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Vårt syfte med detta arbete är att undersöka vilka metoder pedagoger använder vid läsning 
och berättande för att stärka barns språkutveckling. Våra frågeställningar är följande:  
 

Hur används läsning och berättande för att stimulera barns språkutveckling?  

Varför använder pedagogerna sig av läsning och berättande? 

Hur påverkar läsmiljön läs- och berättarstunden? 

 
För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av kvalitativ metod genom att 

genomföra fyra observationer under läs-berättarstunden samt sju intervjuer med förskollärare 

på fyra olika förskolor. 

 

Resultatet av vår undersökning visar att pedagogerna arbetade med olika metoder vid läsning 

och berättande för att stärka barnens språkutveckling. Flera av pedagogerna reflekterade 

också över sina arbetssätt och menade att de kan bli bättre på att använda konkreta metoder.  
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Inledning 

Under lärarutbildningens verksamhets förlagda utbildning och egna erfarenheter av vikariat 

på flera av kommunens förskolor har vi upplevt att pedagogerna inte lägger någon stor vikt 

vid bokläsningen. Läsning sker då ett enskilt barn kommer och ber någon läsa en saga. 

Pedagogerna läser också när de vill samla ihop barngruppen före en aktivitet eller för att 

barnen skall få en lugn stund mitt på dagen. Man berättar då något, oftast med hjälp av en bok 

eller flanosaga. Sådana samlingar förekommer på de flesta förskolor och vi har upplevt att 

dessa varit stressade både för barnen och pedagogerna. Dessutom tycker vi att barnen varit 

okoncentrerade och att samlingarna ofta avbröts innan sagan lästs färdigt. Vi ville därför 

undersöka om det finns förskolor som på ett medvetet sätt arbetar med böcker och berättelser 

som redskap, för att stärka barns språkutveckling. Detta genom att undersöka hur några av 

kommunens pedagoger berättar sagor eller läser för barnen, och i så fall på vilket sätt de 

använder sig av dessa för att stärka barnen i deras språkutveckling. I Lpfö98 står att förskolan 

skall stimulera och uppmuntra varje barn i deras språkutveckling. Detta gör man genom att 

skapa och kommunicera med hjälp av bland annat genom bilder och drama. Det är viktigt att 

nyttja olika material och tekniker (Skolverket, 2006).  

 

Vi blev inspirerade av hur man skulle kunna arbeta med böcker och berättelser när vi hade 

läst Henrikssons Bokpuffar (2000). I denna bok ges många förslag på hur man kan jobba med 

böcker och sagor på varierande sätt och i olika åldrar för att stimulera barnens språk. 

Henriksson har även skrivit Nya Bokpuffar (2006), där tanken att jobba utifrån olika teman 

med hjälp av böcker finns. Efter ha läst Henrikssons böcker, förstår man att alla i ett arbetslag 

behöver lägga ner väldigt mycket tid och engagemang, för att använda böcker som redskap 

för andra aktiviteter. Författarens böcker är bra hjälpmedel för pedagoger att inspirera barn för 

läsning och sagoberättande. För att uppnå detta är det viktigt att uppfylla de ”tre självklara 

sanningar” (Henriksson, 2000. s.5). Den första sanningen är att boken skall förmedlas av en 

vuxen som både är kunnig och intresserad. Den andra är att introducera boken på många olika 

sätt. Den sista sanningen handlar om att böckerna skall få oss aktiva. De skall inspirera till 

lek, lust att måla och berätta och bygga fantasivärldar.   
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Vi vill med denna studie ta reda på vilka metoder pedagoger använder läsning för att stärka 

barns språkutveckling. Vilka tankar har pedagogerna bakom val och bearbetning av de böcker 

de läser på förskolan? 
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp sagans och bilderbokens historia hur dessa har sett ut 

under olika århundraden. Vi fortsätter sedan med vad olika forskare har kommit fram till i 

sina undersökningar om barns språkutveckling och hur detta sker under olika perioder från  

födseln upp till sex års ålder. Vi avslutar med att belysa på vilka sätt läsning kan användas för 

att stärka barns språkutveckling. 

 

Sagans historia 
De första sagorna i historien är folksagorna. Dessa har berättats och muntligt förts vidare 

genom generationer och saknar därför upphovsmän. Folksagorna är oftast uppbyggda på 

samma sätt och karaktäriseras av att det ofta finns med tre- sju eller tolvtal. Dessutom 

innehåller de ofta inslag av övernaturlighet. Det kan vara talande djur, drakar, häxor eller 

troll. Oftast är det huvudgestalten som är svagast i början av sagan men efter svåra prov blir 

hjälten. Sagorna behandlar ofta kampen mellan det onda och det goda men saknar ofta tid och 

plats för var de utspelas. De äldsta folksagorna kommer från Egypten, Assyrien och 

Babylonien.  Ett exempel på en gammal känd indisk sagosamling från 200-talet f. Kr är 

”Panchatantra”. En annan känd sagosamling är ”Tusen och en natt”, en arabisk sagosamling 

som kom på 1300-talet (Kåreland, 2001). 

 

De äldsta barnböckerna ansågs varken roliga eller spännande utan hade endast ett pedagogiskt 

syfte och spelade därför en viktig roll i barnuppfostran. Detta kunde handla om hur man 

skulle inprägla önskvärda riktlinjer och värderingar men också om renlighet, arbetsamhet eller 

religion. Det huvudsakliga syftet var att göra barnen till goda kristna. På 1500-talet gav 

Martin Luther ut en bearbetad katekes och bönbok skriven speciellt för barnen. Under hela 

1600-talet gavs det bara ut ett fyrtiotal boktitlar i Sverige, alla var huvudsakligen religiöst 

präglade (Kåreland, 2001). I slutet av 1600-talet började Charles Perrault skriva ner 

folksagorna efter att ha bearbetat dem för att passa läsarna. Det blev en samling av sagor som 

gavs ut 1697 med titeln ”Gåsmors sagor”. Här återfanns sagorna om Rödluvan, Askungen, 

Mästerkatten i stövlar och Tummeliten (Granberg, 1996). Under 1700-talet kom även andra 

genrer av barnböcker. Dessa kunde handla om exotiska äventyr - och reseskildringar, 

moraliserande vardagsberättelser och fackböcker. Även den första barntidningen skapades 

under detta århundrade (Kåreland, 2001).  
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På 1800-talet kom konstsagorna, Dessa kännetecknades av att det fanns en författare bakom 

varje saga.  Konstsagorna fick sitt genombrott med H C Andersens sagor, som fortfarande är 

välkända. Man började nu också skriva sagor som utgick från motiv ur folksagorna, men det 

ursprungliga budskapet gick ofta förlorat, på grund av att samhället och värderingarna hade 

förändrats (Pramlng, Asplund-Carlsson & Klerfelt, 1993). Syftet med sagorna var dock 

fortfarande att lära barnen gott uppförande och detta var dominerande under hela århundradet. 

Sagoläsningen var också klassbunden. Sagorna ansågs inte passa arbetarklassens barn. I 

Tyskland tyckte man att sagoläsningen skulle vara stängd för barn till fattiga föräldrar. 

Anledningen var att inte väcka en längtan hos barnen som inte kunde förverkligas eftersom de 

skulle bli missnöjda med de levnadsförhållande de själva levde i. En annan anledning var att 

sagorna var allt för skrämmande eftersom de innehöll elaka troll och grymma häxor 

(Kåreland, 2001). Vid sekelskiftet 1900 fick vi i Sverige en stor produktion av konstsagor då 

Elsa Beskow, Helena Nyblom, Anna Wahlenberg och Alfred Smedberg hade börjat sina 

författarskap (Kåreland, 2001).  

 

Bilderboken 
Redan på 1600-talet kom Johann Amos Comenius till insikt om att bilden kunde användas 

som ett pedagogiskt hjälpmedel. En bit in på 1800-talet kom det första genombrottet av 

färgbilderboken och dessa roade både stora och små. I mitten av 1800-talet kom 

bilderboksproduktionen igång på allvar och med ny teknik kunde böckerna tillverkas till en 

relativ låg kostnad (Nettervik, 2002). 1882 gavs den första konstnärliga bilderboken ut i 

Sverige, Barnkammarens bok av Jenny Nyström. Innan dess kunde svenska barn bara läsa 

översatta bilderböcker framför allt från Tyskland. Det största namnet i början av 1900-talet 

var Elsa Beskow och hennes böcker kommer ständigt ut i nya upplagor och är fortfarande 

älskade av både små och stora. Hon har bland annat skrivit Hattstugan (1930) och Sessalätts 

äventyr (1980) som är pedagogiska i språkligt avseende då barnen själva får fylla i rimmen 

som fattas. Nettervik (2002) skriver att författarinnan Tove Jansson var normbrytare i nordisk 

bilderbokskonst. Hennes böcker handlar om rädsla och skräck för det okända. Detta illustrerar 

Jansson med kraftiga färger i orange, blått, gult och rött med svarta konturer eller färg som 

avviker markant från intilliggande färgfält.   
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Barns språkutveckling 
”När vi talar om språk menar vi oftast det talade ordet. Men vi uttrycker oss också med 

kroppsspråket” (Granberg, 1996, s 28). I sin bok förklarar författaren att det talade språket 

innefattar joller, rytm, tonfall, berättande, samtal, dramatisering, benämningar med mera, 

medan kroppsspråket innefattar minspel, rörelse, blickar, skratt, gester och liknande. Svensson 

(1998) menar att språket är ett av flera sätt att kommunicera och att det viktigaste är att det 

har en social funktion och utgör en del av identitetsutvecklingen. Men när börjar vi använda 

oss av både det talade språket och kroppsspråket? Hur utvecklas vårt språk? Hur kan det 

stimuleras?  

 

Nedan klargörs hur barnets språk utvecklas från födseln upp till sex års ålder. Det är bra att 

vara medveten om att det inte finns skarpa gränser mellan de olika perioderna som redovisas.  

