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Abstract 

Lässtunden är något som författaren till denna uppsats, ser som en självklarhet i förskolan, 

men finns det en tanke bakom lässtunden och har lässtunden och pedagogernas syn på den 

förändrats genom åren? Är lässtunden något planerat eller spontant? Detta är något som vi 

vill undersöka då vi mött så många olika svar på denna fråga under vår utbildning. Vi valde 

att intervjua fem pedagoger om hur de ser på lässtunden idag och när de började sitt 

yrkesverksamma liv. Samt om de har ett syfte bakom lässtunden. Resultatet visar att de flesta 

har en tanke bakom lässtunden men att det oftast sker vid spontana tillfällen. Vilket är en bra 

förutsättning för en bra lässtund då man ska ta tillvara på barnets intresse för att kunna fånga 

upp denne. Informanterna anser att deras syn på lässtunden och sitt sätt att jobba med den har 

förändrats under utbildningens gång och blivit mer pedagogisk på det sätt att det finns en 

tanke bakom en lässtund och att det inte bara är ett ”lugnande” och ”samlande” tillfälle. 

Resultatet visade även att lässtunden finns i den dagliga verksamheten, men att den kan se 

annorlunda ut ifrån förskola till förskola. En del har planerad lässtund andra mer spontant.  

 

Ämnesord: Lässtund, pedagog, utveckling, språk. 
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 Förord 

Vi vill tacka de pedagoger som valde att ställa upp på en intervju. Vi förstår att det inte är lätt 

när någon granskar ens arbete och är därför väldigt tacksamma att dessa personer visade på en 

sådan yrkesstolthet och självsäkerhet att de lät sig analyseras av oss. Vidare vill vi tacka vår 

handledare Lennart Leopold för hans ovärderliga insats i utvecklingen av vår uppsats. 

 

Material till denna uppsatts har insamlats tillsammans med Josefin Collin. Dock är 

redovisnings material och analys min egen då vi valt att dela på uppsatsen på grund av 

ändrade förhållanden. 
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1. Inledning   

 Att lässtunden kan vara varierande och se olika ut från förskola till förskola kan vi 

gemensamt erfara genom både praktiker och jobb. En del förskolor har strukturerade och 

välplanerade lässtunder med ett syfte och mål och andra har mer spontana stunder utan något 

direkt syfte. Vad vill jag då undersöka genom detta arbete? Det som ska undersökas är bland 

annat ifall lässtunden och pedagogernas syn på den förändrats genom åren och om lässtunden 

har något syfte eller mål. En ytterligare fråga vi kommer försöka besvara är: 

Är det någon skillnad på hur pedagoger ser på lässtunden idag jämfört med när de började sin 

karriär? Har pedagogernas tankesätt om lässtunden ändrats. Med hjälp av främst intervjuer av 

pedagoger, men också forskning och litteratur hoppas vi få svar på våra frågor. 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt för att sedan övergå till en metoddel där 

tillvägagångsättet beskrivs. Denna följs av redovisningar av genomförda intervjuer av 

pedagoger som är verksamma idag och deras syn på vad syftet med lässtunden är i deras 

verksamhet. En sammanställning av intervjuerna kommer sedan att följa, där likheter och 

skillnader med tidigare teori del kommer belysas. Därefter följer en diskussion kring resultatet 

och våra metoder. En slutsats och sammanfattning återfinns i slutet av uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Lässtunden är något som kan vara en varierande aktivitet, detta är något som vi 

uppmärksammat när vi varit ute verksamheten, det vill säga de förskolorna som vi besökt. Vi 

har sett och upplevt att det skilt sig från förskola till förskola och även om det kan vara stor 

skillnad mellan avdelningarna, när vi befunnit oss ute i verksamheten. Exempelvis så på en 

förskola fanns det sagopedagog och läshörna. En annan har böckerna högst upp på en hylla så 

att barnen inte ska komma åt dem, då det bara är pedagogerna som läser ur dessa böcker. På 

andra förskolor finns det ingen lässtund alls. När vi började diskutera sinsemellan om varför 

skillnaden är så stor, kom vi fram till att det kan bero på den pedagogiska synen på 

lässtunden. Den pedagogiska synen innebär helt enkelt vilken syn pedagoger har kring 

lärandet och i detta fall vad för syn denne har på lärandet genom lässtunder. Detta ledde in oss 

på denna uppsats. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka en utvald grupp pedagogers tankar kring lässtunden 

och hur de arbetar med denna i verksamheten. Uppsatsen syftar vidare till att visa om det skett 

en förändring i sättet pedagogerna arbetade med lässtunden i början av sin  karriär och hur de 

arbetar med den idag.  

 

1.3  Problemformulering 

Frågeställningar 

*Vad är lässtundens syfte och mål? 

*Hur väljer pedagogerna lässtundens litteratur? 

*Hur är lässtunden utformad idag? 

*Hur var lässtunden utformad när pedagogerna började arbeta? 

 

2. Litteraturgenomgång  

2.1 Utvecklingspedagogik 

Det grundläggande i utvecklingspedagogiken är en fenomenografisk didaktik där man som 

pedagog fokuserar på vad barnen erfar och uppfattar i sin omvärld, men också hur de förstår 

sin omvärld. Detta är viktigare än vilka kunskaper barnen har. Arbetet utifrån ett 

utvecklingspedagogiskperspektiv är att man arbetar med att utveckla barns erfarenhetsvärld 

och gör dem medvetna om olika fenomen och händelser i deras omgivning (Pramling & 

Asplund-Carlsson & Klerfelt, 1993). 

 

Utvecklingspedagogiken belyser fördelen av läsning och hur man kan använda sig av den i 

olika teman med barnen på förskolan (Pramling & Asplund-Carlsson & Klerfelt, 1993). 

Utvecklingspedagogiken går ut på att man aktivt och medvetet utvecklar barnens 

erfarenhetsvärld. Detta kan göras på flera olika sätt men några tips som finns i detta avsnitt är 

att få barnen att tala och reflektera och använda deras tankar som ett innehåll i 

undervisningen.  En annan intressant aspekt som Pramling m.fl. (1993) tar upp är något som 

de flesta inte tänker på, nämligen att det krävs mycket av den som lyssnar. Detta då böcker tar 

upp så många olika ämnen.  
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Att utgå från barnens tankar kring det man arbetar med är en av de principer 

utvecklingspedagogiken utgår ifrån. Genom att utgå från och diskutera kring vad barnen lärt 

sig och uppfattat lägger man sedan upp verksamheten. Detta sker för att personalen lättare ska 

kunna se vad man som pedagog bör fokusera på. Att utgå från barnets erfarenhetsvärld är a 

och o i denna teori. En annan viktig del är att ha tillit till barn förmåga att lära sig och ta till 

sig saker av andra. Men också deras förmåga att koppla ny kunskap till tidigare erfarenheter 

(Pramling & Asplund- Carlsson, 2003).  

