Chambers (1993) tar upp yttre och inre förutsättningar som bidrar till om lässtunden blir 
en positiv upplevelse eller inte. Med yttre förutsättningar menar han den fysiska 
omgivningen. Hur väl den är utformad och anpassad för läsning och högläsning och hur 
rummet är utformat. De inre förutsättningarna menar han är det barnet bär med sig 
inombords, till exempel erfarenheter, kunskaper, relationer till de övriga i gruppen, 
dagsform, humör. Chambers menar att de yttre förutsättningarna (miljöns utformning) 
påverkar de inre förutsättningarna, som humör. Det är därför viktigt att som pedagog 
fundera över hur miljön påverkar barnets inre förutsättningar. Om miljön är trivsam och 
bekväm kan det bli ett nöje för barnet att lyssna till en bok. 

Chambers (1993) anser att avgörande för barns intresse för läsning och böcker är att de 
får ett vuxenstöd. Han betonar samtalet som en central roll i läsandet och menar att man 
i dialogen med andra, om det lästa övar sig på att uttrycka sig om annat i livet som 
tillexempel egna erfarenheter. Han menar att man genom diskussion med andra om det 
lästa ger barnen möjlighet att utbyta tankar och känslor som boken väckt samt få 
tillgång till fler tolkningar och upplevelser av den. Chansen till förståelse mellan barnen 
samt mellan barn och vuxen ökar också då diskussionerna utgår från en gemensam text. 
Via samtalen får barnen också möjlighet att reda ut betydelsefulla samband i språket, 
olika språkliga uttryckssätt och begrepp (Chambers, 1993). Att samtala om böcker kan 
ske genom informellt vardagsprat eller på ett mer organiserat och genomtänkt sätt 
genom boksamtal.  
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3.3.1 Bilderboken som ett språkutvecklande, pedagog iskt verktyg 

Nikolajeva (2000) anser att bilderböcker är en stor del av barnlitteraturen just för att 
bilder kan uttrycka händelser, stämningar och känslor bättre än ord. Hon ser bilderboken 
som helhet och att ord och bild kommunicerar med varandra. Samtidigt anser hon att 
ord och bilder lämnar luckor för läsaren/betraktaren för att dessa kan fyllas med tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Hon menar vidare att luckor kan tilltala läsare på olika sätt, 
eftersom vi bär med oss olika kunskaper och erfarenheter. Nikolajeva menar att 
bilderboken har egna regler och konventioner och om man läser utan att känna till dem 
så går man miste om verkets mer djupgående betydelse. 

Den unge läsaren eller betraktaren vill gärna höra samma böcker om och om igen. 
Nikolajeva (2000) menar att det inte beror på att barnet vill uppleva samma bok igen, 
utan att det beror på att barn går djupare och djupare in i berättelsen och i dess 
betydelser. Barnet upptäcker nya saker för varje gång en bok öppnas. Hon menar vidare 
på att vuxna alltför ofta förlorat förmågan att läsa bilderböcker eftersom de ignorerar 
helheten och uppfattar bilderna endast som dekorationer.  

Simonsson (2004) som gjort en studie om barns interaktion med bilderböcker i 
förskolan skriver att bilderboken länge varit ett pedagogiskt verktyg för att förmedla 
kunskaper och information. Hon skriver att pedagogerna som hon intervjuat ser 
barnboken som ett redskap med potential att bland annat stödja barns språkutveckling 
och att det är en introduktion till den riktiga litteraturen. Hon berättar också i sin studie 
hur bilderboken interagerar i barnens samtal, relationer och lek och att barnen på 
förskolan aktivt söker sig till bilderboken under den fria leken för att genom den få 
inspiration.  Barnen skapar egna lässituationer och använder bokens visuella 
kommunikation. Genom den får de idéer till olika aktiviteter. Barnen låtsasläser, det vill 
säga skapar egna texter till bilderna, vilket leder till att de dras in i fantasins värld. Detta 
medför enligt Simonsson att de läser för varandra och med hjälp av bilderna lär sig 
berättelsens struktur. Simonsson (2004) skriver att bilderboken även är en hjälp för 
barnen att förstå sina egna sociala liv både på och utanför förskolan. 

Simonsson (2004) skriver att tidigare forskning har visat att läsning för barn, barns eget 
bokläsande, språkutveckling samt framgång i skolan är intimt knutna till varandra. 
Bokläsning och berättande anses gynna barns lärande och utveckling. Simonsson menar 
att barns litterära skillnader kan kompenseras genom organiserade högläsningsstunder 
och biblioteksbesök, så att alla får en mer eller mindre bokerfarenhet/kompetens att ta 
med sig till skolan. 
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4. Material och metod 
Med tanke på den tid vi har för till förfogande måste vi begränsa vår undersökning, men 
det skulle det ha varit intressant med både intervjuer och observationer i verksamheten 
för att se om personalens uppfattningar skulle stämma överens med våra iakttagelser. 
Genom observationer skulle vi kunna få en egen uppfattning om/hur verksamheten 
medvetet arbetar språkutvecklande med böcker. En longitudinell undersökning med en 
experimentell design hade också varit intressant för att se om/hur högläsning och 
litteraturläsning ger någon effekt på barns språkutveckling samt läs- och 
skrivutveckling.  

4.1 Val av metod 
Vår undersökning är en kvalitativ forskning, vilken vi delvis tolkar som en 
tvärsnittsdesign och delvis som en fallstudie. Forskningen är även en komparativ studie. 
Vi anser att det delvis är en tvärsnittsdesign för att vi samlar in data från fler än ett fall 
som sedan kommer att analyseras och jämföras för att eventuellt finna olika variations- 
och sambandsmönster (Bryman, 2002). Vi anser även att vår undersökning är en 
partikularistisk fallstudie eftersom vi studerar ett specifikt tema, nämligen högläsningen 
i verksamheten utifrån fler variabler, det vill säga utifrån olika verksamheter (Merriam, 
1994). Vi kommer att samla in data genom att ha semistrukturerade intervjuer med 
förskollärare och lärare i förskola, förskoleklass och skolår ett. Vi har valt detta 
avgränsande område för att vi anser det intressant och viktigt och vill därför studera det 
mer på djupet.  

Den kvalitativa undersökningsmetoden innebär, i jämförelse med en kvantitativ 
undersökning att den framför allt är inriktad på ord än på siffror för att beskriva vad 
forskaren kommit fram till. Detta innebär att kvalitativ forskning är deskriptiv. Den har 
också en viss tendens till skillnad från den kvantitativa metoden att vara en mer öppen 
forskningsstrategi, då den främst inriktar sig på att studera människor i dess naturliga 
miljö samt syftar till att fånga intervjupersonens perspektiv och uppfattning om vad som 
är viktigt och betydelsefullt. Medan en kvantitativ undersökning ofta genomförs i en 
mer strukturerad och planerad miljö där det är forskaren styr och strukturerar 
undersökningen (Bryman, 2002). Den kvalitativa forskningsmetoden har en induktiv 
syn på sambandet mellan teori och praktik, vilket innebär att teorin utvecklas ur det 
existerande undersökningsresultatet (Bryman, 2002). 

4.2 Urval 
Vi har valt att göra vår undersökning i det rektorsområde där vi gör vår 
verksamhetsförlagda utbildning och i två andra rektorsområden som ligger i samma 
kommun och förhållandevis nära varandra. Alla förskolor och skolor är kommunala för 
att vi ska få ett så rättvist resultat som möjligt. Tyvärr fick vi inte tag på en av 
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rektorerna på det ena rektorsområdet, vilket ledde till att datainsamlingen blev en 
förskola, en förskoleklass och en skolår ett mindre.  

Vår datainsamling består sammanlagt av sex intervjuer. Vi har intervjuat två 
förskollärare som arbetar med 4- och 5-åringar, en förskollärare som arbetar i 
förskoleklass, en lärare som arbetar i förskoleklass samt två lärare som undervisar i år 
ett. Om vår undersökning får en extern validitet, vilket innebär att resultat kan 
generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten är för tillfället oklart. Detta 
är beroende på om vårt resultat får en intern validitet det vill säga om vi upptäcker 
konstanta kausala samband eller beroende variabler alltså då det gäller orsak verkan 
som går att generalisera till fler fall (Bryman, 2002). Beroende på vad vi får för resultat 
kommer vi att kunna generalisera vissa företeelser och andra inte. Detta kommer vi att 
diskutera mera i den avslutande diskussionen.  

4.3 Genomförande  
Inledningsvis skickades ett missivbrev (se bilaga 1) via e-post till rektorer på de olika 
rektorsområdena där studien skulle genomföras. I detta brev har vi presenterat oss själva 
samt givit information om undersökningens syfte. Vi har också i brevet, via rektorn 
givit förfrågan om att få intervjua personal på förskolan/skolan.  

För att se hur de intervjuade upplever en vanlig dag i förskolan/skolan och för att se om 
de själva skulle ta upp litteraturläsning som något vilket utgör en del av verksamheten 
valde vi att göra en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Detta innebär att vi i 
förväg bestämt vilka specifika teman som ska beröras, men att intervjupersonen får stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. För att vi skulle få ett mer konsekvent 
informationsmaterial från de olika förskolorna/skolorna valde vi att ställa samma typ av 
frågor till alla som vi intervjuade, men frågorna behövde inte komma i samma ordning 
som vi skrivit i vår intervjuguide samt att andra frågor kunde också ställas om vi tyckte 
att det var något som var relevant för vår undersökning (Bryman, 2002).  

För att få en helhetsbild av skolornas verksamhet kring de olika åldrarna och därigenom 
få information om hur högläsning och litteratur interagerar i den dagliga pedagogiken, 
valde vi att ha mer samtalsliknande intervjuer med få frågor. Detta gjorde vi för att få 
möjlighet att se ett kausalt förhållande mellan olika variabler, det vill säga kunna 
upptäcka orsakssamband mellan olika faktorer i den enskilda verksamheten, men även 
mellan de olika verksamheterna och därefter kunna beskriva samspelet mellan dessa 
(Merriam, 1994, Bryman, 2002).  

4.4 Bearbetning av material 
Vi valde att göra intervjuerna tillsammans för att kunna hjälpa varandra under intervjuns 
gång så att vi inte missade relevant information. Båda gjorde små anteckningar och 
turades om att ställa olika frågor. Vi valde att banda intervjuerna för att få allt som sagts 
tillgängligt för analys. Därefter transkriberade vi tre intervjuer var, vilket innebär att 
överföra inspelat material till läsbar form. En noggrann utskrift av de inspelade 
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intervjuerna är bästa grunden för en analys (Merriam, 1994). Sedan sammanfattade vi 
våra transkriptioner utefter vad som var relevant för vår undersökning. Därefter 
analyserade vi tillsammans alla intervjuer som gjorde att vi kom fram till vårt resultat. 
Vi har i vår analys delat in intervjusvaren i olika kategorier för att sedan skapa olika 
temarubriker för dessa. Detta har vi gjort för att få bättre överblick över den information 
vi fått och för att i svaren finna det relevanta för vår undersökning. Vi har genom dessa 
temarubriker noggrannare kunnat jämföra svaren. Det har också hjälpt oss att se och 
tolka olika företeelser och samband mellan olika svar samt se återkommande 
information från lärarna och förskollärarna. 

4.5 Etiska aspekter 
Vi har i förberedelsen för vår undersökning tagit hänsyn till de grundläggande etiska 
principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Bryman 2002; Vetenskapsrådet, 2006). För att uppfylla 
informationskravet har vi i god tid innan skickat ett missivbrev med information om 
studien syfte via e-post till rektorerna på de tre olika rektorsområdena. Samtyckeskravet 
innebär i vår undersökning att alla tillfrågade har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan och har möjlighet att avbryta intervjun om de så önskar. Detta informerades 
muntligt innan intervjutillfället. I vårt fall behövde vi inte föräldrars godkännande, 
eftersom inga barn skulle intervjuas. Konfidentialitetskravet tillgodoser vi genom att vi i 
missivbrevet informerar om att alla de personer och platser som ingår i undersökningen 
kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi har också informerat om 
att intervjupersonernas namn, samt skolans och förskolans namn kommer att 
avidentifieras i arbetet. För att uppfylla nyttjandekravet kommer alla de uppgifter som 
samlas in endast att användas för detta forskningsändamål (Bryman 2002; 
Vetenskapsrådet, 2006). 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de sex förskollärare och lärare som vi intervjuat. Vi 
presenterar deras utbildning och eget intresse för litteratur samt hur de upplever bokens 
roll i verksamheten/undervisningen. Därefter kommer en tematisk analys där vi redogör 
olika uppfattningar och förhållningssätt om bokens roll i 
verksamheterna/undervisningen. 