 

Svensson (1998) skriver att barn börjar kommunicera bara några timmar efter födelsen, 

genom att det ger ifrån sig ljud. Det nyfödda barnet reagerar på det mänskliga talet och vänder 

sig mot den som talar, vilket visar att det är förberett på att begripa tal och språk. Redan vid 

de första kommunikationerna är det viktigt att samspelet mellan barnet och den vuxne 

fungerar bra. I detta samspel skall den vuxne använda sitt kroppsspråk som till exempel 

ansiktsuttryck eller ögonkontakt vilket har stor betydelse för barnets språkutveckling. Barnet 

reagerar på det den ser, hör och känner och svarar i början genom joller och sitt kroppsspråk. 

Svensson (1998) förklarar vidare att jollren består av gurgelljud och vokaler, som liknar ett 

vibrerande ljud. I början repeterar barnet jollerljuden, sedan kombinerar det de olika 

jollerljuden, som är likt stavelser. Denna kombination blir en längre ljudkedja t.ex. 

mamamama mamam. I slutet av jollerperioden kommer de första orden. Strömqvist (2003) 

hänvisar till Lenneberg som hävdar att de första orden brukar komma ”strax före eller efter 

den första födelsedagen” (s. 60). 

 

Svensson (1998) skriver att barnets passiva ordförråd är betydligt större än det aktiva. Även 

Johansson & Svedner (2003) beskriver detta och förklarar att det passiva ordförråd ökar när 

den vuxne benämner olika saker, individer eller sysslor, som leder till att barnet förstår orden 

men även om det själv inte kan uttala dem. Med aktivt menar författarna att barnet senare 

använder sig av dessa ord. Granberg (1996) förklarar att barn i denna ålder använder ett ord 
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för en hel mening och den vuxne tolkar det med hjälp av tonfallen. Till exempel kan ordet 

nalle betyda: Var är min nalle, eller jag vill ha min nalle? 

 

Vid tvåårsåldern ökar barnets ordförråd och förståelse. Korta och enkla ord imiteras men 

många ljud saknas dock fortfarande och barnet kan inte kombinera ljuden som används av 

vuxna (Svensson, 1998). Vidare förklarar författaren att utomstående kan missförstå vad 

barnet säger. Dels beror det på barnets otydliga uttal och dels på vuxnas okunskap om dessa 

erfarenheter. Vid denna ålder utvecklas språket och barnet kan säga två ord som ingår i en 

mening. Även en grammatisk utveckling sker i denna ålder (Johansson & Svedner, 2003). 

 

När barnet är i treårsåldern börjar det samtala mer men dess förmåga att prata tydligt är 

fortfarande begränsad. Barnets ordförråd ökar och det lyssnar, frågar och repeterar mer än 

tidigare. Barnet kan utgå från sina erfarenheter och upplevelser men har svårt att sätta sig in i 

andras situation (Svensson, 1998). Ann Granberg (1996) skriver att vid denna ålder är barnet 

nyfiket och utforskar språket genom att härma och skapa egna ord som till exempel ge- gedde 

i stället för ge-gav.  

 

I fyraårsåldern utvecklas barnets förmåga att framföra grammatiskt korrekta satser skriver 

(Kåreland, 2001). Svensson (1998) förklarar att barnets uttal nu blir tydligare vilket gör att 

främmande människor kan förstå dess ord även om de är otydliga. Det är vanligt att barn i 

denna ålder tar bort ett ljud eller ersätter det med ett annat. Under denna period sker stora 

förändringar då barnet kan sätta sig in andras situationer, vilket kan yttra sig i dess lek med 

kompisarna. Barnet gillar att uttrycka sig och leka med ord och att använda sig av rim och 

ramsor är populärt bland fyra åringarna.  

 

När barnet är i femårsåldern blir språket mer tydligt vilket gör att det kan lyssna mer aktivt på 

långa berättelser och sagor. Det kan återberätta och även reflektera över bilder och text. 

Barnets passiva ordförråd ökar samtidigt som det aktiva. Talet blir nu mer förståeligt för 

omgivningen och barnet blir medvetet om språket som en del av sig självt (Svensson, 1998).  

 

Vid sexårsåldern har barnet stort intresse för skrivna ord och kan läsa korta, enkla och enstaka 

ord. Dess naturliga nyfikenhet och intresse för skriftspråket kan stimuleras genom samtal med 

vuxna (Svensson, 1998).  Ann Granberg (1996) påpekar att vid denna ålder kan barnet lyssna 
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intensivt till böcker. För pedagogen är det därför viktigt att ha kunskap om barnets 

ordförståelse och språkförmåga för att veta om det förstår innebörden i texten.  

 

Svensson (1995) föreslår många olika aktiviteter på hur man kan stimulera barns språk, till 

exempel, rim och ramsor, berättelselekar, ordlekar och sånger. I slutet av boken ger hon 

förslag på olika barnböcker med varierande berättarstilar och typer av illustrationer. Böckerna 

är även indelade efter barns ålder, från 1-9 år. Svensson menar att när man läser för de minsta 

barnen är det bilderna som styr då det är dessa man pratar om medan texten styr i högre grad 

med stigande ålder.   

 

Läsningens stora betydelse  
Svensson (1998) påstår ”att läsinlärningen börjar redan då det lilla spädbarnet sitter i 

föräldrarnas knä och tittar i en barnbok. De vuxna bläddrar i boken, pekar på bilderna och 

kommenterar” ( s. 138). Författaren menar att på detta sätt lär barnet sig hur en bok ska 

användas. Johansson & Svedner (2003) skriver att det är viktigt att barn får kontakt med 

böcker redan i tidig ålder, först genom högläsning och sedan via egen läsning. Asplund 

Carlsson & Pramling (1995) påpekar att läsning inte bara bidrar till språkutveckling utan även 

till den sociala utvecklingen genom att läsning ger samhörighet, trygghet, förtrolighet och 

upplevelse. Svensson (1998) påpekar att läsning inte bara påverkar barnets språkliga 

utveckling utan också ger en upplevelse som inte är bunden till en given situation. Johansson 

& Svedner (2003) anser att läsning öppnar en väg in i en värld där barnet möter saker som 

inte är välbekanta, men som barnet ändå kan förstå sig på.  I Lpfö 98 står det ”Förskolan skall 

sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (Skolverket, 2006, s. 9). Kåreland (2001) betonar att 

det är viktigt att börja läsa högt för barnen så tidigt som möjligt för att ”göra barnen förtrogna 

med språket och böckernas värld” (s. 43). Barn, som växer upp i en miljö där man är 

medveten om språkets betydelse klarar sig bättre i skolan än de som inte har samma 

förutsättningar. Det blir svårt för dessa barn att ta igen den språkträning de har gått miste om i 

småbarnsåren. Ekström & Isaksson (1997) säger att barn som får lyssna till högläsning minst 

en kvart om dagen från att de är ett år, påverkas på ett positivt sätt när det kommer till deras 

inlärning och läsning i grundskolan. Barnen som växer upp i en fattig språklig miljö riskerar 

att komma efter med all slags inlärning under hela sin skoltid. ”I en god högläsningssituation 

vuxen-barn finns det i princip tre komponenter - den vuxne, barnet och boken” (Dominković, 
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Eriksson och Fellenius, 2006. s.17). Författarna menar att den vuxne och barnet delar bokens 

innehåll genom att den vuxne läser i boken och samtalar kring innehållet och att barnet tittar, 

pekar och reflekterar. Hagtvet-Eriksen (2006) anser att den som läser bör vara aktiv som 

medläsare och samtalspartner till exempel genom att skapa förväntningar, introducera boken, 

eller prata om boken och bilderna i den. Man bör stanna under läsningen och ställa frågor om 

svåra ord, handlingar eller personerna i boken. Oavsett om barnet kommenterar innehållet 

under eller efter läsningen så är det viktigt att den vuxne bekräftar, uppskattar och 

kommenterar dess reflektioner om boken. Det sätt som den vuxne använder sig av är viktigt 

att barnet känner till och vänjer sig vid, eftersom som det måste använda och behärska det 

senare när det skall läsa och förstå en text. Även Svensson (1998) betonar den vuxnes sätt att 

läsa med inlevelse. ”Trots allt är det inte hur mycket man läser utan det sätt varpå man läser 

som ger störst effekt. Det avgörande är att läsa med intresse, inlevelse samt att tala om 

textinnehållet med barnet” (s.141). För att bevara intresset hos den som lyssnar till högläsning 

gäller det att läsaren kan använda olika röstnyanser, röststyrka, tonfall, pauser, minspel och 

gester på ett skickligt sätt (Granberg, 1996). Att läsa med intonation och använda sig av 

ansiktsuttryck oavsett hur gammalt barnet är ett bra sätt att locka de barn som har svårt att 

sitta still. De koncentrerar sig på berättelsen då läsaren använder olika tonfall, som att läsa 

högt eller viska, använda stark eller svag röst, se glad ut, ledsen, rädd, förvånad, elak med 

mera, beroende på textens innehåll. (Svensson, 1995)   

 

Dominković et al. (2006) skriver om att det skrivna språket i böcker är mer förklarande och 

utförligt än det talade språket. Böcker kan ge en grund till många nya samtalsämnen, tankar, 

reflektioner och nya ord då de innehåller föreställningar kring olika saker och människor 

utanför den egna världen skriver författarna . Granberg (1996) skriver att när man läser högt 

för barn måste man räkna med att bli avbruten. Associationer som berättelsen kan väcka gör 

att barnen spontant vill berätta om sina egna erfarenheter. Sådana här avbrott i läsningen 

måste accepteras och man kan också bjuda in barnen att delta i berättelsen med hjälp av 

pauser och frågor. Liberg (2003a) påpekar att samtalet om boken i början handlar om det som 

finns i texten, då den vuxne tillsammans med barnet kopplar innehållet till barnets 

erfarenheter. Senare när barnet blir äldre kopplas texten i boken till andras värld och 

erfarenheter. Pramling & Mårdsjö (1994) förklarar att den vuxne har erfarenheter som gör att 

de kan se och tolka omvärlden utifrån det sätt den vuxne uppfattar det. Barnet saknar däremot 

dessa erfarenheter och har svårt att tolka omvärlden men med stöd får barnet hjälp att uppfatta 

kunnandets grunder.  
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”Attityd till talat och skrivet språk skiljer sig. När det gäller talspråket är den generella 

inställningen att det är barnets uppgift att lära sig tala. […] När det gäller skriftspråket finns 

det däremot i hög grad en attityd om att det är omgivningen som ska lära barnet läsa och 

skriva” (Svensson, 1998. s.133). Svensson skriver vidare att när barnet börjar tala, då uttalar 

det inte orden rätt eller använder rätt grammatik, till exempel att böjningar och ändelser inte 

är korrekta, så brukar den vuxne inte tala om att barnet har uttalat eller böjt orden på fel sätt. 