 

 

2.2  Läroplanen och skolverket i förhållande till lässtunden 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) pekar på vikten av att varje förskola i Sverige 

strävar efter att förskolebarnen lär sig innebörden i olika begrepp, men även att de lär sig att 

upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Men även att de ser ett samband mellan dessa. 

Barnen ska även få hjälp att utveckla sitt talspråk, sitt ordförråd och sin begreppsuppfattning. 

Även ett intresse för skriftspråket ska utvecklas. Detta sker för att hjälpa barnen förstå olika 

symbolers betydelse och hur man kan använda symbolernas kommunikativa funktioner.  

 

Bilder, texter och annan media ska belysas som något intressant för barnen. Dessa ska även 

kunna tolkas av barnen på förskolan. Deras intresse, nyfikenhet och begynnande förståelse för 

språk och kommunikation ska utmanas. Barnen ska stimuleras till att vilja utveckla språket 

(Lpfö 98, rev 2010). 

  

Enligt Skolverkets publikation Hur förskolan kan bidra till barn språkutveckling (2011) 

betonar man vikten av att pedagogernas attityd till skrivning och läsning är avgörande. Det är 

även viktigt att pedagogerna har en daglig språkanvändning med barnen på olika vis, dvs. att 

barnen får daglig kontakt med exempelvis sagor för att utveckla tal, skrift och läsförståelsen. 

Både genom läsning, samtal och diskussion i barngruppen med även individuellt. Barn har 

skriftspråks erfarenhet redan innan de kommer till förskolan, genom reklamblad, böcker och 

annan populärkultur. Det har dock visat sig att det inte är en självklarhet att ta tillvara på 

barnens skriftspråkserfarenhet i förskolan, då man inte ser deras populärkultur som något 

viktigt eller givande. De flesta pedagogerna förknippar inte läsning med tv, film och 

datorspelande även om kursplanen belyser att dessa kan användas som komplement till 

böcker i läsinlärningen.  
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Undersökningen som Skolverket (2011) gjort visar att om man inte tar tillvara på barnens 

erfarenheter i verksamheten så förlorar de intresset för läsning och skrivning i skolan. Väljer 

man litteratur som barnen inte kan referera till genom sitt vardagliga liv så tappar de intresset 

för språkliga aktiviteter.  Många barn vet vilka sorts böcker de vill höra och vad dess innehåll 

ska vara, så om man tar detta till sig som förskolepersonal så skapar man en bättre och mer 

motiverande miljö för språkinlärning menar forskare (Skolverket 2011). 

 

 

 

2.3 Syfte och mål med lässtunden.  

Lässtundens syfte är att engagera och roa barnen. Men även att locka barnen att ta del av nya 

kunskaper. Genom lässtunden kan barnens fantasi väckas och de kan lockas att använda sig av 

och vidareutveckla den ide som uppstår under en lässtund. Även intresset för litteratur och 

kultur skapas då de får ta del av bland annat sagornas fantasivärld, förhoppningsvis med en 

engagerad vuxen som betonar vikten av litteraturen och språket (Granberg, 1996). Granberg 

(1996) och Lindö (2009) menar det att pedagogerna kan bli utmärkta språkliga förebilder både 

vad gäller meningsbyggnad, nya ord och begrepp, samt uttal av ord. 

 

Genom sagor som läses för barnen och samtal kring dessa ges barnen möjlighet att känna 

sympati för karaktärerna i böckerna men även möjlighet att identifiera sig med dem. På detta 

vis utvecklas barnens förståelse för upplevelser och känslor. Under denna stund får barnen 

även olika upplevelser, exempelvis så kan de få en kulturell upplevelse eller erfara en stund 

där moral och tradition kan förmedlas till exempel från julsagor. Lässtunden hjälper även 

barnen att själva ta initiativ och berätta något själv. Det har visat sig att barn som får böcker 

lästa för sig i en tidig ålder lättare känner medkänsla, inlevelse och empati för andra. Dessa 

barn får även ett försprång jämfört med andra barn då det kommer till föreställningsförmåga 

och sitt ordförråd (Granberg, 1996). Denna förståelse och inlevelseförmåga gör att barnen 

utvecklar en förmåga att i framtiden ha möjligheter att påverka och delta i den värld de lever i, 

detta betonas både i forskning om språkutveckling och i läroplaner (Falk & Möller, 2009 ). 

 

Varför tycker många att lässtunden borde vara en självklarhet i förskolans dagliga 

verksamhet? En del tycker att den är ett bra sätt att samla ihop och tysta en barngrupp. 
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Lässtunden används ofta som ett bedövningsmedel, oftast vid vila blir läsningen ett sövande 

medel för de trötta barnen. Detta gör att lässtunden blir en passiv aktivitet för barnen där bara 

envägskommunikation äger rum. Men Granberg (1996) menar att lässtunden kan förändras 

om man ger den mer betydelse att om man gör lässtunden till en rolig stund kan budskapet i 

boken tas upp av barnen, de får även uppleva en gemensam situation som de sedan kan dela 

med varandra något som stärker gruppkänslan, då det blir en vi känsla när de upplever och 

erfarar tillsammans (Granberg 1996). Genom att ändra på lässtunden kan man förmedla 

kunskap och information till barnen och ge dem redskap för att själva kunna sätta ord på sina 

erfarenheter. Bara genom att lyssna på en annan person tränas barnen i sin förmåga till 

koncentration. Något som behövs i senare skolår och resten av livet.  De får även möjlighet att 

bekanta sig med litteratur och deras intresse för litteratur kan förstoras.  

Detta ger barnen en bra grund för läs- och skrivinlärning. Ett intresse för böcker och läsning 

väcks även hos barnen (Granberg, 1996). 

 

Läs- och skrivförmågan utvecklas i tidig ålder, oftast i samband med händelser i barnets 

vardag genom interaktion mellan människor. Det finns enligt Fast (2011) många vägar in i 

skriftspråkets värld för ett barn, t.ex. böcker, tv, dator, teater, reklam osv. 

 

Användning av böcker i barnens vardag utvecklar barnens språk och deras sätt att förmedla 

olika tankar och händelser Ju fler böcker barn får höra desto mer utvecklas dennes förmåga 

till att själva berätta och formulera sig i olika sammanhang, de får även ett ökat ordförråd. 

Genom att öva barnen i eget berättande får de även större självkänsla när de ska diskutera 

olika händelser med andra (Fast 2011).  