5.1 Presentation av intervjuer  

Förskollärare i förskola A  

(21 barn, 2 förskollärare) 

Förskolläraren arbetar på en förskola med barn som är mellan ett och fem år. Hon 
berättar för oss att innan hon utbildade sig till förskollärare arbetat på förskola som 
barnskötare och att hon arbetat med barn sedan 1990. Hon blev klar förskollärare 1999. 
Hon berättar att hon kommer ifrån ett hem med mycket böcker omkring sig och där det 
lästes väldigt mycket. Hon berättar att hon har underbara minnen från barndomen då 
hon och hennes storasystrar låg i sängen med deras pappa och läste böcker. Hon minns 
att ju äldre de blev desto mer läste de själva och för varandra.  

Förskolläraren anser att barnboken har en viktig och central roll i verksamheten och 
berättar att många barn på förskolan ofta pratar om tv, dvd och dataspel. På grund av 
detta vill lyfta fram samtalen, dialogerna och litteraturen i den pedagogiska 
verksamheten. De läser både gamla och nya böcker för att ge barnen förståelse kring att 
det finns ett förr, ett nu och ett sedan. Hon berättar att högläsningen inträffar bland 
annat vid vilan. Då är barnen uppdelade efter ålder och får lyssna på sagor som är 
anpassade till deras ork och mognadsnivå. Hon anser att det ska vara roligt och 
intressant att sitta med och lyssna och tycker att så fort man får börja uppmana barnen 
till att sitta stilla så är det en signal på att de inte längre är fokuserade och då slutar man 
läsa. Hon säger att det kan vara ett tecken på att de valt fel bok och tycker därför det är 
viktigt att man som pedagog hinner förbereda lässtunden.  

Under lässtunden finns det utrymme för barnen att både ligga på madrasser och sitta i 
mjuk soffa. Det finns kuddar och plats för barnen att sprida ut sig. Eftersom barnen är 
ivriga på att se bilderna anser pedagogen att det är lättast att ha barnen framför sig då 
man läser för att under tiden man läser kunna visa bilderna. Om det är stor text som det 
är i ”Big Books” brukar pedagogen läsa boken upp och ned för att bilderna ska synas 
hela tiden. Då det är kapitelböcker visar pedagogen att boken endast består av text och 
uppmuntrar barnen att skapa inre bilder. På detta sätt anser läraren att barnen får 
kunskap om att ord och text betyder något. Detta menar pedagogen är viktigt för de 
äldsta barnen. Hon berättar att de även pratar om författarna och om vem som har målat 
bilderna i böckerna. 
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Pedagogen upplever att skillnaden mellan att läsa för treåringar och femåringar är att 
treåringarna inte riktigt sjunker in i berättelsen, utan snabbt associerar till egna 
erfarenheter, vilket leder till spontana diskussioner under högläsningen. Femåringarna 
däremot lyssnar på ett annat sätt och verkar kunna fokusera och koncentrera sig på mer 
på vad berättelsen handlar om. Ibland har man samtal efter boken, men ibland händer 
det praktiska saker som gör att det inte alltid går. Pedagogen anser det viktigt att barn 
oavsett ålder har tillgång till böcker. Hon är också mån om att böckerna är 
lättillgängliga för barnen och menar att de vuxna får hjälpa barnen så att de lär sig vara 
rädda om böckerna och lägga tillbaka dem. Förskolläraren upplyser oss även om att 
barnen ibland låtsasläser böcker för varandra. 

Barnen på förskolan bearbetar berättelserna på olika sätt. Till exempel i den skapande 
verksamheten då de målar eller ritar om det som boken handlar. De brukar även 
återberätta sagorna genom rollek och drama. Även flanotavlan används flitigt till 
sagoberättande av både pedagogerna och barnen, som ett komplement till högläsningen. 
Barnen använder den ofta till att återberätta sagor för varandra med hjälp av minnet och 
bilderna. De äldre barnen brukar då hjälpa de yngre med berättelsestrukturen.  

Pedagogen anser att högläsning är språkinlärning på högsta nivå och att högläsningen 
har stor betydelse för barns ordförståelse, rytmen i språket och att kunna lyssna och 
koncentrera sig. Pedagogen anser att det är viktigt att kunna förstå och tolka sambandet 
mellan barnets styrkor och mellan eventuella svagheter för att kunna stötta barnen på 
rätt sätt. Hon menar vidare att man genom litteraturen och lyssnandet kan upptäcka 
mycket i barnet utveckling. Förskolläraren berättar vidare att hon vid föräldramöten 
informerar föräldrarna om hur de organiserar verksamheten för att på bästa sätt kunna 
arbeta med högläsningen i verksamheten.  

Pedagogen berättar att de just nu inte samarbetar med något bibliotek och att orsaken är 
att det organisatoriskt sätt inte fungerar eller hinns med. Istället har de stor användning 
av mediecenter, varifrån de lånar temalådor. Dessa temalådor innehåller varierat 
material som faktaböcker, sagoböcker, film och cd-skivor om ett specifikt ämne som till 
exempel kroppen som denna förskola just nu arbetar med. Pedagogen anser att 
variationen av material möjliggör olika inlärningssätt för barnen.   

Trots att förskolläraren är nöjd med förskolans pedagogiska insatser önskar hon att det 
fanns mer pengar så att man kunde köpa in mer material som exempelvis böcker, för att 
också kunna utveckla verksamheten mer och ge barnen det de behöver för att de ska få 
en så bra uppväxt och utveckling som möjligt. Hon önskar också att politiker förstod 
vilket otroligt jobb de gör, de som arbetar på förskolan. 

 

Förskollärare i förskoleklass A  

(26 barn, 2 förskollärare) 

Förskolläraren arbetar på en förskola med barn som är mellan tre och fem år. Hon 
berättar att hon blev klar med förskollärarutbildningen 1986 och att hon nu jämsides 
med arbetet studerar till specialpedagog på Lärarhögskolan. Hon talar om att hon även 
arbetat på behandlingshem för barn med ADHD. Förskolläraren berättar att hon tycker 
mycket om att läsa skönlitteratur men att hon just nu inte hinner med det eftersom hon 
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pluggar och arbetar parallellt. Hon säger att hon minns att hennes mamma brukade läsa 
för henne då hon själv var liten och att hon eller hennes man varje kväll har högläsning 
för sina egna barn. 

Förskolläraren berättar att hon ibland har ett medvetet val kring böcker och ibland inte. 
Det kan vara små enkla kapitelböcker och bilderböcker. Hon berättar att de ska börja 
arbeta med ett Astrid Lindgren-tema som de kommer att arbeta med i hela arbetslaget, 
från förskoleklass till år fem. På högläsningen kommer de då att läsa Lindgrens böcker 
för att sedan koppla till temat som de kommer att ha en gång i veckan. Förskolläraren 
berättar att högläsning sker dagligen i helgrupp. Oftast inträffar högläsningen vid 
fruktstunden men kan även ske någon annan gång under dagen. Undantag för 
högläsning kan det dock bli då gruppen har varit i skogen, men oftast så hinner man ha 
den.  

Förskolläraren informerar att hon efter avslutad bok brukar fråga barnen vad boken 
handlade om. Hon uppmuntrar även barnen till att fråga om det är något ord som de inte 
förstår. Ibland förklarar förskolläraren ett nytt ord innan hon börjar med ett kapitel ur 
boken. Ibland kan det också vara en händelse i boken som hon frågar eleverna om och 
förklarar. Hon brukar också fråga vad som har hänt innan hon fortsätter med ett nytt 
kapitel i boken. Förskolläraren berättar att gruppen som hon har just nu inte är inte så 
bra på att lyssna på sagor. Hon säger att det märks att det kryper i kroppen på dem och 
att en del tycker att det är tråkigt med saga. Förskolan har tidigare gjort och kommer 
åter att göra ett bokschema, vilket innebär att barnen får en speciell dag var då de får ta 
med sig en bok hemifrån och presentera för klassen som sedan pedagogerna läser för 
dem. Förskolläraren upplyser att barnen inte så ofta, men ibland målar eller ritar om det 
som boken handlar om, men att de under Astrid Lindgren- temat kommer att arbeta 
mera med sådant. 

Boken används även för att få barnen att sitta ner och ta det lugnt efter en arbetsuppgift. 
Då kan barnen sitta tillsammans och titta i böcker eller läsa (de som kan). I 
verksamheten står böckerna på en hylla och är lättillgängliga för barnen. Dagens bok 
står på ett speciellt ställe framme vid tavlan, så att barnen kan titta i den när man läst 
den. Barnen brukar ofta sitta och titta i böckerna (skönlitterära böcker och bilderböcker) 
efter ett avslutat skolarbete, i väntan på att sina klasskamrater också ska bli klara. Detta 
uppmanar förskolläraren till för att inte eleverna ska börja springa runt. Ibland sitter de 
tillsammans och tittar i böcker och ibland sitter de en och en. Det är inte så ofta eleverna 
själva tar initiativet till att titta i böcker, utan det är när förskolläraren ber dem. 

I år har de ingen bibliotekarie på skolans bibliotek. Förskolläraren berättar att de förra 
året blivit inbjudna av en bibliotekarie som presenterade böcker och visade hur man 
gjorde när man lånade dem, men att det inte finns i år. Så nu går personalen själva upp 
till biblioteket för att låna. Hon framför också att personalen brukar ta med sig böcker 
hemifrån som de märker är populära och som de själva gillar. Hon upplyser även att hon 
och en kollega brukar tipsa varandra om böcker som de kan läsa för barnen. 
Förskolläraren berättar att de inte brukar åka till (namn på biblioteket) för att låna 
böcker. 
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Förskolläraren upplyser att hon är medveten om att högläsning är jätteviktigt och tycker 
att man ska ha högläsning i verksamheten varje dag. Hon framför också att de i 
verksamheten så gått som har högläsning varje dag. Hon informerar även att det är brist 
på planeringstid för förskollärarna på skolan och att detta innebär att man inte hinner 
förbereda den pedagogiska verksamheten som man annars skulle hinna. Men på grund 
av den erfarenhet hon har och på allt det material som hon har sparat genom åren, i 
yrket så känner hon sig trygg i rollen som förskollärare.  

 

Lärare i år 1, skola A  

(27 elever, 1 lärare, 1 skolsamarbetspersonal, 1 elevassistent) 

Läraren har i botten en förskollärareutbildning och har arbetat tjugo år i förskola och 
förskoleklass. På grund av för lite planeringstid och att hon hade ett intresse av att 
arbeta med äldre barn valde hon att vidareutbilda sig till lärare och har nu arbetat på 
skolan sedan 2005. Hon har precis släppt en trea och har nu i höst hand om tjugosju 
elever i en etta. Läraren berättar att hon vill få barnen att tycka läsning är roligt och att 
hon själv tycker det är så spännande och roligt att läsa böcker. Själv läser hon romaner 
och deckare endast på loven för att hon är för trött på vardagarna och helgerna. 

Läraren beklagar sig över att det är så många ämnen man som lärare ska hinna med och 
att läsningen tyvärr inte alltid hinns med som hon skulle vilja. Hon berättar att hon dock 
försöker uppmärksamma barnboksveckan som infinner sig i november varje år, och då 
försöker hon ha lite extra mycket läsning. Tyst läsning har hon ännu inte börjat med för 
att alla elever inte läser än, men hon berättar att hon har högläsning som avslutning 
varje dag. Hon väljer kapitelböcker, helst utan bilder för att hon vill att barnen ska 
lyssna och försöka skapa sig egna bilder. Hon säger själv att hon inte är duktig på 
boksamtal och inte gärna använder sig av det, men att hon ibland ställer frågor om 
boken för att se om de har förstått eller frågar om de har varit med om samma sak. Hon 
berättar att hon oftast inte hinner läsa boken innan hon läser den för klassen men 
påpekar att det blir mer spännande för barnen om hon har gjort det för då kan hon 
dramatisera med rösten mycket lättare.  

Läraren berättar att de har ett skolbibliotek, men att för tillfället är deras 
skolbibliotekarie endast där en gång i veckan och hon har ännu inte fått tillfälle att gå dit 
med sin klass. Men tanken är att klassen eller halvklass skickas dit och får ha bokprat dä 
skolbibliotekarien plockar fram olika böcker och läser något stycke från några av 
böckerna. Sedan håller hon upp alla böcker och berättar lite kort om deras handling. 
Därefter får barnen själva titta på böckerna och låna vad de vill. Likaså brukar 
biblioteket i centrum bjuda in till bokprat och man kan även själv beställa det om man 
så önskar. Läraren berättar att boktipset ger även henne tips och idéer om vad som 
skulle passa som högläsningsbok.  