Däremot brukar denne upprepa det barnet har sagt men med en korrekt svenska. Granberg 

(1996) påpekar att då den vuxne utformar sagostunden väl så lockar det barnen till deltagande 

och engagemang och det blir en positiv upplevelse. En sådan stund blir roande vilket leder till 

att den också blir en lärandesituation med en positiv och trygg miljö som ger en varm 

stämning och stora möjligheter att påverka barnets språk genom att öka ordförrådet, vidga 

ordförståelsen och även grammatiken. Lpfö 98 betonar vikten av att förskolan skall stimulera 

barnen i deras språkutveckling samt uppmuntra och väcka deras intresse för den 

skriftspråkliga världen (Skolverket, 2006).  

 

Svensson (1998) betonar betydelsen av den sociala samvaron i förskoleåldern som nyckeln till 

barnets språkutveckling.  Svensson (1998) och Hagtvet-Eriksen (2006) säger att i dialogen 

mellan barnet och den vuxne, skall den vuxne visa sitt intresse genom att lyssna på barnets 

och ge det tid att yttra sig vilket gör att det vågar delta i samtalet. Detta stimulerar barnet både 

språkligt och känslomässigt. De menar att en god dialog leder till att barnet utvecklas både 

socialt och språkligt. Vidare säger Hagtvet-Eriksen (2006) att det är viktigt att barnens 

nyfikenhet och lust att lära möts av vuxna med ett stort intresse och uppmuntran. Det finns en 

risk för att då barnet inte bekräftas i sina förmågor, kan bli passivt och likgiltigt och så 

småningom får detta negativa följder. Liberg (2003b) och Svensson (1998) menar att barnen 

deltar i samtal genom att svara på frågor, berätta vad de gjort eller skall göra. Vidare 

framhåller Liberg att den vuxne bör tänka över i vilken utsträckning man hämmar eller stödjer 

barnet i sitt deltagande i samtal. Det som är viktigt är att prata med barnen och inte för dem på 

ett sätt som gör att det utvecklar sitt språk.  

 

Granberg (1996) menar att för att barnen skall kunna koncentrera sig under en sagostund är 

det viktigt att välja en plats som är lugn och avskiljd från andra hörsel- och synintryck. Man 

måste också se till att alla kan se boken bra och bäst blir det om man sätter dem i en halvcirkel 

mittemot den som läser. Hagtvet-Eriksen (2006) å andra sidan anser att det är istället viktigt 
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att barnet sitter nära läsaren till exempel i knäet eller att de har kroppskontakt. Detta gäller 

såväl hemma som på förskolan. ”Högläsning har en språklig och en social- emotionell sida” 

(s. 206). Vidare förklarar författarna att den emotionella upplevelsen blir dålig om man läser i 

en orolig miljö som är vanligt på förskolan och speciellt under samlingen. Mindre grupper kan 

göra att barnet når den emotionella upplevelsen på ett bättre sätt och som i sin tur leder till att 

det blir en bra och uppskattad kontakt mellan barnet och texten, och även till böcker och 

läsning i allmänhet. För att hjälpa barnen att komma i sagostämning så menar Granberg 

(1996) att man kan skapa ritualer som barnen känner igen genom olika ljud, dofter och att 

tända ljus. Dessa ritualer gör sagostunden önskad och efterfrågad. Även Ekström & Isaksson 

talar om att man skall låta sagostunden ha en bestämd ritual för att göra barnen mentalt 

förberedda på vad som skall hända. Dessutom att det är viktigt att sagostunden alltid skall 

börja och sluta på samma sätt skriver författarna. 

 

I Simonssons (2006) studie är pedagogerna medvetna om att de själva har en central och 

viktig roll i bokhantering. Simonsson tolkar denna beskrivning av pedagogerna och relaterar 

det till de olika metoderna som boken kan användas på för att främja barnens utveckling. 

Även Lpfö 98 betonar betydelsen om att den pedagogiska verksamheten skall stimulera 

barnets lärande och utveckling. Det står även ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp 

av tal- och skriftspråk, utgör båda innehåll och metod i förskolans strävan av att främja barns 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2006, s. 10). Här förklaras att det finns olika aktiviteter 

som förskolan kan använda sig av för att stimulera barns utveckling och lärande.  
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Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka vilka metoder pedagoger använder vid läsning 
och berättande för att stärka barns språkutveckling. Våra frågeställningar är följande:  
 

Hur används läsning och berättande för att stimulera barns språkutveckling?  

Varför använder pedagogerna sig av läsning och berättande? 

Hur påverkar läsmiljön läs- och berättarstunden? 
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Metod 

Val av metod 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Med en kvalitativ metod 

kan man få en insikt i människors beteende och förstå deras motiv och avsikter (Løkken & 

Søbstad, 1995). Den kvalitativa metoden passar därför vårt syfte då vi är intresserade av hur 

pedagogerna kan använda böcker och berättelser för att stärka barns språkutveckling.  

 

Observation  
När vi bestämde oss för att genomföra observationerna och intervjuerna var vi noga med att 

presentera oss själva för de pedagoger som skulle vara med i undersökningen. Vi valde även 

att berätta vad vårt examensarbete skulle behandla. Fangen (2005) skriver att det är viktigt att 

man på ett förtroendegivande sätt presentera sig och sitt forskningsprojekt redan i den första 

fasen när man använder sig av deltagande observation som form. Det är även viktigt att få 

tillåtelse att följa de människor som observationen berör. 

 

Observationerna gjordes utifrån våra frågeställningar. Vi ville se hur pedagogerna i praktiken 

använder sig av läsning för att stimulera och stärka språkutvecklingen hos barn och vilken 

betydelse miljön har för läs- och berättarstunden.  Fangen (2005) menar att det är vanligare att 

man har huvudteman som styr uppmärksamheten i en observation än att fylla i 

observationsscheman. Författaren beskriver vidare att observatören återger det man sett efter 

sina egna tolkningar och därför inte kan presentera ”rena” observationer. Kylén (2004) menar 

att kvalitativ metod ger mer intressanta data än den kvantitativa metoden när man undersöker 

hur ofta något förekommer. Vi valde ett underlag av frågor som vi ville få besvarade genom 

observationer (se bilaga 2). Vi gjorde fria observationer vilket innebär att man kan styra den 

och bara redovisa det man tycker är relevant (Kylén, 2004). Direkt efter varje observation 

antecknade vi det viktigaste av det vi hört och sett för att vi lättare skulle kunna göra 

tolkningar när det fortfarande var färskt. Fangen (2005) menar att man gör sina 

fältanteckningar utifrån det man ser och hör. Fältanteckningarna hjälper observanten att 

lättare komma ihåg alla händelser under observationen än om han eller hon bara skall lita till 

sin egen minnesbild.  Anteckningarna kan man sedan gå tillbaka till när man skall analysera.   
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Intervju 
Trost (2002) menar att kvalitativa intervjuer oftast innebär att dessa intervjuer har en låg grad 

av standardisering och högre grad av strukturering, vilket innebär att man kan ställa frågorna i 

den ordning man vill och även att man kan ställa följdfrågor under intervjun. Kvale (1997) 

kallar detta för halv- eller semistruktuerad intervju. Vi bestämde oss för att jobba med en 

halvstruktuerad intervju. Detta gjordes för att vi ville att pedagogerna fritt skulle få tillfälle att 

berätta om sina tankar och erfarenheter kring barnens språkutveckling via läsning och 

berättande. Efter att vi skrivit våra frågor kontaktade vi en pedagog och frågade henne om vi 

kunde göra en provintervju.  Hon tackade ja varefter vi gjorde en provintervju. Dalen (2008) 

betonar vikten av att i en kvalitativ intervju göra en provintervju; hon menar att provintervjun 

har två fördelar. Det första är att man kan testa intervjun och har då tillfälle att korrigera 

frågorna och det andra är att testa sig själv som intervjuare. Efter provintervjun korrigerades 

frågorna.  Starrin och Renck (1996) definierar intervjun som ett möte mellan människor där 

samtal äger rum, för att få information om ett fenomen och dess egenskaper. Vi använde oss 

av parintervju som metod: en intervjuare och en som blir intervjuad. De intervjuer vi gjorde 

tog mellan 20 – 45 minuter och gjordes på olika platser på förskolorna. Vi förklarar detta mer 

utförligt under resultatdelen. För att få en bra intervju är det enligt Starrin och Renck (1996) 

viktigt att intervjuaren är en god lyssnare. För att vara en god lyssnare krävs det att man är 

koncentrerad på det som sägs och av den anledningen valde vi att spela in samtliga intervjuer.  

Kylén (2004) förklarar att det finns ett flertal fördelar med att använda sig av bandspelare. 

Fördelarna kan vara att arbetet underlättas av att man blir en bättre lyssnare. Intervjuaren 

behöver inte enbart koncentrera sig på det som sägs utan kan ha ett mer avslappnat 

förhållningssätt. Kylén (2004) menar att det även finns nackdelar med att banda en intervju 

till exempel att det tar tid att lyssna igenom intervjun. Vi bestämde oss ändå för att banda 

intervjuerna eftersom vi ansåg att vi skulle ha tid att lyssna och skriva ner intervjuerna.  