 

Även Dejke (2006) menar att barn genom möte med böcker utvecklar sin förmåga att lyssna 

och att förstå saker i sin omvärld. De lär sig även att språket och orden är ett redskap för vår 

kommunikation. Genom att böcker behandlar så många olika ämnen får barnen en större 

förståelse för olika saker och fenomen. Men även att människor handlar och resonerar olika i 

samma situation. Detta skapar en förståelse hos barnen att vi alla är olika. Vi blir även en del 

av en gemensam kultur genom läsningen. Boken kan fungera som en bro mellan olika 

generationer och kulturer. De hjälper även barnen att få en insyn i andra tider och kulturer.  

 

2.4 Lässtundens genomförande.  
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Om en lässtund utformas så att den lockar till deltagande och engagemang, skapas en känsla 

av välbefinnande och engagemang i lässtunden. Detta gör att lässtunden blir förknippad med 

något positivt och roligt hos barnen. Det är viktigt att lässtunderna inte blir avbrutna och att 

både vuxna och barn respekterar berättaren och inte pratar med varandra under tiden som 

boken läses. Detta betyder dock inte att man ej får fråga saker under läsningen (Granberg, 

1996). 

 

Enligt Granberg (1996) bör läsning vara återkommande i den vardagliga verksamheten.  Har 

man en lässtund på morgonen får barnen ut mest av denna stund eftersom de oftast är som 

piggast och alertast på morgonen och förmiddagen. Detta gör att barnen orkar lyssna och 

reflektera över boken. Ekström m.fl. (1997) belyser även vikten av att ha lässtunden när 

barnen är som alertast och piggast, just för att de ska orka ta till sig sagan och dess innehåll. 

Man kan dock använda lässtunden på olika vis. Ibland kanske man bara vill samlas och läsa 

en bok, mysa och ta det lugnt och vid andra tillfällen kanske man vill koppla boken till ett 

tema eller så är boken en utgångspunk till en diskussion. Beroende på vad syftet med boken 

är, är det viktigt att ha lässtunden på en tidspunkt under dagen då barnen är på rätt humör.  

 

Att läsa böcker har man gjort i alla tider i olika sammanhang och miljöer. Man har använt sig 

av olika ritualer och rekvisita för att visa att en lässtund ska börja.  Något som skapar en viss 

stämning hos barn och vuxna.  Genom att gå in i ett läsrum tillsammans skapas en speciell 

stämning. Det behöver inte vara ett riktigt rum utan kan lika gärna innebära att pedagogen  

skapar en viss känsla hos barnen inför en lässtund. Detta kan exempelvis ske genom att 

pedagogen använder sig av en sång, av rim och ramsor, poesi, rytmik eller rörelse för att 

betona att man stiger in i bokens värld eller ut ur den (Falk m.fl. 2009).  

 

För att fånga barns intresse och tydligt visa att lässtunden börjar eller slutar kan pedagogen 

använda sig av en läsmatta eller läsrum som man kombinerar med en speciell låt som spelas 

när en bok ska läsas. Det kan även vara ett ljus som tänds och sedan släcks när lästunden är 

över. För att ytterliggare fånga barnens uppmärksamhet kan man använda sig av olika 

magiska föremål, så om en speciell läskudde eller lässoffa. Man kan förvara dagens saga i en 

magisk kista eller bokpåse som man tar fram vid lässtunden (Granberg, 1996).  

 

En berättare som lever sig in i boken och är engagerad, medan hon använder sig av olika 

röstlägen beroende på vad som händer i boken skapar en speciell känsla och fängslar de som 
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lyssnar. Det skapas en speciell atmosfär omkring lässtunden och spänningen byggs upp. 

Denna intensiva stämning som finns vid en lyckad lässtund är enligt Granberg (1996) otroligt 

betydelsefull. Åhörarna får en känsla av samhörighet vilket stärker dem i sin utveckling.  

 

Pedagogen kan arbeta genom att berätta om exempelvis skogen, på så många olika vis. Det 

kan ske genom böcker, högläsning med bildvisning, muntlig läsning utan bilder eller med 

hjälp av flanosagor eller diabilder.  

 

Man kan även berätta något genom teater och drama (Granberg 1996). Genom att använda sig 

av dockor eller andra föremål när man berättar kan man skapa en trevlig stund, men en 

pedagog kan komma långt med bara rösten, mimiken och händerna under en lässtund (Dejke, 

2006). 

 

Arfwedsson (2006) skriver att genom att ta tillvara på barnens egna berättelser och låta barnen 

berätta dessa, kan deras självkänsla stärkas. Detta då de får känna att andra människor är 

intresserade av vad de har att berätta. Gottberg (2007) syftar på att genom att låta barnen 

berätta för sina kamrater och vuxna i deras närhet utvecklar deras fantasi och förmåga att 

formulera sig. Han skriver vidare att det är viktigt att man på förskolan tar tillvara på 

gruppens egna berättelser som alla kan bidra till, alltså de egna berättelser man skapar 

tillsammans. Genom bilder i vardagen samt göra egna bilder och sedan koppla ihop detta med 

en gemensam berättelse som alla varit engagerade i. Detta bekräftar gemensamma händelser 

och det kan även få syn på hur vi uppfattar en speciell händelse på olika sätt.  

 

Samtal kring det som läses för barnen utvecklar deras språk och begrepps uppfattning. Genom 

dessa samtal kan man hjälpa barnen att få syn på hur en text är uppbyggd och inte bara hur 

språket används på olika sätt i olika litterära genrer. Det är genom samtal omkring det 

berättade som möjligheten att utmana barns tänkande kring händelsen i boken sker. I dessa 

samtal skapas en större och djupare upplevelse och förståelse för det lästa (Lindö, 2009).  

 

2.5 Att välja litteratur till lässtunden.  

På en förskola finns det ungefär 100 olika böcker, på småbarnavdelningen är pekböcker 

vanligast. På de äldre barnens avdelningar finns det en stor blandning av bilder- , fakta- och 



 14 

rim och rams-böcker. Att förskolor besöker bibliotek i deras närhet är vanligt enligt 

Arfwedsson (2006).  

 

Pedagoger som är verksamma i förskolan har oftast en god förkunskap om litteraturens stora 

betydelse för barns språkutveckling. Men de har svårt att omsätta denna kunskap i praktiken. 

Oftast väljer pedagogerna böcker som är enkla för barnen att förstå, vilket gör det lätt för 

pedagogen under lässtunden, då de bara behöver läsa boken och inte bearbeta innehållet. De 

riskerar heller inte att bli avbrutna av barn som inte förstår bokens innehåll (Pramling  m.fl. 

1993).  