Just nu har arbetslaget ett Astrid Lindgren-tema där de åldersblandar barn från 
förskoleklass till år två och likaså barn i tvåan till år fem. De läser böcker som är 
skrivna av Astrid Lindgren och arbetar därefter i olika temagrupper. Tanken är att läsa 
sagor av Lindgren som inte är så kända för att barnen ska få vidga sina vyer. Barnen får 
välja bland faktagrupper och skapande verksamhet, som till exempel kan vara bild, lera 
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eller teater, där de får uttrycka sin fantasi utifrån sagorna. Lärarna får tips och idéer från 
eleverna om vad de vill arbeta med och därefter bestämmer lärarna i arbetslaget vad 
som är relevant för temat. De har valt att åldersblanda grupperna för att få en lugn 
atmosfär och för att de äldre barnen kan hjälpa de yngre. 

 

Förskollärare i förskola B  

(19 barn, 2 förskollärare, 1 barnskötare på halvtid) 

Förskolläraren har en förskollärarutbildning sedan 1991 och har sedan dess även läst 
pedagogisk handledning på Lärarhögskolan. Hon arbetar på en förskola med nitton barn 
som är mellan tre och fem år. Hon har personligen alltid haft mycket böcker omkring 
sig och det är något som hon försöker framhäva även i förskolan. Hon berättar att hon 
har litteraturintresset sedan barnsben och minns sin pappa som högläste för henne som 
barn, inte varje kväll utan lite mer högtidligt som på fredagar och lördagar. Hon säger 
också att hon minns en lärare i högstadiet som högläste och kunde trollbinda alla elever 
vilket har gett henne inspiration när hon läser för barn.  

Förskolläraren berättar att det finns mycket böcker omkring barnen och att de är 
lättillgängliga. I varje rum finns det böcker i små korgar eller på hyllor. Hon har lånat 
böcker från skolbiblioteket dit hon brukar ta barnen och de får låna en varsin bok att ta 
med till förskolan, men berättar att denna höst har de inte kunnat gå till skolbiblioteket 
på grund av ombyggnad och omorganisation. Hon berättar att hon tagit med böcker 
hemifrån, både gamla och nya. Hon tycker det är lika viktigt att de får höra gamla 
folksagor som nya sagor. 

Hon berättar att avdelningen har fått tyger och draperier uppsatta i tak och väggar för att 
dämpa ljudnivån och det har även gjort så att det går att avgränsa rum i rummen, vilket 
gör att barnen kan sätta sig i lugn och ro och läsa en bok. Ibland sätter de sig själva och 
bläddrar i böcker, och ibland ”läser” de större barnen för de mindre. Hon berättar att en 
del barn läser sagor som de hört många gånger och minns vad de handlar om, andra 
barn har börjat knäcka läskoden och försöker läsa själva.  

Förskolläraren berättar att hon försöker ha högläsning varje dag efter maten. Det kan 
antingen vara en bilderbok eller en kapitelbok. Hon berättar att de mindre barnen har 
svårt att sitta still och lyssna till en bok utan bilder, utan behöver något att vila ögat på, 
medan de äldre måste lära sig att fantisera egna bilder. Hon har tänkt att hon ska läsa 
kapitelböcker som barnen känner igen, så som Emil eller Pippi för att barnen lättare ska 
kunna ”se” bilder i huvudet. Hon menar på att de är böcker som man även skulle kunna 
samtala mycket kring, Pippi till exempel är snäll, stark, givmild och bor ensam hemma 
utan föräldrar. Någon gång har hon ritat bilder på ett staffli för att barnen tjatade så om 
att få se bilderna. Hon säger att det skapade ”ringar på vattnet” och slutade med att flera 
av barnen ritade en massa kaniner. Hon berättar att de just nu arbetar med Trulle och att 
hon har läst en storbok flera gånger som hon ställer på golvet framför barnen för att alla 
ska kunna se boken och bilderna. Till sagan använder hon även en handdocka för att 
göra sagan mer levande och hon tycker sig se att alla barnen blir då mer fokuserade.  

Hon berättar att hon gärna har något attribut tillsammans med sagor, just för att få 
barnen mer engagerade. Det kan vara en liten örn som hon hittat i en butik som hon har 
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till sagan om Örnen Örjan eller så målar hon helt enkelt kottar som små getter till sagan 
om Petter och hans små getter. Hon berättar att under sagans gång kan det bli mycket 
samtal som till exempel när hon läste Pricken och de pratade om att de alla ser olika ut 
samt avslutade med att måla självporträtt. De diskuterade även att det var väldigt synd 
om Pricken. Hon berättar att man på så vis medvetet kan styra barnen in på ett ämne 
som man vill diskutera och att man har en otrolig makt.  

Hon tycker att man ska var inläst på en bok innan man högläser den, men att det kräver 
tid som man ibland inte har. Hon vill att det ska vara en upplevelse för barnen och 
tycker själv att barnen lyssnar bäst när hon ”berättar” en bok än när hon läser. Med 
berättar en bok menar hon att man är tillräckligt inläst på boken och kan den i stort sett 
utantill. Hon tror att det har någonting med ögonkontakten att göra och att man ger den 
mer inlevelse. Hon vill få barnen att förstå att man kan förmedla något med böcker och 
förstår hur viktigt det är att barn kopplar ihop att tecknen under bilderna skapar en text 
som man kan läsa.  

Hon berättar att de brukar ha ett tema som de bildar utifrån barnens behov. Förra året 
hade de ett Pippitema och läste mycket böcker om Pippi Långstrump. Nu funderar hon 
på om de ska ha färgtema eller ett tema om reningsverk. Barnen har varit intresserade av 
hur man kan få olika färger och pratat mycket om var bajset tar vägen. Då tänker hon 
sig att hon ska försöka hitta böcker om temat och arbeta med skapande verksamhet. 

Hon berättar att hon många gånger har tänkt över hur hon skulle vilja dela gruppen då 
de har högläsning men att det skulle kräva en omorganisation av personalens schema 
vilket har gjort det lite mer komplicerat. Hon säger även att som förskollärare har man 
inte tillräckligt med tid för planering. Det är så mycket som hon skulle vilja reflektera 
över och planera men att det är svårt eftersom de hela tiden är i barngruppen. Dagens 
verksamhet består utav att få barnen att uppfylla vissa mål samtidigt som det dras ner på 
personal och barngrupperna bara blir större och större. Hon menar på att det är ingen lätt 
uppgift de har.  

 

Lärare i förskoleklass B  

(22 barn, 1 lärare och en förskollärare) 
Läraren i förskoleklassen har i grund och botten en lärarutbildning för år ett till år sju 
och har arbetat inom skolan i nio år. Hon berättar att hon inte kommer från ett 
akademikerhem och var ingen bokslukare som ung. Däremot har hon sedan sin 
lärarutbildning fått ett stort intresse för böcker. Hon gjorde sin praktik på en skola med 
en rektor som brann för böcker. Rektorn och skolbibliotekarien startade en bokcirkel för 
lärarna på kvällstid och bjöd in olika författare vilket inspirerade henne väldigt mycket. 
Hon berättar att hon precis släppt en femma och nu i höst har hand om en förskoleklass 
som hon hoppas få fortsätta med upp till år fem. Hon är även delvis ansvarig för 
skolbiblioteket, vilket hon tycker har gett henne ännu mer inspiration för litteraturens 
värld.  

Läraren tycker att det är viktigt att barnen har mycket böcker omkring sig och går helst 
till skolbiblioteket en gång i veckan. Då får barnen själva välja varsin bok som han eller 
hon vill läsa. Hon berättar att biblioteket i centrum brukar ordna boksamtal med barnen 
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då de presenterar massor av olika böcker. Det ger även henne inspiration för hur hon vill 
driva skolbiblioteket. Hon önskar att hon hade mer tid så att hon kunde gå runt i klasser 
och rekommendera olika böcker, men eftersom hon nu är i en förskoleklass innebär det 
att hon även är med på fritids, vilket betyder att hon är i barngrupp hela dagen. Skolan 
är varje år med i Bokjuryn då de får rösta vilken bok som de tycker är bäst bland nya 
böcker. Hon berättar att hon inför Bokjuryn blir inbjuden till bibliotekstjänst och där får 
de veta lite om böckerna som ska vara med och hon bestämmer vilka som hon ska köpa 
in till skolan. Det gör henne inspirerad och hon vill köpa hur mycket som helst men 
tyvärr har de inte tillräckligt stort anslag för att göra det. Däremot rekommenderar hon 
andra lärare om böcker som hon tycker de ska åka iväg och låna på biblioteket i centrum 
för att barnen ska få en chans att läsa och rösta på dem.   

Hon vill att barnen ska få högläsning varje dag, men ibland har de fått lyssna på band- 
och cd-avsnitt främst med Astrid Lindgren som berättare. När hon högläser för barnen 
väljer hon främst bilderböcker och visar bilderna för barnen. Hon läser först båda 
uppslagen och därefter visar hon bilderna. Hon pratar alltid mycket om boken och 
bilderna när hon läser. Hon kan ställa frågor som till exempel: Vad ser ni? Varför tror ni 
den ligger där? Hon säger att det gör att barnen måste tänka efter och engagera sig 
istället för att passivt sitta och lyssna. Hon uppfattar barnen som nyfikna och att de vill 
jämföra och berätta om sina erfarenheter. Hon tycker det är viktigt att låta barnen höra 
olika genrer samt att de får tillgång till både äldre och nya böcker. Om hela klassen är 
samlad sitter de på golvet i en ring och är de halvklass kan de sitta i hörnsoffan och 
läraren sitter framför barnen.  

Hon berättar att hon brukar göra en kopia av den lästa bokens framsida och hänga upp i 
hallen för att föräldrarna ska veta vad det är som de läser och som sedan sätts in i en 
pärm för att hon ska veta vad de har läst och inte. Hon berättar att hon är väldigt noga 
med att informera föräldrarna om hur viktigt det är att de fortsätter att läsa för sina barn 
även om de är på gång att lära sig läsa. Specialpedagogen på skolan håller även hon ett 
litet föredrag om den biten för föräldrarna samt delar ut en liten broschyr om hur man 
blir duktig i läsning. Där finns tips och idéer om hur man kan arbeta med barn och 
läsning.  

Hon berättar att förskolebarnen får gå med barnen i ettan på läsegrupper där de läser 
Kiwiböcker, vilka innehåller många fotografier och bilder samt har en upprepande text 
som gör det lättare för barnen att se ordbilder. En del barn har redan knäckt koden och 
andra är på god väg. Trots detta och att böckerna är lättillgängliga tycker hon att det 
känns som att barnen inte har tid och ro att sitta och titta i böckerna på fritids, varken 
själva eller tillsammans med henne.  

Hon säger att hon inte kan tänka sig en undervisning utan böcker. Hon menar att man 
med hjälp av en bok kan göra så mycket som har med det vardagliga arbetet att göra. 
Med hjälp av böcker kan man diskutera olika dilemman, man kan läsa om någon som 
varit utsatt och ta upp det med klassen. Hon tycker dock att det ibland kan vara lättare 
för de äldre eleverna skriva ner vad de tycker för hon tror att det är lätt att eleverna blir 
påverkade av sina kompisar, men även av vad läraren säger.  
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Lärare i år 1, skola B  

(22 elever, 1 lärare, 1, 1 fritidspedagog på halvtid) 

Läraren som vi intervjuar berättar för oss att hon är förskollärare i grunden. Hon blev 
klar med sin förskollärarutbildning 1979 och har jobbat som förskollärare i drygt 20 år. 
Hon har arbetat med barn i åldrarna 0-12 år inom förskolan, fritidsverksamheten och i 
mellanstadiet. Senare fick hon möjligheten att vidareutbilda sig till lärare. Läraren 
berättar att hon har ett stort litteraturintresse, men att hon inte hinner läsa så mycket som 
hon skulle vilja då hon arbetar, utan gör det mest då hon är ledig. Hon påminner sig 
också om att hennes egna föräldrar ofta brukade läsa för henne då hon var liten och att 
hennes mamma gick mycket med henne till biblioteket. 

Läraren berättar att hon tycker det är viktigt att läsa och att det är betydelsefullt att barn 
får möjlighet till böcker tidigt i livet. Läraren berättar att hon har högläsning för sin 
klass varje dag i samband med fruktstunden och att eleverna ofta får ta med böcker 
hemifrån eftersom det är viktigt att böckerna är intressanta för barnen. Annars väljer 
läraren böcker som hon vet, sedan tidigare att barnen tycker om och att det är böcker 
som passar för både flickor och pojkar. Det kan vara kapitelböcker men även 
bilderböcker eftersom bilderna kan vara en hjälp för många att leva sig in i berättelsen. 
En del böcker kan hon ha blivit rekommenderad av sina kolleger att ha som 
högläsningsbok och vissa böcker som hon tror kan vara bra och som hon läst för sina 
egna barn tar hon med sig hemifrån. Läraren anser att det är olika hur en bok fungerar i 
olika klasser och att man ibland får prova sig fram. Läraren märker tydligt vid 
högläsning om klassen är intresserade av boken eller inte genom den tystnad som 
infinner sig om de är intresserade och vid protester då läraren slutar att läsa eller om det 
prasslas och störs. Om boken har engagerat eleverna mycket händer även ibland att de 
diskuterar och målar något om bokens handling. Läraren berättar att barnen själva inte 
ställer så mycket frågor angående det lästa. Istället brukar hon ställa frågor till eleverna.  