  

Urval  
Vi valde att observerade fyra pedagogers arbetssätt under en läs- och berättarsituation. Efter 

observationen intervjuade vi dessa pedagoger, samt ytterligare en pedagog på varje förskola. 

Pedagogerna vi intervjuade har alla förskollärarutbildning. Alla förskolorna som har deltagit i 

undersökningen är belägna i södra Sverige. Valet av förskolor var inte svårt eftersom vi haft 

praktik hos tre av dem och den fjärde valdes på grund av närheten till ett av våra hem. Vi 

kontaktade dessa fyra förskolor genom personlig kontakt eller genom telefonsamtal. Samtliga 
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tillfrågade förskolor ställde upp.  Vi kommer fortsättningsvis att benämna avdelningarna för, 

Blå, Gul, Lila och Rosa. 

 

Genomförande 
Vi valde att använda observationer och intervjuer som metod för att få svar på våra 

frågeställningar och vårt syfte. Detta för att på ett bra sätt kunna tolka hur pedagogerna 

arbetar med språkutveckling då de läser eller berättar för barnen. Vi gjorde observationerna 

först och sedan gjordes intervjuerna, detta för att vi inte ville att pedagogernas arbetssätt 

skulle påverkas av våra intervjufrågor och dels på att vi ville kunna ställa frågor på det vi sett 

i observationerna. Vi tog personlig kontakt med några förskolor och frågade om vi kunde göra 

en observation och två intervjuer. Vi förklarade att en av intervjuerna skulle vara med samma 

pedagog som vi observerat och att vi ville intervjua ytterligare en pedagog. Detta gjorde vi för 

det kändes som att fyra intervjuer var för lite dessutom ville vi undersöka om pedagogerna har 

samma uppfattning om läsning när de jobbar på samma förskola. Vi berättade att 

observationen skulle vara under en lässtund på förskolan. Eftersom barnen på förskolorna 

också skulle vara med i observationerna valde vi även att få tillstånd av barnens förmyndare. 

Detta gjordes genom brev till föräldrarna (se bilaga 1). Att få ett informerat samtycke innebär 

enligt Fangen (2005) att man ger information om projektets syfte. 

 

Bortfall   
Vi valde att spela in våra åtta intervjuer. Vid avlyssningen av intervjuerna var en av 

pedagogernas röst så låg att vi hade stora svårigheter att höra allt hon sade. Detta gjorde att vi 

bestämde oss för att ta bort denna intervju. Vi bestämde oss för att inte göra någon ny intervju 

med henne eftersom hon kände till vilka frågor vi skulle ställa. Dessutom ansåg vi att 

underlaget från de resterande sju intervjuerna var tillräckligt.    

 
Bearbetning av data 
Under observationerna antecknade vi så mycket som möjligt av det som hände under 

läsningen. Vi var intresserade av hur miljön såg ut, vilken bok som lästes och hur många barn 

som var med. Vi tittade också på vilket sätt pedagogerna samtalade om bokens innehåll och 

barnens spontana kommentarer. Detta skrev vi sedan rent på datorn och tog bort det som var 

ointressant för vårt arbete. Vi spelade in alla intervjuer som sedan skrevs ner i datorn, varje 

fråga för sig. Därefter kategoriserades svaren och utgick från våra frågeställningar. Vi fick 
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fyra kategorier som besvarade vårt syfte. Vi fick dessutom en kategori, barns inflytande, som 

vi kände var viktig men inte svarade på vårt syfte. Vi valde ändå att ta med denna eftersom 

det i Lpfö 98 står att barnen skall ha inflytande i verksamheten. Att låta barnen vara med och 

välja metod och böcker är bra tillfällen att ge dem detta. Eftersom vi hade en halvstrukturerad 

intervju så märkte vi att vissa svar på frågorna var långa och ett svar kunde hamna under flera 

kategorier. Detta gjorde att vi var tvungna att klippa och klistra i datorn för att få struktur på 

kategorierna. När vi sedan sammanställde resultatet plockade vi bort det som inte var relevant 

till vårt syfte. När vi analyserade försökte vi se mönster i våra olika kategorier och 

observationerna. Därefter fick vi nya kategorier i vår analysdel. De nya kategorierna som vi 

fick är följande: 

Pedagogers metod vid läsning och berättande. Pedagogers arbetssätt för att utveckla språket 

genom boksamtal. Pedagogers syn på läsningens betydelse. Pedagogers syn på läsmiljöns 

betydelse och Barns inflytande. 
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Resultat 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera observationerna och intervjuerna. Vi kommer 

därefter att sammanställa och analysera dem. I denna undersökning är namnen på 

pedagogerna fingerade, men vi kände att detta inte behövdes när det gällde barnen. Alla barn 

kallar vi helt enkelt för barn. Intervjuerna kommer att presenteras i fem olika kategorier som 

har varit viktiga för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Nedan presenterar vi 

pedagogerna som deltagit i undersökningen: 

Förskola Blå: Beatrice och Berit 

Förskola Gul: Gunilla och Gunvor 

Förskola Lila: Linda och Laila  

Förskola Rosa: Rolf och Ronja  

 

Förskola Blå 
Observation  
Observationen är gjord på en förskola med 17 barn i åldern tre till fem år. Vid 

observationstillfället var åtta barn med på samlingen och ett barn låg och sov i samma rum där 

pedagogen läste boken.  Ett annat barn gick hem en kort stund efter att läsningen hade börjat. 

Observationen gjordes på eftermiddagen efter att barnen haft sin vilostund. I rummet där 

observationen gjordes fanns tre matbord, en uppbyggd borg, en dator och ett flertal leksaker. 

Mitt i rummet fanns en stor rund matta där barnen och Beatrice satte sig ner för att läsa från 

boken som hon hade valt för detta tillfälle Vi älskar er lika mycket av Sam McBratney (2004). 

Barnen satt tätt intill pedagogen under läsningen vilket gjorde att alla kunde se bilderna 

tydligt. De pekade och ställde frågor om innehållet under hela lässtunden. Några barn satt 

tysta och lyssnade och var inte lika aktivt engagerade i diskussionerna kring boken. Beatrice 

ställde hela tiden frågor under berättelsens gång och relaterade till liknande situationer som 

barnen upplevt. ”Tror ni att mamma och pappa älskar er mindre än era syskon?” Mot slutet 

frågade hon om barnen förstått vad boken handlade om. Ett barn svarade: ” om en fläckig 

björn” och ett annat barn sa ”om en björnfamilj”. Beatrice avslutade när hon märkte att barnen 

blev otåliga och ville leka. 
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Intervjuerna 

Sätt att bearbeta läsningen  

Om Berit själv får välja bok så blir det någon som man kan diskutera omkring efter att man 

läst den. Ett exempel är Grodanböckerna skrivna av Max Velthuijs där det går att diskutera 

omkring känslor. Efter att en bok blivit läst kan man rita sagan, spela upp den som teater och 

både vuxna och barn kan delta. Beatrice väljer gärna en enkel bok med mycket bilder och bra 

svenskt språk. Det är viktigt att det går att diskutera kring olika begrepp och samtala kring 

boken eller att barnen kan återberätta den efteråt. Berit menar att det bara finns fördelar med 

att använda sig av olika metoder och att detta skall göras med inlevelse, men hon upplever 

inte att barnen föredrar någon metod framför någon annan även om de har vissa bokfavoriter. 

Beatrice menar att det var väldigt uppskattat av barnen när pedagogerna spelade upp en teater 

då barnen hade efterfrågat detta och ville ha längre sagor. Barnen tycker även att flanosagor är 

roligt och de får låna flanobilderna och berättar sagan för varandra. Berit tycker att man kan 

utveckla metoderna hela tiden och jobba på att förbättra dem.  

Språkutveckling  

Både Berit och Beatrice tycker det är viktigt att när man läst en bok, pratar om den efteråt, 

frågar vad den handlade om eller vad som hände i boken. Ibland får barnen återberätta boken 

och på så sätt få en koll på hur mycket de förstår av språket. Berit menar att barnen själva 

ibland kan komma med funderingar och frågor under tiden som hon läser. Berit säger 

”… eftersom förskolan har en mångkulturell grupp så måste vi se till att alla barnen får bli 

utmanade”. Pedagogerna har lånat böcker som kommer från barnens hemländer även om inte 

de kan läsa dem så kan de ändå se att det är på deras språk. Barnen får en igenkänningsfaktor 

på bokstäver och ser att böckerna även finns skrivna på deras språk. De kan också ta böckerna 

själva och ”läsa” dessa för andra barn, fast de inte kan läsa. Beatrice säger att det märks vilka 

barn som ofta får lyssna på sagor, för de har ett bättre ordförråd. Beatrice menar att 

pedagogerna måste sänka nivån för att många av barnen saknar enkla grunder i språket som 

de borde kunna. Detta grundar sig mycket på hur mycket stimulans de får hemifrån. ”… vi 

uppmanar föräldrarna att hjälpa till hemma att läsa för barnen en liten stund varje kväll”, 

säger Beatrice. 

 17



Syftet med läsning 

Berit läser för barnen för att hon tycker det är roligt att läsa och barnen tycker det är roligt att 

få lyssna på sagor och det utvecklar språket. Beatrice läser för att barnen ska få ett bok- och 

läsintresse. De lär sig också nya ord och deras språkutveckling utvecklas.  