 

Som pedagog är det viktigt att noga tänka igenom vilken bok man ska använda sig av vid en 

lässtund. Väljer man en bok som inte fängslar barnens intresse och utmanar deras tankar och 

erfarenheter samtidigt som de genom boken kan koppla till egna händelser, så riskerar man att 

barnen tappar intresset för att lyssna eller själv ”läsa” en bok. Det är viktigt att man är trygg 

med bokvalet och själv tycker om boken, då detta lyser igenom under lässtunden och smittar 

av sig på barnen. Läses en bok som man som pedagog inte uppfattar intressant blir 

inlevelseförmågan mindre än om man läser en bok som man själv finner intressant. Genom att 

koppla litteratur till det tema man arbetar med gör att barnen får mer ut av berättelsen och 

temat (Lindö, 2009).  

 

3. Metod  

För att kunna besvara vår huvudfråga har vi i denna undersökning använt oss av kvalitativa 

intervjuer med förskollärare. Intervjufrågorna har vi formulerat utifrån de huvudfrågor vi har. 

Användningen av kvalitativa intervjufrågor har vi använt oss av då vi velat får långa och 

utförliga svar ifrån informanterna. Informanterna har vi tagit kontakt med genom mejl och 

telefon.  

 

 

3.1 Urval 

Vi gjorde strategiska val när vi valde ut informanter. Valen av informanter skedde utefter var 

förskolorna fanns placerade i Södra Sverige. Detta då vi bor utspritt över denna del av 

Sverige.  
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Vi har i vårt urval valt att rikta oss mot pedagoger verksamma i förskolor med barn i åldrarna 

1-5 år. Detta då vi ville begränsa oss till förskolan och inte gå in i skolansvärld.   

 

3.2 Undersökningsgrupp.  

Undersökningsgruppen består av 5 olika pedagoger som är valda utifrån tidigare kontakter. 

De förskolor som dessa pedagoger arbetar på ligger i Nordöstra och i Nordvästra Skåne. 

Förskolorna skiljer sig både ur inriktningsperspektiv, miljöperspektiv, storlek och ålder på 

barngruppen samt verksamhetsperspektiv. Pedagogerna jobbar på avdelningar med barn från 

1-5 år. 

 

3.3 Insamlingsmetod  

Valet av kvalitativa intervjuer skedde då vi hoppades på att få långa och uttömliga svar. Detta 

för att kunna få en bättre syn på hur informanterna tänker kring frågorna och svaren på dessa. 

Vi ville även att informanterna skulle kunna svara friare och inte tänka på vad som är rätt eller 

fel svar. Frågorna vi använde oss av arbetade vi fram tillsammans utifrån vår huvudfråga. 

Under intervjuerna använde vi oss av diktafon, intervjuerna varade i 15-25 minuter. 

 

3.4 Bearbetning och analys  

Vid insamlingen av vårt material lyssnade var och en på den intervju vi hållit i och 

transkriberade denna. Detta har vi gjort enskilt för att sedan tillsammans titta på resultaten och 

sammanställa dessa.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Vi har under vårt arbete utgått ifrån de forskningsetiska principer som finns. Under 

intervjuerna var vi noga med att informera om att intervjupersonerna kommer att vara helt 

anonyma samt att vi inte kommer att nämna vilken förskola de jobbar på eller vilken stad de 

arbetar i. I arbetet är vi noga med att intervjupersonerna inte kan identifieras (Denscombe 

2009). Språket i frågorna och vid intervjuerna har varit sakligt och korrekt så att missförstånd 

ska undvikas. Vi har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) förordningar kring 

forskningsundersökningar. 
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För att en person som medverkar/medverkat i en undersökning ska vara skyddad finns det 

fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt. Dessa är: 

 

- Samtyckeskravet, som gör att om personer under 15 år ska medverka i en 

undersökning krävs vårdnadshavares godkännande. Då de som medverkat i vår 

undersökning är över 15 år har det räckt med deras personliga samtycke.  

- Informationsuppgiften, innebär att vi som intervjuar måste informera de som deltar i 

undersökningen att denna intervju är frivillig och den kan avbrytas när som helst.  

- Konfidentialitetskravet, betyder att de pedagoger som medverkat i vår undersökning 

informeras om att de kommer vara anonyma i denna undersökning. Samt att vi 

kommer använda fiktiva namn som de figurerar under.  

- Nyttjandekravet, innebär att den information som framkommit i intervjuerna ej får 

brukas i annat än forskningsändamål. Därför har alla våra intervjuer sparats på ett 

USB minne som ingen annan har tillgång till.  

-  

Av dessa punkter ifrån Vetenskapsrådet har vi använt samtliga under vår undersökning.  

 

4. Resultat.  

 Följande kommer en sammanfattning av de intervjuerna. 

4.1   Anna 

Anna jobbar på en förskola som ligger i en större tätort i södra Sverige. Personalen på 

förskolan arbetar temainriktat eller säsongsinriktat. Avdelningen Anna jobbar på består av 3 - 

5 åringar. Anna har varit verksam i 23 år. 

 

På frågan om vilket syfte och mål lässtunden har på Annas avdelning, svarar hon att deras 

lässtund inte är planerad. Oftast sker den spontant ut efter vad barnen visar för intressen eller 

om de hittat något som arbetslaget anser behövs lyftas upp. Så syftet som Anna betonar är ”att 

ta tillvara på det som verkligen står, bokens innehåll behöver lyftas upp och använda oss av 

det inte som någon sysselsättning bara för att vi ska sitta ner i lugn och ro. Utan för att den 

faktiskt ger så mycket, en möjlighet till samtal.”  

 

Det viktigaste enligt Anna är att prata med barnen kring boken, hur de upplevde och tolkade 

den. Att låta barnen återberätta boken är viktigt. Hon nämner även att hon en gång hade en 
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pojke i barngruppen som ofta bad att få böcker lästa för sig. Efter ett tag började han själv 

”läsa” ur böckerna för de andra barnen.  

 

På frågan om hur lässtundens genomförande ser ut på avdelningen svarar Anna att deras 

lässtunder se väldigt olika ut ifrån gång till gång. Något de tänker på är att inte ha alla barn 

vid en lässtund utan samla en liten barngrupp och läsa en bok för dem. För det mesta äger 

lässtunden rum på eftermiddagarna, men de försöker få in någon liten lässtund innan maten 

mitt på dagen också. Anna säger att man inte behöver ha en massa rekvisita vid en lässtund, 

utan det räcker med att läsa boken för barnen. Så får de själva fundera kring den efter 

lässtunden.  

 

Enligt Anna lär sig barnen att det kan vara kul att lyssna på någon annan. Under högläsning 

där inga bilder visas får barnen själva med hjälp av sin fantasi skapa bilder till berättelsen i sitt 

huvud. De lär sig även att dra slutsatser och paralleller. Anna tror även att barnen lär sig att se 

sammanhang och moralen i boken. Barnen vet vad samhället anser som moraliskt rätt och fel 

agerande.   