Läraren upplyser om att hon gått en kurs i läs- och skrivinlärning där hon fick lära sig 
om betydelsen av boksamtal. Läraren nämner att hon funderar på att försöka planera in 
boksamtal i verksamheten. Hon informerar även om att eleverna har en varsin 
läsejournal som de regelbundet fyller i då de har läst en ny bok och att även elevernas 
föräldrar fyller i vilken bok de läst för sitt barn. På så vis får läraren inblick i vilka 
böcker eleverna läser och lyssnar till hemma. Eleverna har även varsin bänkbok som de 
läser ur lite då och då (de som kan läsa). Men inte varje dag eftersom många av eleverna 
ännu inte lärt sig läsa och då blir det inte det lugnet som bör vara vid en lässtund anser 
läraren. Däremot erbjuds eleverna att komma in i klassrummet lite tidigare, innan 
lektionsstart, om de vill läsa en stund. Det händer också att barnen parläser, vilket 
innebär att de barnen som kan läsa får läsa för de barnen som ännu inte kan det. En gång 
i veckan delas eleverna upp i olika läsgrupper tillsammans med barn från andra klasser. 
Då läser elever och lärare tillsammans böcker och pratar om bilderna och om innehållet 
i boken. Eleverna läser även parvis vid detta tillfälle. Läraren läser även individuellt 
med barnen en gång i veckan för att höra hur de har utvecklat sin läsning.  

Läraren berättar att hon tar med eleverna till skolbiblioteket varje vecka för att låna 
böcker. Eleverna får oftast välja böcker själva, men om läraren märker att en elev lånat 
en för svår bok för sin läsnivå uppmuntrar hon eleven att ta hem den och fråga 
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föräldrarna om de kan ha det som högläsningsbok hemma och så hjälper läraren eleven 
att välja en annan bok som eleven kan läsa själv i skolan. Ungefär en gång i månaden 
åker de även till det stora biblioteket. Där finns en kunnig bibliotekarie som fångar 
barnens intresse, hjälper och tipsar både eleverna och läraren då det gäller boklån. Alla 
elever har egna bibliotekskort som deras föräldrar skrivit på. Föräldrarna har även 
ansvar för att böckerna lämnas tillbaka. Läraren anser att det är viktigt att åka med 
barnen till biblioteket och att de kommer igång med läsningen. Hon har också 
informerat elevernas föräldrar om hur viktigt det är att de läser för sina barn. 

5.2 Tematisk analys 
I analysen framkommer ett antal teman som beskriver förskollärares samt lärares 
förhållningssätt och uppfattningar om barnlitteraturens roll i 
verksamheten/undervisningen. För att få en överskådlig blick har vi valt att dela in 
analysen i olika teman som behandlar vårt syfte, samt skillnader mellan förskola, 
förskoleklass och skola och dessutom skillnader mellan varje enskild skolform. 

5.2.1 Bokens roll i verksamheten 

Både förskollärare och lärare berättar att de tycker det är viktigt att barn har böcker 
omkring sig och de säger att böckerna i verksamheten finns lättillgängliga för barnen.  

Förskolan 

En förskollärare i förskolan menar att barnboken är mycket viktig på förskolan eftersom 
barnen berättar att de på sin fritid ofta ser på teve eller dvd och spelar dataspel. Hon vill 
som motvikt till tv och dataspel lyfta fram litteratur och samtal. Hon anser att man 
genom litteraturen kan upptäcka mycket i barnets utveckling. 

På förskolan tycker jag att barnboken har en viktig roll, för att jag kan känna att av det som 

barnen berättar för oss så är det väldigt mycket tv, video och dataspel. De bräcker ju väldigt 

sällan varandra i vem som har flest böcker, men däremot kan de rabbla om vem som har spelat 

vad och det spelet har jag. (fskl i förskola A)  

Den andra förskolläraren i förskolan har en läspedagogik och anser att barn bör ha 
mycket böcker omkring sig. Hon vill få barnen att förstå att texten i böckerna vill 
förmedla något. Hon menar på att det är ett första steg för barnen i deras läsutveckling. 

Det är ju alltså jätteviktigt att barn tidigt får ta del av böcker. Det ska finnas mycket böcker. 

Jag menar om inte barn har böcker och förstår att man förmedlar någonting med böcker så 

kommer de ju aldrig att kunna lära sig läsa. Det är alltså starten till att kunna förstå att det är 

bokstäver och att man kan kombinera ihop dem och att det blir något sammanhang och att det 

blir en text. (fskl i förskola B) 

Förskoleklass 

Förskolläraren i förskoleklass berättar att hon tycker att högläsning är jätteviktigt och 
anser att man ska ha högläsning i verksamheten varje dag. 

Jag tycker man ska ha högläsning varje dag. (fskl i förskoleklass A) 
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Läraren i den andra förskoleklassen berättade att hon ser skönlitteraturen som ett 
redskap i undervisningen. 

Jag skulle aldrig kunna tänka mig att inte jobba med böcker i undervisningen. Aldrig. Nä, för 

det finns så himla mycket man kan göra med hjälp av en bok som har med det vardagliga 

arbetet att göra. (lärare i förskoleklass B) 

Skolår 1 

En lärare i skolår ett berättar att hon vill väcka barns läslust och tycker att barnboken 
har en viktig roll i skolan. 

Jag tycker att den är jätteviktig och ska ha en viktig roll. Jag vill verkligen få barnen att tycka 

att det är roligt att läsa. (lärare i skola A) 

Den andra läraren i skolår ett berättar att hon tycker det är viktigt att läsa och att det är 
betydelsefullt att barn får möjlighet till böcker tidigt i livet. 

Jag tycker det är jätteviktigt med böcker och att man kan gå till biblioteket. Jag läser för dem 

varje dag. Berättar för föräldrarna att det är viktigt, och så läsejournalen. Vi har läsgrupper en 

gång i veckan i trettiofem minuter. Då delar vi in förskolebarn, ettor och tvåor i sju olika 

grupper efter hur de läser, så läser vi anpassade böcker för dem och pratar om dem. Jag tycker 

att vi jobbar med böcker och läsning, så jag är ganska nöjd i alla fall. (lärare i skola B) 

5.2.2 Miljö för läsning 

I båda förskolorna finns en avsedd lugn vrå där barn i lugn och ro kan sitta och titta i 
böcker. I förskoleklassen och i skolår ett sitter barnen i klassrummet och läser, antingen 
vid sina platser, på golvet eller i en eventuell soffa.   

Förskolan 

I ena förskolan finns ett lugnt rum dit barnen kan gå om de vill titta i böcker, lyssna på 
sagokassetter eller be en personal om de kan läsa för dem.  

I lugna rummet finns lugn musik, sagokassetter, böcker, är det någon som vill höra saga så 

läser man, eller så försöker man att uppmuntra att de ska kunna sitta lite lugnt och bläddra i en 

bok. (fskl i förskola A) 

I den andra förskolan finns tyger i tak och draperier som gör att ljudnivån har sänkts. 
Barnen kan på så vis skärma av och kan sitta i lugnan ro och titta i böcker.  

Det har ju blivit så bra med våra tyger och draperier. För att vi har fått rum i rummen. Barnen 

drar för draperiet och så kan de sitta där bakom i soffan i sin värld och hör inte det som händer 

utanför. (fskl i förskola B) 

5.5.3 Barns eget läsande 

Förskollärarna berättar att barnen i förskolan ofta sätter sig och bläddrar i böcker, eller 
”läser” för varandra, medan förskoleläraren och lärare i förskoleklass och skolår ett 
berättar att barn gör det om de blir tillsagda. Lärarna i skolår ett har valt att inte ha 
planerad tystläsning för alla barn eftersom alla ännu inte läser.  
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Förskolan 

Förskolläraren från förskolan tycker att böckerna ska vara lättillgängliga för barnen. 

Oavsett ålder så ska man ha tillgång till böcker. Vi har alltid så det finns framme och de får 

alltid ta och läsa, och sen ska de sätta tillbaka dem, och så finns det alltid litteratur som de kan 

be om. (fskl i förskola A) 

Den andra förskolläraren berättar att barnen på förskolan befinner sig på olika nivåer då 
det gäller läskunnighet och att barnen tar till sig innehållet i böckerna på olika sätt. En 
del genom att avkoda texten, andra genom bilderna och minnet. Hon anser också att 
barns eget bokläsande ger dem en stunds avkoppling. 

De tar gärna en bok själva och sätter sig och läser eller tittar på bilderna. Jag tror att det är ett 

sätt att få någon upplevelse och avkoppling och bara sitta och bläddra. (fskl i förskola B) 

Förskoleklass 

Förskollärarna i förskoleklasserna anser inte att barnen så ofta självmant tar en bok för 
att läsa. En av förskollärarna säger att det kan bero på att de inte har tid, att det är så 
många andra aktiviteter. 

Det är inte så ofta de tar om inte vi säger till tycker jag inte. Utan det är när man säger att nu 

får ni ta en bok eller rita, att man sätter sig ner och tar det lugnt. Då kan de gå och plocka 

böcker, men inte så ofta när de leker fritt. Böckerna liksom står där. (fskl i förskoleklass A) 

De har inte tid känns det som. De har så mycket annat. Vi har ju burit upp jättemycket böcker 

som vi har i rummet och som de har valt vilka böcker vi ska ta upp och så där, men det är mest 

jag som plockar böcker och läser för dem. (lärare i förskoleklass B) 

Skolår 1 

Lärarna i skolår ett framför att barnen befinner sig på så olika nivåer vid läskunnighet 
och anser därför att tyst läsning inte riktigt fungerar. 

Jag har inte startat med tyst läsning. Jag vet inte om jag ska göra det på vårterminen kanske. 

För är man där och ska hjälpa de barn som inte tar sig fram i böckerna så stör man de andra 

barnen och så känner de barnen sig lite utpekade. (lärare i skola A) 

Det blir lite oroligt med dem som ännu inte kan läsa. Om inte jag räcker till för dem som inte 

kan läsa ännu, så kan det bli lite oroligt. (lärare i skola B) 

5.2.4 Högläsning 

Högläsning förekommer dagligen i både förskolan, förskoleklass och skolår ett. I 
förskolan sker högläsningen då barnen har vila eller samling och i förskoleklassen och 
skolår ett sker högläsning antingen vid fruktstunden eller som avslutning på dagen.  

Förskolan 

Båda förskollärarna i förskolan ser högläsning som ett pedagogiskt redskap. Den ena 
förskolläraren ser högläsning som en hjälp för att utveckla barns språkutveckling och 
språkliga medvetenhet och berättar att hon vill lyfta fram litteratur och samtal i 
förskolan. 
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Högläsningen, det ger ju så mycket ordförståelse, rytmen i språket, att kunna lyssna och 

koncentrera sig, det är språkinlärning på högsta nivå. (fskl i förskola A) 

Vi vill lyfta fram samtal, dialoger och litteratur för det är ju så bra. (fskl i förskola A) 

Den andra förskolläraren ser högläsning som ett medel för barnen att lära sig läsa.  

Det är ju alltså jätteviktigt att barn tidigt får ta del av böcker. Det ska finnas mycket böcker. 

Jag menar om inte barn har böcker och förstår att man förmedlar någonting med böcker så 

kommer de ju aldrig att kunna lära sig läsa. Det är alltså starten till att kunna förstå att det är 

bokstäver och att man kan kombinera ihop dem och att det blir något sammanhang och att det 

blir en text. (fskl i förskola B) 

Förskoleklass 

Både förskolläraren och läraren i förskoleklasserna vill ge barnen språk- och 
begreppsutveckling genom att fråga barnen om svåra ord och begrepp i böcker. En 
förskollärare i förskoleklass berättar att hon ibland uppmanar barnen att ställa frågor om 
ord som de inte förstår.  

Ibland förklarar jag ett ord, ett konstigt ord så brukar jag förklara det ordet eller fråga om det 

är någon som vet vad det betyder. (fskl i förskola A) 

Hon berättar vidare att barn har olika attityder till böcker och läsning. Alla barn har inte 
ro att lyssna på sagor, vilket hon inte är van vid att barn tycker.  

Det kryper i kroppen och en del tycker det är tråkigt med saga och det är inte jag van att barn 

säger. De brukar tycka att det är mysigt och vara jätteintresserade. (fskl i förskoleklass A) 

Läraren den andra förskoleklassen berättar att hon vill få barnen aktiva i boken genom 
att peka på bilderna och ställa frågor till barnen. 

Jag ställer gärna frågor till böcker när jag har läst ett kapitel. Varför tror ni att han gjorde som 

han gjorde eller vad händer i nästa kapitel tror ni? Så att de blir aktiva i boken. (lärare i 

förskoleklass B) 

Skolår 1 

Båda lärarna i skolår ett berättar att de gått en utbildning i boksamtal men att de inte 
brukar ställa så mycket frågor om en bok till barnen. En lärare poängterar att det kan 
vara svårt att hitta de rätta frågorna, men vill samtidigt att barnen ska få en djupare 
förståelse för en bok och kunna läsa mellan raderna.  

Jag gick en utbildning i läs- och skrivinlärning och då var det ju boksamtal man skulle ha och 

det kan ju bli väldigt intressanta diskussioner, samtidigt kan det vara lite svårt att hitta de rätta 

frågorna och sådär. Men det är ju det man vill, att barnen ska få den här lite mer djupare 

förståelsen, att kunna läsa mellan raderna, få känsla för boken. (lärare i skola B) 

5.2.5 Medveten tanke bakom bokval  

I intervjuerna framkom att många av förskollärarna och lärarna tycker att det är viktigt 
att bokvalet fångar barnens intresse. En av förskollärarna i förskolan tycker dock att det 
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är svårt på grund av åldersspridningen i barngruppen. Båda förskollärarna i förskolorna 
tycker att det är viktigt att barn får möta både gamla och nya böcker.  

Förskolan 

En av förskollärarna vill ge barnen språk- och begreppsutveckling och anser att man 
genom medvetna bokval kan ge barn en förståelse för att det man läser om inte sker här 
och nu och att de får förståelse för samt möjligheten att tala om framtiden och det 
förflutna. 

Man vill ju ge barnen en förståelse för att det finns ett då, det finns ett nu och det finns ett 

sedan. (fskl i förskola A) 

Den andra förskolläraren anser det viktigt men svårt att fånga alla barns intressen vid 
högläsning eftersom barnen är på så olika utvecklingsnivåer. 

Det är ju inte lätt att få med alla barnen. För det är ju målet. Att det ska sätta lite frön i alla. 

(fskl i förskola B) 

Hon menar vidare att det är viktigt att vara väl inläst på en högläsningsbok för att kunna 
ge en upplevelse för barnen, men att det kräver pedagogisk planering som det inte alltid 
finns tid för. 

Det är ju alltså jätteviktigt att barn tidigt får ta del av böcker. Man ska aldrig ta en bok och 

tänka att den här tar jag idag, och så tar man nästa dag en annan för att den här har inte jag 

hört eller läst förut. Det ska ju inte vara en upplevelse för mig, utan det är ju för barnen. Men 

då ska man ha tid, och det har man kanske inte alltid. (fskl i förskola B) 

Förskoleklass 

En förskollärare i förskoleklass tycker liksom den ena förskolläraren i förskolan att man 
genom att vara väl inläst på en bok kan dramatisera med rösten för att ge barnen en 
upplevelse. 

Det är ju mycket lättare att läsa en bok om man har läst den själv innan. Det blir mera 

spännande då för barnen om jag kan dramatisera med rösten och sådär. (lärare i skola A) 

Hon berättar vidare att förskolan tidigare gjort och kommer åter att göra ett bokschema, 
vilket innebär att barnen får en speciell dag var då de får ta med sig en bok hemifrån och 
presentera för klassen. 

Varje barn hade en speciell dag då de fick ta med sig en bok som de gillade som de fick 

presentera för klassen och så läste vi den. (fskl i förskoleklass A) 

Läraren i andra förskoleklassen tycker det är viktigt att barnen får ta del av olika slags 
genrer. 

Att varva genre så att de ska få lite av varje och sedan vet man ju eller märker man ju ganska 

snart vad de tycker om. (lärare i förskoleklass B) 

Skolår 1 

En av lärarna i skolår ett berättade att hon helst väljer kapitelböcker utan bilder för att 
barnen ska lyssna och få möjlighet att skapa inre bilder. 
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Den ska vara rolig. (lärare i skola A) 

Den andra läraren menar att det är viktigt att valet av högläsningsbok passar både pojkar 
och flickor. 

Det måste ju vara böcker som barnen är intresserade av /…/ böcker som jag vet kan passa för 

både killar och tjejer. (lärare i skola B) 

5.2.6 Bilderböcker/kapitelböcker 

I förskolan läser de främst bilderböcker men även kapitelböcker för de lite äldre (4-5år). 
Förskollärarna i förskoleklass och en lärare i skolår ett läser främst bilderböcker eller 
små enkla kapitelböcker. En lärare i skolår ett läser främst kapitelböcker. 

Förskolan 

I den ena förskolan är läsvilan uppdelad i tre olika grupper där det läses böcker som är 
anpassade efter barnens ork och mognadsnivå. De minsta barnen sover, tre- och 
fyraåringar lyssnar på bilderböcker eller flanosaga och femåringarna får lyssna på 
kapitelböcker. 

Vi läser böcker som är anpassade för barnens ork och mognadsnivå. Våra femåringar, där kan 

man se att de lyssnar väldigt så där att man ser att blicken är långt borta. Det där funderar vi 

lite på om de börjar bli lite äldre och då kan de fokusera och koncentrera sig på en berättelse 

och höra vad där är om. (fskl i förskola A) 

I den andra förskolan läser de för alla nitton barnen som är mellan tre och fem år. 
Förskolläraren berättar att det inte alltid är så lätt att välja en bok som passar alla. Hon 
säger att tre- och fyraåringarna inte klarar av att lyssna på en kapitelbok, men att 
femåringarna bör kunna lyssna på en kapitelbok. 

En femåring ska också kunna lyssna på en kapitelbok. De ska inte behöva ha något att 

fokusera på utan de ska kunna använda bara öronen också. De större är mognare, de kan 

lyssna, men det klarar inte de mindre av. Tre-fyraåringarna klarar inte av det, det kryper i 

kroppen på dem. (fskl i förskola B) 

Förskoleklass 

Förskolläraren i ena förskoleklassen berättar att de läser bilderböcker eller små, enkla 
kapitelböcker. 

Då är det främst bilderböcker för de här barnen, för det är lite tufft för dem att lyssna på 

kapitelböcker. (lärare i förskoleklass B) 

Läraren i den andra förskoleklassen läser främst bilderböcker. Hon beskriver att hon 
först läser båda uppslagen innan hon visar bilderna för barnen. Hon berättar också att 
hon pratar mycket om bok och bilder när hon läser. 

Jag brukar alltid läsa båda uppslagen och sedan visar jag bilderna. Jag pratar alltid mycket om 

boken när jag läser eller och om bilderna, att vad ser ni, eller varför tror ni att den ligger där 

och att man pekar på bilderna och så. (lärare i förskoleklass B) 
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Skolår 1 

Den ena läraren i skolår ett läser helst kapitelböcker utan bilder för att barnen ska lära 
sig lyssna och försöka skapa sig inre bilder, medan den andra läraren tror att många av 
barnen i ettan behöver lite stöd av bilder för att lättare leva sig in i berättelsen. 

Den ska vara rolig. Helst kapitelbok utan bilder, utan att de ska försöka lyssna och skapa sig 

egna bilder. (lärare i skola A) 

Jag försöker visa bilderna /…/ efterhand så kan man läsa böcker som är rena kapitelböcker. 

Många barn i ettan behöver lite stöd, lättare för dem att leva sig in. (lärare i skola B)  

5.2.7 Bearbetning av bokläsning 

Högläsningsboken bearbetas på olika sätt och i olika mycket. Här kan det se lite olika ut 
mellan förskolorna, förskoleklasserna och mellan skolår ett.  

Förskolan 

I ena förskolan brukar de använda sig av flanotavlan för att bearbeta sagan som de har 
läst dagen innan. Ofta är det barnen som vill sätta upp bilderna på flanotavlan och 
berätta sagan. De äldre barnen hjälper de yngre med berättelsestrukturen.  

Det blir ett slags memorerande av boken i och med flanosagan, ett slags bearbetande av alla 

nya ord och det lästa. (fskl i förskola A) 

I den andra förskolan använder sig förskolläraren av små attribut för att locka med 
barnen i sagan. Det kan vara små hemgjorda kottar som ska föreställa getter till sagan 
om Petter och hans fyra getter. Hon berättar också att hon anser sig ha en otrolig makt 
och kan styra barnen i stor utsträckning. Hon berättar att hon väljer böcker som hon 
tycker att barnen själva behöver arbeta med, så som olika dilemman, till exempel att vi 
alla ser olika ut och att det inte är något konstigt med det.  

Pricken har vi bearbetat en del. Vi har pratat om att vi ser olika ut och efter det så ritade de 

sina ansikten och upptäckte att de också var olika alla andra. (fskl i förskola B) 

Förskoleklass 

I ena förskoleklassen berättar förskoleläraren att barnen har svårt att sitta still och lyssna 
på sagor, men att de försöker få dem att komma ihåg vad som hänt senast de läste.  

Vi brukar fråga vad den handlar om, vad det är som har hänt, innan man börjar läsa om det är 

en kapitelbok. (fskl i förskoleklass A) 

Den andra läraren i förskoleklass berättar att hon alltid pratar mycket om boken och 
bilderna och ställer gärna frågor då hon läst ett kapitel. Det kan då få igång en 
diskussion, en jämförelse barnen emellan eller ett dilemma och vad barnen tror att de 
skulle göra. 

Jag ställer frågor och barnen måste tänka efter, de kan inte bara sitta passivt och lyssna utan 

man måste själv engagera sig. (lärare i förskoleklass B) 
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Skolår 1 

En lärare berättar att de i arbetslaget arbetar med ett Astrid Lindgren-tema, vilket 
innebär att de ska läsa lite ovanliga böcker som barnen kanske inte hört talas om och 
därefter arbeta med skapande verksamhet.  

Vi åldersblandar grupper, från förskoleklass till år två, och sedan blandar man treor till 

femmor. Syftet med det är att vi tycker att det blir mycket lugnare grupper och sedan är det bra 

att barnen får träffa om man tänker de yngsta barnen får träffa de lite äldre och få hjälp av 

dem. De äldre hjälper de yngre i det skapande och sådär. (lärare i skola A) 

Läraren i andra skolan berättar att hon inte alltid bearbetar boken hon läst, utan det beror 
på hur mycket boken engagerat barnen. Hon berättar att barnen ibland få rita teckningar 
efter att de diskuterat vad som var roligt i boken. Hon berättar vidare att böcker kan vara 
så olika, en del är innehållsrika och andra handlar inte om så mycket.  

Det beror på lite hur mycket boken engagerar. Till en del böcker brukar vi rita teckningar, 

efter att vi har diskuterat om vad vi tyckte var roligast i boken och så. En del böcker är ju 

väldigt innehållsrika, andra böcker handlar inte om så mycket egentligen. (lärare i skola B) 

5.2.8 Organisatoriska möjligheter för bokens roll 

I analysen upptäckte vi organisatoriska skillnader i verksamheterna som till exempel 
möjligheter för verksamheterna att dela upp grupperna i mindre grupper vid högläsning. 
Det var framförallt förskolan och förskoleklass som nämnde det. I skolan sitter barnen 
på sina platser när de högläser. 

Förskolan 

I den ena förskolan är läsvilan uppdelad i tre olika grupper där det läses böcker som är 
anpassade efter barnens ork och mognadsnivå. Förskolläraren berättar att det under 
lässtunden finns utrymme för barnen att både ligga, sitta och sprida ut sig.  

 Vi har en soffa och så har vi en tjock mjuk madrass små kuddar och lite större kuddar så man 

kan sprida ut sig. (fskl i förskola A) 

Trots att förskolläraren är nöjd med förskolans insatser önska hon att det fanns mer 
pengar så att de kunde köpa in mer material som exempelvis böcker.  

Jag skulle önska att man som förskola hade mer pengar, så att vi redan här kunde få tillgång 

till allting /…/ att ha bra saker på förskolan som är ens eget för att man ska kunna köpa in och 

liksom utveckla runt en bok. (fskl i förskola A) 

Förskolläraren i den andra förskolan berättar att tiderna och schemat styr mycket för hur 
hon skulle vilja organisera läsgrupper i olika åldrar.  

Alltså det är ju inte lätt det här att få med alla barnen. När man ska ha nitton stycken så kan 

det bli ganska knepigt, när man liksom samlar dem i så stor grupp. Och det är ganska stor 

åldersspridning på barnen. Det är förmiddagar som vi är tre. Det vore ju det optimala, det vore 

jättekul om man kunde det (dela upp gruppen). För det är ju målet att det ska sätta lite frön i 

alla. Men det är klart att tiderna, schemat styr jättemycket. (fskl i förskola B) 
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Förskoleklass 

Förskolläraren i den ena förskoleklassen säger att hon saknar planeringstid, men är glad 
att hon har arbetat i så många år och har på så vis samlat ihop material med tiden. 
Högläsning har de i klassrummet och barnen sitter på sina platser.  

De är så många så de får sitta på sina stolar och då läser vi högt. (fskl i förskoleklass A) 

Läraren i den andra förskoleklassen berättar att de har tillgång till två rum och att det 
varierar hur de sitter vid högläsningen beroende på om de är hel eller halvklass. 

Om vi är hela gruppen så sitter vi på golvet i en ring, men vi jobbar även i halvklass och då 

sitter de alltid i soffan och så sitter vi framför och läser. (lärare i förskoleklass B) 

Skolår 1 

En lärare i skolår ett berättar att hon tidigare var förskollärare men valde att 
vidareutbilda sig till lärare för att hon var trött på att man som förskollärare har så lite 
planeringstid jämfört med lärare. Hon hade som förskollärare en timme i veckan för 
planeringstid och resterande i barngrupp. 

När man jobbar i förskolan så blir man lite frustrerad över att man ska jobba under samma 

linje på något sätt, man ska jobba mot mål och man ska ha individuell utvecklingsplan. Man 

ska göra allt det här som lärarna gör men man har ingen planeringstid. (lärare i skola A) 

5.2.9 Biblioteksbesök 

I intervjuerna framkom att tillgång till bibliotek och tips från bibliotekarier ser lite olika 
ut från förskola till skola. Förskollärare i förskolan har svårt att åka till bibliotek, men 
en förskola har tillgång till skolbibliotek för att det finns i samma byggnad, dock har de 
under denna termin inte haft möjlighet att gå dit på grund av ombyggnad och 
omorganisation. Biblioteksbesöken ser lite olika ut från förskola till skola. 

Förskolan 

En förskollärare i förskolan berättar de just nu inte samarbetar med något bibliotek och 
att orsaken är att det organisatoriskt sätt inte fungerar eller hinns med.  

Det är rent organisatoriskt inte så lätt. Vi får ingen information från dem. Vi har inte tid att 

springa och säga till någon eller påminna om böcker osv. Det funkar inte för oss. (fskl i 

förskola A) 

Den andra förskolläraren berättar att de har tillgång till skolbiblioteket som ligger i 
samma byggnad, men att de denna höst inte tagit sig dit på grund av ombyggnad och 
omorganisation. 

Den här terminen har vi inte varit där någonting och det beror på strul i skolan /…/ det har 

varit rörigt överhuvudtaget. (fskl i förskola B) 

Förskoleklass 

En förskollärare i förskoleklass berättar att de i år inte har någon bibliotekarie på skolan 
och att det är pedagogerna som går till biblioteket för att låna böcker.  
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I år har vi inte någon bibliotekarie. Förra året blev vi inbjudna av en bibliotekarie som 

presenterade böcker och hur man gjorde när man lånade böcker. Men det finns inte i år så det 

är vi som får låna. Vi går upp själva. (fskl i förskoleklass A) 

Läraren i den andra förskoleklassen däremot berättar att hon delvis är ansvarig för 
skolbiblioteket och att de gärna åker iväg till större bibliotek. 

Sedan är ju jag delvis ansvarig för biblioteket på skolan och vi är ju nere en gång i veckan och 

hämtar en massa böcker. Sedan händer det att bibliotek ordnar boksamtal med barnen och det 

är jättebra. De blir jätteinspirerande och det är vissa terminer som det erbjuds att man får 

komma upp med klassen. Då presenterar de massor av böcker. (lärare i förskoleklass B) 

Skolår 1 

Den ena läraren berättar att de har ett skolbibliotek, men att skolbibliotekarien för 
tillfället endast är där en gång i veckan, vilket gör att de inte ha varit där så mycket 
denna termin. Men hon berättar att de brukar åka till större bibliotek där de får bokprat 
med en bibliotekarie och barnen får låna hem böcker.  

Men vår bibliotekarie jobbar bara en dag i veckan, men hon vill helst ha grupper med bokprat. 

Så hon brukar ta upp klasser eller så gör man halvklasser och skickar upp till henne. Det 

brukar vara några gånger per termin. Men sedan har vi ju också samarbete med biblioteket i 

centrum. De brukar bjuda in till bokprat och där kan man beställa bokprat om man skulle vilja 

ha det. Då har bibliotekarien plockat fram böcker och så kan hon läsa något stycke från några 

av dem. Sedan håller hon upp alla böckerna och berättar vad de handlar om. Sedan kan barnen 

få titta i på böckerna och sedan får de låna och då får de låna vad de vill, inte bara de som 

bibliotekarien har visat upp. (lärare åk 1, i skola A) 

Den andra läraren i skolan berättar att hon tar med eleverna till skolbiblioteket en gång i 
veckan och att de åker till det stora biblioteket ungefär en gång i månaden. Där får både 
barnen och läraren hjälp och tips om böcker. 

Ambitionen kanske är att man ska gå en gång i månaden, men det tar för mycket tid och vi har 

ju ett skolbibliotek och jag försöker gå ner med barnen i princip varje vecka. Nu har jag bokat 

tid för ettorna. Vi ska iväg nu efter novemberlovet. Då har vi skaffat bibliotekskort som 

föräldrarna skrivit på. Och hon (bibliotekarien) brukar vara jätteduktig på att tala om vilka 

böcker som finns och göra barnen så intresserade. Hela tiden kommer det ut nya böcker, så jag 

får också tips om böcker som är bra att läsa högt i klassen. (lärare åk 1 skola B) 

5.2.10 Föräldrars delaktighet 

Några av förskollärarna och lärarna försöker få föräldrarna delaktiga i barnens 
utveckling. 

Förskolan 

En förskollärare på förskolan berättar att hon tagit upp på ett föräldramöte hur viktig 
högläsningen är för barnens språkutveckling. En annan förskollärare berättar att hon via 
veckobrev håller föräldrarna informerade om vilka ramsor de gör och vilka sånger de 
sjunger.  
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Högläsningen, det ger ju så mycket ordförståelse, rytmen i språket, att kunna lyssna och 

koncentrera sig, det är språkinlärning på högsta nivå. (fskl i förskola A) 

Förskoleklass 

En lärare i förskoleklassen berättar att de tar alltid upp på första föräldramötet hur 
viktigt det är med högläsning och delar ut en liten broschyr med tips och idéer om hur 
man kan arbeta med barn och läsning. 

Det gjorde vi nu på det första föräldramötet och tryckte på hur viktigt det är att de fortsätter att 

läsa för barnen även när de börjar lära sig läsa. (lärare i förskoleklass B) 

Skolår 1 

En lärare i skolår ett berättar att hon på utvecklingssamtal brukar fråga vad de läser för 
böcker hemma och om föräldrarna säger att de inte har så mycket hemma, så brukar hon 
tipsa om biblioteket.  

Fast jag har nog aldrig tänkt på att göra det på föräldramötet, men det skulle jag kunna göra. 

(lärare i skola A) 

Den andra läraren i skolår ett använder sig av läsjournaler i sin verksamhet och får på så 
sätt föräldrarna att känna sig delaktiga i barnens läsutveckling.  

Man skriver i vilka böcker man läser och så läser föräldrarna för barnen och skriver i vad man 

läser. Så på det sättet så ser vi vilken typ av böcker som de läser. (lärare i skola B) 

Hon berättare vidare att alla elever har egna bibliotekskort som deras föräldrar skrivit 
på. Detta innebär att föräldrarna även får ta del av och ansvar för sina barns lån av 
böcker och att de lämnas tillbaka. 

Det är föräldrarna som måste skriva på lappen också för att de ska få bibliotekskorten. Men 

det är ju så att man kan inte få alla föräldrar att gå till biblioteket, men man kanske får några 

stycken. (lärare i skola B) 
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6. Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att få kännedom om, hur och när förskollärare och 
lärare i förskolan, förskoleklass och skolår ett använder sig av barnlitteratur och 
högläsning i det pedagogiska arbetet med barn, samt deras medvetna tanke bakom 
bokval. Vi var även nyfikna på vilka yttre förutsättningar (miljön) det fanns i 
verksamheterna för att kunna skapa läslust och läsro. Resultaten förväntades ge klarhet i 
hur sambandet mellan barnbokens ställning och dess användande såg ut. 

Genom våra intervjuer och genom den studielitteratur samt tidigare forskning som vi 
tagit del av anser vi att vi har uppnått vårt syfte samt fått svar på våra 
problemfrågeställningar när det gäller förskollärarnas samt lärarnas arbetssätt och hur 
läsmiljö i de olika verksamheterna är utformade. 

Alla förskollärare och lärare i såväl förskola, förskoleklass som skola tycker att boken 
har en väldigt stor roll i verksamheten/undervisningen och alla har de böcker 
lättillgängliga för barnen. Alla har högläsning dagligen och som sker antingen vid vila, 
samling, fruktstund eller som avslutning på dagen. I förskolan tar barnen ofta självmant 
en bok och läser medan barn i förskoleklass läser själva om de blir tillsagda att göra det. 
Lärarna i skolår ett har valt att inte ha planerad tystläsning för att alla barn ännu inte kan 
läsa. I förskolan finns det en avsedd plats i lugn och ro där barnen kan sitta och läsa, 
medan barnen i förskoleklass och skolår ett sitter i klassrummet och läser, på sina stolar, 
på golvet eller i en eventuell soffa.  

Både förskollärare och lärare tycker att det är viktigt att boken fångar barnens intresse. 
En förskollärare tycker att det ibland kan vara svårt med tanke på åldersspridningen i 
barngruppen. Förskollärarna i förskolan nämner att de tycker det är viktigt att barn får 
möta såväl nya som gamla böcker. De flesta läser bilderböcker eller lätta kapitelböcker 
och tycker att bilderna hjälper barnen att leva sig in i berättelsen. En lärare i skolår ett 
läser helst kapitelböcker utan bilder för att barnen ska lära sig att skapa egna inre bilder.  

Boken bearbetas på lite olika sätt och olika mycket. I förskolan används flanotavlan 
eller något attribut som komplement till sagan för att locka med sig barnen. Flanotavlan 
används även för att memorera sagan och bearbeta nya ord. En förskollärare i förskolan 
diskuterar ofta en bok efteråt och barnen får chansen att bearbeta sina och andras tankar. 
En lärare i förskoleklass som delvis även är skolbibliotekarie vill få barnen engagerade i 
boken och ställer mycket frågor.  

Vi upptäckte organisatoriska skillnader då det gällde möjligheter till att dela upp barnen 
i mindre grupper vid högläsning.  Det såg även lite olika ut då det gällde tillgång till 
bibliotek. Några av förskollärarna och lärarna tycker det är viktigt att få föräldrarna 
delaktiga i sitt barns utveckling som informerades om böcker och högläsning vid t.ex. 
föräldramöten, utvecklingssamtal eller via veckobrev.  

Vidare kommer vi att diskutera resultatet ställt i relation till våra teoretiska och 
språkutvecklande perspektiv som undersökningen bygger på.  
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6.1 Metoddiskussion    

Genom att använda oss av en kvalitativ fallstudie utifrån en komparativ tvärsnittsdesign 
baserad på semistrukturerade intervjuer anser vi oss ha uppnått studiens syfte. Vid 
bearbetning av vårt insamlade material, inför analys och resultatdiskussion, upptäckte vi 
att materialet ibland inte var tillräckligt detaljerat. Nu i efterhand kan vi tänka oss att om 
våra intervjufrågor varit mer utförliga och detaljerade kanske det hade lett till att vi fått 
en djupare och bredare kunskap om hur förskollärarna och lärarna arbetar med 
barnlitteratur och högläsning. Vi tycker att denna metod har gett oss ett bra verktyg för 
att genomföra studien, men hade vi dessutom använt oss av en deltagande observation 
hade vi fått möjligheten att jämföra pedagogernas intervjusvar med våra egna 
iakttagelser. Då hade vi även kunnat observera eller fotograferat de yttre 
förutsättningarna (miljön) för läsning. Vi var dock begränsade tidsmässigt så detta var 
inte möjligt.  

I vår resultatbeskrivning återger vi så nära som möjligt förskollärarnas och lärarnas 
intervjusvar. Med självklarhet förstår vi att vårt urval som studien är baserad på inte på 
något sätt ger möjlighet till att dra några generella slutsatser och våra pedagoger kan 
inte heller sägas representera alla pedagoger med samma yrkesbefattning. Dock kan vi 
genom denna studie beskriva just dessa pedagogers sätt att arbeta. Genom intervjuerna 
har vi fått en tät och beskrivande bild som gett oss insikt i när och hur arbetet med 
barnlitteratur och högläsning förekommer i såväl förskolan, förskoleklass som skolår 1. 
Intervjuerna har gett oss möjlighet att skapa en helhetsbild av dessa pedagogers 
arbetssätt och deras olika yrkesbeskrivningar. Detta har medfört att intervjumaterialet 
har varit ganska omfattande. Vi är därför tacksamma för att vi inte använde oss av ett 
större urval utan begränsade oss till sex intervjuer.  

Intervjumetoden har för oss varit väldigt givande och lärorik på olika sätt. Vi har bland 
annat fått öva oss i intervjuteknik. Att finna intervjupersoner var relativt lätt och 
intervjuerna anser vi gick bra. Att banda in och transkribera intervjuerna var en fördel i 
vår analys och vi kunde på så vis lättare se mönster och skillnader. Det har dessutom 
varit värdefullt att få ta del av förskollärarnas kunskap och tankar inom området.  

6.2 Resultatdiskussion 
De resultat som vi kommit fram till kommer vi nu att relatera till de teoretiska och 
språkutvecklande perspektiv som vi har valt att ha med i vår uppsats.  

6.2.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Alla förskollärare och lärare vi intervjuade anser att barn bör få tillgång till böcker och 
att böckerna i förskolan, förskoleklass och skolan ska vara lättillgängliga för barnen. 
Förskollärarna och lärarna ser boken mer eller mindre som ett pedagogiskt verktyg. 
Vygotskij anser att man med hjälp av redskap kan effektivisera lärandet (Vygotskij, 
2001). Förskollärarna i förskolan ser högläsning som en hjälp för barns språkliga 
medvetenhet och som ett medel för att lära barn läsa. Både förskollärare och lärare 
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använder sig av bilderböcker och visar bilderna för att barnen ska få ett stöd i 
berättelsen, och ser bildens betydelse för inlärning. En lärare skolår ett (skola A) läser 
helst kapitelböcker utan bilder för att hon vill att de ska lära sig att skapa egna, inre 
bilder. Förskollärarna i förskolan använder som komplement till boken språkpåsar, 
flanotavla eller andra attribut för att göra sagan mer levande och få barnen mer 
fokuserade vilket underlättar för barnen att följa med i sagan. 

Förskollärare och lärare försöker på olika sätt få barn engagerade och få dem att samtala 
om det lästa (integrera med boken), vilket skapar en interaktion med andra barn. Detta 
ger, enligt Vygotskij (2001), barn en chans att utvecklas och en inlärning i den 
proximala utvecklingszonen blir på så vis möjlig.  

6.2.2 Piagets kognitiva perspektiv 

Piaget anser att drivkraften till språkutvecklingen är beroende av individens mognad, 
kognitiva strukturer och den omgivande miljön och menar att det är viktigt för barn att 
ingå i meningsfulla sammanhang för att kunna bygga kognitiva broar mellan nya och 
gamla sammanhang (Piaget, 1971). Många av lärarna och förskollärarna tycker att det är 
viktigt att barnen får ta del av böcker som intresserar dem och är anpassad för deras 
mognad. De tycker också att det är viktigt att barnen förstår innehållet i böckerna och de 
är medvetna om betydelsen av att föra en dialog med barn och elever om det lästa. En 
förskollärare (förskola A) berättar att hon upplever skillnader att läsa för tre och 
femåringar. Hon säger att de yngre barnen snabbt associerar till egna erfarenheter under 
läsningen, som leder vidare till diskussioner medan de äldre barnen verkar lyssna mer. 
Piaget menar att barnen behöver knyta de nya upplevelserna till exempel från böckerna 
till de redan befintliga för att kunna interagera med texten och för att kunna förstå och 
tolka nya sammanhang och förändra sin gamla tankestruktur, det vill säga ackommodera 
ny kunskap (Piaget, 1971).  

I förskolorna, förskoleklass och skola bearbetas sagorna, högläsningsboken på olika sätt 
till exempel genom att återberätta sagor för varandra med hjälp av flanotavla, rollek och 
drama eller diskussioner. Detta är viktigt för att barn ska kunna bearbeta och förstå nya 
språkliga uttryckssätt samt andra intryck och upplevelser (Piaget, 1971). En lärare 
(förskoleklass B) brukar ställa frågor till barnen om det lästa och tycker det är viktigt att 
barnen är aktivt med under läsningen. En lärare (skola A) berättar att hon inte alltid 
bearbetar boken efteråt, utan det beror på hur den engagerat barnen. Piaget anser att 
barn genom meningsfulla aktiviteter kan utvidga sin förståelse för omvärlden och 
anpassar sig till verkligheten (Piaget, 1971). 

6.2.3 Bronfenbrenners utvecklingspsykologiska persp ektiv 

Både förskollärarna och lärarna tycker att det är viktigt att hitta en bra bok som passar 
alla barn och som intresserar, roar och engagerar, vilket Bronfenbrenner (Andersson, 
1980) tycker är av stor betydelse för barns utveckling. Både förskollärare och lärare 
försöker på olika sätt få barn engagerade och samtala om det lästa vilket bidrar till att 
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barn lär sig att våga tycka till och lär sig vara framåt vilket också är positivt för barns 
utveckling (Andersson, 1980). 

Några av förskollärarna och lärarna försöker få barnens föräldrar delaktiga i sina barns 
utveckling på olika sätt. En del av dem informerar på föräldramöten hur viktigt det är 
för barnens språkutveckling och fortsatta läsutveckling med högläsning. En lärare (skola 
B) låter barnen ha läsjournaler där föräldrarna skriver vilka böcker de läser hemma. Hon 
har också låtit barnen få egna bibliotekskort och hoppas på att hon kan få några 
föräldrar inspirerade att ta sig till bibliotek. Detta har, enligt Bronfenbrenner, en 
sekundär effekt på barnets utveckling och sker på den så kallade mesonivån (Andersson, 
1980). Han menar att kontakten mellan skola och hem har en viss betydelse för barnens 
utveckling.  

En del av förskollärarna tycker att de får för lite planeringstid, vilket drabbar barnen i 
förlängningen. Den ena förskolläraren (förskola B) tycker att schemat styr hur de kan 
lägga upp arbetet med barnen. Hon skulle vilja organisera så att de kunde dela upp 
barnen i olika läsgrupper efter mognadsnivå och ork. Enligt Bronfenbrenner 
(Andersson, 1980) handlar detta om makronivån och om vilket samhälle som vi lever i. 
Politiska beslut och allmänna värderingar påverkar utformningen i förskola och skola. 

6.2.4 Sommers utvecklingspsykologiska perspektiv 

Liksom Jean Piaget tycker Dion Sommer (2005) att det är viktigt att barn ingår i för 
dem betydelse fulla sammanhang för att de ska kunna interagera med sin omgivning. 
Som vi tidigare skrev tycker både lärare och förskollärare det är viktigt att välja böcker 
som passar barnen. En lärare (förskoleklass B) berättade att hon använder litteraturen 
som redskap i undervisningen för att knyta an till det vardagliga arbetet. Hon tydliggör 
olika sammanhang genom att ställa frågor till barnen om det lästa och för att koppla det 
till olika teman. 

Både lärare och förskollärare anser det viktigt med bilderböcker för att barnen och 
eleverna ska få lättare att tolka en berättelse. En lärare (förskoleklass B) berättade att 
hon visar och pratar mycket om bilderna efter att hon läst och på så vis underlättar 
tolkningsprocessen för barnen. Förskollärarna i förskolan ser också skönlitteraturen som 
ett hjälpmedel i barnens språkutveckling, då man kan diskutera och bearbeta olika 
begrepp utifrån innehållet boken. En förskollärare (förskola B) berättade att hon 
tydliggjort en situation för barnen vid ett tema arbete som de arbetade med i förskolan. 
Detta gjorde hon genom att medvetet välja en bok som passade för detta tema. Genom 
bokens handling utvecklades givande diskussioner som sedan knöts till en skapande 
aktivitet.     

6.2.5 Bokens roll ur språkutvecklande perspektiv  

Alla förskollärare och lärare anser att alla barn bör få tillgång till barnlitteratur och de är 
ense om att böckerna ska vara lättillgängliga för barnen, vilket Chambers (1995) tycker 
är viktigt för att väcka barns intresse för böcker. En lärare (skola B) nämner att hon 
tycker det är viktigt, att barn tidigt i livet får tillgång till böcker. En förskollärare 
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(förskola A) anser att litteraturen har en stor och viktig roll på förskolan eftersom 
barnen berättar att de ofta ser på teve, dvd och spelar dataspel, och vill som motvikt till 
detta lyfta fram litteratur och samtal. Detta stämmer överrens med PIRLS-projektet 
(Gustafsson & Rosén, 2004) som visar på en minskning av intresse för litteratur och 
ökning av användande av tv och data. Forskning visar att betydelsefulla och lekfulla 
bokrelaterade övningar kan förhindra eller lindra lässvårigheter för språk- och 
utvecklingsförsenade barn samt barn från hem utan litterär tradition (Snow, 1998). 
Genom tidig språkstimulans får barnen en språkutvecklande grund och större chans att 
lyckas i skolan med sin läs- och skrivinlärning (Svensson, 1993).  

6.2.6 Högläsning ur språkutvecklande perspektiv 

Båda förskollärarna i förskolan ser högläsning som ett pedagogiskt redskap för att 
stimulera barns språkutveckling. En av förskollärarna (förskola A) menar att högläsning 
ger barn ordförståelse, rytmen i språket och det stimulerar koncentrationsförmågan samt 
den auditiva förmågan. Svensson (1993, 1995) och Lundberg I Sandqvist och Teleman, 
(1989) menar att högläsning ger insikt om hur språket fungerar och är uppbyggt, att 
barnets ordförråd utökas och att de lär sig olika sätt att uttrycka sig på. 

Några av förskollärarna och lärarna uppmuntrar barnen att ställa frågor om ord och 
textens betydelse ifall det är något som de inte förstår. En lärare (förskoleklass B) 
berättar att hon ställer frågor till barnen angående texten och använder bilderna i boken 
för att förtydliga innebörden i texten. Nikolajeva (2000) ser bilderboken som en 
möjlighet till samtal. Hon menar att ord och bilder lämnar luckor för läsaren och 
betraktaren som kan fyllas med tidigare kunskaper och erfarenheter, och att dessa luckor 
kan tilltala läsare på olika sätt, eftersom vi bär på olika kunskaper och erfarenheter. En 
förskollärare (förskola B) menar att det är viktigt för barnens läsutveckling att barnen 
förstår att texten i böckerna vill förmedla något. Genom den gemensamma högläsningen 
och samtalet kring texten ges barnen möjlighet till förståelse av texten och att bakom 
det skrivna finns någon som vill berätta något, att text är ett budskap (Björk & Liberg, 
1996).  

Chambers (1993) menar att man genom vardagliga samtal eller organiserade boksamtal 
ger barn möjlighet att utbyta tankar och känslor som boken väckt, men också att få 
tillgång till kamraters tolkningar och upplevelser. Förskollärare och lärare försöker på 
olika sätt och olika mycket få barn engagerade och få dem att samtala om det lästa. 
Båda lärarna i skolår ett hade gått en utbildning om boksamtal men tyckte inte att de 
riktigt hade kunskapen att använda sig av det med barnen. En lärare (skola B) uttryckte 
att hon tyckte det var svårt att ställa de rätta frågorna, men ville samtidigt att barnen ska 
få en djupare förståelse och kunna läsa mellan raderna. Det var en lärare i förskoleklass 
(förskoleklass B) som sa att hon ofta ställer mycket frågor om boken/kapitlet för att 
barnen inte bara ska sitta passivt och lyssna.  

Björk & Liberg, (1996) menar att högläsning även leder till att barnen lockas att läsa 
själva. Simonsson (2004) skriver att barn i förskolan använder sig av bilderboken och 
skapar egna texter till bilderna, vilket medför att de läser för varandra och med hjälp av 
bilderna lär sig berättelsens struktur. Chambers (1995) anser att man som pedagog bör 
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fundera över hur miljön påverkar barns inre förutsättningar, det vill säga att miljöns 
utformning kan påverka barns humör och engagemang att vilja delta i lässtunden. Han 
menar på att en trivsam och bekväm läsplats där lugn och ro kan skapas kan ge barn 
större förutsättningar för att vilja lyssna på en bok. Vi fick i intervjuerna veta att 
framförallt barn i förskolan ofta läser själva eller låtsasläser för varandra med hjälp av 
minnet och bilderna. Det var också där det fanns ett speciellt rum för tyst läsning eller 
en avskärmning i rummen som möjliggjorde tyst läsning. I förskoleklass och skolår ett 
satt barnen i sina klassrum och läste på sina platser, på golvet eller i en eventuell soffa 
om de blev tillsagda, och det var inte lika vanligt att de satte sig och läste självmant.  

Vi fick också veta att det ibland på grund av organisationen inte var så lätt att välja 
böcker som passar alla. Chambers (1995) menar på att utbudet av böcker är viktigt för 
att det ska locka till sig alla barn och deras intressen. Det är viktigt med ett rikt utbud av 
barnlitteratur för att barnen ska hitta en bok som passar deras intresse och tidigare 
kunskaper. Eriksen & Hagtvet (2004) skriver att tolkning av en text kräver att ord och 
meningar i texten ställs och förstås i relation till läsarens bakgrundkunskaper. Alla 
verksamheter har inte tillgång till skolbibliotek eller andra bibliotek och har på så vis 
inte möjlighet att lika ofta byta ut böcker.  

6.2.7 Medvetna bokval ur språkutvecklande perspekti v 

En förskollärare (förskola A) vill med hjälp av medvetna bokval ge barnen möjlighet till 
förståelse för samt kunskap om att tala om framtiden och det förflutna. Både lärare och 
förskollärare tycker det är viktigt att välja texter utifrån barnens intressen och mognad. 
En lärare (förskoleklass B) anser det viktigt att varva genrer för att finna det som 
intresserar barnen. En lärare (skola A) berättade att hon helst väljer kapitelböcker utan 
bilder för att hon vill att barnen ska försöka skapa sig inre bilder. Hallberg (2004) menar 
att man genom att lyssna och inte se, skapar inre bilder, vilket stimulerar fantasin.  

Nästan alla förskollärare och lärare använder sig av bilderböcker vid högläsning och ser 
bilderna som ett stöd för barnen att fokusera och som en hjälp för dem att leva sig in i 
berättelsen. Nikolajeva (2000) menar att bilder ofta kan uttrycka händelser, stämningar 
och känslor bättre än ord. En lärare (förskoleklass B) berättar att hon alltid pratar 
mycket om boken och dess bilder, och försöker på så vis få barnen engagerade. 
Simonsson (2004) skriver att bilderboken länge varit ett pedagogiskt verktyg för att 
förmedla kunskap samt information och för att stödja barns språkutveckling. En 
förskollärare (förskola B) berättar att hon ibland läser samma bok om och om igen. 
Detta anser Nikolajeva (2000) gör att barn kan gå djupare in i berättelsen och dess 
betydelser, samt att barn upptäcker nya saker för varje gång en bok öppnas.  
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7. Avslutande reflektioner  

Vi känner att vi inför vår yrkesroll som förskollärare och lärare för de yngre åldrarna 
kommer ha stor nytta av de kunskaper vi fått via detta examensarbete. Att högläsning 
främjar både den syntaktiska och den fonologiska förmågan som ordförrådsutveckling 
och medvetenhet om berättelsens struktur får vi, som tidigare nämnt, stöd hos bland 
annat Myrberg (2003). Men för att det ska få den effekten är det viktigt att man även 
samtalar om det lästa (bl.a. Myrberg, 2003).  Vi har dock under vårat arbete stött på 
olika hinder för bokens roll i undervisningen. Vi har fått veta att organisatoriska 
möjligheter ibland sätter hinder för både högläsningen och barns eget läsande. Till 
exempel har vi fått veta att förskollärare och lärare inte får den planeringstid som de ska 
och bör ha för att kunna utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten.  

Många av de förskollärare och lärare som vi intervjuade tyckte detta var orättvist, men 
vi fick också känslan av att man inte kan göra så mycket åt detta. Vi fick också veta att 
några av dem, på grund av många års erfarenheter ändå känner sig trygga i sin roll som 
lärare och förskollärare. Vilket givetvis är bra, men vi får också en förklaring till varför 
man inte alltid har medvetna bokval om varför man inte kan utvärdera och planera 
vidare sitt pedagogiska arbete. Vi ska ha en pedagogik i både skola och förskola där vi 
ska individanpassa verksamheten, vilket ställer stora krav på lärare och förskollärare. Vi 
får nya barn och barngrupper, vilket innebär att på det sätt vi arbetat förr kanske vi inte 
kan fortsätta med i en annan barngrupp. I ett föränderligt samhälle behöver vi också 
kontinuerligt se över vårt arbetssätt, vilket bör ske via utvärdering och planering. 

Vi kan ju inte vara helt säkra på hur det fungerar med planering på övriga förskolor och 
skolor och hur de organisatoriskt sätt arrangerar för högläsningsstunder och barns eget 
läsande. Men vi kan ju helt säkert säga och generalisera att alla lärare och förskollärare 
som vill och behöver utveckla samt förnya sitt arbetssätt bör reflektera kring vad som 
har varit bra och vad som varit mindre bra samt vad eleverna i just denna grupp 
behöver, vill och kan. Detta är viktigt för att man ska kunna bemöta alla elever och 
barns olika erfarenheter, behov och intressen. För att kunna utveckla positiva 
arbetsmiljöer är det också viktigt att man på förskolor och skolor är lyhörda och tar till 
vara på varandras kompetenser inom lärarlaget. För att utveckla krävs tid för 
utvärdering och reflektion kring faktorer i omgivningen som styr vårt förhållningssätt. 
Detta är viktigt att komma ihåg även om vi har lång arbetserfarenhet och kunskap om 
det vi arbetar med.   

Det organisatoriska dilemmat angående varför inte förskollärare och lärare får den 
planeringstid de bör ha är något som vi skulle kunna tänka oss att arbeta vidare med i en 
annan undersökning, men även hur man organiserar för att locka barn att läsa och hur 
miljön organiseras för att stimulera barns intresse för böcker och läsning. Vi upptäckte 
att miljön var en viktig princip för möjligheten att läsa. I de verksamheter som hade 
tillgång till fler rum visade sig det att barns eget bokläsande var större än i de 
verksamheterna där tillgången till fler rum inte fanns. Vi fick höra att barn inte verkar 
ha tid att läsa, vilket får oss att tänka att barnen kanske inte får den ro de behöver för att 
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sätta sig med en bok och om de gör det så kanske de blir störda av andra barn. Även 
möjligheten att dela upp gruppen fick vi veta påverkade hur pass man kunde välja 
passande böcker för barnen. I de grupper där man kunde nivågruppera barnen var det 
lättare att välja böcker som passade barnen. Detta fick vi veta dels handlar om hur man 
fördelar personalens arbetstider under dagen så att det finns tillräckligt med personal så 
att man kan dela grupperna, men det handlar också om tillgången på lokaler.   

Det senaste resultatet från PIRLS 2006 offentliggjordes den 28 november 2007 och 
visar att läsförmågan fortsätter att sjunka i Sverige (Skolverket 2007-11-29). Detta 
gäller dock inte elever generellt, utan främst andelen elever som inte klarar av att läsa 
längre avancerade texter. Resultatet visar också att den positiva inställningen till att läsa 
längre texter och böcker på fritiden har minskat. Däremot läsning av kortare texter på 
Internet eller via teve/video har ökat.  Det är också färre elever som kommer från hem 
med litterär tradition. Däremot visar resultatet att antalet elever som redan är läskunniga 
då de börjar skolan har ökat, vilket kan tyda på att fler barn i dagens samhälle tidigt får 
tillgång till det skrivna språket och att den utvecklande tekniken som exempelvis 
datorer kan vara en stor drivkraft till detta. Barn och ungdomar läser även texter på 
Internet, men kanske inte längre avancerade texter som utvecklar deras läsning på en 
högre nivå som kanske en skönlitterär bok skulle göra.  

Resultatet i Pirls tyder också på att svensk skola inte avsätter tillräckligt med tid för att 
vidareutveckla elevernas läsförmåga i den utsträckningen som krävs för mer avancerade 
texter, i såväl skönlitteratur som faktatexter, utan stödjer elevernas läsförmåga på en 
mer grundläggande nivå. Resultaten visar också att det inte är vanligt att man diskuterar 
innehållet i de olika texterna som eleverna stöter på i undervisningen och att 
läsundervisningen inte anpassas till individuella behov inom den ordinarie 
undervisningen, vilket innebär att eleverna inte kan utmanas i sin egen takt och på sin 
nivå. En tanke som vi får om detta är att eftersom flertalet läskunniga barn idag har ökat 
då de börjar skolan är det viktigt att skolan tar vara på elevernas förkunskaper och 
utmanar eleverna på deras individuella nivå för att de ska fortsätta utvecklas i den takt 
de är vana vid. Det är också viktigt att beakta elevernas intressen för att knyta det till 
läsningen och vidare ta hänsyn till hur den individuella eleven är van att lära sig 
hemifrån.  

Resultatet visar också att resurser för elever i behov av särskilt stöd är begränsat och att 
ansvaret för dessa elever ofta delegeras vidare till andra skolor och till hemmet, vilket i 
sin tur ställer stora krav på föräldrarnas kunskaper och utbildning. En stor och viktig 
utmaning för den svenska skolan är att möta och anpassa undervisningen till alla elevers 
olika förutsättningar, behov och intressen. 

Som blivande förskollärare/lärare har vi ett viktigt uppdrag när det gäller att förmedla, 
introducera och väcka barns intresse för barnlitteratur och högläsning i tidig ålder. Vi 
skulle vilja att man som förskollärare och lärare använder samtalet i såväl förskola som 
skola som ett sätt att medvetandegöra och förstå litteraturläsningen. Precis som PIRLS 
2006 visar så tror vi att lärare och vi som blivande lärare måste skapa ett större utrymme 
för samtal och diskussion i klassrummet, inom alla ämnen. 
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Bilaga 1. Missivbrev till rektor 

Haninge 2007-10-03 
 
Högläsningens och litteraturens betydelse för  
barnens språkutveckling  
 
Till rektor på … 
 
Vi är två studenter vid namn Carina Wolgsjö och Pernilla Karlsson som studerar vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. Detta är nu vår femte termin och vi fördjupar oss i ämnet språk- 
och språkutveckling, där vi kommer att skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva vår C-
uppsats om högläsningens och litteraturens betydelse för barnens språkutveckling samt vilken 
syn och av vilket syfte litteraturen och högläsning kommer till användning i den dagliga 
verksamheten på förskola och skola. För att få inblick i detta ber vi om att få intervjua några av 
förskollärarna och lärarna på din skola.  
 
I vår undersökning har vi valt att begränsa oss till verksamheter för barn som är mellan fyra och 
sju år och vi skulle vilja intervjua en förskollärare på en fyra-fem års avdelning samt en 
förskollärare i förskoleklassen och en lärare i år ett. Intervjuerna beräknas ta ca en timme och de 
kommer att bandas in för att vi senare ska kunna göra ett noggrant efterarbete. Intervjutillfället 
beräknas inträffa vid månadsskiftet oktober-november. Tid och datum kommer vi tillsammans 
med er överens om. 
 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras anonymt i vårt examensarbete (dvs. 
varken förskollärare/lärare eller skola kommer att kunna identifieras). Vi skulle bli väldigt glada 
om ni skulle vilja ta emot oss på din skola för de här intervjuerna. Ni är viktiga för vårt arbete. 
Vi skulle uppskatta om du kan ge oss förslag på förskollärare/lärare som vi kan intervjua. Svara 
gärna oavsett om ni är intresserade eller inte till nedanstående mejladress så snart som möjligt 
men gärna senast den 19 oktober.   
 
Är det något ni undrar över så går det bra att höra av er till någon av oss: 
Carina Wolgsjö på telefon xxx-xxx xx xx eller via e-post: carina.wolgsjo@student.lhs.se   
Pernilla Karlsson på telefon xxx-xxx xx xx eller via e-post: pernilla.karlsson2@student.lhs.se  
 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 
 
Carina Wolgsjö och Pernilla Karlsson  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intervjuguide - djupintervju 
 

• Hur ser en dag/skoldag ut för dig och barnen i din klass/grupp? 
(hur många är de, schema etc.) 

 

Infallsfrågor 
 

• Vilken roll har barnboken/barnlitteraturen i din förskola/skola? 
(finns skolbibliotek, klassbibliotek?) 
 

• Hur tänker ni kring valet om bok? 
(Vad kommer dina tankar ifrån? Var får du tips och idéer ifrån? Sker något  
samarbete med bibliotek? Barnens egna förslag och idéer) 

 

• Hur ser ni på barns egna aktiviteter kring böcker? 
(Hur tillgängliga är böckerna för barnen? Klass-/skolbibliotek… pojkar/flickor) 
 

• Hur ser ni på den dialogiska processen ut mellan barnen och boken? 
(Bearbetas den lästa boken efteråt? … skriva, dramatisera, måla och teckna,  
spontant eller i lärarens regi…) 
 

• Kan du berätta lite om dig själv? 
(Eget litteraturintresse, utbildning etc.) 
 

• Vilken roll tycker du/ni att barnboken/barnlitteraturen bör ha i verksamheten? 
 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