Arrangemang omkring läsningen  

På förskolan läser pedagogerna en stund varje dag men inte för hela barngruppen. De har valt 

att dela in barnen i tre olika grupper eftersom det är stora skillnader på språkförståelsen och 

mognadsnivån. Pedagogerna läser en bok för varsin grupp men det mesta blir 

spontanläsningar när barnen själva kommer och ber om det. Beatrice menar att detta oftast 

sker på morgonen eller efter vilan. Pedagogerna har dock blivit bättre på att erbjuda barnen 

läsning utöver samlingarna. Detta händer ofta då barnen inte själva kommer på något att 

sysselsätta sig med. Då en av pedagogerna sätter sig med ett barn eller några stycken kommer 

helt plötsligt fler barn och vill vara med. Både Berit och Beatrice tycker att det är svårt att få 

till en lugn lässtund på deras förskola. Det finns ett stort rum där barnen leker och läser men 

här tappar de snart koncentrationen. Även om man går iväg till en lugnare plats så hinner 

barnet tappa intresset. Beatrice önskar att det fanns ett rum där de har en lugn och mysig plats 

med dämpad belysning. Berit och Beatrice är överens om att böckerna alltid ska finnas 

tillgängliga för barnen. Beatrice talar om att de just nu har böckerna i en låda men att de även 

har provat på att ha bokvagn och att det är olika beroende på hur mycket plats de har. Berit 

menar att böckerna ska vara en del av barnens lekmöjlighet och att det alltid finns några 

framme och att de försöker byta ut dem ofta. Pedagogerna har märkt att barnen blir mer 

intresserade när de upptäcker att det finns nya böcker och sedan finns det alltid böcker som 

blir intressanta och blir favoriter. 

Barns inflytande 

Både Berit och Beatrice tycker att barnen får vara med och bestämma ganska mycket. Berit 

menar att det inte alltid finns så mycket tid till att göra en stor sak av en bok så ofta blir det att 

man bara läser en bok, men att det är barnet som väljer den. Beatrice tycker att man måste 

vara öppen och välja det barnen tycker om, på så sätt fångar man deras intresse. Beatrice 

berättade att barngruppen inte visade något intresse för läsning för ett tag sedan och då valde 

de bort lässtunden för hela barngruppen för det bara var ett stressmoment. I stället vilade 

barnen till klassisk musik. Berit menar att om barn visar ointresse för läsning så försöker de 

hitta andra metoder eller tar det barnet i en mindre grupp eller enskilt och närmar sig boken 
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försiktigt genom att bara prata om bilderna och försöka få barnet intresserat. Berit och 

Beatrice tvingar inte några barn till det men försöker ge dem möjligheter till intresse på ett 

spännande och intressant sätt. 

 

Förskola Gul 
Observation  
Observationen är gjord på en förskola som består av 18 barn i åldern ett till fem år. Vid detta 

tillfälle läste Gunilla för sex av barnen som var tre till fem år. Läsningen ägde rum efter lunch 

medan de mindre barnen som var på förskolan låg och sov. De sex barnen placerades i en 

soffa som var placerad mitt i en lång korridor och Gunilla satte sig på en stol mittemot. I 

denna korridor fanns även leksaker och barnen hade sina ytterkläder en bit bort på båda sidor 

om soffan. Detta gjorde att ingen kunde gå förbi utan att pedagogen flyttade på sig. Vid detta 

tillfälle användes bokläsning och det var Gunilla själv som valde boken och metoden. Hon 

valde boken God natt Alfons Åberg av Gunilla Bergström (2001). Barnen kände väl igen 

berättelsen och talade i förväg om vad de trodde skulle hända. Händelserna kom ofta i fel 

ordning men de fanns med i boken. I slutet associerade barnen pappans snarkningar till ett 

grisläte. Två barn satt och pratade med varandra i början av berättelsen men slutade efter en 

tillsägelse. Gunilla samtalade inte mycket med barnen mer än att bekräfta deras egna spontana 

berättande om vad som ska hända på följande sida. ”Ja, vi får se vad som händer.”   

 

Intervjuerna 

Sätt att bearbeta läsningen  

Pedagogerna berättar att de större barnen har gjort ett photostory som är ett sorts bildspel som 

görs i datorn. Barnen har även skapat egna böcker där pedagogerna har börjat på en saga och 

sedan får barnen fortsätta berättelsen och även rita bilderna till. En av pedagogerna skriver ner 

berättelsen. Dessa metoder är för svårt för små barn som föredrar böcker och läsning. Gunvor 

nämner också att de använt sig av teater och att barnen tar till sig mer av detta än när man 

läser men de använder sig inte av detta så ofta. Gunilla skulle gärna vilja använda sig av fler 

metoder av berättande och menar att barn är olika så en metod passar alltid någon. 

Språkutveckling  

Båda pedagogerna på förskolan betonar att det är viktigt att diskutera bokens innehåll, vilket 

sker under läsningen eller efter bokens slut. Gunilla tycker att det är enormt viktigt att läsa när 
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barnen är små, genom att titta och prata om bilderna och de härmar då efter. Barnen lyssnar 

inte på hela boken utan argumenterar vad den handlar om. Gunvor säger att man inte bara ska 

läsa en bok rakt upp och ner utan prata om innehållet och ge orden en innebörd. Hon menar 

att det inte är säkert att språket utvecklas om man inte har en diskussion kring boken. 

Syftet med läsning 

Läsning är språkutvecklande tycker båda pedagogerna. Gunvor säger att när barnen har ett 

språk har de också ett verktyg för att kunna vara med i gruppen. Gunilla menar att man även 

läser för att lugna ner ett barn eller om hela barngruppen är stimmig.  

Arrangemang omkring läsningen  

Gunilla och Gunvor säger att de läser en gång om dagen för hela barngruppen vid samlingen.  

Någon gång delar pedagogerna på barnen om de är för många på grund av att det är lättare att 

läsa och få deras uppmärksamhet. Gunvor förklarar att när de delar på barnen tas de 

språksvaga barnen ut och placeras i särskilda grupper och man väljer då enkla böcker. 

Läsningen som sker resten av dagen är spontan och Gunvor menar att barn som kommer tidigt 

på morgonen gärna vill sitta och lyssna på sagor. När ett barn vill att pedagogen ska läsa 

kommer det ofta fler som vill lyssna. Gunilla tycker att det är tur att dessa stunder finns 

eftersom hon själv tycker det är svårt att läsa i stor grupp beroende på barnens olika behov.  

Gunilla anser också att det är viktigt att det finns en riktig läshörna som inspirerar till läsning 

och hon vill ha ett läsrum där man kan läsa utan att bli störd men Gunvor tror att läsningen 

kan ske i princip var som helst. Förskolan har böckerna tillgängliga i ett rum men Gunvor vill 

gärna ha hyllor för böckerna så att man kan se hela bokens framsida.  

Barns inflytande 

”Det är jag som väljer metod när jag skall läsa eller berätta”, säger Gunilla och hoppas att 

läsningen vid fruktstunden kan väcka intresse för böcker hos de barn som visar ointresse för 

böcker. Då får de veta hur det går till att läsa en bok och hon hoppas att de kommer och ber 

pedagogerna läsa böcker. Gunvor säger att de försöker hitta något som det ointresserade 

barnet tycker är roligt för att väcka deras intresse. Hon säger också att de först måste ge 

barnen upplevelser av olika metoder innan de själva kan välja på vilket sätt de vill höra sagan, 

annars väljer de böcker.   
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Förskola Lila 
Observation  
Vi gjorde vår tredje observation på förskola lila där det går 17 barn. Observationen ägde rum 

på förmiddagen cirka klockan 9:30 och var cirka 25 minuter lång. Vid lässtunden fick de barn 

vars föräldrar hade lämnat in blankett om tillåtelse för observationen vara närvarande. Det var 

tio föräldrar som lämnade in blanketten, men bara sju av barnen var närvarande vid detta 

tillfälle. Samlingen ägde rum i förskolans sagorum. Där fanns det en låg soffa utan ben (de 

tog bort benen så att det skulle vara i barnens sitthöjd). Soffan hade täckts med ett gult tyg och 

över dem fanns en liten hylla med böcker på. På väggen mittemot soffan hade målats ett slott 

med en brun dörr och på sidan om den fanns det två vägglampor. På golvet låg en röd matta 

och det fanns även en vit hylla i rummet, i den fanns bland annat böcker, sagolådor, ett slott 

och några handdockor. Linda började samlingen med en sång. Sedan satte barnen sig i soffan, 

det blev oroligt i soffan direkt efter att barnen satt sig. Linda bad dem att ställa sig upp och 

sedan bestämde hon var barnen skulle sätta sig. Sedan satte hon sig mittemot dem på en liten 

stol. Hon knackade på slottets dörr ”Nu går vi in i sagoslottet, där möter vi en kille som bor i 

sagovärlden och han bor i ett hus…”. Sedan tog hon fram boken som hon skulle läsa. Det blev 

God natt Alfons Åberg av Gunilla Bergström (2001). Hon berättade vad boken hette och vem 

som hade skrivit den. Linda ställde lite frågor inför läsningen och en liten dialog startade 

mellan henne och barnen om Alfons. Linda fortsatte läsningen och under tiden uppmanade 

hon barnen att själva berätta om vilka olika saker Alfons Åbergs pappa hämtade varje gång 

genom att visa barnen bilderna. ”Vad gör han? Vad är det?” eller slutade i en mening för att 

barnen skulle fylla i ordet. Linda varierade rösten då Alfons ropar på sin pappa.  

– Pappa, kan du hämta… 

Ett barn reagerade på hur det lät när Linda läste och undrade varför Alfons inte frågade snällt. 

Efter det diskuterades hur det är att fråga snällt och hur kan man be om något. Hon fortsatte 

läsningen tills sagan var slut och avslutade med att säga ”Nu är sagan slut och vi ska gå ut ur 

sagans värld och ut från slottet”. 

Efter läsningen diskuterades olika begrepp som förekom under lässtunden, till exempel om 

någon vuxen hemma läser godnatt sagor och hur barnen brukade göra hemma. Varje barn fick 

berätta något och samtalet fortsatte om hur det är när man ska lägga sig och om de brukar var 

rädda och hur de gör då? Det blev en liten reflektion över detta och efteråt avslutade Linda 

samlingen.  
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Intervjun  

Sätt att bearbeta läsningen  

Laila säger att förskolan Lila har någon form av berättande varje dag. Vad och hur läsning går 

till sker ibland spontant då till exempel pedagogen tar en bok som hon tror kan kännas 

fängslande och att det ligger på rätt nivå för barnen. Ibland jobbar pedagogerna även på ett 

medvetet sätt till exempel när de ville jobba med något specifikt eller vill utmana vissa barn 

med nya begrepp. Metoden på förskolan Lila väljs beroende på hur många barn de har. Då det 

är mindre barn i grupperna är barnen lugnare och följer med mer aktivt i läsningen. Vidare 

betonar Laila att boken inte får vara för lång så att man hinner läsa och inte riskerar att behöva 

avbryta lässtunden. Pedagogerna använder samma bok men med olika metoder, till exempel 

för att läsa eller sjunga. De använder även flanosagor, sagolådor, eller böcker som 

dramatiseras av barn eller pedagoger. Laila tycker att det är viktigt att de jobbar med 

tredimensionella bilder och även att de berättar sagor på ett konkret sätt som barnen tycker 

om, då detta är mer avslappnande för dem. Laila säger att då barnen inte ser bilderna när 

pedagogerna läser i en bok kan det skapa ett oroligt moment som kan göra dem stressade. 