 

När de väljer litteratur i Annas arbetslag hjälper en barnbibliotekarie på biblioteket dem om 

de behöver böcker med ett speciellt ämne. De använder sig även av bokombud ifrån olika 

förskolor. Arbetslaget tar även hjälp av tidningen Förskolans recensioner av böcker.  

 

Pedagogerna i Annas arbetslag menar att lässtunden är en härlig stund som kan ge mycket. 

Men de har även märkt att lässtunden på ett vis har försvunnit ur den vardagliga 

verksamheten. De har inte samma tid eller tillfällen för detta längre och tycker att 

barngrupperna är för stora för att kunna ha en lässtund. De jobbar med att få tillbaka 

lässtunden i verksamheten, då de tycker det är en viktig aktivitet.  

 

På frågan om hur Anna såg på lässtunden när hon började arbeta svarade hon att arbetet med 

och synen på lässtunden överlag har förändrats sen hon började jobba och även då lässtunden. 

Numera utgår man mer ifrån barnet eller vad man själv iakttagit och vill utveckla i 

arbetslaget. Vid lässtunden delar man oftare in barnen i mindre grupper för att kunna anpassa 

aktiviteten efter barnen. I början av Annas karriär ansåg man att alla 29 barn skulle kunna sitta 

stilla och ta till sig samma ”a” på samma sätt. Anna tror även att man använde lässtunden mer 

som ett dämpande medel under den tiden, för att samla och lugna barngruppen.  



 18 

 

På frågan om Anna ändrat sin syn på lässtunden under de år hon arbetat svarar hon, att hon 

ändrat synen på sitt sätt att arbeta som pedagog. Förr använde hon sig av pärmar med material 

som man använde gång efter gång vid ett speciellt tema, nu anpassar hon materialet efter 

barngruppen, inte tvärtom. Hennes syn på barnen har också förändrats, från att de är tomma 

skal som ska fyllas med kunskap till att de har egna kunskaper som man kan arbeta med.  

 

4.2   Berit  

Berit jobbar på en förskola som ligger i en större tätort i södra Sverige. De arbetar 

temainriktat. Avdelningen Berit jobbar på består av 3 -5  åringar. Hon har varit verksam i 27 

år. 

 

På frågan om vilket syfte och mål Berit ser med lässtunden, svarade hon att det finns många 

syften med att ha en lässtund i förskolan. Dessa är att få höra olika sorters böcker, gamla som 

nya. Men även att få en stund där man kan sitta i gemenskap och få höra en bok som man 

sedan diskuterar kring efteråt. Man kan genom diskussion med barnen kring boken poängtera 

vissa händelser i boken som man vill ta upp. Språkutvecklingen är också ett viktigt syfte.  

 

Berit tycker att målet och syftet med lässtunden är densamma. Men att målet också är att lära 

sig lyssna på någon annan och tänka efter kring vad boken handlade om. Ett annat mål är att 

barnen i gruppen ska skapa en gemenskapskänsla.  

 

Lässtundens uppbyggnad och utförande kan se olika ut, enligt Berit. Hon och hennes kollegor 

försöker ha lässtunden i små grupper för att det då blir lättare att fånga barnens intresse. 

Pedagoger och barn turas om att välja bok till lässtunden och oftast har de lässtunden efter 

maten. När de har lässtund så sätter sig de barn och pedagoger som ska ha lässtund i ett 

avskilt rum för att inte bli störda av de andra. Ibland använder de sig av flanosagor eller 

muntligt berättande, men oftast är det en bok de läser ur.  

 

På frågan vad Berit tror att barnen lär sig under en lässtund svara hon att de lär sig många nya 

ord och begrepp genom böcker.  
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På Berits avdelning sker litteraturvalen efter vad som händer i barngruppen, om de håller på 

med något tema eller om barnen är intresserade av något speciellt. Ibland när tillfälle finns 

åker de tillsammans med barnen och väljer böcker på biblioteket.  

 

Berits syn på lässtunden idag är att lässtunden är en viktig del. Själva läsandet av böcker för 

barnen är viktigt. Hon upplever att föräldrar inte läser för sina barn på samma sätt som förr 

och därför är lässtunden i förskolan ännu viktigare.  

 

På frågan om hur synen på lässtunden var när hon började arbeta svarar Berit att hon inte är 

riktigt säker på att lässtunden har förändrats under åren. Men hon har märkt att det idag är 

svårare att fånga barnen med böcker.  

 

På frågan om synen på lässtunden förändrats under hennes yrkesverksamma år svarar Berit: 

”Jag vet inte, jag kan inte se någon direkt koppling direkt nu.” 

 

 

4.3   Carina  

Carina jobbar på en förskola som ligger i en större tätort i södra Sverige. Pedagogerna arbetar 

temainriktat. Avdelningen hon jobbar på består av 3 - 5 åringar. Carina har varit verksam i 31 

år.  

 

Syftet med lässtunden, menar Carina, är att bli bekant med böckerna och bokens värld, men 

även språkutvecklingen genom läsning är ett viktigt syfte. Hon belyser även att om man 

lyssnar på logopeder och talpedagoger så har läsningen en stor vikt i förskolan för 

språkutvecklingen hos barnen. Målet är även snarlik syftet menar Carina.  

 

På frågan om hur lässtundens uppbyggnad och genomförande sker på deras förskola svarar 

Carina att under lässtunden brukar de sitta i en soffa och läsa boken. Efter maten är det 

vanligast att lässtunden äger rum, med sex till sju barn. De väljer olika böcker till 

lässtunderna. De får inte vara för många barn under lässtunden då de vill ha en dialog med 

barnen efter att boken är läst. 
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På vad barnen lär sig under en lässtund svarade Carina att barnen lär sig hur melodin vid 

läsning går. Detta tror hon är bra när de senare ska ha läsinlärning i skolan. De lär sig genom 

berättaren hur en bok är utformad.  

 

Litteraturen som väljs har oftast med avdelningens aktuella tema att göra. Ibland åker 

pedagogerna till biblioteket med barnen där de tillsammans väljer böcker.  

 

På frågan om hur synen på lässtunden är svarade Carina att lässtunden är en viktig del i 

verksamheten där man får tillfälle för samhörighet och språklig utveckling. Stunden är viktig 

för barnens språkliga utveckling och mognad. Genom böckerna får även barnen kunskap om 

saker och deras fantasi utmanas.  

 

På frågan hur Carinas synsätt på lässtunden var när hon började jobba, svarar hon att hon i 

början av sin karriär samlade barnen i större grupper och att alla förutom berättaren 

förväntades att sitta tysta och lyssna under hela lässtunden. Jämfört med idag så hon har en 

dialog med barnen under tiden som hon läser. 

 

Carina svarar på frågan om synen på lässtunden förändrats att man idag gör avbrott under 

tiden som man läser för att ha en dialog med barnen kring händelsen i boken. Detta gjordes 

inte när hon började arbeta. Både barnen och pedagogerna är mer delaktiga under läsningen 

och man diskuterar innehållet i boken efter att man läst den 

 

4.4   Doris 

Doris jobbar på en förskola som även denna ligger i en större tätort i södra Sverige. 

Avdelningen som hon arbetar på har 15 barn i åldrarna 1-3år. Avdelningen har även ett eget 

sagorum som används vid sagostunder och arbete kring sagor. Doris har varit verksam i 10 år.  

 

På frågan om vilket syftet och målet med lässtunden är svarar Doris att syftet kan ibland vara 

att barnen ska vila efter maten och få en lugn stund under dagen. De läser även böcker 

spontant under dagen. Syftet med dessa stunder är då att koppla samman böckerna med teman 

de arbetar med på avdelningen.  
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Målet är enligt Doris att barnen ska utveckla sitt språk, lära sig nya ord. Genom att diskutera 

nya ord och sätta in dem i andra meningar eller använda sig av synonymer hjälper 

pedagogerna barnen att lära sig nya ord. Målet är även att barnen får reflektera och återberätta 

det som lästs, för att sedan med hjälp av pedagogerna göra en koppling till barnens tidigare 

erfarenheter.  

 

På frågan om hur en lässtund är uppbyggd och genomförs på Doris avdelning svarar hon att 

det kan se väldigt olika ut. Ibland är alla barn på avdelningen tillsammans vid lässtunden eller 

så är de indelade i olika grupper. Pedagogerna försöker göra lässtunden till en trevlig och 

mysig stund. De använder sig av ett läsrum, det magiska rummet. Men de kan även ta med sig 

böcker ut på gården eller när de ska på utflykt för att läsa. Spontan högläsning äger rum under 

dagens alla timmar. Det kan vara barnen som vill höra en speciell bok.  

 

På frågan om vad Doris tror att barnen lär sig under en lässtund svarar hon att barnen lär sig 

mycket genom böcker. Med hjälp av böcker kan man ta upp flera olika ämnen som man 

arbetar med i förskolan. Hon menar att barnen kan lära sig det mesta av böcker då de tar upp 

så många saker och situationer. Men bearbetningen av bokens innehåll efteråt är viktig för att 

barnen ska få syn på kunskapen i boken och skapa en förståelse för det.  

 

Doris berättar att när de ska välja litteratur går de med barnen till biblioteket där barnen oftast 

väljer böcker själv. Men om de ska jobba med ett speciellt tema så väljer pedagogerna ut 

några böcker som passar till temat. De kan även välja böcker om saker som de märker att 

barnen pratat om på förskolan. På området finns även en bokpedagog som köper in böcker till 

förskolan. Hon har väldig koll på vilka böcker som är bra och nya, så de får bokpaket av 

henne. De kan även önska sig speciella böcker av henne som hon kan lägga in i bokpaketet.  

 

På frågan om hur Doris ser på lässtunden säger hon att lässtunden är viktig för 

språkutvecklingen. Men det är inte bara själva läsningen som är viktig utan hur man arbetar 

och pratar om bokens innehåll efteråt.  

 

4.5  Elin 

Elin arbetar på en förskola som ligger i en mindre tätort i Södra Sverige. Förskolans profil är 

matte och språk. Avdelningen som hon jobbar på har 21 barn i åldrarna 1-4 år. Lässtunden på 
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denna avdelning sker i en soffa eller på en matta i ett samlingsrum. Elin har arbetat som 

förskollärare i 15år.  

 

På frågan om vad syftet och målet är med lässtunden svarar Elin att syftet med lässtunden är 

att lugna ner barnen innan maten och samla ihop barngruppen. Ett annat syfte är att barnen 

ska utveckla sitt språk och sitt ordförråd 

 

På frågan om hur lässtunden är uppbyggd och genomförs svarar Elin att på deras arbetsplats 

delar de in de stora och mindre barnen vid bokläsningen som äger rum innan maten. De stora 

barnen får sitta i en soffa och de små på en matta på golvet i ett annat rum. Sedan läses boken, 

ibland läser de samtidigt som de visar bilderna eller så läser de sida efter sida innan bilderna 

visas för barnen. Berättaren sitter ibland med barnen eller vid sidan av barngruppen.  

 

Elin menar att barnen lär sig nya ord som de tidigare inte förstått, då de vid dessa tillfällen 

frågor pedagogerna om ordets betydelse. Barnen lär sig även att sitta still och lyssna på den 

som läser. Men även att de ska vänta på sin tur innan de får prata. Hon tror även att barnen lär 

sig att sitta stilla under lässtunden eftersom detta förväntas av dem.  

 

Den litteratur man använder sig av på Elins avdelning är de böcker som finns på avdelningen. 

Det är antingen en pedagog eller ett barn som väljer vilken bok som ska läsas. Vid enstaka 

tillfällen åker de till biblioteket och väljer böcker med barnen. Något som Elin betonar som 

viktigt vid bokval är att de ska vara roliga, barnen ska kunna känna igen sig och koppla 

handlingen till sina egna erfarenheter. Boken bör passa åldern på barnen och ska inte 

innehålla några konstiga ord eller opassande bilder.  

 

På frågan om hur hon ser på lässtunden svarar Elin att lässtunden används främst för att få 

ihop barngruppen och varva ner dem. Den är viktig delvis för att få en mysig stund med 

barnen, men även för att berika deras språk med nya ord och begrepp. Barnen tycker det är 

mysigt att sitta och lyssna på böcker och titta på bilderna tillsammans.  

 

5. Analys  

På frågan om vad syftet med lässtunden är svarar både Berit och Carina att syftet är att barnen 

ska utveckla sitt språk och sitt ordförråd. Berit belyser även vikten av att barnen får stifta 
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bekantskap med olika litterära genrer och lära sig diskutera kring boken och dess innehåll 

samt reflektera över det. Reflektion kring bokens innehåll är även något som Anna svarar. 

Carina menar att ett annat syfte med lässtunden är att barnen ska bli bekanta med böcker. 

Anna säger dock att deras lässtunder inte är planerade och därför inte har något direkt syfte 

förutom det att barnen ska reflektera över boken och dess innehåll. Elin och Berit säger vidare 

att syftet är att skapa en gemenskap i barngruppen och samla dem under dagen. Doris menar 

att syftet med lässtunden är att samla barnen för en lugn stund under dagen och prata med 

barnen om vad som händer i böckerna.  

