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Abstract  

The purpose of this study is to examine how the reading sessions in preschool look like. Is the 
environment important and does the teacher to be prepared? The purpose is also to explore a 
range of teachers' purposes and goals of the session. 
 
In this study was five teachers interviewd on three different preschools. The interviews was 
recorded so it would be easier to process and analyze the collected material. Subheadings was 
created to the results section so it would be easier to read.  
 
The result of the study shows that the session is a popular activity among both teachers and 
children, that´s usually scheduled to take place after lunch. The environment plays an 
important part of how the session will turn out as well as the teacher’s preparation to the 
book. The purpose of and the goal with the reading sessions shows to involve a lot about 
values and for children to learn how to be a good friend and to develop their language skills. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lässtunden kan se ut i förskolans verksamhet. Är 
läsmiljön viktig och behöver högläsaren vara förberedd innan lässtunden? Studien syftar 
också till att undersöka ett urval av pedagogers syfte och mål med lässtunden.  

I denna studie intervjuades fem stycken pedagoger på tre olika förskolor. Under intervjun 
gjordes ljudinspelningar för att underlätta bearbetningen och analyseringen av det insamlade 
materialet. Efter det formulerades det rubriker till resultatdelen så att det blir lättare för 
läsaren att läsa. 

Resultatet av studien visar att lässtunden är en populär aktivitet både hos pedagoger och barn 
som oftast är planerad att äga rum efter lunchen. En läsmiljö med lugn och ro visade sig vara 
väldigt viktigt för hur lässtunden blir. Det visade sig också vara viktigt att pedagogerna är 
förberedda på bokens innehåll för att lässtunden skall bli så bra som möjligt. Pedagogernas 
mål och syfte med lässtunden visade sig handla mycket om värdegrunden, att barnen skall lära 
sig hur man är en bra kompis samt att barnen skall utveckla sin språkutveckling.  

 

Nyckelord 
Lässtund. Högläsning. Läsmiljö. Förskola
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1. Inledning 
 
Att läsa en bok högt tillsammans med några barn på förskolan är en mysig stund på dagen. 
Lässtunden ger barnen närhet, trygghet och omsorg som är viktigt i förskolan. Men lässtunden 
är inte bara en mysig stund och ett tidsfördriv på förskolan som man kan tro. Under min 
utbildning på Karlstads universitet så har jag fått upp ögonen för hur en lässtund kan se ut. 
Med engagerade pedagoger blir lässtunden ännu bättre. Jag fick också en inblick i alla de 
positiva fördelar som lässtunden kan ge till barn och vuxna.  

Att läsa en bok högt för barn är inte alltid så lätt som man först kan tro. Det finns nämligen 
många viktiga detaljer som man behöver tänka på vid en lässtund. Du som läsare skall göra 
lässtunden så intressant som möjligt för barnen. Är barnen intresserade orkar de sitta stilla och 
koncentrera sig under hela lässtunden. För att kunna läsa med en sådan bra inlevelse som 
möjligt och ha olika röstlägen så är det en fördel om läsaren är trygg och bekant med boken 
innan. Barnen skall fångas av bokens innehåll och förflyttas till bokens värld med hjälp utav 
läsaren. Fast (2011) skriver att bokens hjälper barnen att uppleva andra människor och djurs 
liv och erfarenheter. De får också en inblick i hur världen och samhället är uppbyggt och kan 
se ut. 
Men används lässtunden till en pedagogisk aktivitet eller är det bara ett mysigt tidsfördriv i 
förskolans verksamhet? I skolverket kan man läsa att forskning har visat att pedagogernas 
syfte med lässtunden oftast används till att fylla ut verksamheten mellan de olika inplanerade 
aktiviteter som finns i förskolans verksamhet. Det händer även att lässtundens syfte är att 
samla ihop barnen innan måltider eller när det är för rörigt i barngruppen (Skolverket, u.å.).  
 
Mina egna erfarenheter som jag har fått med mig när jag har varit ute och vikarierat på olika 
förskolor är att lässtunden oftast är en tidsutfyllnad eller sker efter vilan. De lässtunder som 
har skett spontant har varit på barnens villkor. Intresset för bokens innehåll har tyvärr svalnat 
fort hos barnen på grund av oengagerade pedagoger. De spontana lässtunderna har också skett 
mitt i leken vilket har inneburit störningsmoment från andra lekande barn, pedagoger och 
telefoner som ringer. Det har också visat sig vara vanligt med trasiga böcker på 
småbarnsavdelningarna.  
 
Mina erfarenheter av de spontana och oengagerade lässtunderna är anledningen till varför jag 
har valt att studera hur lässtunden kan se ut i olika förskolor, samt pedagogernas 
förhållningssätt till lässtunden.  
 

1.1 Begreppsförklaring 
I mitt examensarbete kommer jag att definiera de barnskötare och förskollärare som jobbar i 
förskolans verksamhet som pedagoger. Jag kommer även att använda mig av ordet lässtund 
som i detta arbete betyder att en pedagog läser en bok högt eller berättar en saga för barnen i 
förskolan. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lässtunden kan se ut i fem olika förskolors 
verksamhet, samt fem pedagogers syfte och mål med lässtunden.  

1.3 Frågeställningar 
För att kunna uppfylla mitt syfte har dessa frågeställningar valts 

ñ Hur ser lässtunden och dess miljö ut? 
ñ Vad är pedagogernas syfte och mål med lässtunden? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel redogörs den teoretiska utgångpunkten för examensarbetet, det sociokulturella 
perspektivet på barns lärande och språk. Vidare redogörs tidigare forskning och relevant 
litteratur på området. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt   
Anledningen till varför det sociokulturella perspektivet valdes till denna studie är för 
samspelet spelar en stor roll för alla individer när de skall utvecklas och lära sig något nytt. 
Lässtunden för mig handlar mycket om samspel och att man lär tillsammans med högläsaren 
och de andra barnen som är med på lässtunden. 
 
Lev Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland (Kroksmark, 2011). Han intresserade sig i tidig ålder 
för kultur och hur människor får kunskap och utvecklas (Strandberg, 2006). I det 
sociokulturella perspektivet anses det att när barn skall lära sig något nytt så lär de sig det två 
gånger. I det första steget så lär de sig i samspelet med andra människor. I det andra steget 
sker lärandet i barnet själv (Strandberg, 2014). Det sociala samspelet är den viktigaste 
drivkraften för att barn skall utvecklas (Thurmann-Moe, 1998), men samspelet är inte bara en 
metod som används för att stödja barnen i deras utveckling och lärande. Samspelet är 
nämligen utveckling och lärande anser Vygotskij (Strandberg, 2006). Barn efterliknar det som 
de har lärt sig i tidigare samspel med andra människor för sig själva (Bråten, 1998).  
 
Den interaktion som sker i samspelet mellan andra människor lägger grunden till den 
intellektuella och emotionella utvecklingen hos barnen (Strandberg, 2006). Det är i samspelet 
som barn utvecklas och lär sig nya saker. Därför spelar språket en stor roll i samspelet. Ett 
samspel som innehåller språk bidrar till att barn får kontakt med språket och lär sig det. 
Barnen använder sedan språket som ett socialt verktyg och språket är en kommunikativ och 
social funktion (Strandberg, 2006). Språket utvecklas även till att bli ett individuellt mentalt 
redskap för barnen (Thurmann-Moe, 1998). 
 
Att tänka högt i förskoleåldern är väldigt viktigt för barn när de skall lösa problem som kan 
uppstå. Enligt Vygotskij så föds tänkandet med barnens språk (Bråten, 1998). Men för att barn 
skall utveckla tänkandet behöver de utveckla sitt språk först. När barn utvecklar sitt språk och 
tänkande behövs det mycket samspelande situationer. De pedagoger som skapar många olika 
aktiviteter och samspelande situationer kommer att bidra till att verksamheten hjälper barnens 
lärande och utveckling menar Strandberg (2006). Vilket stärker anledningen till varför 
pedagoger i förskolan skall diskutera och samtala kring böckernas innehåll efter lässtunden.  
 
Alla samspelssituationer med andra människor kan bidra till ny kunskap. Alla människor 
utvecklas och förändras hela tiden. Det är något som Säljö (2014) lyfter fram som centralt i 
Vygotskijs teori. I detta perspektiv ser man människan som en individ som är ständigt 
mottaglig för alla former av kunskap med hjälp av det som den redan kan. Begreppet ”Zone of 
proximal developement” används när man pratar om denna teori som handlar om utveckling 
och lärandet hos individer. ZPD som begreppet även förkortas till är en utvecklingszon. 
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Utvecklingszonen är avståndet mellan vad en individ kan själv och vad individen behöver en 
annan individs hjälp med (Säljö, 2014). 

 
2.2 Berättelsens historia  
Berättandet har sin egna historia och är även en betydelsefull genre inom ordkonsten som 
finns överallt och i alla kulturer (Ong, 2003). Berättandet av myter, sägner och sagor är något 
som i alla tider har skapats och berättats (Granberg, 1996). Förr när man läste skrifter var det 
bara män och pojkar i skolåldern som läste dem. Kvinnor och barn ansågs inte lämpliga för 
det (Pramling, Asplund Carlsson, & Klerfelt, 1993). 
 
Den litteratur som är tänkt som barnlitteratur har funnits i ca 200 år enligt Granberg (1996). 
Böckernas syfte var bara pedagogiskt och inte underhållande (Kåreland, 2001) som det är 
idag med alla olika sorters barnböcker. Innan berättades det folksagor, religiösa texter och 
fabler för barn och vuxna samtidigt. Det var när barnsynen under 1700-talet ändrades till att 
se barn som små människor som behövde både omtanke och fostran istället för små vuxna 
som de första barnböckerna kom (Granberg, 1996).  
 
Det talande ordet har i alla tider sammansvetsat människor. När någon läser högt för en grupp 
med människor känner sig åhörarna att de tillhör en enhet tillsammans med läsaren och 
berättelsen. Så fort man ber barnen att läsa berättelsen själv kommer de alla att ha sina egna 
läsvärldar. När man läser en text är orden alltid en händelse som reser i tiden. Språket hos 
barnen är grunden för att de skall utveckla och stimulera sina tankar och sedan skriftspråket 
(Ong, 2003). En enkel lässtund för barn i förskolan vilar med andra ord på en längre tradition 
och rymmer mer potential på lärande än vi vid första ögonkast kanske ser.  
 

2.3 Läroplanen genomsyrar lässtunden 
Det finns många mål i läroplanen som stämmer in på de pedagogiska uppgifterna som 
Granberg skriver att lässtunden ska ha. Lässtunden skall vara underhållande för barnen och 
stärka barngruppen till en enhet. Barnen ska få utveckla sitt språk och stärka sitt 
självförtroende till att våga vara med och samtala. Lässtunden skall även öva barn på att 
koncentrera sig och att sitta still och lyssna, samt att vara kunskapsförmedlare och 
kulturbärande. Barnen skall även bli intresserade och få utveckla sin fantasi och identifiera sig 
och känna sympati till figurerna i berättelserna (Granberg, 1996).  
 
I Läroplanen står det att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
att alla människor har lika värde oavsett vad deras sociala bakgrund är och vilket kön, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning eller om de har en funktionsnedsättning. Barn skall utveckla 
empati och medkänsla. De skall även problematisera etiska dilemman och livsfrågor samt att 
de skall utveckla respekt och solidaritet (Skolverket, 2010).  
 
När det gäller utveckling och lärande står det i läroplanen att barn skall känna sig delaktiga i 
deras kultur samt att de skall ha respekt för andra kulturer. Barn skall också lära sig att 
fungera enskilt och tillsammans med andra barn i en grupp (Skolverket, 2010). Den här 
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studien tar som teoretisk utgångspunkt i just samspelet mellan individer samt hur detta 
samspel gynnar inlärningen hos barn. 
 
Barn skall utvecklas i sin språkutveckling, de skall utveckla ett bra ordförråd så att de kan föra 
sin egen talan i både leken och i vardagen (Skolverket, 2010). Pedagoger i förskolan skall 
bidra till att det blir en bra miljö med demokratiska värderingar där alla barn i barngruppen får 
uppleva deras egna värde och kompisarnas värde (Skolverket, 2012), vilket vi kommer att få 
se att lässtunden kan bidra till. 
 
Förskollärare skall se till att varje enskilt barn i barngruppen skall stimulera och utveckla sin 
språk- och kommunikationsutveckling, samt att de skall lära sig att kommunicera och berätta 
bland annat om tankar, idéer och upplevelser (Skolverket, 2010). Förskolan skall vara en 
miljö där barnen får hjälp med sin språkutveckling och pedagogerna skall vara engagerade i 
barnens utveckling (Skolverket, 2012).  
 

2.4 Tidigare forskning 
Högläsning och dess betydelse är ett hett ämne som det finns mycket forskning om. Detta är 
en del av all relevant forskning som finns på detta ämne och som passar in på min studie. 
 
I Maria Simonssons avhandling Bilderboken i förskolan – en utgångspunkt för samspel har 
hon undersökt hur bilderboksanvändningen ser ut på förskolor i Sverige, samt bilderbokens 
funktion när barnen skall förstå den värld vi lever i och sig själva. Slutsatserna som blev i 
avhandlingen var att bilderböcker inte bara används till lässtunden utan de används även som 
rekvisita i barnens egna lekar. Simonsson menar då på att bilderboken får en viktig roll i hur 
och vad barnen använder bilderboken till. Bilderboken får också därmed ett socialt liv när 
barnen delar in bilderböcker efter olika värden. Studien visar också att barn är kompetenta 
nog att upptäcka och använda sig utav böcker på egen hand trots att de förmodligen kommer 
att behöva dela själva upplevelsen med en vuxen som läser boken högt för dem. En slags 
barnkulturell kompetens med kunskaper, erfarenheter och mening skapas när barnen använder 
sig utav böcker i deras vardag. Bilderböckerna är en kulturell artefakt som förskolan erbjuder 
till förskolebarnen. Men trots att kulturutbudet varierar på förskolorna runt om i Sverige så är 
det många förskollärare som tycker att böcker är en naturlig del vid lässtunden och 
förskolebarns fostran. Pedagogerna i Simonssons studie tyckte att böcker är bra att använda 
som pedagogiskt redskap när det handlar om barns utveckling- och socialisationsprocesser. 
Barn använder sig även utav bilderböcker för att få inspiration till nya lekar och relationer 
samt hur de skall förstå vuxenvärlden, barnvärlden samt den kommande skolvärlden 
(Simonsson, 2004 s . 208-209). Studien visade även att det är vanligt att lässtunderna är 
planerade efter lunchen där syftet är att barnen skall få vila (Simonsson, 2004 s. 196).  
 
Oftast när barn börjar i förskolan händer det något positivt med språkutvecklingen. Lennox 
(2013) skriver att de pedagoger som barn spenderar sina dagar med har en viktig roll i barns 
utveckling. Det är också en självklarhet att planerade och engagerade lässtunder har stort 
värde för barns språk, tänkande och förståelse. Lässtunden bidrar till bättre ordförråd, 
stimulerar barns tänkande. Den ökar även pedagogernas medvetenhet om vad för sorts böcker 
man läser så att pedagogerna kan ta hjälp av böckerna för att bredda barns kunskap och 
utmana den kognitiva utvecklingen (Lennox, 2013, s. 381). 
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Carina Fast (2007, s. 157) skriver i sin avhandling om högläsning och dess betydelse och 
refererar till Fox (1993) som menar att de barn som får en rik miljö av sagor och berättelser 
får mycket kunskap om språket som de sedan kommer ha nytta av när de själva skall lära sig 
att läsa och skriva.  

2.5 Lässtunden: ett pedagogiskt verktyg 
Vad kan lässtunden i förskolan ge barnen förutom en stund av närhet och omsorg? 
 
Det är viktigt att barn i förskolan skall trivas och att barn skall tycka det är roligt att lära sig 
nya saker (Skolverket, 2010). Barn älskar lässtunder och lässtunden är en aktivitet som ses 
som undervisning (Fox, 2001). Lässtunden bidrar till positiva saker för barns utveckling och 
det är därför viktigt att barn får höra på sagor och berättelser i så tidig ålder som möjligt. 
Empati är något som barnen utvecklar när de får höra på sagor och berättelser. Lässtunden 
utvecklar även fantasin och föreställningsförmågan hos barn (Granberg, 1996). Barn får även 
hjälp med att lära sig hur de skall förmedla och uttrycka vad de känner genom lässtunden. 
Inlevelse i läsningen ger effekt på barnen. Barnen får då en chans att bli en del av bokens 
innehåll. Genom att de får uppleva berättelsen kan de använda den nya kunskapen de får i 
leken eller med nya ord (Ekström & Isaksson, 1997). 
 
Barn lär sig om människokunskap och de får upp intresset för andra kulturer och länder 
genom lässtunden (Ekström & Isaksson, 1997). Förskolan skall även sträva efter att 
barngruppen utvecklar en respekt för andra kulturer (Skolverket, 2010). Pedagoger kan styra 
barns erfarenheter genom den litteratur som de väljer till lässtunden och även låta barnen 
bearbeta innehållet i litteraturen (Svensson, 2009).  

2.6 Lässtunden: grunden för läsinlärning 
Grunden för all läsinlärning läggs redan när barn får höra andra människor prata, sjunga och 
berätta sagor. Därför är lässtunden ett bra verktyg för läsinlärningen. Är lässtunden bra 
kommer barn att gilla böcker och därefter börja leka att de också kan läsa. Vilket i sin tur 
kommer att leda till att barn kommer att lära sig att läsa snabbare (Fox, 2001). Det visar sig 
tydligt i det sociokulturella perspektivet där man lär och utvecklas i samspelet med andra 
individer.  
 
Det är alltid svårt att läsa något som man aldrig har hört förut. Man lär sig också att läsa av de 
som redan kan läsa. Därför är det väldigt viktigt att man läser högt för barn (Chambers, 1995). 
Precis som Vygotskijs tankar handlar det om att man lär sig av andra människor i samspelet 
med dem.  Böcker skall vara en naturlig del av barns vardag och de skall vara tillgängliga för 
barn så att de själva kan gå och hämta böcker när de vill. Skall barnen lära sig att läsa så 
måste de lära sig hur man använder dem genom att få sitta och bläddra i dem (Damber, 
Nilsson, & Ohlsson, 2013). För att barn skall stimulera sin läslust är det bra om de får vara 
med och välja egna böcker efter deras egna intressen (Chambers, 1995). Barn är också som 
mest intresserade av att lära sig läsa när de går i förskolan och inte i skolan (Åge, 1995). 
Genom boktexten kommer även barn i kontakt med det svenska skriftspråket och hur det 
konstrueras, vilket är viktigt för alla barn i förskolan oavsett vilket modersmål barnen har 
(Ekström, 2004). 
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2.7 Pedagogens roll i lässtunden 
För att lässtunden skall vara intressant för barnen är det viktigt att pedagogerna har ett bra 
förhållningssätt till lässtunden. Engagemang hos pedagogen kommer att locka barnen till att 
delta i lässtunden. Är lässtunden bra så kommer barnen att få en positiv upplevelse och en 
känsla av välbefinnande. Under lässtunden kommer barnen att dela en gemensam upplevelse 
och få samma erfarenheter, vilket stärker gruppkänslan (Granberg, 1996). Barn i förskolan 
skall utveckla sin förmåga att fungera i grupp enligt läroplanen (Skolverket, 2010). 
 
Många pedagoger anser att lässtunden är en självklar del i förskolans verksamhet men det är 
inte många pedagoger som lägger någon större pedagogisk vikt vid lässtunden. Lässtunden 
anses mer vara en mysig stund på morgonen eller en bra metod för att samla ihop barnen 
innan måltiderna (Granberg, 1996). Även Simonssons lyfter att det är vanligt att lässtunderna 
används som tidsutfyllnad mellan andra aktiviteter (Simonsson, 2004). Det är också av 
betydelse när pedagogerna planerar in en lässtund på dagen. Barnen ska helst vara pigga och 
engagerade på lässtunden eftersom det är krävande att lyssna, speciellt om det är en grupp 
med barn som är med på lässtunden (Ekström & Isaksson, 1997).  
 
Precis som vuxna är barn duktiga på att välja böcker som de oftast redan känner till och är 
bekanta med. Pedagoger spelar en viktig roll när de skall välja böcker till lässtunden. 
Böckerna skall intressera och stimulera barngruppen. Men eftersom det är nyttigt för både 
läsare och lyssnare att få utmaningar i både innehåll och form är det viktigt att pedagogerna 
också vågar välja nya böcker. Barnens referensramar blir också bredare när de får uppleva 
många olika läsupplevelse. Det ser olika ut för hur ofta och lite barn blir lästa för i sina hem 
så därför är det extra viktigt att man läser och berättar sagor i förskolan. Lässtunden fyller 
som vi vet en väldigt viktig funktion för barnen som de kan ha nytta av i hela sitt liv (Damber, 
Nilsson & Ohlsson, 2013).  
 

2.8 Varför planera en lässtund?  
Lässtunden är en aktivitet som skall planeras i förskolans verksamhet precis som vilken annan 
aktivitet som helst (Ekström, 2004). Det finns några faktorer som spelar in när det kommer till 
hur bra eller dålig lässtunden kommer att bli. Hur lång tid man har på sig och om man 
kommer att bli avbruten eller inte, samt vad vi läser för något är några av de faktorer man 
behöver tänka på inför en lässtund (Chambers, 1995). 
 
Det är viktigt att pedagogerna lyckas fånga barnens intresse och engagemang så att lässtunden 
blir så lyckad som möjligt. Ekström och Isaksson (1997) samt Fox (2001) skriver att 
inlevelsen hos pedagogen som har lässtunden är väldigt viktigt. Pedagogen i fråga bör ha läst 
boken innan för vara förberedd på vad som kommer att ske på nästa sida i boken så att 
röstläget passar till händelsen. Ju mer uttrycksfullt pedagogerna läser under lässtunden desto 
bättre blir upplevelsen för barnen. För att pedagogerna skall läsa med så bra inlevelse som 
möjligt kan de öva på olika röstlägen. När och vart i berättelsen de skall höja och sänka sin 
röst, samt när de skall öka eller minska på tempot. Det skapas även melodier när någon läser 
högt, vilket gör att det blir lättare för barn att komma ihåg vad som har hänt. Därför är det bra 
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om pedagogerna försöker läsa på samma sätt varje gång (Fox, 2001). Här ser vi också en 
anledning till varför det är bra att pedagogerna är väl förberedda på boken och dess innehåll.  
 
Böcker hjälper barnen att förstå hur bland annat världen fungerar så därför är det viktigt att 
pedagogerna har valt ut lämpliga böcker i förväg (Damber, Nilsson, & Ohlsson, 2013). 
Böcker kan vara en bra metod för att hantera olika situationer som uppstår i förskolans 
verksamhet och i läroplanen (2010) står det att pedagoger i förskolan skall hjälpa barnen att 
hantera och bearbeta konflikter och missförstånd som kan uppstå. Barn skall också lära sig att 
respektera alla människors lika värde och belysa livsfrågor och olika dilemman (Skolverket, 
2010). Men för att barn skall lära sig något av berättelsens budskap så behöver pedagogerna 
tillsammans med barnen diskutera och reflektera omkring innehållet (Pramling, Asplund 
Carlsson, & Klerfelt, 1993). 
 

2.9 Lässtunden: en stund för samspel 
Lässtunden är som vi vet en social aktivitet som bidrar till samspel. När vi delar med oss utav 
våra läsupplevelser är aktiviteten som mest social och för att barn skall stimuleras till att prata 
om böcker och dess innehåll behöver pedagoger prata om böcker i de vardagliga samtalen 
med barnen (Chambers, 1995). All inlärning som sker hos barnen sker som vi vet genom 
samspel (Kroksmark, 2011) där kommunikationen är viktigt (Strandberg, 2006). 
 
En lässtund ger pedagogerna och barnen möjlighet till att fortsätta prata om bildinnehållet och 
berättelsens budskap och handling (Ekström, 2004). Lässtunden bidrar till att barn får en stark 
känsla av gemenskap och lässtunden passar som bäst i en liten intim grupp. När barn sitter 
tillsammans tätt ihop fångas de av bokens berättelse. De känner också en trygghet och när 
berättelsen är slut har de fått idéer, nya ord och fraser som de kan använda i samspelet med 
andra människor. Lässtunden är en aktivitet som frambringar saker att hända för barn och 
vuxna (Chambers, 1995).  
 
I dagens samhälle finns det mycket mera material än böcker som intresserar barn. Filmer, tv-
spel och internet är några av de material som konkurrerar med böcker om barns 
uppmärksamhet. På grund av många valmöjligheter för barn är det är många som är oroliga 
över bokens framtid och att det idag är många barn som är negativa till böcker. Därför är det 
ännu viktigare att ha en positiv inställning till lässtunden i förskolan. Barn skall ha möjlighet 
och tid till att sitta med böcker i lugn och ro så ofta som de vill (Kåreland, 2001).  
 

2.10 Läsmiljöns betydelse 
Det spelar ingen roll om vi är vuxna eller barn. Att veta vad som kommer att ske i en aktivitet 
är alltid en fördel. När och var aktiviteten skall ske så att vi vet hur vi skall uppträda i den 
miljön. Redan som barn får vi möta olika miljöer och lära oss vilka beteenden som passar bäst 
till de miljöerna. Lässtunden är också en aktivitet som har speciella beteendemönster där 
barnen behöver förbereda sig på vad som skall hända. Är de förberedda och vet hur de skall 
bete sig på lässtunden kan de koncentrera sig bättre så att de kan fångas av bokens berättelse 
(Chambers, 1995). 
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Vill man ha intresserade och engagerade barn på lässtunden så behöver man veta hur man 
skapar en lockande läsmiljö för barnen. Eftersom koncentration hos barn behövs när de skall 
fångas av bokens innehåll och ge den all sin uppmärksamhet så är det bra att ha en speciell 
plats för lässtunden på avdelningen. Det bidrar även till att det blir lättare för barnen att 
fokusera och lyssna (Chambers, 1995). Barnen kommer också att känna igen vad som skall 
ske om man har en speciell plats för lässtunden. Den plats man har valt att ha sin lässtund på 
skall vara en lugn plats så att barn och pedagog ska kunna ha full koncentration. Finns det 
störningsmoment så är det risk för att barnen inte hänger med i berättelsen och ger upp 
lyssnandet (Ekström, 2004). Vart man läser har också betydelse för hur man läser, om det är 
med glädje eller oengagerat. Värdet på lässtunden ökar också om det finns en speciell plats på 
förskolan. En aktivitet som inte är betydelsefull har inte en egen plats i förskolans verksamhet 
(Chambers, 1995). 
 

2.11 Språkutveckling genom lässtunden 
Barn i förskolan skall utveckla sitt talspråk och sitt ordförråd. De skall också få förmågan att 
leka med ord, ställa frågor, kommunicera med andra och uttrycka sig själva (Skolverket, 
2010). Lässtunden är en aktivitet som hjälper barn att fylla på ordförrådet och få 
språkförståelse (Ekström & Isaksson, 1997). I sociala situationer utvecklas språket och 
Vygotskij menar att utvecklingen av språket sker genom samspel med individer som kan 
förmedla språket till barnen (Svensson, 2009). Under lässtunden kan man få in en bra och 
utvecklande samspelssituation (Chambers, 1995) när pedagoger och barn tillsammans 
diskuterar om bokens innehåll och budskap (Ekström, 2004). 
 
Eftersom det är de vuxna som berättar sagor, sjunger och rimmar tillsammans med barnen så 
är de viktiga förebilder när det kommer till barns språkutveckling. Även om inte barnen 
förstår alla ord under lässtunden så kan barnen uppfatta en slags melodi i läsningen (Ekström 
& Isaksson, 1997). Språkljud, orddelar och längre fraser är byggstenar i språket. Den 
fonologiska medvetenheten innebär att man kan identifiera ljud i ord. För att barn skall kunna 
utveckla sitt språk så behöver de veta hur man uttalar orden och då behöver de kunna uppfatta 
talljuden när de hör andra människor prata (Svensson, 2009). Lässtunden stimulerar språket, 
därför är det viktigt att alla barn både i hemmet och i förskolan får uppleva många lässtunder 
för att inte språkinlärningen ska bli lidande (Ekström & Isaksson, 1997). Med hjälp av språket 
kan vi lösa problem, diskutera med andra individer och ställa frågor. Språket bidrar till ett 
samspel mellan den som pratar och den som lyssnar (Svensson, 2009). 
 

2.12 Sammanfattning 
Lässtunder har funnits i många hundra år även om syftet med lässtunderna har sett väldigt 
olika ut. En lässtund är något som både är en mysig och lärorik stund för både lyssnare och 
läsare. Forskare skriver om att lässtunden bidrar till en gemenskap hos barnen och bidrar till 
bland annat barns språkutveckling. I läroplanen (2010) finns det även många mål som man 
kan uppfylla genom att ha lässtund med boksamtal i förskolan. Genom att diskutera kring 
böckernas innehåll kan barnen lära sig hur världen ser ut och få en inblick i hur andra 
människor lever i andra länder och religioner, samt varför vi alla ser olika ut och har olika 
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familjeförhållanden.  
 
Att pedagoger har rätt förhållningssätt till lässtunden är också viktigt för att lässtunden skall 
bli så bra som möjligt för barnen och för att barnen skall få med sig något ifrån lässtunden. 
Förberedelse och läsmiljön är två viktiga aspekter för att lässtunden skall bli en lärande 
aktivitet men samtidigt en mysigt och intressant stund som barn uppskattar. Det 
sociokulturella perspektivet handlar mycket om samspelet mellan individer och lässtunden är 
en perfekt samspelande aktivitet. Lässtunden är ett lärorikt samspel både för barn och vuxna 
och något som alla borde ha i sin vardag. 
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3. METOD 
 
I följande kapitel redogörs först val av metod för undersökningen. Därefter redovisas antal 
och urval av informanter och undersökningens genomförande samt bearbetningen av data. 
Reliabilitet och validitet samt etiska överväganden avslutar detta kapitel. 
 

3.1 Metodval 
Valet av metod för undersökningen till examensarbetet stod emellan intervju och enkäter. 
Bryman (2009) menar att vid en intervju kan den som håller i intervjun hjälpa informanterna 
om det är någon fråga som är svår att förstå, samt att vid en intervju kan man också ha 
följdfrågor och gå in mer på svaren som man får av informanten vid en intervju medan 
enkäter är både billigare och snabbare att administrera än en intervju. Skulle jag ha valt att 
undersöka hur lässtunden ser ut i en kommun så hade enkäter varit bättre som metod för mig. 
Men eftersom en intervju bygger mer på djupet än generalisering som enkäter gör så föll valet 
tillslut på semi-strukturerade intervjuer.  Jag ville också ha möjligheten att kunna fördjupa 
mig mer i vissa frågor och ställa följdfrågor under intervjun, samt att få reda på pedagogernas 
tankar kring deras lässtunder i förskolan. 
 
Semi-strukturerade interjuver ingår i kvalitativ forskning. I den semi-strukturerade intervjun 
finns det en intervjuguide eller manus som forskaren går efter. De frågor som forskaren utgår 
efter behöver inte följa en viss ordning som i de strukturerade intervjuerna. Det är också 
tillåtet att ställa nya frågor som kommer fram under intervjuns gång. Kvalitativa intervjuer 
brukar tendera svar från informanterna som är detaljerade och djupa (Bryman, 2009).  
 

3.2 Urval 
I denna undersökning är det fem stycken pedagoger som har medverkat i mina kvalitativa 
intervjuer. Jag valde att kontakta totalt tre kommunala förskolor i mellersta Sverige där de 
sociala och ekonomiska förutsättningarna är så lika som möjligt så att inga andra faktorer 
skall spela in i resultatet. Tre av dem är storbarnsavdelningar och två av dem är 
småbarnsavdelningar. Anledningen till att jag inte valde att fokusera på en åldersgrupp är för 
att jag vill se om det är en stor skillnad i hur man lägger upp lässtunden efter ålder i 
förskolans verksamhet. Jag är medveten om att de resultat jag får inte är ett övergripande 
resultat utan mer ett urval av hur det kan se ut i förskolans verksamheter på lässtunden. De 
informanter som deltog i undersökningen är mellan 26 och 51 år. Samtliga informanter är 
kvinnliga och kommer att benämnas med fiktiva namn för att skydda deras identitet då 
intervjuerna är anonyma. De fiktiva namnen i denna undersökning är: Malin, Hanna, Julia, 
Lisa och Anna. 
 
Malin: Utbildad förskollärare. Verksam i förskolan i 6 år. Jobbar på en 3-5 års avdelning. 
Hanna: Barnskötare. Verksam i förskolan i 17 år. Jobbar på en småbarnsavdelning, 1-3 år. 
Julia: Utbildad förskollärare. Verksam i förskolan i 1,5 år. Jobbar på en 3-5 års avdelning. 
Lisa: Utbildad förskollärare. Verksam i förskolan i 3,5 år. Jobbar på en 3-5 års avdelning. 
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Anna: Utbildad förskollärare. Verksam i förskolan i 11 år. Jobbar på en småbarnsavdelning, 1-
3 år. 
 

3.3 Intervjuernas genomförande 

Först av allt kontaktade jag två stycken förskolechefer via mail för att få tillåtelse om att 
intervjua deras personal. Förskolecheferna fick en kort presentation om mig och 
examensarbetet samt att intervjuerna var anonyma. Efter att jag fick godkänt av 
förskolecheferna att få intervjua deras personal så kontaktade jag fem stycken pedagoger på 
tre olika förskolor via telefon/sociala medier och gav dem information om att examensarbetet 
skulle handla om lässtunden och dess syfte. Alla informanter tackade ja till undersökningen 
och efter det bestämdes tid och plats. Informanterna fick själva välja tid och datum som 
passade bäst in i deras verksamhet. Det var bara två intervjuer som var samma dag och en av 
intervjuerna skedde privat efter arbetstid medan de andra fyra intervjuerna tog plats på 
respektive avdelning. Intervjuerna spelades in via min Ipad för att jag skulle kunna fokusera 
bättre på informanten under intervjun och utan störningsmoment från min sida.  
 
Jag har även genomfört en testintervju med en förskollärarstudent för att först och främst se så 
att frågorna inte var svåra att tolka eller vara formulerade så att de kunde orsaka obehag eller 
kränka informanterna och sen för att undersöka så att tekniken fungerade som den skulle och 
för att jag skulle vara säker på hur man använder röstinspelning och överför det insamlade 
materialet till en dator för transkribering.  
 

3.4 Analys och bearbetning av data 
Jag valde att ha ljudinspelning under alla intervjuerna och Bryman (2009) säger att när man 
spelar in intervjuer så blir det lättare för forskaren att göra en mer noggrann analys av vad 
informanterna sagt under intervjun. I samtalsanalyser spelas intervjuer in och skrivs ut så att 
det skall bli en sådan detaljerad analys som möjligt. Alla inspelade intervjuer överfördes och 
sparades på min dator samma dag som de olika intervjuerna ägde rum. Jag transkriberade 
även alla intervjuer ordagrant på en gång. När alla intervjuer var klara och transkriberade 
skrevs de ut för att det skulle bli lättare att få en överblick över all insamlad data för 
jämförelse och sammanfattning. Efter att ha läst igenom all insamlad data sammanställdes sju 
stycken underrubriker för att presentera resultaten av intervjuerna. I diskussionsdelen 
diskuterar jag resultaten ifrån mina intervjuer tillsammans med litteraturen. 
 
3.5 Reliabilitet & Validitet 
 
Studiens tillförlitlighet hamnar under begreppet reliabilitet (Bryman, 2009). Reliabilitet 
innebär även noggrannheten vid mätningen. Är reliabiliteten tillförlitlig ska en annan forskare 
kunna genomföra undersökningen och få samma resultat. Har forskaren använt sig utav 
samma metod för att samla in allt material? Är frågorna välformulerade eller kan de lätt 
misstolkas (Johansson & Svedner, 2010)?Validitet är en bedömning om studiens slutsatser i 
undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman, 2009). Innehållsvaliditet innebär att man 
undersöker om studiens resultat hänger ihop med det man skulle undersöka från första början 
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(Johansson & Svedner, 2010). Bryman (2009) skriver att validitet i kvalitativa forskningar 
inte har lika stor betydelse som i de kvantitativa forskningarna.  
 
Ingen av informanterna fick se frågorna i förväg, vilket innebär att de inte har hunnit att 
förbereda sig på vad de skall svara. Det är heller inga frågor som har rätt eller fel svar utan 
bygger mer pedagogernas åsikter och syfte med lässtunden vilket gör det lättare för 
informanterna att ge spontana svar på frågorna. Frågorna hade även skickats till min 
handledare, samt att en testintervju genomfördes innan intervjutillfällena. Intervjuerna 
spelades också in och enligt Bryman (2009) blir det lättare för forskaren att gå igenom svaren 
om och om igen från intervjun när man har haft ljudinspelning. Eftersom jag kunde gå igenom 
intervjuerna flera gånger var det lättare att transkribera intervjuerna ordagrant vilket i sin tur 
stärker tillförlitligheten mer. Alla intervjuer skedde på samma sätt vilket höjer studiens 
reliabilitet. Men eftersom undersökningen baseras på informanters åsikter och arbetssätt kan 
resultatet variera om informanterna ändrar åsikt och arbetssätt. Min första frågeställning som 
handlar om pedagogernas syfte och mål fick resultat som stämmer överens med läroplanens 
mål. Vilket kan innebära att den frågan automatiskt får pedagogerna att tänka på läroplanens 
mål och svara utifrån den istället för sina egna åsikter. 
 

3.6 Etiska principer 
När intervjufrågorna till min studie blev färdiga valde jag att genomföra en testintervju, dels 
för att Löfdahl (2014) skriver att de frågor som man har valt till sin undersökning kan tyckas 
vara självklara men frågorna kan istället kännas obehagliga för informanterna. Genom min 
testintervju fick jag ett utomstående perspektiv på frågorna och hur de kan tolkas.  
 
Individskyddskravet i en forskning delas in i fyra olika huvudkrav på forskaren. Det första 
kravet är informationskravet vilket innebär att jag gav ut en informationsblankett där 
informanterna fick information om min studie, samt information om att deras deltagande är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet gavs till deltagarna samtidigt som 
de fick informationsblanketten, i samtyckeskravet fick jag deltagarnas samtycke till att delta 
och att de förstått att deras deltagande är frivilligt och de kan avbryta deras deltagande. 
Konfidentialitetskravet betyder att jag har tystnadsplikt och att ingen obehörig kan komma åt 
personlig data eller information om deltagarna. I mina resultat så har deltagarna fått fiktiva 
namn. Det sista kravet är nyttjandekravet och det menas att all data bara får användas till 
forskningen och inte ges ut till någon annan (Vetenskapsrådet, 2002). All data kommer också 
att förstöras så fort denna studie har blivit godkänd (Löfdahl, 2014). 
 
Jag har även talat sanning om vad det är jag skall undersöka då man enligt Vetenskapsrådet 
(2011) inte får komma med osanning om sin undersökning.  
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4. RESULTAT 

 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i detta kapitlet. Åtta stycken rubriker 
har skapats för att presentera resultatet. Det kommer även vara inslag av citat från 
pedagogerna i texten. Det övergripande resultatet kommer att avsluta detta kapitel.  

 

4.1 Barns inflytande och delaktighet i lässtunden 
Fyra av fem pedagoger berättar att barnen har inflytande över det bokutbud som finns på 
avdelningarna. Genom att barnen får följa med till biblioteket ges de inflytande över vilka 
böcker som skall lånas med till avdelningen. Men det framgår tyvärr inte om barnen får välja 
helt fritt bland alla böcker som finns på biblioteket eller om de bara får välja bland de böcker 
som pedagogerna anser vara bra. En pedagog berättar även att barnen aldrig är med till 
biblioteket vilket innebär att de barnen bara har inflytande över de böcker som redan har valts 
till avdelningen. Det visade sig även vara olika hur ofta avdelningarna besöker biblioteket. En 
av pedagogerna berättar att de är på biblioteket en gång i månaden och lånar böcker medan de 
andra är där mer sällan. Även om inte alla fem pedagoger är iväg till biblioteket med barnen 
så berättar alla pedagogerna att barnen har inflytande över vad för böcker som skall läsas i de 
spontana lässtunderna. Det händer även att barnen får ha inflytande över bokvalet i de 
planerade lässtunderna.  
 
Julia berättar att barnen har inflytande till viss del över valet av bok när de har planerad 
lässtund. Julia brukar välja två böcker till hennes vila och sen så får barnen rösta vilken av de 
två böckerna som hon skall läsa. Tyvärr har det lätt blivit bråk när ett barn har fått välja från 
dag till dag så därför passar det bäst i dagsläget att rösta fram en bok gemensamt. Julia 
berättar att de även har infört en bokväska som barnen får ta med sig hem med en lapp med 
instruktioner till föräldrarna om att pedagogerna vill att barnen skall ta med sig sin favoritbok 
hemifrån till förskolan så att de kan läsa den boken på vilan och återberätta boken tillsammans 
i barngruppen. De dokumenterar aktiviteten med bild och text så att det blir en pärm. Pärmen 
kan sedan användas till boktips för de andra kompisarna. Denna variant har visat sig fungera 
bra på avdelningen och bråk har minskat. 
 
På Lisas avdelning väljer pedagogerna böcker mycket utifrån barnens intressen och vad de 
tycker är spännande, roligt och som de har fastnat för när de skall ha sina planerade 
temaarbeten kring böcker. Lisa berättar även att i hennes arbetslag använder de sig också utav 
ett språkmaterial där det finns mycket litteraturtips samt arbeten kring de böckerna men de har 
även valt böcker som barnen har gillat och arbetat kring dem i flera veckor vilket har varit 
väldigt uppskattat hos barnen. 
 
Marioriteten av pedagogerna berättar att barnen har inflytande över de spontana lässtunderna 
om det passar i verksamheten. På Lisas avdelning sker oftast de spontana lässtunderna på 
eftermiddagen. Julia berättar att det är bara om det är full personalstyrka och funkar i 
verksamheten som de spontana lässtunderna sker. Nästan alla pedagoger berättar att de 
spontana lässtunderna oftast sker på morgonen. Barnen är trötta och vill sitta i en pedagogs 
knä och lyssna på en saga.  
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På alla avdelningarna är böckerna tillgängliga för barnen. På Annas avdelning finns det 
tillgängliga böcker i varje rum, men de är noga med att barnen skall lära sig att behandla 
böckerna på ett bra sätt. Böckerna är till för att bläddra i och inte leka med berättar hon. Anna 
har precis som på Malins avdelning e-böcker som barnen har tillgång till under hela dagen. 
 

4.2 Planerad aktivitet 
På Lisas avdelning sker de planerade lässtunderna alltid på förmiddagen då de jobbar aktivt 
med böckerna. Men de läser också för barnen vid fruktstunden och när det är vila. På vilan får 
barnen själva välja om de vill ha högläsning eller ligga och lyssna på en saga.  
 
På småbarnsavdelningarna sker lässtunderna på morgonen när barnen kommer och på 
eftermiddagen. Är det något barn som inte sover på vilan så erbjuds det lässtund även då. På 
de två avdelningarna där barnen är 3-5 år sker de planerade lässtunderna på vilan efter 
lunchen. På Malins avdelning har de alltid genomgång om vem eller vilka som har skrivit 
eller ritat boken. Barnen tycker det är väldigt intressant och frågar ofta vem som skrivit och 
ritat böckerna som de läser. Malin berättar under intervjun att hon och hennes arbetslag ofta 
pratar med barnen om att de själva kan bli författare eller rita böcker när de blir stora. På 
Julias avdelning är lässtunderna anpassade efter barnen behov. På någon lässtund sitter barnen 
och ritar samtidigt som en pedagog läser eftersom barnen har svårt att sitta still under tiden de 
lyssnar. De har även en läsgrupp där barnen vill ligga ned och lyssna.  
 
Fyra pedagoger berättar att de gärna vill ha mera lässtunder i förskolans verksamhet om det 
skulle fungera i verksamheten. På Lisas avdelning jobbar de väldigt mycket kring böcker och 
där behövs det inte mer lässtunder eftersom temat på avdelningen är sagor. Anna berättar att  
hon vill ha mera lässtunder för att hon anser att pedagogerna skall vara en förebild för barnen 
med att läsa och att man skall vara rädd om boken. Barnen skall lära sig att böcker är något 
som är bra. Att man läser mycket för barnen så att de själva blir läsande längre fram i livet.  
 

”Dels det här med att vara en förebild med det här och läsa” 
 
Malin berättar att hon gärna skulle flytta ut aktiviteten utomhus också, att ha läsvilan utomhus 
och göra iordning en mysig plats att kunna sitta ute och läsa på när det blir varmare utomhus. 
Hon skulle också vilja ha en lässtund mitt på dagen innan maten. Det är något hon efterfrågar, 
att ha mera lässtunder. 
 

4.3 Bara att läsa? 
Fyra av fem pedagoger berättar att de tycker det är viktigt att man är bekant med boken innan 
lässtunden. Det bästa scenariot är att de skall vara förberedda och läst boken några gånger 
men att det tyvärr inte alltid hinns med. Anledningen till varför de vill vara förberedda är för 
att det har hänt att de har börjat läsa böcker där budskapet har varit helt fel. Vilket också 
stärker en av anledningarna till varför det är bra att vara förberedd som författarna tog upp i 
forskningsgenomgången.  
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Julia berättar att ibland så väljer hon bara en bok i farten och då kan det vara en bok som hon 
inte har läst förut. Hon berättar även att hon vill bli bättre på att vara förberedd på böcker och 
att hon tror att det är något som de flesta pedagoger jobbar på att bli.   
 

”Det märks tydligt på barnen om jag kan boken och kan läsa den med lite inlevelse och vet exakt när 
pauserna kommer, för det kan ju vara svårt även om det är komma och sådär, så kan det vara svårt som 

högläsare att få in det där naturligt” 
 
Lisa som arbetar mycket med böcker på sin avdelning är väldigt förberedd på boken innan det 
är dags att introducera den för barngruppen. Hon berättar även under intervjun att hennes 
arbetslag mer eller mindre kan boken utantill när de arbetar med boken i deras temaarbete. De 
gångerna som de inte har hunnit läsa böckerna innan är när avdelningen precis har varit på 
biblioteket och barnen vill höra på böckerna direkt.  
 

4.4 Samtal kring boken 
Samtliga pedagoger berättar att de samtalar kring böckerna tillsammans med barnen. På de 
avdelningar där det finns äldre barn är det mycket frågor från pedagogerna till barnen om 
innehållet i böckerna. Malin berättar även att de ibland ritar händelserna i boken efter 
lässtunden. Men det framgår inte intervjuerna om det alltid sker boksamtal vid varje lässtund 
eller bara ibland. 
 
”Som när vi hade Pelle Svanslös, så diskuterade vi om värdegrund. Hur man är som bra kompis, vad hände 
i sagan? Vad sa Måns? Vad sa Pelle? Och hur tror ni han kände? Och hur kan man göra för att vara en bra 

kompis?” 
 

”Vad ser ni på bilden? Vad de tror ska hända, varför det blev såhär och vem som var dum osv” 
 

På småbarnsavdelningarna där barnen inte har kommit så långt i sin språkutveckling samtalar 
pedagogerna mest om vilka färger som finns i böckerna. Pedagogerna kollar också så att 
barnen har förstått vad pedagogerna precis har läst. Det är mycket samspelande situationer där 
barnen förväntas lära sig vilket stämmer in på den sociokulturella teorin som valts till denna 
studie.  
 

4.5 Lässtundens syfte och mål 
Malins syfte med lässtunden är att de spontana frågorna som uppkommer vid lässtunden skall 
diskuteras tillsammans i gruppen. Malin berättar även att hon försöker få in förskolans 
likabehandlingsplan i lässtunden och att hon försöker välja böcker efter det. Tillsammans med 
böcker och diskussion får de in värdegrundsarbetet och hur man är som kompis anser Malin.  

 
”Vi har barn med skilda föräldrar och då har det kommit upp frågor som; Varför har du två rum? Jag har 

bara ett rum och frågor som: Varför har du bruna ögon? Varför är jag ljusare eller brunare?” 
 

Ett annat syfte med lässtunden är även att öka språklusten hos barnen. Barnen skall vilja lära 
sig att läsa och skriva. Det är viktigt att barnen känner att de också kan och vill berättar Malin. 
Målet med Malins lässtund är att barnen skall bli intresserade och bygga upp fantasin och få 
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inspiration till leken. Malin tycker också att man kan få in mycket utav läroplanens mål i 
lässtunden och alla de olika ämnen som man arbetar med i förskolan.  
 
Syftet med lässtunden för Hanna är att lässtunden skall vara en mysig stund på dagen som ger 
barnen den närhet som de behöver och vill ha. Målet är att barnen skall få en bättre 
språkförståelse.  
 
På Lisas avdelning är värdegrunden det stora syftet och målet är att de skall lära sig 
värdegrunden. Hur man är en bra kompis och hur man är som person emot andra. Lisa 
berättade även under intervjun att barngruppen har svarat väldigt bra på deras temaarbete med 
värdegrunden och att även föräldrarna är väldigt positiva till detta och har märkt stor skillnad 
på barngruppen sedan avdelningen startade upp detta projekt. Julias syfte handlar också om 
att man skall vara snäll emot varandra. Hon fokuserar på kamratskap och känslor i hennes 
lässtund. 
 

”I min grupp så behöver man tänka till med empatin, så jag väljer sådana böcker som tar fram mycket 
känslor” 

 
Målet med Julias lässtund är att värdegrunden skall förankras i barnen, hur man är en bra 
kompis och hur man skall vara emot varandra.  
 
Anna pratar om att lässtunden är avdelningens Akilles häl många gånger. Personalen skall 
lyckas hinna ta ut sina raster men först och främst är lässtundens syfte att det är en vila för de 
barnen som inte sover, det skall vara en mysig stund. Men Anna tycker också att den skulle 
kunna vara ännu mysigare och längre. Målet är språket och berättandet, men även där tycker 
Anna att de skulle kunna göra mycket mera med det.  

 

4.6 Lässtundens positiva effekter 
Samtliga pedagoger tog upp att lässtunden är positiv för språkutvecklingen hos barnen. 
Malin pratar om att barnen får träna på meningsbyggnad, höra hur orden låter, när ordet börjar 
och när ordet slutar.  

 
”Läsning är super bra i alla möjliga former och i alla olika konstellationer, om det bara är ljud eller om det 

bara är bild” 
 

Lisa tycker att lässtunden även bidrar till att barnen lär sig språkljud. De får träna på olika 
röstlägen och hur de kan använda sin röst när man skall berätta något spännande och något 
som är roligt och glatt, samt läskigt. 
  

”Det påverkar ju allt positivt med barn” 
” Det finns jätte mycket positiva saker med läsning” 

 
Barnen lär sig hur man använder böcker och hur man återberättar saker tycker Anna. Hon 
menar också att lässtunden blir en mysig stund för barnen så att barnen får med sig något 
positivt med böcker framöver i livet. 
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Hanna tycker att lässtunden är positiv för barns utveckling, främst språkförståelsen vilket 
bidrar till att barnen förstår instruktioner och att de kan lyssna mer på vad man säger till dem. 

4.7 Läsmiljön och dess betydelse 
Pedagogerna på de tre avdelningarna där barnen är 3-5 år ansåg att läsmiljön har stor 
betydelse för hur lässtunden blir, vilket även vi fick läsa i forskningsgenomgången.  
 
 ”Miljön är väldigt viktig, i allra högsta grad. Det måste vara en lugn miljö och inbjudande miljö, annars är 

det ingen idé överhuvudtaget” 
 

”Det ska vara lugnt, du skall sitta bekvämt, barnen skall sitta jätte bekvämt, annars är det ingen idé” 
 
Anna tror att en lugn läsmiljö är väldigt viktig för vissa barn medan en del barn kan 
koncentrera sig trots en stökig miljö om de är tillräckligt intresserade av berättelsen. 

 
” De gångerna vi läser i leken och vi stannar upp och någon kommer med en bok och man läser så är 

det ju inte så viktigt att de stannar kvar hela tiden. Sitter man med en eller två stycken och det kommer 
en eller två till så går den första och då är man inte så noga att de måste sitta kvar och lyssnar” 

 
Lisa berättar att gör man det lite mysigare med dämpad belysning, kanske något litet ljus tänt 
och sätter sig bekvämt och mysigt tillsammans så blir det mycket mer känsla i det när man 
läser och mer engagemang. Det blir en helhet i läsandet. 
 
Pedagogerna berättar att de har speciella läsplatser vid den planerade lässtunden men när det 
är spontana lässtunder kan de ske vid de utvalda läsplatserna eller mitt i leken på avdelningen.  
Julia tycker det är viktigt att läsplatsen är på ett ställe där det inte är så mycket folk som går 
förbi eftersom då blir det automatiskt att man tittar bort, även fast man tittar på bilderna så ser 
man att det är något i ögonvrån.  
 

”Och då har man ju tappat några barn redan och då kan det ju vara svårt att komma tillbaka till sagan 
liksom” 

 
Under intervjun med Malin så berättade hon även att på hennes lässtund är det viktigt att alla 
barnen skall få se bilderna i boken och att man skall kunna sitta och prata om detaljer samt 
hur texten ser ut. För att alla barn skall kunna se alla detaljer har Malin boken i knät och en 
Ipad över boken i kamera läge och på skärmdubblering så att boken kommer upp på tv:n som 
är på avdelningens läsplats. På detta sätt kan alla barnen vara med och titta på alla bilder 
samtidigt som Malin läser, vilket hade visat sig vara en väldigt populär lösning hos barnen.  
 

4.8 Övergripande resultat 
Anledningen till varför jag valde att undersöka hur lässtunden kan se ut i förskolan var på 
grund av mina egna erfarenheter av lässtunden. Pedagoger har inte haft något bestämt syfte 
eller mål med lässtunden. Lässtunden har heller inte varit planerad utan skett mitt i 
verksamheten utan förberedelser. Mina erfarenheter är mestadels ifrån småbarnsavdelningar 
där barnen sover på vilan. Resultatet i denna studie har inte stämt in på min egen bild av hur 
det kan se ut på lässtunder i förskolans verksamhet. Av de fem informanter jag intervjuade var 
det bara en informant som gav den bilden som jag själv har fått av förskolans lässtunder. 
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Barnen sover på vilan och ingen lässtund är planerad utan sker spontant. Inte heller ansågs 
läsmiljön eller att pedagogerna skulle vara bekanta med boken som viktigt. De andra 
informanternas förhållningssätt till lässtunden visade sig vara mer positivt än vad jag först 
hade trott. Även om de inte alltid var pålästa och bekanta med boken som anses vara viktigt 
enligt författarna i forskningsgenomgången, så ville de jobba på att bli det mer. Informanterna 
ansåg även att om de är pålästa och kan boken så fångar de barnens uppmärksamhet bättre. 
Många mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan speglade utav sig i pedagogernas mål 
och syfte med lässtunden. Det framgick också att alla informanter förde boksamtal med 
barnen för att uppnå lässtundens syfte och mål. Ingående boksamtal är inte något jag har sett 
mycket utav ute i förskolans verksamhet. Det framgick inte heller om det sker ingående 
samtal vid varje lässtund eller om boksamtalen sker på pedagogerna eller barnens initiativ.  
 
Man kunde även se skillnader i hur lässtunden såg ut i de olika förskolorna beroende på om 
det var småbarnsavdelning eller storbarnsavdelning. De planerade lässtunderna sker på vilan 
för de barnen som inte sover och där ansågs läsmiljö och engagerade pedagoger som en viktig 
del i hur lässtunden blev. På småbarnsavdelningarna där barnen sov skedde lässtunderna 
spontant mitt i leken på morgon och eftermiddagen. Författarna i forskningsgenomgången 
tycker att en lässtund skall vara planerad innan lunchen då barnen är pigga. Det var bara en 
informant som hade de planerade lässtunderna innan lunchen. Trots det visade det sig att alla 
informanter tycker att deras barngrupp lär och utvecklas av lässtunden, även på de spontana 
lässtunderna.  
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras resultatet av studien i relation till tidigare forskning. Det har skapats 
åtta stycken rubriker till diskussionsdelen. Metodreflektion och tips på vidare forskning 
kommer att avsluta detta kapitel. 
 

5.1 Förberedelser 
Några av pedagogerna berättade att ju mer de kan boken och tryggare de är med boken, desto 
mer spännande tycker barnen att lässtunden blir. De vet när de skall höja och sänka rösten, när 
de ska ha pauser och hur de skall använda olika tonlägen till bokens innehåll. Pramling m.fl. 
(1993) menar att det är pedagogernas uppgift att få barnen att vilja lyssna genom att använda 
sina förmågor att dramatisera texten så att de kan fånga uppmärksamheten hos barnen. Fox 
(2001) skriver också att när pedagogerna läser en bok med mycket dramatisering och 
inlevelse så ger de barnen en mycket bättre upplevelse av lässtunden. Att vara förberedd på 
boken var något som de flesta pedagogerna ville bli bättre på. Det var bara en pedagog som 
berättade att de kan böckerna helt utantill som de skall jobba med.  
 
Att vara bekant med boken är också en fördel så att det inte blir böcker med fel budskap. Det 
är också viktigt att pedagoger väljer nya böcker så att alla parter utmanas i lässtunden av de 
olika innehåll och former som finns i böcker (Damber, Nilsson, & Ohlsson, 2013). Men enligt 
studien som Simonsson (2004) gjort visade det att pedagogerna ofta håller sig till samma 
sorters böcker och budskap så att det inte skall bli skrämmande för barnen med budskap som 
är fel. I min studie framkom det att ibland har det blivit fel när inte pedagogerna har haft koll 
på bokens innehåll och det har visat sig att budskapet inte har varit det bästa. Men då har 
pedagogerna valt att diskutera budskapet så barnen förstår att budskapet inte är bra. Det 
framgick inte heller om de varierar sig och lånar hem obekanta böcker eller inte.  
 

5.2 Boken som kunskapsförmedlare 
Att lässtunden är till för att barnen skall lära sig om hur man är en bra kompis visade sig 
tydligt i min undersökning. Informanterna använde sig även av böcker för att diskutera olika 
sorters familjeförhållanden och livsfrågor. Pramling m.fl. (1993) skriver att böcker kan ge 
kunskap om det som är ovanligt och nytt för barnen. Och som vi vet menar Vygotskij att i 
varje samspelssituation får vi ny kunskap (Säljö, 2014). Därför är det viktigt att man får in så 
många samspelssituationer som möjligt i förskolan. Lässtunden är en bra samspelssituation 
där man kan få in många bra ämnen att diskutera tillsammans med barnen och enligt 
Vygotskij är samspelet det centrala (Strandberg, 2006). 
 
Det framgick i undersökningen att syftet med lässtunden bland annat är att barnen skall bli 
intresserade av att kunna läsa själva längre fram och att de skall få en positiv bild av böcker. 
Fast (2011) menar att om man har en miljö med mycket text på förskolan så stimuleras 
barnens lust till att vilja lära sig att läsa. 
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Informanterna i undersökningen tyckte att böcker och e-böcker skall vara tillgängligt för 
barnen och behandlas med respekt av barnen. Genom att barn får delta i lässtunder så lär de 
sig hur de skall hantera böcker och de erfarenheterna är viktiga för barnen (Svensson, 2009).  
 
Barns fantasi stimuleras av lässtunden visade det sig i resultatet av studien och Granberg 
(1996) anser också att lässtunden hjälper barn att utveckla fantasin. Lässtunden är ett bra 
hjälpmedel när det kommer till barns lek och hur de skall förmedla och uttrycka sig i leken 
(Ekström & Isaksson, 1997). I resultatet såg vi att pedagoger också anser att lässtunden är en 
bra inspirationskälla till leken. Chambers (1995) anser att lässtunden hjälper barnen att 
utveckla nya fraser och ord som de har användning utav i leken och i samspel med andra 
individer. I de allmänna råden som finns att läsa i Skolverket (2012) så står det att pedagoger 
skall utmana barnen i deras lek och kreativitet.  
 

5.3 De viktiga samtalen 
Lässtunden bidrar som sagt till mycket positivt för barns utveckling och lärande. Bland annat 
hur barn förstår sig själva och sin omgivning, men då krävs det att pedagogerna samtalar 
kring böckerna med barnen (Pramling, Asplund Carlsson, & Klerfelt, 1993). Att pedagoger 
och barn samtalar kring böckernas händelser och budskap visade sig vara väldigt vanligt på de 
inplanerade lässtunderna. Pramling m.fl. (1993) skriver att det räcker inte bara med att 
pedagogerna läser en bok på lässtunden för att barnen skall förstå bokens budskap och 
innehåll, utan barn behöver först och främst lyssna och bearbeta, sen diskutera och 
problematisera innehållet. Detta resonemang stärker Vygotskijs tankar om samspelet och 
språket är det mest centrala när barn skall lära sig något nytt (Strandberg, 2006). 
 
Det framgick också i en av intervjuerna att förutom att prata om bokens budskap och innehåll 
så fick barnen ibland även rita och måla det som de hade läst. Pramling m.fl. (1993) skriver 
att det är en del av bearbetningsprocessen, samt att det finns många olika sätt för barn att 
bearbeta innehållet och budskapet i boken. Bland annat skriver de att barn gillar att återberätta 
sagor och att barn spontant bearbetar innehållet i leken (Pramling, Asplund Carlsson, & 
Klerfelt, 1993). Men det finns också fler fördelar med att återberätta berättelser med barnen 
och att låta barnen öva på att återberätta. Fast (2011) menar att när barn hör pedagoger berätta 
så får de själva öva på att berätta. Barn återkopplar också ofta det som de redan hört i sina 
egna berättelser. Det framgick också i min undersökning att pedagoger tycker att barn lär sig 
hur och när de skall använda olika röstlägen. Fast (2011) skriver att när barn får öva på att 
återberätta så lär de sig även uppbyggnaden och strukturen i berättelsen.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för detta examensarbete handlar om att samspelet är otroligt 
viktigt för all inlärning och utveckling hos individer vilket stärker betydelsen av att pedagoger 
och barn diskuterar och reflekterar över innehållet i boken. Skolverket (u.å.) skriver att det 
bästa är att ha en lässtund med samtal kring böckerna mer än en gång per dag och att barnen 
då skall vara pigga och utvilade. Det kan också vara positivt om man slutar att använda ordet 
”läsvila” och finner ett bättre ord som visar att lässtunden är en aktiv lässtund (Skolverket, 
u.å.). Resultatet av min undersökning visar att det vanligaste är att man har den planerade 
lässtunden då det sker samtal kring böckerna efter maten på vilan. Den avdelning som arbetar 
aktivt med sagor har sett tydlig skillnader på hela barngruppen. Vårdnadshavare har också 
varit positiva och sett skillnader hos sina barn sedan temaarbetet med sagor började. 
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5.4 Pedagogernas syfte 
På Skolverket (u.å.) kan man läsa att forskning har visat att förskolepersonals syfte med 
lässtunden är att den används som tidsutfyllnad mellan de olika aktiviteterna som finns i 
förskolans verksamhet, samt när det är innan föräldrar hämtar och efter de lämnat sina barn 
till förskolan. Det händer även att lässtundens syfte är för att samla ihop barnen eller när det 
är för rörigt på förskolan. I Simonssons (2004) studie visade det sig att pedagogernas mål med 
deras lässtund var att barnen skulle få en chans till att vila upp sig. 
 
Informanterna på de avdelningarna där barnen är 3-5 år i min undersökning är det stora syfte 
värdegrunden, att barnen lär sig hur man är som kompis och hur man behandlar alla individer 
och djur, samt hur världen ser ut med olika kulturer och familjeförhållanden. På de två 
småbarnsavdelningarna var syftet och målet att barnen skulle utveckla sitt språk och få ett 
bättre ordförråd. Men samtidigt visar resultatet av min undersökning visar att de spontana 
lässtunderna sker vid tidig lämning på morgonen och ibland på eftermiddagen innan de blir 
hämtade, men att de lässtunderna alltid sker på barnens villkor och att då finns det inget syfte 
för pedagogerna. Enligt Skolverket har forskning också visat att när lässtunden blir mer 
pedagogisk med samtal kring böckerna är de oftast inplanerade när barnen är trötta och mätta 
efter måltider, vilket har visat att kvalitén på lässtunden har blivit sämre (Skolverket, u.å.). 
 

5.5 Språkutveckling 
Att lässtunden främjar språkutvecklingen var det ingen tvekan om tyckte alla informanterna. 
Alla forskare och författare till den litteratur jag har valt till detta examensarbete håller med 
informanterna. I läroplanen står också det att pedagoger i förskolan skall arbeta för att 
stimulera barns språkutveckling (Skolverket, 2010). De informanterna som jobbade på 
småbarnsavdelning hade som mål med lässtunderna att barnen ska utveckla ett bättre 
ordförråd och när de samtalar kring böckerna så pratar de mycket om vad det är för färger i 
boken osv för att få in mer begrepp i barnens ordförråd. Ekström & Isaksson (1997) och 
Lennox (2013) skriver att lässtunden bidrar till att barnen får ett bättre ordförråd och 
språkförståelse.  
 
I resultatet av undersökningen kan jag se att informanter tyckte att barnen får träna på 
meningsbyggnad, hur ord kan låta och hur olika röstlägen låter och när man kan använda de 
olika röstlägena. Svensson (2009) menar att när barn skall utveckla språket behöver de lyssna 
på när andra pratar så att de hör talljuden och kan lära sig dem. Därför är det väldigt viktigt att 
man läser ofta och mycket för barnen så att de får en rik miljö med språk. Det är pedagogerna 
och deras förhållningssätt som är det viktigaste när det kommer till barns språkutveckling 
(Ekström & Isaksson, 1997). Därför är det väldigt positivt att informanterna i undersökningen 
anser att lässtunden är en sådan viktig del i förskolans verksamhet som det gärna får vara mer 
utav. Ju mer pedagoger tycker att lässtunden är viktig och tycker det är roligt att läsa, desto 
mer lässtunder kommer det att bli tror jag.   
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5.6 Läsmiljöns roll 
Vikten av att både du som läsare och lyssnare skall sitta bekvämt under lässtunden framgår i 
undersökningen och det helst av allt skall vara en plats där lässtunden inte avbryts. Lugn och 
ro är otroligt viktigt för att barnen skall kunna lägga allt fokus på pedagogen som läser. 
Däremot anses läsmiljön bara viktig vid de planerade lässtunderna. När barnen själva tar 
initiativ till att pedagogerna skall läsa sker lässtunderna mitt i verksamheten. Ekström (2004) 
skriver också att det är otroligt viktigt att alla som medverkar på lässtunden skall sitta så 
bekvämt som möjligt och för att lässtunden skall kunna genomföras så skall ingenting störa 
den. Hon nämner också att det en läsmiljö som är neutral utan massa leksaker och bilder gör 
att barnen fokuserar mer på pedagogen som läser och bokens innehåll då leksaker och bilder 
kan konkurrera om barnens uppmärksamhet (Ekström, 2004). Det framgick i undersökningen 
att de spontana lässtunderna sällan fångade barnen eftersom de ofta stördes av andra lekande 
barn. Det visar att det är de planerade lässtunderna som fokus ligger mest på. Vilket är synd, 
det borde finnas en läsplats som man alltid använder sig utav, oavsett om lässtunden är 
planerad eller spontan. Chambers (1995) och Ekström (2004) anser också att det alltid skall 
finnas en speciell läsplats där barnen inte blir störda. Det är även viktigt att det är en läsmiljö 
som barnen gillar att befinna sig i så att deras engagemang och intresse ökar (Chambers, 
1995). En av informanterna berättade att lässtunderna är anpassade efter barnens behov vilket 
är väldigt bra så att deras intresse behålls. Alla är vi olika och det är bra att pedagogerna 
anpassar lässtunden efter barnen. 
 
En av informanterna ansåg inte att läsmiljön hade någon betydelse medan alla de andra fyra 
tyckte att läsmiljön var otroligt viktig för att barnen skulle kunna leva sig in i berättelsen utan 
att någon annan skulle störa lässtunden och på så vis skulle barnen tappa fokus på innehållet i 
boken. Chambers (1995) menar att koncentrationen hos barnen är viktigt så att de kan fångas 
av innehållet i boken. Ekström (2004) tycker också det är viktigt att lässtunden är en plats där 
det är lugn och ro så att inte barnen riskerar att bli störda och slutar att lyssna då man har 
tappat bort sig i berättelsens värld. En av informanterna berättade att hon använder sig utav en 
Ipad och en tv vid lässtunden så att alla barn skall kunna se bilderna på tv:n så att ingen av 
barnen missar några detaljer på bilderna i boken. Ekström (2004) skriver att det är viktigt att 
alla barn hinner att se alla bilder under lässtunden och för de yngsta barnen så är bilderna det 
viktigaste av allt under lässtunden.  
 

5.7 Barns inflytande och delaktighet 
Undersökningen visade att det är vanligt att pedagoger och barn i förskolan går till biblioteket 
och lånar böcker tillsammans. Barnen har då chans att få välja böcker som skall med till 
förskolan. Chambers (1995) skriver att alla individer, oavsett ålder vill ha inflytande över 
vilka böcker som man skall läsa och när man får välja bok själv så blir inställningen till 
lässtunden positiv. Får barnen välja efter sitt eget intresse och smak så ökar deras läslust. 
I Skolverkets allmänna råd (2012) kan man läsa att pedagoger skall utforma verksamheten så 
att barnen kommer i kontakt med olika verksamheter för att främja och utveckla nya kontakter 
och sociala gemenskaper. Skolverket ger då tips på att pedagoger i förskolan kan besöka 
bibliotek tillsammans med barnen. 
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Som jag tidigare har redovisat i resultatet så har barnen inflytande över de spontana 
lässtunderna. Men det är inte alltid alla pedagoger har tid att sätta sig och läsa. En av 
pedagogerna berättade att på hennes avdelning har de diskuterat i arbetslaget att det skall vara 
helt okej att gå och sätta sig med en bok när som helst under dagen. Lässtunden anses vara 
väldigt viktig i det arbetslaget. En annan pedagog berättar att det funkar att sätta sig och läsa 
en bok på barnens initiativ om de har full personalstyrka och tid till det. I Simonssons (2004) 
studie visade det sig också att pedagogerna har tider att passa i den dagliga verksamheten som 
gör att pedagoger kanske inte alltid hinner med allt som de vill göra på en dag med barnen. 
 

5.8 Slutsats 
Att öppna en bok är mycket mer än vad man först kan tro. Böckerna anses som en viktig del i 
förskolan. Lässtunder ses som en positiv aktivitet som det gärna får vara mer utav om 
verksamheten tillåter. Lässtunderna sker minst en gång om dagen och de planerade 
lässtunderna sker på vilan. I forskningsgenomgången kunde vi läsa att pedagoger helst skall 
läsa för barnen när de är pigga för att lässtunden skall bli ett så bra pedagogiskt verktyg som 
möjligt. Nästan alla pedagoger som hade mål och syfte med lässtunden hade sina planerade 
lässtunder på vilan då barnen oftast är trötta efter maten. En av pedagogerna har de 
inplanerade lässtunderna under förmiddagen och berättade att det hade visat sig positivt för 
hela barngruppen. Vårdnadshavare hade också sett tydliga skillnader på deras barn sedan 
avdelningen började arbeta med böcker och sagor aktivt varje förmiddag. Detta stärker 
anledningen till att om lässtunden ska vara en lärandesituation så skall den helst ske på 
förmiddagen med pigga och utvilade barn. Men självklart ska man inte sluta ha lässtunderna 
på vilan, alla lässtunder är bra även om det inte finns tydliga syften eller mål med lässtunden. 
Jag anser att du kan lära dig även om lässtunden blir en mysig avslappnad stund istället för en 
aktivitet med fokus på lärande. Det är tydligt att barn gillar att ha lässtund oavsett om den är 
planerad eller spontan. Både resultat och mina egna erfarenheter som vikarie visar på det.  
Det visade sig att på småbarnsavdelningarna sker lässtunden på morgonen och på 
eftermiddagen. Men det verkade mest vara ifall barnen vill ha lässtund. Vilket innebär att 
många barn kan gå miste om lässtunden ifall de kommer senare på dagen eller prioriterar att 
leka med något annat. Både pedagogerna och författare tycker att lässtunden är positivt för 
barns utveckling och passar bra in på de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan. 
Därför är det synd att det finns barn som missar lässtunder, speciellt om de inte har en rik 
läsmiljö hemma.  
 
Innan jag gick ut och samlade in material till min undersökning via intervjuerna trodde jag att 
svaren skulle luta mer åt att lässtundens syfte är för att barnen skall få en lugn stund på dagen. 
Men det visade sig att alla pedagogers lässtunder hade större syften än så, vilket jag funderar 
på om det alltid stämmer? Självklart tror jag att pedagogerna anser att lässtunden är positiv för 
barnens utveckling och man kan använda sig utav boksamtal för att lösa problem och 
konflikter som kan uppstå. Men är alltid lässtunden en aktiv aktivitet med fokus på att barnen 
skall lära sig eller är syftet också att barnen skall få vila efter maten? 
 
Det sociokulturella perspektivet som valdes till denna studie handlar mycket om att barn lär i 
alla samspelande situationer tillsammans med sina medmänniskor. För mig handlar lässtunden 
om samspel. Högläsaren och barnen samspelar tillsammans runt bokens innehåll och budskap. 
Erfarenheter och nya kunskaper delas med varandra och man lär tillsammans med varandra. 
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Det framgick även i resultatet att barn gillar att lyssna på e-böcker där det inte finns något 
samspel. E-böckerna är populära hos barnen och finns tillgängliga hela tiden. Jag tror att barn 
kan lära och utvecklas med e-böcker utan samspel, trots att studiens teoretiska utgångpunkt 
handlar just om samspelet med andra människor. Språket och ordförrådet utvecklas när barnen 
får lyssna på e-böcker precis som det gör när de hör andra människor prata och sjunga. Vi 
vuxna lär oss när vi läser för oss själva så varför skulle inte barnen kunna göra det när de 
lyssnar själva till en e-bok? Fördelen med högläsning är att pedagoger och barn kan diskutera 
och reflektera över frågor och innehållet i boken tillsammans vilket kan vara svårt om man 
sitter själv med en e-bok. Men en e-bok ger lika mkt fantasi och erfarenheter som en lässtund 
med högläsning. Hade jag valt ett annat perspektiv där inte samspelet är fokus hade 
förmodligen intervjufrågor och resultat varit annorlunda och kanske inte handlat så mycket 
om läsmiljö, förberedelser och lässtundens syfte och mål. 
 
Jag har blivit mycket inspirerad och positivt överraskad när jag har varit ute och gjort min 
undersökning, samt skrivit detta examensarbete. Lässtunden är en viktig del av förskolans 
verksamhet och som verktyg i barns utvecklingsprocess. 
 

5.9 Metodreflektion 
Att intervjua informanterna har varit väldigt intressant och nyttigt för mig till min 
professionella utveckling. Jag har kunnat ställa följdfrågor under intervjun samt att 
informanterna har kunnat få frågorna förklarade av mig om frågorna hade varit svåra att förstå 
som hade varit omöjligt i en enkätundersökning. Det resultat som blev stämde väldigt bra 
överens med hur författare och forskare tycker att lässtunden skall vara. Hade jag använt 
observation som metod hade jag kanske fått ett annat resultat. Resultatet från intervjuerna 
visar bara pedagogernas egna ord vilket kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. 
Informanternas syfte och mål var ofta likadana som de mål och riktlinjer som finns i 
läroplanen. Vid observation eller en enkätundersökning där också informanterna är helt 
anonyma för mig kanske svaret hade varit annorlunda och visat mer hur mina egna 
erfarenheter är, att lässtunden mest är en tidsutfyllnad vid vilan utan direkta mål och syften.  
 
Det var väldigt bra att göra en test intervju och att testa tekniken så att man var förberedd 
inför intervjuerna till studien. Jag hade också väldigt lätt att få tag i informanter som ville 
ställa upp och bli intervjuade vilket inte medförde några komplikationer i min tidsplanering 
för undersökningen. Alla informanter förutom en hade djupa och ingående svar till mina 
frågor vilket bidrog till att jag fick in mycket resultat. Den informant som gav korta svar gav 
bilden av hur jag har upplevt hur lässtunder kan se ut i förskolans verksamhet.  
 

5.10 Vidare forskning 
Många av pedagogerna i denna undersökning har berättat att deras syfte och mål med 
lässtunden är att få fram värdegrunden och likabehandlingsplanen genom lässtunden. Därför 
tycker jag att det skulle vara intressant att forska vidare i pedagogernas förhållningssätt till 
den litteratur de har på förskolan. Vad för sorts budskap i böckerna som det är är vanligast att 
de arbetar med och hur de arbetar kring böckerna och dess budskap/berättelse. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

1. Vad är din yrkeskompetens? 

2. Hur länge har du varit verksam i förskolan? 

3. Vilka åldrar är det på din avdelning? 

4. Vilken tidpunkt på dagen är det vanligast att ni har lässtund? 

5. Skulle du vilja ha mera lässtunder i eran verksamhet? Varför/Varför inte? 

6. Samtalar ni kring berättelsen/budskapet i boken med barnen? 

7. Har barnen inflytande när på dagen ni läser? 

8. Finns det en speciell plats som ni läser på? 

9. Anser du att läsmiljön har någon betydelse för lässtunden? Varför/Varför inte? 

10. Är du bekant med boken innan du introducerar den på lässtunden? 

11. Har barnen inflytande över valet av böcker? 

12. Anser du att högläsning har positiva effekter för barns utveckling? 

13. Om ja, vad för positiva effekter? 

14. Har du något syfte med era lässtunder? 

15. Har du något mål med era lässtunder? 
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Bilaga 2 
 

INFORMATION TILL DELTAGARE VID INTERVJUUNDERSÖKNING OM 
LÄSSTUNDEN I FÖRSKOLAN 

 
 
Du har härmed erbjudits att delta i en intervjuundersökning till ett examensarbete inom ämnet 
Språk och Berättande.  
 
Syftet med detta examensarbete är att bidra till en bättre förståelse för läsmiljöns betydelse i 
förskolan och pedagogers syfte med lässtunden. För att uppfylla mitt syfte kommer jag att ha 
intervjuer med pedagoger inom förskoleverksamheten om hur läsmiljön ser ut vid lässtunden 
och vad pedagogernas syfte med lässtunden är. 
 
Deltagandet av denna intervju är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas om du så önskar. 
Intervjun är anonym och allt arbete behandlas konfidentiellt. All data och personlig 
information kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt. 
 
 
Tack för erat deltagande! 
Hälsningar, Zandra Ljungholm. 
 
 

 