Förskolan har även ett fritt sagoberättande som också kan vara svårt för en del barn, samtidigt 

så tycker de att det är bra för barnen att skapa sina egna inre bilder. En kombination av olika 

saker är det bästa så att man inte använder sig av bara en metod, säger Laila. 

Språkutveckling 

”Att jobba på ett medvetet sätt till exempel att prata om innehållet, att barn tänker och 

reflektera över innehållet. Vi märker vad barnen har förstått och vet till nästa gång vilka 

begrepp de behärskar och kan prata kring begreppen vid andra tillfällen med andra 

aktiviteter”.  Laila tycker att det är viktigt att pedagogen reflekterar och utvärderar lässtunden 

och barnets lärande, vad som gick bra eller mindre bra. Barnen får låna hem böcker och när de 

kommer tillbaka med boken berättar de vad den handlade om.  Pedagogerna märker att detta 

är ett bra sätt att jobba på, för de ser att barnen får större förståelse för bokens innehåll. Förra 

året fick barnen en bok i present till födelsedagen för att pedagogerna ville uppmuntra 

familjen till läsning 

Syftet med läsning 

Laila menar att läsning är en glädje för både de vuxna och barnen. Det är en trevlig stund där 

de kan träna språket, fantisera och att kunna sätta sig in i en annans värld och tankesätt. Hon 
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menar att det är fascinerande att kunna upprepa en saga många gånger och varje gång är 

barnen intresserade av att lyssna. Upprepning är viktig för barn eftersom det är på det sättet 

som de lär sig. Laila förklarar att även konkreta saker är bra för de barn som inte behärskar 

det svenska språket så bra eftersom det förtydligar berättelsens innehåll. Hon berättar att det 

märks när pedagogerna har berättat en saga att barnen leker eller dramatiserar den och i leken 

kommunicerar de mer och börjar använda nya begrepp som de har använt under läsning.  

Arrangemang omkring läsningen  

Laila berättar att de ibland läser för hela barngruppen i en stor samling men oftast delar 

pedagogerna barnen i två grupper innan lunch. Laila förklarar att de delar barngruppen efter 

barnets mognad och ålder för att det ska bli lugnare lässtund, och då har de en chans att se alla 

barn och kunna höra dem. Laila säger att tid och plats kan variera på dagen, inne, ute på 

gården eller i skogen. Vidare säger hon att det sker spontana läsningar då ett barn frågar eller 

pedagogerna erbjuder barnen när det är lugnt under dagen, tidigt på morgonen och på 

eftermiddag. Vidare menar Laila att miljön påverkar och det är bra med mindre grupp så att 

barnen inte distraherar varandra. Hon berättar att pedagogerna har gjort ett sagorum på Lila 

för att de vill lyfta fram boken. Det märktes att en del barn är mer nyfikna och frågar mer om 

läsning och att de leker sagorna som pedagogerna läser. 

Barns inflytande  

Laila försöker lyssna på barnen vad de säger när det gäller läsning som allt annat i 

verksamheten. Hon säger att man lyssnar på individuella barns önskemål och tankar kring vad 

de vill höra och göra, om de till exempel vill ha en sagolåda eller teater. Om hon inte kan just 

denna dag så kanske kan hon ta den under veckan. 

 

Förskola Rosa 
Observation  
Vår sista observation är gjord på förskola Rosa där det går 20 barn i åldrarna tre till fem år. 

Detta tillfälle ägde rum på förmiddag cirka klockan 9:30 och var 25 minuter lång. Rolf 

hämtade de barn som skulle vara med på lässtunden och det blev sex barn. Han bad två barn 

att välja och hämta varsin bok. Barnen valde två böcker och gick in tillsammans med Rolf i 

byggrummet för att läsa. Vilket är förhållandevis litet. I rummet fanns ett antal lådor med 

bland annat lego och byggklossar. Det fanns även en vit hylla, i den var det leksaker. Alla 

satte sig på golvet i ett hörn av rummet. Två barn satte sig till vänster om Rolf och de andra 
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till höger om honom. Barnen fick själva välja hur de skulle sitta. Samlingen inleddes med att 

Rolf frågade om vem som valde böckerna och om vilken bok han skulle börja med. Barnen 

valde Bajsboken av Pernilla Stalfelt (1997). Alla barn skrattade och Rolf frågade dem om de 

skrattade för att den heter ”Bajsboken”. Barnen sa ”ja” och skrattade igen. Sedan började han 

läsa. Under läsningen frågade pedagogen om vad olika saker i boken hette och då barnen inte 

visste visade han bilderna och då blev det enklare för dem att tolka sakerna. En flicka lekte 

med en leksak och Rolf uppmärksammade det men han lät henne göra detta. När hon började 

prata med leksaken bad han henne lägga undan leksaken och frågade henne om hon ville vara 

med och lyssna. Sen fortsatte han med läsningen. I en sida i boken finns en hög byggnad, Rolf 

frågade hur många våningar barnen trodde att det var. Tillsammans räknade de fram svaret 

och tittade om byggnaden var stor eller liten. Pedagogen avslutade med att förklara att boken 

var slut. Sedan frågade han barnen om han skulle läsa den andra boken men barnen sa att de 

inte ville lyssna mer på böcker. De lämnade byggrummet och gick för att ta på sig för 

utevistelse. 

 
Intervjuerna 

Sätt att bearbeta läsningen  

Ronja och Rolf berättar att de dagligen använder sig av någon metod till exempel böcker, 

teater, fritt berättande, handdocka, cd-skivor, sagolådor, flanobilder som barnen tycker 

mycket om. Barnen har även enskilt eller tillsammans ritat sin egen flanosaga och berättat den 

på samlingen. Ronja tycker att flanosagor och sagoglådor är bra metoder för de yngre barnen 

och för barn som inte har ett starkt språk. Hon menar att det är mycket lättare att få dem att 

koncentrera sig när de tittar på sagolådorna eller bilderna som är mer konkreta, än när de 

lyssnar på en bok. Ronja förklarar att när man läser i en bok vill barnen titta på bilderna och 

en del barn har svårt att skapa egna. Hon uppmärksammar barnen under läsning genom att 

visa bilden, läser och pratar kring den. Rolf berättar att barnens intresse för någon metod 

varierar och går i perioder, tycker han. Rolf säger att han gärna sitter och läser för barn medan 

övriga pedagogerna på förskolan använder sig mer av andra metoderna som nämnts ovan. 

Han tycker att metoderna är komplement till varandra som är bra för barnens lärande och 

utveckling.  
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Språkutveckling  

Ronja berättar att när pedagogerna läser lär barnen sig nya ord som de kanske inte skulle ha 

stött på i vanliga fall. Hon menar att pedagogen måste tänka på barnens språkförmåga till 

exempel när det kommer till nya eller svåra ord som man tror att barn inte behärskar och 

fråga: ”Vet ni vad det är”? Förstår inte barn ordet så försöker hon förklara genom ord och 

bilder, eller med hjälp av konkreta material. Ronja säger att barn är olika med individuella 

behov pedagogen måste tänka på det. Ronja berättar att pedagogerna på förskolan brukar läsa 

två till tre gånger varje vecka för enskilda barn som behöver extra läsning för att stimulera sitt 

språk. Ibland samarbetar pedagogerna med hemmet genom att föräldrarna lånar hem en bok. 

Under samarbetets perioder med föräldrarna har det märkts att barnet är med på ett helt annat 

sätt under läsningen, Rolf menar att man måste hitta en balansgång där alla får utmanas på 

den nivå som de befinner sig på. Han tycker att det inte spelar någon roll vilken bok man tar 

”det finns både språk och matematik i de flesta böckerna och sen är det upp till dig själv vad 

du vill göra, det är bara din egen fantasi som kan stoppa det”. Rolf tycker att det märks att 

barnen snappar upp ord från böcker som de sedan använder sig av i leken eller vid samtal, 

men pedagogerna måste hela tiden bekräfta de nya orden genom synonymer. Om barnen till 

exempel ser en hund så säger de vov- vov och då gäller det att pedagogen bekräftar det nya 

ordet och säga ja, en vovve- en hund, alltså ytterligare en definition i språket.  

Syftet med läsning 

Pedagogernas tankar om läsning är bland annat att det är ett kulturarv som förs vidare via 

barn, en litteraturskatt som finns i landet, glädje, fantasi, matematik samt att det är 

avkopplande och avstressande. Båda pedagogerna är eniga i att läsning är språkutvecklande 

och att det är en förberedelse till skolan och barnen får en god grund att stå på.  

Arrangemang omkring läsningen  

Ronja säger att alla barn på Rosa får lyssna till läsning minst 15 minuter varje dag. Hon 

förklarar att när det finns tillräckligt med personal så delar pedagogerna barngruppen i två 

grupper oftast efter lunch. De brukar hålla upp två böcker och säger att barnen får välja vilken 

bok de vill lyssna på. Rolf säger ”… det blir ganska naturlig uppdelning av barn. Den blir 

olika från dag till dag så det blir inte samma grupp som sitter och lyssnar, det ändras hela 

tiden, ibland kan det vara tio barn i ena och fem i den andra”. Båda pedagogerna säger att det 

förekommer spontana läsningar då barnen frågar pedagogen eller tvärtom. Ronja berättar till 

exempel om hon ser ett barn inne eller ute som kanske inte har något att göra, så frågar hon 
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om hon ska läsa en bok. Båda pedagogerna är ense om att läsmiljön är mycket viktigt och att 

de inte är nöjda med läsmiljö på förskolan. Personalen på förskolan vill köpa speciella stora 

madrasser där de kan lägga kuddar och ha lite mysbelysning i rummet, men det är för dyrt att 

köpa. Rolf förklarar att på Rosa är det lite för öppet och de andra barnen som inte läser 

kommer springande och förstör sagostämningen vilket är tråkigt, tycker han.  