 

Elin och Carina tycker att målet och syftet går in i varandra. Men att målet är att utveckla 

barnens språk. Vilket både Berit och Doris håller med om. Anna belyser dock inte detta som 

ett mål utan att målet på hennes förskola är att få syn på vad barnen uppfattar i berättelsen.  

 

På frågan om hur lässtunden utformas på förskolan svarar alla utom Elin att den kan se väldigt 

olika ut från gång till gång. Dock använder sig de flesta av en bok som de läser ur. Den som 

nämner något annat är Berit, de använder sig av flanosagor eller muntligt berättande. Alla 

pedagoger nämner att de delar in barnen i mindre grupper vid läsningen. Dock säger Doris att 

de ibland har lässtund med hela barngruppen.  Både Anna, Berit och Carina har oftast 

lässtunder på eftermiddagarna medan Doris och Elin har lässtunden innan maten. Doris 

berättar att man på hennes avdelning försöker få in läsningen under hela dagen, både när de är 

på utflykt, ute på gården eller spontant under dagen. De använder sig även av ett speciellt 

läsrum när de har lässtunden. Elin berättar att lässtunden äger rum i ett eget rum något även 

Berit nämner. Både Elin och Carina samlar barnen i en soffa vid läsning.  

 

Elin och Berit svarar att barnen lär sig nya ord och begrepp genom lässtunden. Carina säger 

däremot att barnen lär sig hur melodin vid läsning går och hur en bok är upplagd. Doris säger 

att man lär sig det mesta av böcker då de handlar om så många olika saker. Hon menar också 

att själva bearbetningen och arbetet med boken är det viktigaste, detta för att barnen ska få syn 

på kunskapen och få en förståelse för den. Både Elin och Anna nämner att barnen lär sig att 

sitta still och vänta på sin tur under en lässtund. Anna menar även att barnen lär sig att dra 

slutsatser och paralleller med händelser i boken och deras tidigare erfarenheter.  

 

Alla pedagoger använder sig av biblioteket som en resurs när de väljer litteratur. Vissa av dem 

mer frekvent än andra. Både barn och pedagoger är delaktiga vid valen av böcker. När 
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pedagogerna gör sina val sker det oftast utefter något tema de arbetar med. Berit och Doris 

väljer även böcker utefter barnens intresse och saker de hör att barnen pratar om under dagen. 

Anna och Doris tar även hjälp av bokpedagoger eller bokombud som finns i verksamheten. 

Elin belyser vikten av att böckerna är åldersanpassade och innehåller vardagliga situationer 

som barnen kan koppla till när de hör sagan. Anna, Carina och Berit betonar båda att 

lässtunden är en viktig del i verksamheten. Dock menar Anna att den försvunnit lite ur deras 

dagliga verksamhet, medan Berit säger att den försvunnit ur hemmet. Elin menar att 

lässtunden främst används för att samla och lugna ner barngruppen. Elin menar även att man 

genom lässtunden berikar barnens språk med nya begrepp och ord. Något även Carina och 

Doris belyser i sina svar.  

 

Både Anna och Carina är överens om att lässtunden förändrats sen de började arbeta som 

förskollärare. Idag sitter man i mindre grupper och har dialog med barnen under tiden som 

man läser böckerna. Man utgår även mer ifrån barnen eller vad som händer i barngruppen när 

man har lässtund. Medan man förr samlade alla barnen samtidigt och förväntade att de skulle 

sitta tysta och suga in budskapet i böckerna utan några reflektioner. Detta håller dock inte 

Berit med om. Hon kan inte se några förändringar i lässtunden förutom att det är svårare att 

fånga barnens intresse.  

 

Anna och Carina menar att deras syn på lässtunden har förändrats sen de började arbeta. Berit 

tycker inte att hennes syn på lässtunden har ändrats. Carina berättar att man idag har en dialog 

med barnen under hela läsningen och diskuterar den efteråt. Anna nämner att hela hennes syn 

på barn och sitt arbete har förändrats. Förr anpassade man barnen efter det material man hade 

och de sågs som tomma skal som skulle fyllas. Men idag ser Anna barnen som kompetenta 

och anpassar materialet efter barnen.  

 

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Något undersökningen visar att alla pedagoger förutom Anna anser att läsningen är en 

bidragande faktor till barns språkutveckling. Detta är något som även läroplanen belyser som 

ett mål, nämligen att utveckla barns språkliga förmåga med hjälp av olika redskap så som 

litteratur (Lpfö 98, rev 2010). I en av undersökningarna från skolverket (2011) som diskuteras 

tidigare i uppsatsen , nämner de att det finns ett samband mellan läsning och barnens 
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språkutveckling. Skolverket menar även att man redan i förskolan påverkar barnens intresse 

för litteratur och skriftspråket. Vikten av att ta tillvara på detta intresse och utgå från barnen 

intresse är en annan sak de belyser i sin publikation (Skolverket, 2011) pedagogerna berättar 

att de brukar lyssna på vad barnen pratar om för tillfället på förskolan eller vad de visar 

intresse för. Därefter försöker de använda sig av detta i lässtunderna. Något pedagogerna inte 

säger i intervjuerna är att lässtunden har en stor roll i barns skriftspråksutveckling. 

Pedagogerna berättar inte heller att de arbetar med skriftspråksutvecklingen hos barnen, något 

som läroplanen (Lpfö98, rev 2010) betonar att man borde börja arbeta med redan i förskolan.  

 

Granberg (1996) hävdar att syftet med läsningen delvis är att locka barnen att ta del av ny 

kunskap som böckerna kan erbjuda. Detta är något som både Anna, Berit och Doris belyser i 

sina svar kring syftet med läsningen. De använder sig av diskussion och samtal kring 

böckerna och försöker få barnen att återkoppla böckernas innehåll till sina tidigare 

erfarenheter, något som även Granberg (1996) skriver i sin bok då han menar det att läsning 

och diskussion kring läsandet kan få barnen att koppla sina egna erfarenheter till det som sker 

eller kunna koppla framtida händelser till det som lästs och därav vara mer förberedd och 

reagerar annorlunda än vad denne skulle gjort utan det. Detta kan även återfinnas i 

utvecklingspedagogiken (Pramling m.fl. 2003). Några andra forskare som också belyser detta 

är Dejke (2006) och Fast (2011) med om när de skriver och diskuterar om hur barn möte med 

böcker påverkar och utvecklar dem. Att diskutera boken efteråt eller under tiden man läser 

den nämner ju som sagt de flesta av pedagogerna i sina intervjuer. Diskussion och reflektion 

av något man arbetar med är en av grundpelarna i utvecklingspedagogiken (Pramling m.fl. 

1993). Det som de dock inte nämner är att man genom dessa diskussioner kan öka sin 

medkänsla och empatiska förmåga för andra människor. Den undersökning som här 

presenteras nämner pedagogerna inte heller att lässtunden leder till ökad inlevelseförmåga och 

förståelse i andras situationer eller tankesätt. Något som både Granberg (1996) och Dejke 

(2006) tar upp i sina böcker som en viktig del i lässtunden som ett utvecklande och lärande 

moment.  

 

Anna berättar hur en pojke efter en lässtund tog eget initiativ till att hålla i lässtunder med sina 

kamrater. Detta är något Granberg (1996) påpekar, nämligen att genom lässtunden och 

diskussion kring denna kan man hjälpa barnen att ta egna initiativ till läsning. Genom att de 

tillsammans får höra och berätta utvecklas en gemenskapskänsla som Berit betonar som ett 
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viktigt mål. Granberg (1996) betonar att detta är ett viktigt skäl till lässtunden eftersom det 

hjälper till att stärka barngruppen.  

 

En hypotes inför intervjuerna var att det enda syftet med lässtunden skulle vara för att tysta 

och samla barnen före lunch. Detta är något som undersökningen inte bekräftar. Av de fem 

pedagoger som intervjuades svarade en att det ibland kunde vara en del av syftet men att det 

oftast var att utveckla barns ordförråd och språkförmåga. Endast en av de övriga pedagogerna 

angav samlingen och lugnandet av barngruppen som det primära syftet med lässtunden. Dock 

berättar tre av pedagogerna att man tidigare, i början av sin pedagogiska karriär, såg 

lässtunden som ett tillfälle där man samlade barnen för att få en lugn och tyst stund. En stund 

där pedagogen läste ur boken och barnen satt stilla och sög åt sig kunskapen i böckerna utan 

att reflektera kring dem.  Här har alltså en förändring skett hos de olika pedagogerna kring 

deras syn och sätt att arbeta med lässtunden. 

 

Fyra av fem pedagoger beskriver lässtunden som en stund på dagen där man läser en bok och 

sedan diskuterar den tillsammans med barnen. Pedagogerna och barnen kanske sitter i en 

soffa eller i ett avskilt rum. Men förutom det finns inga speciella rutiner kring lässtundens 

början eller slut. Pedagogerna använder sig inte heller av någon rekvisita under läsningen. 

Ibland kanske de har flanosaga eller muntligt berättande, men i det stora hela är det läsning ur 

en bok som gäller.  En av pedagogerna nämner även att det inte behövs något annat än själva 

boken under en lässtund.   

 

Lässtunden är dock en återkommande aktivitet på alla fem avdelningarna, något som 

Granberg (1996) betonar som något viktigt. Hon nämner även att en lässtund på morgonen ger 

mer än en lässtund på eftermiddagen. Detta då barnen är piggare och alertare på morgonen 

och därigenom orkar ta till sig kunskapen i boken. Två av fem pedagoger berättar att de har 

sin lässtund på morgonen. Medan de andra tre har sin förlagd till eftermiddagen. Dock har alla 

fem snarlika mål med lässtunden och betonar att de vill ha en diskussion under lässtunden. 

Något som Granberg (1996) menar är svårt på eftermiddagen, då barnen oftast är trötta vid 

denna tidpunkt. Ekström m.fl. (1997) menar dock att tidpunkten på dygnet när boken läses 

inte har så stor betydelse, så länge man anpassar syftet utefter hur pigga och alerta barnen är 

för stunden.  
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Arfwedsson (2006) menar att de flesta förskolor någon gång besöker biblioteken i sin närhet 

för att låna nya böcker. Detta är något samtliga informanter säger att de använder sig av. 

Vissa mer kontinuerligt än andra. Tidsbrist är oftast en bidragande faktor till att man inte 

besöker biblioteket så ofta som man önskar. Pedagogerna nämner att de använder sig av 

litteratur som de kan koppla till teman de arbetar med eller något som barnen för tillfället är 

väldigt intresserade av. Lindö (2009) hävdar att detta är det bästa sättet att välja litteratur. Då 

man kan koppla litteraturen till barnens vardag och på så sätt möta dem i ett samtal kring 

boken och vardagen kring dem.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Något Som diskuterades under vårt examensarbete var om Josefin och jag borde gjort 

intervjuerna tillsammans, då detta ursprungligen var en gemensam uppsats. Det visade sig att 

en av oss hade lagt till frågor som den andra inte blivit informerad om. Detta ledde till att två 

av pedagogerna inte fick de två sista frågorna och inte heller kunde svara på dessa. Om 

intervjuerna gjorts tillsammans hade detta inte skett och fler svar hade kunnat kopplats till de 

två sista frågorna och mer svar att diskutera kring. Det positiva med att vi gjorde intervjuerna 

var för sig var att pedagogen bara hade en person att fokusera på och en dialog var lättare att 

upprätthålla.  

 

Uppsatsen hade kunnat göras större bland annat genom fler intervjupersoner, och om vi båda 

som var med från början hade startat med uppsatsarbetet tidigare och gjort upp en mer 

detaljerad uppsatsplan som vi följt till punkt och pricka hade uppsatsen kunnat få mer 

fyllighet. Det har som sagt skett en del förändringar under skrivandets gång då vi inte alltid 

varit överens om vad uppsatsen ska innehålla. Detta har lett till att vissa delar tagit längre tid 

än nödvändigt. Något vi tror hade kunnat förhindras om vi gjort en väldigt detaljerad 

uppsatsplan som vi ej avvikit ifrån. Tillslut efter ändrade förhållanden valde vi att dela på 

uppsatsen, vilket har också skapat sin del i att det finns mycket utvecklings potential i den. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Några exempel på fortsatt forskning är en större undersökning med fler pedagoger eller 

intervjua bokpedagoger och även göra observationer av sagostunden under några tillfällen. En 

annan möjlig väg är att koppla ihop sagostunden med barns språkutveckling och se hur dessa 

påverkar varandra.  
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7. Sammanfattning 

Denna undersökning tar upp vikten av lässtunden och hur pedagoger ser på lässtunden. Men 

även hur de arbetar med den och vilken vikt de lägger på lässtunden som en lärorik aktivitet. 

Genom intervjuer av pedagoger samt genom litteratur har vi försökt fastställa vikten av 

lässtunden för barnen utveckling. Det som är framkommet är att lässtunden kan ha stor 

inverkan på barns utveckling speciellt avseende språket och bör därför vara en daglig aktivitet 

i bland annat förskolor. 
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