Barns inflytande 

”Vi vill inte köra över barnen men det är inte så lätt för dem att välja vad som är bra för sig 

själva, de vet inte. Vi försöker övertala barnen att lyssna på den boken som vi tror passar dem 

men om de inte vill så säger vi okej. Men om jag fortfarande tycker att barnet skall sitta med 

den andra gruppen så säger jag till exempel, du får sitta i mitt knä och det brukar funka ganska 

bra, det är lite lyx att sitta i frökens knä”. Rolf tycker att det är barnets rättighet att ha 

inflytande att välja vilken bok de vill lyssna på och att bestämma om de vill delta eller inte. 

Vill inte ett barn lyssna så kan det sitta och måla och pyssla. Det är viktigt att de är med men 

det är inte ett måste, säger han.  

 
Analys 
Vi kommer här att analysera intervjuerna och observationerna under fem olika kategorier som 

vi anser relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar, då vi är intresserade av att ta reda på 

vilka sätt pedagoger använder läsning för att stärka barns språkutveckling. 

  

Pedagogers metod vid läsning och berättande 

Samtliga sju pedagoger berättade om att de använder sig av olika sätt att ha sagostund än bara 

läsning, till exempel teater, flanosaga, sagolådor, photostory, sjunga en bok, fritt berättande, 

att rita egen saga med mera. Detta används mer eller mindre på förskolorna. På tre förskolor 

valdes boken av pedagogerna medan på den fjärde förskolan valde barnen boken som var en 

faktabok. Samtliga pedagoger berättade att barnen tycker mycket om teater, sagolådor och 

flanosagor men att en kombination av de olika metoderna är bäst för barnen. Några pedagoger 

tyckte att barnen föredrog böcker mer än de andra metoderna. Två pedagoger upplevde att det 

är lättare för barnen att koncentrera sig mer vid konkret berättande, speciellt vid läsning för en 

stor grupp då de upplevde att barnen var ivriga att se bilderna i boken. Vi fick inte denna 

uppfattning vid observationerna då det inte lästes för hela barngruppen. Båda Ronja och Laila 
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betonade vikten att läsa utan bilder så att barnen istället får skapa sina egna inre 

föreställningar. 

Pedagogers arbetssätt för att utveckla språket genom boksamtal 

Alla sju pedagogerna sa att barnen ofta avbryter läsningen för att reflektera över något eller 

för att pedagogen ställer frågor om bokens innehåll under läsningen. De menade också att 

samtal efter läsningen oftast beror på hur mycket man har diskuterat under läsning och vad 

boken har för budskap, innehåll eller handling. Detta märktes under observationerna att 

pedagogerna hade någon form av diskussion kring böckerna men även att barnen avbröt 

läsningen med frågor. Det är bara två av pedagogerna som menade att man måste se till att 

alla barn blir utmanade vid läsningen. Ronja berättade att man läser extra för enskilda barn för 

att stimulera deras språk. Två förskolor samarbetade med hemmet genom att låna ut en bok 

under några dagar och uppmanade föräldrarna att läsa den. De tyckte att barnens förståelse för 

bokens innehåll ökade i och med detta. 

 

Pedagogers syn på läsningens betydelse 

Pedagogerna tycker att läsning är språkutvecklande, ett kulturarv, roligt och ger glädje för 

både stora och små, fantasi och att få en lugn miljö. Vid observationerna kunde vi inte vara 

helt säkra på vilket syfte pedagogerna hade med läsningen. Vi kan bara göra tolkningar efter 

hur de ställde frågorna. Förskola Blå valde en bok där vi tror syftet var att betona att alla 

människor har samma värde och skall behandlas lika. Förskola Gul valde en bok som barnen 

väl kände igen och syftet här kan ha varit att barnen själva skall återberätta delar av boken. 

Förskola Lila läste samma bok som förskola Gul men det känns som Lila hade som syfte att 

lära barnen olika begrepp och benämna olika saker. Förskola Rosa läste en faktabok och även 

här kändes det som om det var olika begrepp man ville lära barnen men även inslag av 

matematik förekom. 

 

Pedagogers syn på läsmiljöns betydelse  

Samtliga pedagoger läser en stund varje dag och att de oftast delar barngruppen. På tre 

förskolor berättade pedagogerna att när de delar barngruppen tänker de bland annat på 

barnens språkförståelse, mognad, ålder då lässtunden bli lugnare och det blir lättare att få 

barnens uppmärksamhet. På en av förskolorna blev det en ganska naturlig uppdelning efter 
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barnens önskemål. Samtliga pedagoger sade att det sker spontana läsningar då barnet frågar 

eller pedagogen erbjuder barnet läsning oftast för att sysselsätta ett barn. Vi uppfattade att 

detta ofta sker tidigt på morgonen eller senare på eftermiddagen när det är mindre barn och 

det är en lugn miljö. Pedagogerna på förskola Blå och Rosa och Gunilla från förskola Gul 

önskade en läshörna eller ett rum med sagostämning. En sådan miljö har förskola Lila som 

gjort om ett rum och döpt det till ”Sagorum” för att lyfta fram boken. Vid observationerna på 

förskola Blå, Gul och Rosa såg vi att lokalerna är öppna med mycket saker omkring som 

kunde distrahera barnen, vilket också pedagogerna vid intervjuerna påtalade. 

 

Barns inflytande 

Fem av pedagogerna menar att barnen har stort inflytande i vilka böcker som de vill lyssna 

till. Även om Ronja försöker att övertala barnen till det som hon anser passar dem bäst så 

lyssnar hon på deras val i alla fall. De andra pedagogerna vill gärna ge barnen inflytande men 

menar att det ibland saknas tid att använda sig av en speciell metod och att det därför oftast 

blir läsning. Vid observationerna märkte vi att Rolf är den som ger barnen mest inflytande 

genom att exempelvis vid detta tillfälle fick barnen välja vilken bok som skulle läsas. 
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Diskussion  
Under detta avsnitt kommer vi att diskutera vår metod och vårt resultat. Vi anser att vi har fått 

svar på vårt syfte som var att undersöka vilka metoder pedagoger använder läsning och 

berättande för att stärka barns språkutveckling. 

 

Metoddiskussion  
Vi utgick från en kvalitativ metod där vi använde oss av både observation och intervju. Denna 

kombination tyckte vi besvarade vårt syfte bäst. Vi valde att göra två observationer och fyra 

intervjuer var. Observationerna valdes för att dess relevant att se om det pedagogerna gjorde 

stämde överens med det de sa i intervjuerna. Valet av intervju som metod berodde på att vi 

var intresserade av att få pedagogers tankar och erfarenheter samt på vilket sätt de jobbar med 

böcker och berättande för att stärka barnens språkutveckling. Att dela på observationerna och 

intervjuerna kan vi nu i efterhand känna ha påverkat vårt resultat. Vi tycker att vi inte fick den 

kvaliteten på dem som vi hade tänkt från början. Detta beror dels på att vi har utgått från våra 

observationsunderlag, men det blev missförstånd och vi antecknade på olika sätt var tvungna 

att ta bort det som avvek. Något som beror på att det blev svårt att tolka den andres 

observationer. Vi känner också att fyra observationer inte räcker för att kunna dra en generell 

slutsats. Intervjuerna har visat sig variera mycket och tog mellan 20 och 45 minuter, något 

som är en stor skillnad tycker vi. Detta kan bero på två olika saker. För det första har vi delat 

på intervjuerna och använt oss av olika tekniker vid dessa. Den andra orsaken kan bero på hur 

utförligt pedagogerna svarade på våra frågor då några av dem var ganska tysta och gav korta 

svar medan andra svar var utförliga och mer detaljerade. Vi känner dock att antalet 

intervjuade pedagoger, i detta fall sju stycken, har varit tillräckligt för att få svar på vårt syfte 

och våra frågeställningar.  
 

Resultatdiskussion 
Alla pedagogerna är eniga om att läsning och berättande är viktiga delar i barnets 

språkutveckling. Det framkom att användning av konkret material är betydelsefullt för barns 

utveckling, särskilt för de yngsta samt språksvaga barnen. Läsning innebär inte att man bara 

läser en bok rakt upp och ner. Asplund Carlsson & Pramling (1995) skriver att läsningen 

också ger samhörighet, trygghet, förtrolighet och upplevelser. Detta framkom även då 

pedagogerna berättade om sina tankar och erfarenheter. Svensson (1998) betonar att det inte 

är hur mycket man läser som är viktigast utan på det sätt man läser som ger störst effekt på 
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barnens utveckling. Svensson (1995) och Granberg (1996) betonar betydelsen av att man läser 

med intonation och varierande röstläge då det är viktigt för att locka barnet till att lyssna på 

det som läs. Detta tycker vi också gör det lättare för barnet att förstå bokens innehåll, och 

dessutom väcks intresset för detta genom att barnet ställer frågor och reflekterar. Vid 

observationerna har vi sett att pedagogerna är duktiga på att läsa med inlevelse. Vid ett av 

tillfällena reagerade ett barn på pedagogens tonfall, vilket visade att barnet reflekterade över 

det pedagogen har läst och det ledde till en diskussion mellan pedagogen och barnen.  

Pedagogerna har berättat att barnen ofta avbryter läsningen och att de också själva gör det. 

Detta förekom även vid observationerna då vi har sett båda variationerna, till exempel då Rolf 

frågade om hur många våningar barnen trodde att det var på byggnaden som var avbildad i 

boken. Granberg (1995) påpekar att dessa avbrott är normala och skall accepteras, något även 

vi anser nödvändiga att barnet reflekterar över det de hör och kopplar till sina egna 

erfarenheter. Det blir då viktigt att pedagogen bekräftar barnet i sina tankar och reflektioner. I 

dessa avbrott skall den vuxne kommentera, uppskatta och bekräfta barnet i det hon säger 

(Hagtvet-Eriksen, 2006). Det vi upplevde på de olika observationerna är att det inte har någon 

betydelse på vilket sätt pedagogerna läste och visade bilderna i boken. Vi upplevde inte att 

något barn var missnöjd om de inte såg bilderna samtidigt som pedagogen läste. Istället visar 

pedagogerna på ett professionellt arbetssätt när de inbjuder barnen till diskussion kring 

bokens bilder och innehåll.  

 

Pedagogerna tyckte att läsning och berättande förutom att det är språkutvecklande är en rolig 

stund som ger glädje för både stora och små, det kan även skapa en lugn miljö. Hagtvet-

Eriksen (2006) skriver ”Högläsning har en språklig och en social- emotionell sida”(s.206). 

Författaren menar att emotionella upplevelsen blir bättre när man läser i en lugn miljö vilket 

inte förekommer så ofta på förskolan och rekommenderar att man läser för mindre grupper. 

Detta var något vi fick också bekräftat av de pedagoger vi intervjuade då de anser att 

läsningen för en stor grupp kan bli en stressig stund för barnen. Då de inte ser bilderna. Under 

våra observationer har vi inte upplevt detta eftersom alla gjordes för mindre grupper. En 

annan viktig del av läsningen, som lyftes fram av samtliga pedagoger, är miljöns betydelse. 

Fem av de sju pedagogerna ville gärna ha ett speciellt rum eller hörna för just bokläsning. 

Förskola Lila har redan ett sådant rum som de känner har bidragit till att väcka intresset för 

läsning hos en del barn och att barnen kan koncentrera sig under läsningen där det oftast är 

lugnt. Efter att vi har gjort observationerna såg vi ett mönster mellan tre av förskolorna där 

pedagogerna själva valde den bok som lästes under samlingen. I förskola Rosa upplevde vi att 

 30



barnen har mer inflytande då två av barnen fick välja de böcker som skulle läsas. Även 

Simonsson (2004) har gjort observationer på förskolor där hon tyckte att pedagogerna tog 

hänsyn till barnens val av böcker. Hon ansåg att det är betydelsefullt för läsningen. 

Pedagogerna menade att det är viktigt att fokus ligger på hur boken förmår att skapa 

stämning. Svensson (1998) anser att man kan locka barnet till att vilja sitta och lyssna på en 

bok som de själva har fått välja.   

 

I litteratur som vi använt oss av har det framkommit att läsningen har stor betydelse för 

språkutvecklingen och att den skall börja så tidigt som möjligt. Kåreland (2001) skriver att 

man måste ”göra barnen förtrogna med språket och böckernas värld” (s. 43). Detta har stor 

betydelse för barnens senare skolframgång. 

 

Alla satsningar på läsfrämjande insatser i grundsatser är nödvändiga och 
lovvärda, men för de barn som under förskoleåren levt i språkligt torftig 
miljö kommer dessa åtgärder väl sent. Barnen riskerar genom hela sin 
skoltid komma efter när det gäller läsning och inlärning överhuvudtaget. 
(Ekström & Isaksson, 1997. s. 39). 

 
Fortsatt forskning 
Två pedagoger valde ovetande om varandra samma bok. En fortsatt forskning skulle därför 

kunna vara att se på vilket sätt pedagogerna arbetar med en och samma bok. Under 

litteraturstudien har vi även läst om hemmets betydelse för språkutveckling men då vi var 

intresserade av språkutveckling i förskolan tog vi inte med detta i vårt arbete. I två av 

förskolorna samarbetar de med hemmet när det gäller läsning för barnen. Vi tycker att även 

detta kan vara intressant att undersöka. För en fortsatt forskning skulle en undersökning kunna 

göras av vilken betydelse samarbetet mellan förskola och föräldrar har för barnens 

språkutveckling.  
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Bilaga 1    
Hej ! Jönköping 090313 
 
Vi är två studenter, Soha El-Ayneine och Caroline Sörman. Vi läser lärarprogrammet med 
inriktning på förskola/förskoleklass på högskolan i Jönköping. Vi har nu kommit så långt i 
utbildningen att vi skall skriva vårt examensarbete.  
 
Vi vill undersöka på vilket sätt man läser och berättar för barnen vid läs- och sagostunder. 
Detta kommer vi att göra med hjälp av observationer och intervjuer någon gång under våren. 
 
Avsikten är inte att observera något enskilt barn utan på vilka sätt pedagogerna jobbar med 
högläsning eller sagoberättande. 
 
I vårt arbete kommer alla namn på barn, pedagoger, förskola, kommun och stad att fingeras, 
vilket betyder att vi ändrar namn så att ingen/inget går att känna igen. Den riktiga 
informationen kommer bara att vara tillgänglig för oss. I barnomsorgen råder tystnadsplikt 
vilket naturligtvis gäller även oss studenter när vi gör vår undersökning. 
 
Det färdiga examensarbetet kommer att vara tillgänglig för allmänheten så fort den är 
godkänd. Vilket vi hoppas på blir i början av juni 2009. 
 
Det är viktigt att ni fyller i blanketten längst ner på sidan, så att vi är säkra på om ert barn får 
vara med i observationen. Lämna in blanketten till någon av pedagogerna på ditt barns 
avdelning. 
 
Har ni frågor eller funderingar får ni gärna maila eller ringa oss: 
 
Caroline Sörman    xxXXxxxx@xxx.xx.xx eller telefon: XXX-XXX XX XX 
 
Soha El-Ayneine    xxXXxxxx@xxx.xx.xx eller telefon XXX-XXX XX XX 
 
Vi vill på förhand tacka alla för ett gott samarbete under våren 2009. 
 
Mvh 
 
Soha och Caroline 
 
 
Jag godkänner att mitt barn __________________ får delta i undersökningen kring läsning 
och berättande på förskolor. 
 
Jag godkänner INTE att mitt barn ________________ får delta i undersökningen kring 
läsning och berättande på förskolor. 
 
Målsmans underskrift _______________________________________ 
 

  

mailto:xxXXxxxx@xxx.xx.xx
mailto:lu06ESoh@hlk.hj.se


Bilaga 2 
 

Observationsunderlag 

1. Hur ser miljön ut? 

 
2. Vilka metoder används vid sagor/läsning på er förskola? 

3. Vem valde boken? 

4. Vem valde metoden? 

5. På vilket sätt framfördes berättelsen? 

6. Hur beter barnen sig?  

7. Finns det barn som visar intresse/ointresse för läsning/ på vilket sätt? 

8. Samtalar pedagogen kring boken/berättelsen och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Hur stor del av dagen/veckan ägnas åt läsning?  

2. Läser ni för hela barngruppen eller delar ni upp barnen? På vilket sätt? Motivera.  

3. Vilka tankar har du bakom valet av bok/berättelse, när du själv får välja?  

4. Vilka metoder används vid sagor/läsning på er förskola? Är du nöjd med metoderna? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med de olika varianterna av metoder? 

6. Har ni märkt att barnen föredrar någon metod hellre än något annat? Hur gör ni då? 

7. Hur mycket kan barnen vara med och bestämma om läsnings metod? 

8. Hur upplever ni att barnens språk utvecklas med läsning? 

9. Barnen har olika behov, hur anpassas läsningen efter dessa behov? 

10. Hur kan man uppnå målen (Lpfö 98) i förskolan med hjälp av läsning? 

11. På vilket sätt påverkar miljön läs situationen? 

12. Brukar ni samtala kring boken/berättelsen och i så fall på vilket sätt? 

 

Frågor som kom upp under intervjun 
 

1. Varför läser ni för barnen? 

2. Hur väljs metoderna? 

3. Kan du ge konkreta ex på språkutveckling som kan ske under lässituationer? 

4. Erbjuder ni barnen läsning utöver samling? 

5. Hur formar ni miljön för att öka barns intresse för läsning? 

6. Har ni barn som visar ointresse för läsning/ hur gör ni då? Varför tror ni att de är 

ointresserade? 

 


	Inledning
	Bakgrund
	Sagans historia
	Bilderboken
	Barns språkutveckling
	Läsningens stora betydelse 

	Syfte och frågeställningar 
	Metod
	Val av metod
	Observation 
	Intervju
	Urval 
	Genomförande
	Bortfall  
	Bearbetning av data

	Resultat
	Förskola Blå
	Observation 
	Intervjuerna
	Sätt att bearbeta läsningen 
	Språkutveckling 
	Syftet med läsning
	Arrangemang omkring läsningen 
	Barns inflytande

	Förskola Gul
	Observation 
	Intervjuerna
	Sätt att bearbeta läsningen 
	Språkutveckling 
	Syftet med läsning
	Arrangemang omkring läsningen 
	Barns inflytande

	Förskola Lila
	Observation 
	Intervjun 
	Sätt att bearbeta läsningen 
	Språkutveckling
	Syftet med läsning
	Arrangemang omkring läsningen 
	Barns inflytande 

	Förskola Rosa
	Observation 
	Intervjuerna
	Sätt att bearbeta läsningen 
	Språkutveckling 
	Syftet med läsning
	Arrangemang omkring läsningen 
	Barns inflytande

	Analys
	Pedagogers metod vid läsning och berättande
	Pedagogers arbetssätt för att utveckla språket genom boksamtal
	Pedagogers syn på läsningens betydelse
	Pedagogers syn på läsmiljöns betydelse 
	Barns inflytande


	Diskussion 
	Metoddiskussion 
	Resultatdiskussion
	Fortsatt forskning

	Referenslista
	Bilaga 1   
	Bilaga 2
	Observationsunderlag
	1. Hur ser miljön ut?

	Bilaga 3
	Intervjufrågor:


