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Förord 
 
Vi vill inleda detta examensarbete med ett stort tack till förskolornas personal och barn som 

tagit sig tiden att ställa upp på våra observationer, vilket gjort det möjligt för oss att genomföra 

arbetet. 

 

Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Åsa af Geijerstam som väglett oss genom 

skrivprocessen av examensarbetet. 

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som stöttat oss genom hela utbildningen till förskollärare.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka samtalet mellan pedagoger och barn samt barnen 

sinsemellan under lässtunder i förskolan. Även barnens deltagande och agerande har varit fokus 

i studien. Metoden som användes var observationer där vi observerade läsaktiviteter i förskolans 

verksamhet. Vi observerade aktiviteterna på avstånd vilket innebar att vi själva inte deltog aktivt 

i lässtunderna. Observationerna gjordes på två olika förskolor, materialet analyserades och 

därefter jämfördes våra respektive analyser. Åldrarna på barnen i den ena förskolan var mellan 

fyra till fem år, medan barnens åldrar i den andra var mellan ett till två år. Analysverktyget som 

användes var textrörlighet där barnens och pedagogernas sätt att tala om texterna analyserades. 

Även hur barnen uppfattar, förstår och själva kan relatera till texterna analyserades genom 

textrörligheten. Textrörligheten kan vara både ytlig och djup, där den ytliga följer texten i 

böckerna medan den djupa mera utgår från sådant som inte står i böckerna. Utifrån våra 

respektive resultat fann vi den ytliga textrörligheten som mest förekommande. Pedagogen som 

läste för de äldre barnen utgick mera från bokens text genom att till exempel förklara och fråga 

barnen om olika ord från boken. Den andra pedagogen läste böckerna med utgångspunkt från 

bilderna och använde gester i större utsträckning, för att ge barnen en djupare förståelse av 

böckerna.  Resultat från observationerna visade också att samtal och reflektioner mellan barnen 

inte förekom vid de observerade lässtunderna i någon av de båda förskolegrupperna. 

Konversationerna var snarare mellan pedagogerna och barnen, till exempel när pedagogerna 

ställde frågor som barnen svarade på. Slutligen visade våra resultat att det var samma barn som 

deltog aktivt i lässtunderna, och ytterligare en och samma grupp barn som inte visade intresse 

för aktiviteterna i samtliga observationer. Dessa grupper förekom i både den yngre och den 

äldre barngruppen. 

 

 
Nyckelord:  Pedagogik, Förskola, Textrörlighet, Läsning. 
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1. Bakgrund 

Forskning påvisar att det är bra att inspirera barn till läsning redan i tidiga åldrar.  Förskolan är 

en utmärkt plats där läsning för barnen oftast förekommer dagligen. Förskolan och dess lärare 

har därmed en viktig roll att introducera barnen till ett bokintresse, samt att barnen kan få en 

vana att någon läser böcker för dem. Dessutom är det av vikt att samtala om böckers innehåll 

vilket bland annat kan leda till att barnen utvecklar sitt ordförråd. Samtal om böckernas innehåll 

kan också resultera i att barnen får en bra grund i läsning samt ett ökat intresse i de framtida 

läskunskaperna. De yngre barnen ser hur de vuxna gör när de läser och observerar hur de ska 

hålla i en bok, vilket är ett första steg i den självständiga läsningen som sker genom att barnen 

låtsasläser. Det är en fördel när förskolorna och hemmen introducerar barnen till bokläsning så 

läsning blir ett naturligt inslag både i barnens hemmiljö och förskolemiljö. När barnen börjar i 

skolan kan detta bidra till att böcker och läsning inte blir främmande lärandesituationer, vilket 

kan göra att barnen får en positiv start i skolan samt ett intresse för läsande och skrivande.  

 

I läroplan för förskolan framhävs språkutvecklingen och lärandet för barnen som viktig för 

barnens utveckling, där både lärarna, samspelet mellan barnen samt barngruppen spelar en stor 

roll för varje enskilt barns framtida kunskaper. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen (Lpfö 98, 2011, s. 7). 

Lärande ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen 

lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande (Lpfö 98, 2011, s. 7). 

Denna grund och inspiration som ges till barnen redan i förskolan är en avgörande faktor för 

hur en del barn kommer att klara av den framtida skolgången. Med utgångspunkt från de 

internationella studierna PISA och PIRLS vill vi dra en parallell mellan den viktiga grunden som 

läggs i barns tidiga åldrar och hur den framtida eleven kan påverkas.  

 

PISA är en studie som genomförs var tredje år och mäter femtonåringars resultat i ämnena 

läsförståelse, matematik och naturkunskap. Det senaste decenniet har svenska ungdomars 

läsförståelse blivit sämre visar tidigare PISA undersökningar. I december 2013 redovisade PISA 

ytterligare en undersökning vilket visar att resultaten för de svenska eleverna är den största 
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uppmätta nedgången i både läsförståelse och matematik. Detta resultat genomsyrades i samtliga 

OECD-länder i undersökningen. Viktigt att understryka är att de lågpresterande eleverna halkar 

efter i sina resultat medan de högpresterande eleverna inte försämrat sina resultat i samma 

omfattning (Skolverket, 2013, s. 12). Det är svårt att sätta fingret på orsaker till denna drastiska 

försämring men olika forskare har lagt fram förslag på möjliga orsaker. Till exempel har fler 

lärare i och med det nya betygssystemet fokuserat på att få så många elever som möjligt 

godkända, vilket å ena sidan är positivt, att alla elever får ett godkänt resultat. Den negativa 

sidan blir att de högpresterande eleverna inte får en chans att förbättra sina resultat, dessa elever 

skulle kunna fått stimulans och motiverats att höja sina resultat (Ibid, s.35).  

 

En reflektion kring PISA undersökningen är att den endast mäter tre stycken traditionella 

ämnen vilket i viss mån ger en snedvriden bild av elevernas totala skolresultat. Dessutom visar 

PISA:s resultat att många elever känner att de har mer nytta av andra ämnen och inte lägger lika 

stor vikt i de traditionella ämnena. Lärarnas engagemang är därmed oerhört viktiga för att 

upptäcka elevernas olika intressen och förmågor. 

 

PIRLS är en liknande undersökning som kan jämföras med PISA, men PIRLS är mer inriktad 

till elevernas läsförmåga i årskurs fyra. 

Syftet med PIRLS är att ge kunskap om elevers läsutveckling i ett internationellt 

jämförbart perspektiv. Studien belyser läsförståelse av både skönlitteratur och 

sakprosa och ger information om elevernas förmåga att förstå, tolka och värdera 

texter. Hur bra är de svenska eleverna i årskurs 4 på att läsa i relation till eleverna i 

jämförbara länder? Hur har läsförmågan förändrats över tid? Vad karakteriserar 

undervisningen i läsning. (Skolverket 2012, s. 6). 

Liksom PISA visar PIRLS på en försämring i elevernas läsförmåga under den senaste 

tioårsperioden. Det är också fler elever som presterar på en medelnivå jämfört med tidigare då 

fler elever låg på den mer avancerade nivån i läsfärdigheten (Skolverket, 2012, s. 6). Det är 

därför av vikt att skolorna arbetar mer med den avancerade läsningen så eleverna får öva på 

mera komplexa texter. Tidigare var flickors resultat i läsförståelse högre än pojkarnas medan det 

de senaste åren blivit en mindre skillnad mellan könen, vilket tyder på flickornas resultat 

försämrats mer än pojkarna. Det är främst inom sakprosans läsförståelse som har sjunkit medan 

skönlitterära texter endast försämrats marginellt. Förklaringen till detta kan vara att eleverna får 

läsa skönlitteratur i större utsträckning än faktatexter i årskurs fyra. Däremot är det fler elever 

som läser sakprosa på sin fritid i den senaste undersökningen jämfört med undersökningen från 

2001 (Ibid, s. 7-8). 
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Svensson (2011) menar att läsvilan är ett vanligt förekommande företeelse i förskolans 

verksamhet. Detta innebär allt som oftast just att barnen samlas en kort stund före eller efter 

lunch då syftet är vila. Många förskollärare är medvetna om att litteraturen kan berika barnen 

men den används ändå inte till mycket mer än avkoppling. Barnlitteraturen är så mycket mer än 

avkoppling, till exempel ökar den barns förståelse och förmåga att tolka budskap i berättelser, 

ökar barns kreativitet och språkliga förmåga (Svensson, 2011, s. 5-6).  

Pramling m.fl. (1993) ger också exempel på detta förhållningssätt där högläsningen är ett enkelt 

sätt att samla ihop barnen för att få en lugn stämning innan lunchen (Pramling, Asplund 

Carlsson & Klerfelt, 1993, s. 31). 

Intresset för böcker startar om bilderböckerna har ett bra innehåll vilket kan leda till ett större 

intresse för böcker i framtiden. De vuxna som läser för barn bör ha förståelse för den mängd 

böcker som erbjuds idag och i viss mån vara kritiska vid val av böcker. Detta innefattar att ge 

barnen en mångfald av böcker där textens innehåll kan bidra till ett bredare kunskapsfält 

(Björklund, 2008, s. 60 ). 

Simonssons (2004) forskning visar synen på bilderböcker som ett kulturarv vilket förmedlas 

vidare till barnen. I intervjuer med förskollärare framkommer nyttoperspektivet av 

bilderböckerna där böcker används för att barnen ska utvecklas samt främst som redskap för att 

lära inför framtiden (Simonsson, 2004, s. 112-113).  

Fast (2001) beskriver att berättelser är en grundläggande del för hur barnen utvecklar sitt språk 

där de dels hör hur språket är uppbyggt, samt kan lära sig nya ord. Dessutom kan barnen själva 

både bete sig och identifiera sig själva som läsare när de bläddrar i böcker. Fast (2001) menar att 

detta är en viktig grund för barnens kommande lärande vilket hon hävdar att mycket av 

forskningen också visar (Fast, 2001, s. 19).  

Denna uppsats inriktar sig på barns språkutveckling och läsaktiviteter i förskolans verksamhet. 

Utifrån att pedagoger läser böcker tillsammans med barnen kan barn utveckla sitt språk samt ett 

intresse för läsning kan väckas. Undersökningarna från PISA och PIRLS visar på en 

nedåtgående trend i läsförståelse och intresse för läsning hos barnen, och det är oerhört viktigt 

att denna trend ändrar riktning. Genom att lägga en grund för barnens läsintresse redan i 

förskolan kan vara ett sätt för barnen att se läsning som något lustfyllt. 

Mot bakgrund av detta vill vi undersöka hur vuxna både i hemmets och i skolans miljö kan 

väcka barns intresse kring läsning. De vuxna fungerar dels som inspirationskällor för barnens 

läsintresse och upplevelser av läsning, och stimulerar också barnen till grundläggande kunskaper 

i läsande för framtida utbildning. Exempel på detta kan vara samtal mellan barnen och 

pedagoger samt barnen sinsemellan, inlevelseförmåga i böckernas värld, låta barnen delge 



 

 9 

erfarenheter och lyssna på varandras berättelser vilket främjar barnens samarbetsförmåga och 

gemenskap i barngruppen. Även barns språkutveckling utvecklas när barnen får en bredare 

ordförståelse och ett större ordförråd. Pedagogers läsning för barnen kan väcka deras intresse 

redan från tidig ålder samt gynna barnens läs och skrivutveckling, vilket är en bra grund för 

barnens framtida skolgång. När barnen börjar skolan har de redan från början en grundläggande 

kännedom om läsning och skrivning. På så sätt behöver skolmiljön inte bli en främmande arena 

för barnens fortsatta utveckling och skolgång. 

Denna uppsats är skriven av två författare som gjort observationer på varsin förskola med 

utgångspunkt i läsaktiviteter på dessa förskolor. Uppsatsen är uppdelad i två analysdelar där 

författarnas respektive resultat redovisas. Därefter följer en gemensam sammanfattning av de 

forskningsfrågor uppsatsen utgått ifrån samt en jämförande diskussion där författarnas resultat 

diskuteras och jämförs.  
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2. Litteraturöversikt 

2.1. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

I detta arbete har vi valt det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. De 

läsaktiviteter som kontinuerligt förekommer på förskolan är en central del av förskolans 

verksamhet, där kommunikationen är en grundläggande del mellan de vuxna och barnen 

sinsemellan. I denna kommunikation får barnen nya erfarenheter och möjligheter att utveckla 

sitt språk, det vill säga att stimulera sin språkutveckling. 

 

I det sociokulturella perspektivet, som Lev Vygotskij förespråkare av, är kommunikation och 

samspel centrala. Språkanvändningen i samtalen är en länk mellan barnet och omgivningen. 

Tänkande och handling hör ihop, genom tänkandet utvecklar barnet sina handlingar. Människor 

utvecklas genom samspelet och gemensamma erfarenheter. I kommunikationen får barnen olika 

perspektiv på omgivningen och uppfattar världen till exempel genom leken. Vi agerar, 

uppmärksammar och beskriver omvärlden på det sätt som världen uppmuntrar oss (Säljö, 2000, 

s. 66-67).  

 

Säljö (2000) anser att från barnets tidiga ålder är barnet beroende av den vuxne genom de 

vardagliga lekarna och andra vardagssituationer, till exempel i kommunikationer samt i 

samspelssituationer. Barnet behöver vuxna eller äldre barn som kan hjälpa till i det sociala 

samspelet. Barnet har möjligheter att utvecklas till en social individ där språket spelar en 

avgörande roll för barnets kommunikation och utveckling (Ibid, s. 67). 

 

2.1.1. Teor i  om läsande 

Liberg m.fl. (2010) har utformat en modell för hur läsandet kan gå till för att lyckas. Författarna 

menar att modellen utgår ifrån några grunder för att läsandet ska kunna utvecklas. Det första är 

mötet mellan den som läser och texten alternativt vid högläsning, där mötet är mellan den som 

läser och den som lyssnar. Här ingår även syftet med läsandet och vad man som lärare väljer att 

göra i detta arbete. Det andra är textens innehåll samt dess utformning, där kan exempelvis 

texten dels stå i bokform. Dessutom kan boken förstoras på en skärm, så flera barn kan läsa och 

se texten samtidigt. Innehållet innefattar även hur texten talar till läsaren utifrån att på olika sätt 

engagera den som läser. Textens innehåll har också en strukturell uppbyggnad och kan ha en 

mer eller mindre tydlig struktur. Det tredje omfattar läsarens tidigare erfarenheter och intresse 

till läsande samt vilket ämne som tas upp i texten. De erfarenheter barnet har till att tidigare 

själv läst eller lyssnat till en berättelse har stor betydelse för att barnen ska kunna lyckas med 
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läsningen. Intresset mellan barnen skiftar och det gäller att veta vad som intresserar barnet, då 

det är enklare att läsa något som är av intresse samt om ämnesområdet är bekant. Slutligen har 

barnets ordförråd relevans för förståelse av texten, både vid läsning själv men även vid 

högläsning (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010, s. 9).  

2.1.2. Begrepp 

Det sociokulturella perspektivet är omfattande. I detta avsnitt presenteras närmare några 

begrepp som är av vikt för detta arbete. 

Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet där vår omgivning tolkas 

utifrån den kollektiva omvärlden. Från tidig ålder formas och utvecklas man genom samspel 

med andra individer, det vill säga vi skapa våra erfarenheter utifrån samspel med andra 

människor. Dessutom får man en omedveten hjälp av andra människor utifrån att få en 

förförståelse av hur omvärlden fungerar och hur den ska förstås (Säljö, 2000, s. 66).  

 

Språket är ett grundläggande och viktigt redskap i det sociokulturella perspektivet där det 

används genom samtal både i grupp, sampel samt individuellt. För att kunna förklara 

innebörder och betydelsen av ens upplevelser och känslor för andra personer, så kan även 

gester, mimik och bilder förtydliga det språkliga i det specifika sammanhanget (Ibid, s. 87). 

Medieringen är en förmedlande redskap som kan vara både ett fysiskt föremål och intellektuellt 

redskap. Medieringen färgas utifrån individens eget tänkande samt vår omgivning som influeras 

av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Ibid, s. 81). 

 

Indikativ funktion är ursprungligen Vygotskijs begrepp, som innebär att språket och sättet att 

peka med hjälp av pekfingret på ett föremål eller en händelse hör samman. Vilket ger en större 

förståelse av sammanhanget, med detta menas att pekfingret ersätter och förstärker språket i 

vissa sammanhang. Exempelvis vid ett scenario när det brinner och elden är inom synhåll, så 

pekar vi och säger att det brinner för att uppmärksamma människor runt omkring oss om det 

inträffade. Pekfingrets indikativa funktion fungerar i situationer där flera människor befinner sig 

i samma situation och deltar i samma samtal (Ibid, 2000, s. 83). 

 

Textrörlighet innebär barnens sätt att tala om en text, vilken förståelse barnet har för texten 

samt på vilket sätt barnet själv kan relatera till texten (Liberg, af Geijerstam & Wiksten 

Folkeryd, 2010, s. 45). Textbaserad rörlighet kan i en text vara antingen ytlig, djup eller 

utåtriktad. 
• Ytlig textbaserad rörlighet kan förklaras med att man beskriver bokens händelser i dess 

text och kan till exempel handla om att barnet känner igen en boks karaktärer (Norlin, 
2013, s. 108).   
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• Djup textbaserad rörlighet kan ge associationer till bokens budskap eller karaktärers 
känslor i boken och handlar om att dra slutsatser samt fördjupa sig i en text (Ibid s. 22).   

• Utåtriktad textrörlighet innebär att både pedagogen och barnen kan associera och 
relatera sina egna vardagliga erfarenheter och tidigare kunskaper till textens innehåll (af 
Geijerstam, kommande 2014).  

Gråzonssituationer innebär att det finns händelser under en observation som kan vara något 

svårtolkade i ett analysarbete. 

2.2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt belyser och diskuterar vi tidigare forskning vilken rör vårt valda ämne. 

Forskningen är indelad utifrån de olika temana barns berättande och boksamtal, 

kommunikationen i lässituationen, bild och text hör ihop samt läromiljöer. 

2.2.1. Barns berät tande och boksamtal  

Forskare understryker vikten av barns fria berättande framför att till exempel återberätta en 

berättelse ordagrant. Barnet varierar och bygger ut språket mera vid fritt berättande och sätter 

på så vis ord på sina tankar (Bergström & Selmersdotter, 2004, s. 93).  Resultat från Bergström 

och Selmersdotters pilotstudie visade på att de barn som använde sig av komplexa satser på ett 

tydligt och fullständigt sätt, kunde förklara sitt sätt att tänka bättre. Detta gav en insyn i den 

språkliga uppbyggnaden som barnen använde sig av då de satte ord på sina tankar och sitt 

bearbetande av uppgifterna. Detta resulterar i att förutsättningen med samtal mellan barnen 

sinsemellan samt mellan barn och vuxna är en viktig resurs i den språkliga utvecklingen (Ibid, 

s.101).   

 

Fast (2001) beskriver vikten av att barn får berätta egna erfarenheter från tidig ålder som en 

viktig del i barnets språkutveckling. I detta ingår att vuxna lyssnar på barnen, tar del av barnets 

tankar samt ställer frågor. På så vis konstruerar barn och vuxen gemensamt vardagliga händelser 

till exempel: ”Tänk, då tappade du glassen. Och så kom hunden och slickade på glassen. Det 

måste vi berätta för pappa”(Fast, 2001, s. 66). 

 

Boksamtalen kan ses som både en individuell och gemensam stund, där vi både lyssnar på oss 

själva när vi talar i en grupp samt när andra talar till oss. I ett samtal har Chambers (1994) 

kommit fram till fyra olika sätt att uttrycka sig på vid konversationer. Det första sättet innebär 

att det vi har i våra tankar vill man även uttrycka verbalt för andra personer, detta påvisar att 

våra tankar hör ihop med det vi vill säga. Genom att det finns en mottagare som vi pratar till 

finns oftast en medvetenhet om att tänka på vad vi säger och hur vi uttrycker oss. Det är inte 
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enbart ett sätt att tänka högt, när vi uttalar våra tankar förtydligar vi tankarna på ett sätt vi 

endast kan göra inför andra och inte när vi är ensamma. Det andra sättet kallas att säga något till 

andra, vilket innebär att allt vi säger tolkas i sin tur av andra personer. När personen svarar 

förtydligar den sin tolkning och den person som började tala får höra sitt uttalande från ett nytt 

perspektiv. Det tredje sättet är att ha ett gemensamt samtal tillsammans med andra till exempel i 

en diskussion där det handlar om att klargöra något invecklat. Där varje individ har sin kunskap 

och på vis kommer man fram till en gemensam slutsats. Det fjärde sättet är att genom ett 

gemensamt boksamtal kan man få ny lärdom och större intresse inom ämnesområdet. Genom 

att ett boksamtal sker i grupp får man ta del av andras tankar vilket leder till nya insikter och nya 

perspektiv på den nya texten (Chambers, 1994, s. 25-30).  

 

I boksamtal med barnen har Chambers (1994) beskrivit några mönster som är till hjälp för 

barnen. Ett uttryck han använder är världen-till-text, vilket innebär att barnen använder sina 

egna erfarenheter och knyter de till boken. Detta betyder att barnen jämför händelser, språk och 

personer i sin egen värld med detsamma i bokens värld. Genom att föra samman de båda 

världarna kan barnen göra nya upptäckter i bokens värld eller i sin egen värld utifrån 

jämförelsen. Texter kan också jämföras med varandra i boksamtalen. Till exempel kan likheter 

och skillnader mellan två böckernas innehåll och karaktärer jämföras. Detta kan innebära en 

tydligare förståelse för barnen av de båda böckerna. Dessa mönster kräver att barnen använder 

sitt minne. De minns tidigare erfarenheter från sina liv och får tänka tillbaka på olika händelser 

från böcker de tidigare läst (Ibid, s. 22-23).  

 
Norlin (2013) fann i sin avhandling att pedagogerna ägnade mer tid åt samtal under bokens 

gång då barnen tilläts avbryta och reflektera kring olika händelseförlopp i boken. Det var när 

boken lästes som engagemanget fanns kring djupare samtal. Däremot stannade diskussionerna 

upp efter bokens slut, vilket visade sig oftast vara av det själ att barnen i regel var trötta efteråt 

(Norlin, 2013, s. 128).  Vid en undersökning av äldre förskolebarn visar forskning hur vikten av 

hur läraren presenterar en bok så den anpassas till barnens kunskapsnivå. Deltagandet hos 

barnen är avgörande för lärande genom läsande av böcker (Björklund, 2008, s. 61).  

 

Utifrån Damber m.fl. (2013) empiri finns få exempel där det förekommer samtal kring den lästa 

boken, varken före, under läsningens gång eller efter läsningens slut (Damber, Nilsson & 

Ohlsson, 2013, s. 44). 
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2.2.2. Kommunikationen i  läss i tuat ionen 

Forskning poängterar att barnens samtal med varandra utvidgar deras egna språkliga struktur, 

detta kan visas i både barns tal- och skriftspråksinlärning (Bergström & Selmersdotter, 2004, 

s.93-94).   

 

Enligt Björklund (2008) visar annan forskning att böcker som är nya för barnen gör att de 

ställer flera frågor. När boken blivit mer bekant samtalar barnen istället mer med varandra då 

barnen har mera att associera till. När barnen är mer bekanta med berättelsen och har en första 

förståelse kan barnet sedan utveckla sin förståelse. Ju mer man läser en och samma bok för 

barnen desto djupare samtal ger lässituationen upphov till. Barnen blir mer kunniga i bokens 

händelseförlopp och vet vad som ska hända, samt blir tryggare och går ett steg längre i 

utvecklingen (Björklund, 2008, s. 59). 

 

Enligt Norlin (2013) kan pedagoger och barn i boksamtalen utveckla en viss förbindelse mellan 

barnen och böckernas innehåll genom att koppla samman händelser i böcker med barns 

erfarenheter och andra kunskapsområden. Detta kan då ge olika föreställningsvärldar vilket kan 

framkomma i dialog mellan dessa parter. Detta kan ske genom pedagogernas frågor till barnen 

samt att de bekräftar barnens synpunkter. Norlin (2013) använde sig av textrörlighet i sina 

analyser, där kroppsspråk som gester och mimik är ett uttryckssätt att visa textrörlighet som kan 

förklaras utifrån barnens egna erfarenheter (Norlin, 2013, s. 117).  Damber m.fl. (2013) menar 

att genom samtalen så lär sig barnen att utveckla sin förmåga till textrörlighet. Utifrån det barn 

hört av texten så lär de sig att använda detta till att skapa den förståelse som barnen behöver till 

det som ska komma senare i texten. Vidare är den bakåtriktade textrörligheten en viktig del av 

förståelsen av bokens innehåll, vilket ger barnen en betydligt djupare förståelse som de redan 

har om texten (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 20). 

 

Barn associerar och förhåller sig olika till berättelser. Alla barn har olika intressen, erfarenheter 

och tankesätt vilket blir viktigt för läraren att tänka på. Barn har olika utgångspunkter från en 

läst text och ser från olika perspektiv av textens innehåll. Lärare bör därför utgå från att barnen 

är olika och individuella meningsskapare (Björklund, 2008, s. 60). Vidare menar Björklund 

(2008) att förskolebarns förhållningssätt till bokläsning beror på deras koncentrationsförmåga 

och intresse för boken. Vissa barn är väldigt inne i boken medan andra går runt i rummet eller 

leker med något föremål. Barn har olika kopplingar till boken som föremål och funktion. En del 

barn använder boken i leken medan andra intresserar sig för att bläddra (Ibid, s .61).  

 

Bokaktiviteter sker inte enbart i grupper tillsammans med en lärare, där lässtunden oftast är en 

rutin i verksamheten. Barnen använder böckerna i ensamaktiviteter, i leksituationer, samt i 

situationer med enbart ett barn och en pedagog (Simonsson, 2004, s. 112-113).   
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Mellgren & Gustafsson (2009) har undersökt pedagogers läsning för ett barn i taget på olika 

förskolor där barnen varit mellan ett till tre år. Syftet med studien var att se barns agerande när 

de får en bok uppläst. Pedagogerna hade rekvisita där exempelvis djur, dockor och bilder 

användes vid lässituationerna, detta för att förstärka bokens budskap till barnen. Figurerna var 

ett stöd för att barnen skulle kunna skapa möjligheter att återberätta sagan samt relatera till dess 

innehåll. Lässtunderna arrangerades så de skulle vara så naturliga som möjligt för barnen, samt 

att de böcker som valdes innehöll vardagssituationer som barnen i denna ålder kunde knyta an 

till. Anledningen till detta var att barnen skulle kunna röra sig i texten samt att kunna dra egna 

slutsatser. Pedagogerna började berätta sagan för barnet, därefter fortsatte pedagogen att 

succesivt bjuda in barnet till en dialog. Slutligen användes rekvisitan för att barnet skulle kunna 

vara en berättare av sagan. I analyserna framgår det att barnen uppfattar texterna på olika sätt, 

vilket kan relatera till hur olika barnen rör sig i texten. Slutsatser från undersökningen visar att 

bokläsningen är en viktig del i förskolans verksamhet som är både värdefull och kan utvecklas. 

Just den individuella läsningen ger pedagogerna möjlighet att följa varje barns utveckling i språk 

och kommunikation. När böckerna sedan läses i grupp ger det barnen en djupare förståelse då 

de har individuella erfarenheter från den tidigare lästa boken (Mellgren & Gustafsson i Sheridan 

m.fl, 2009, s. 158-161, 164, 18).  

2.2.3 Bi ld och text hör ihop 

I barnböcker hör bilder och texter generellt ihop, vilket innebär att barnen får större förståelse 

av bokens innehåll där både text och bild är lika viktiga. Dessutom ligger en stor vikt för barnen 

att både få höra, läsa och tala om berättelsen. En meningsskapande förståelse uppkommer då en 

interaktion mellan barnen uppstår där de lyssnar och samtalar om samma berättelse. Detta gör 

att texterna väcker tankar hos barnen och ger ett rikare språk (Björklund, 2008, s. 61).  

 

Vidare visar Norlins (2013) uppsats vikten av kopplingen mellan text och bild, där bilderna 

utgör en resurs vid interaktionen barnen sinsemellan samt mellan barn och vuxna. Detta var 

inte enbart något barnen i studien använde för att få uppmärksamheten på bilderna utan även 

ett aktivt sätt för barnen att förstå bildens koppling till texten, till exempel genom att peka på 

bilderna. Barnen använde även kroppslig gestaltning till att gestalta händelser från böckerna och 

på så vis knyta texten till egna erfarenheter (Norlin, 2013, s. 119).  

 

Nikolajeva (2000) menar att bilderböcker lämnar luckor i både text och bild, där barnen får 

möjlighet att fylla i med sina tidigare erfarenheter. I bilderböcker kan författaren avsiktligt lämna 

det öppet för läsaren att tolka och använda sina tidigare kunskaper samt reflektera kring hur 

texten och bilden hör ihop. Det kan också vara så att bilder och texter i böckerna inte passar 

ihop vilket kan leda till att innebörden mellan ord och bild misstolkas (Nikolajeva, 2000, s. 13). 
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Vidare menar Nikolajeva (2000) att bilderna kompletterar texten samt att den som läser boken 

växelvis läser både texten och tolkar bilderna. Startar läsaren med att läsa texten uppstår 

förväntningar om bilderna i boken, dessutom blir förståelsen större och djupare för bokens 

innehåll. Barn vill gärna höra böcker flera gånger efter varandra, faktum är att de lär sig tolka 

boken från nya perspektiv vid varje omläsning. Genom att både tolka bilderna och läsa texten 

får de en helhet av boken. Detta är i motsats mot hur vuxna oftast läser bilderböcker, där 

bilderna ibland kommer i andra hand och därmed försummas helhetsupplevelsen av boken 

(Ibid, s. 13). 

 

Bilderna i bilderböckerna kan också fungera som idékällor i barnens egna lekar vilket vidgar 

kreativitet och fantasi. På olika sätt kan barnen beröras av bilderna och vill uttrycka dessa 

genom sin lek. Bilderna kan användas till scenografi, inspiration i lekens handling och rekvisita. 

Med utgångspunkt i bilderna utvecklas barnens lekar då barnen associerar och tolkar bilderna, 

på detta vis utgör bilderna från böckerna en resurs för barnen (Simonsson, 2004, s. 170-172). 

2.2.4 Läromil jöer  

Åman (2010) anser att barnets uppväxtmiljö har en stor betydelse för hur barn tillägnar sig 

språket. Barnen härmar föräldrar, syskon och vänner som på så sätt blir deras förebilder. Barnen 

iakttar även hur andra personer håller i böcker och förändrar rösten vid högläsning. Enligt 

forskning finns ingen direkt koppling mellan barns egen läsning och högläsning, däremot kan 

intresse för läsning samt lusten att själv lära sig läsa väckas hos barnen. Detta händer redan hos 

små barn när de låtsasläser en bok och likställer sig med en läskunnig person (Åman, 2010, s. 5-

6).  Fast (2001) poängterar att forskning pekar på den viktiga grunden läsningen ger för lärandet. 

Därför är den tidiga läsningen som förekommer när små barn föreställer sig själva som läsare då 

dem tittar i böcker, bläddrar, använder en speciell röst samt läser i böcker på sitt sätt något som 

barnen måste få uttrycka redan vid tidig ålder (Fast, 2001, s. 19).  

 

Barnen socialiseras in i literacy i första hand genom sina föräldrar. Enligt Fast (2001) innebär 

literacy ”alla de situationer där läsande och skrivande praktiseras på ett, i många fall, 

rutinmässigt sätt” (Ibid, s. 20). Allt skriftspråk som barnen omges av och uppfattar är till hjälp 

för deras eget lärande i läsning, där barnen kan få en förståelse för olika tecken och symboler 

för att själva kunna läsa. Genom högläsning lär sig barn omedvetet till exemplet nya ord, 

språkets uppbyggnad samt hur språket låter. Barn lär sig utifrån sammanhanget att förstå nya 

ord. Berättande av rim, ramsor och sagor för små barn gör att de får goda kunskaper om 

språket vilket de senare kan tillämpa i sitt eget berättande och läsning (Ibid, s. 21).  

 

En annan aspekt av miljöns betydelse för språket är förskolans läromiljö. Förskolans uppgift är 

bland annat att låta barnen kommunicera och föra dialog med andra barn och vuxna, dela 
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erfarenheter samt reflektera kring viktiga frågor utifrån barnens perspektiv. Vidare menar Åman 

(2010) att vid högläsningssituationer kan bokens innehåll vara mera avancerad än de böcker 

barnen själva bläddrar i. Den positiva delen av högläsningens funktion kan resultera i att öka 

läsförståelsen hos barn som ännu inte har kunskapen av att läsa. Utifrån att använda sig av 

aktiva dialoger, textbaserade diskussioner samt läsförståelse med barnen så kan dessa aktiviteter 

öppna möjligheterna för barnen att kunna återberätta och reflektera kring bokens innehåll 

(Åman, 2010, s. 5-6).  

 

Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) menar att läsvilan på de flesta förskolorna blir en rutin som 

saknar syfte. Dessa läsaktiviteter tyckts vara enbart en rutin som personalen inte diskuterar 

särskilt mycket samt att dessa tillfällen inte blir en fråga om en pedagogisk aktivitet i förskolan. 

Vidare beskriver Damber m.fl. (2013) att läsning oftast sker i anslutning till måltider för att 

barnen ska få så kallad läsvila. Då de mindre barnen har sovvila blir denna stund vanligen en 

övning i disciplin för att inte störa de minsta i sovvilan (Damber m.fl, 2013, s. 32, 37).  

 

Pramling m.fl. (1993) anser att förskolepersonalens val av böcker oftast är de enkla böckerna 

som barnen känner igen och klarar av. I synnerhet anordnas lässtunderna för att kunna skapa en 

lugnare miljö för barnen. Medvetenheten hos personalen finns i största allmänhet men de har 

svårt att utveckla den i förskolans pedagogiska verksamhet. I synnerhet på småbarnsavdelningar 

föredrar man att förvara böckerna på andra platser, på så sätt att de inte ska förstöras av de 

yngre barnen (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993, s. 31-32). Damber m.fl. (2013) 

finner i sin studie att det skiljer sig mycket mellan olika förskolor hur mycket böcker som finns 

tillgängliga, samt om barnen själva kan nå böckerna och läsa mera spontant (Damber m.fl, 2013, 

s. 39). 

 

Enligt Svensson (2011) framgår det att högläsa flera gånger per dag för yngre barn är en mycket 

betydelsefull grund och ett relativt lätt sätt att utveckla barns muntliga samt skriftspråkliga 

utveckling. Vidare förklarar Svensson (2011) att högläsningen även kan ge barnen en litterär 

erfarenhet, då intresset för att lära sig att läsa kan uppstå (Svensson, 2011, s. 83-84).  

 

Norlin (2013) tar i sin avhandling upp några förslag på utvecklingsarbete kring lässtunderna i 

förskolan. Han menar att förutsättningarna finns då förskolans verksamhet exempelvis erbjuder 

lek, skapande, samtalande etcetera, vilket kan vara delar i projektarbeten och litteraturteman 

inspirerade från bilderböcker. Viktiga aspekter i ett litteraturarbete är enligt Norlin (2013) 

pedagogernas förståelse för litteratur och bilderböcker samt dess innehåll. Tematiskt arbete där 

barnen erbjuds djupare samtal och genom resonerande ge barnen möjlighet att reflektera kring 

egna intressanta frågeställningar, därmed ta tillvara på barnens egna intressen. Vidare behöver 

lärare i förskolan vara medvetna om en långsiktig planering vid litteraturarbetet där det 
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exempelvis diskuteras kring frågeställningar från böckerna, att det går att bygga ut projektet 

samt att litteraturen följer ett visst sammanhang. Slutligen behöver diskussioner som tas upp 

kring ett litteraturarbete förankras så det passar in i förskolans förhållningssätt och pedagogiska 

arbete. Metoder och arbetssätt är viktiga att tänka över, annars finns risken att litteraturarbetet 

och det övriga pedagogiska arbetet skiljs åt vilket kan ge barnen dubbla budskap (Norlin, 2013, 

s. 128-129).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger samtalar om böcker med barnen med 

avseende på deras och barnens textrörlighet på ytlig och djup nivå.  

 

Forskningsfrågor: 
 

1. Hur samtalar pedagogerna med barnen om texternas innehåll? 
2. Hur samtalar barnen med pedagogen eller varandra om texternas innehåll? 
3. Förutom genom samtal - hur deltar och agerar barnen i läsaktiviteterna? 

Forskningsfråga 1 och 2 undersöks med hjälp av textrörlighetsanalys. Forskningsfråga 3 

undersöks genom närstudium av ett antal barn i observationerna. 
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4. Metod 

4.1 Metod för datainsamling 

I denna studie har observationer valts som metod för datainsamling, där vi observerat 

lässtunder i två förskolor. De områden vi inriktar oss på är hur pedagoger och barn samtalar 

utifrån olika böcker och dess innehåll. Dessutom vill vi se på vilket sätt barnen deltar och agerar 

under lässtunderna. Dessa observationer utfördes på så sätt att vi var fullständiga observatörer 

under hela tidsperioden av dessa läsaktiviteter. Med detta menas att vi enbart observerade de 

händelser som vi iakttog vid lässituationerna och deltog därför inte aktivt under 

observationernas gång.  

 

Björndal (2005) menar att då man vill avgränsa sitt fokus på specifika ämnen så är ett 

observationsschema en bra användningsmetod, där man kan skriva ner sina anteckningar över 

sina iakttagelser. Denna form av observation brukar även kallas för strukturerad observation 

(Björndal, 2005, s. 50).  Vidare menar Björndal (2005) att observationsscheman med slutna 

kategorier är en fördel när man är i behov av ett begränsat och preciserat material som är 

förutbestämt (Ibid, s. 52).  

 

Esaiasson (2003) menar att den grundläggande delen av ens efterarbete med observationer är att 

omtolkningen är en viktig del av ens arbete. Dessutom bör anteckningarna vara så konkreta och 

detaljerade som möjligt. Beroende på hur detaljerad information som man söker efter i sin 

observation, bör man ta ställning till om det behövs exempelvis videoinspelning och 

ljudinspelning eller inte. Det positiva med inspelning är att samtlig information kan visas och 

tolkas flera gånger. Den negativa är tekniska utrustningen kan påverka miljön man befinner sig 

i, till exempel kan barnens beteenden påverkas på ett onaturligt sätt (Esaiasson, 2003, s. 313). I 

denna uppsats har vi valt att inte använda teknisk utrustning. Vi har gjort detta val dels för att 

undvika att barnen påverkas och ändrar sina beteenden under observationerna. Dessutom 

minskar vi efterarbetet av detta material som kan bli omfattande vid video och bandinspelning. 

 

Vi har valt att arbeta med ett observationsschema med kategorierna textrörlighet hos barn 

respektive pedagoger. Där har vi utgått från litteraturens händelser utifrån pedagogernas och 

barnens förståelse genom textrörlighetens ytliga samt djupa nivå. Tillsammans med 

textrörligheten i observationsschemat har vi även underkategorierna textbaserad textrörlighet, 

utåtriktad textrörlighet samt övriga händelser (se bilaga 3). Textrörlighet kommer vi beröra 

närmare under avsnittet analysmetod. Genom dessa observationer kommer vi att utgå ifrån 

dessa kategorier för att vi ska kunna besvara de frågeställningar som vi har kommit fram till som 

är relevanta i denna studie.  
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4.2 Urval 

Dessa observationer genomfördes i november månad på två olika förskolor i en mellanstor stad 

i Mellansverige, där den ena förskolan var situerad i ett samhälle utanför staden samt den andra 

var i en stadsdel. Författare A har varit på en förskola med enbart en avdelning med totalt 

tjugotvå barn, där åldersindelningen var ett till fem år. Fördelningen mellan könen var åtta 

flickor och fjorton pojkar. Författare B var på en förskola där barnen på avdelningen var mellan 

ett och två år gamla, på avdelningen gick åtta ettåringar samt sju tvååringar. Antalet barn på 

avdelningen var femton och det var en jämn fördelning mellan könen, med åtta flickor och sju 

pojkar. 

 

4.3 Genomförande 

Vi inriktade våra observationer på olika lässituationer på två olika förskolor. Författare A 

genomförde två observationer i en mindre barngrupp där åldrarna var mellan fyra till fem år. I 

grupperna deltog ungefär sju barn och i båda observationerna medverkade samma barn. Varje 

observation pågick cirka tjugo minuter vardera. Förskolläraren som läste för barnen var i 

medelåldern och hade ungefär tjugo års erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet. 

Observationerna ägde rum i ett mindre rum på förskolan som användes vid bokläsning. I 

rummet fanns en soffa, böcker placerade i barnens höjd och en mjuk matta på golvet. 

 

Författare B genomförde fem olika observationer med en mindre grupp med åtta till tio barn, 

dessa barn var mellan ett år till två år gamla. Varje observation pågick mellan cirka fyra till fem 

minuter vardera. Vid samtliga observationer var det samma barngrupp som deltog i 

läsaktiviteterna, i undantag om något barn var ledig eller sjuk vid vissa observationer. 

Observationerna ägde rum i ett mindre rum på avdelningen som användes vid samlingarna, 

detta rum hade en stor mjuk matta, lådor med klossar samt en whiteboardtavla. Barnskötaren 

som läste för barnen var i medelåldern och har 20 års arbetserfarenhet inom 

förskoleverksamheten. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

I analysarbetet analyserade vi de exempel vi såg i observationerna på ytlig och djup nivå, 

utåtriktat textrörlighet, gråzonssituationer samt fokus på övriga händelser under 

observationernas tillfällen. Med gråzonssituationer menar vi en händelse under observationerna 

som varit något svårtolkade för oss, där textrörlighetens kategori är svår att avgöra. Kategorin 

övriga händelser är situationer där exempelvis vissa barn lyssnar på boken, men inte samtalar 
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med andra barn och pedagoger. Dessutom finns det en annan grupp av barn som inte visar 

något intresse av lässituationen, men är däremot upptagna med andra aktiviteter.  

Efter att observationerna genomförts renskrevs materialet för att behålla all viktig information. 

Under analysarbetet förde vi loggbok utifrån våra observationer där vi reflekterade, ställde 

frågor samt gjorde en första analys av materialet. 

 

Vi har analyserat våra observationer med hjälp av analysverktyget textrörlighet. Vi undersökte 

både pedagogernas initiativ och frågor samt barnens och pedagogernas kommentarer under 

lässtunderna. Begreppet textrörlighet kan enligt af Geijerstam (kommande 2014) delas upp i tre 

olika kategorier. Den första är den textbaserade rörligheten där barnens kommentarer av 

bokens innehåll är i fokus och är antingen ytlig eller djup. Norlin (2013) som också använt dessa 

begrepp för sin analys beskriver den ytliga rörligheten som att barnet går in i en 

föreställningsvärld och följer texten på ytan, till exempel utgår ifrån vilka karaktärer som är med 

i boken (Norlin, 2013, s. 22, 108). Den djupare textrörligheten rör förmågan att sammanfatta 

och fördjupa sig i texten (Ibid, s. 22), vilket kan exempelvis vara sådant som står mellan raderna 

i texten eller hur barnen uppfattar känslor hos en karaktär i boken. Den andra typen av 

textrörlighet kallas utåtriktad rörlighet, vilken utgår från barnens egna erfarenheter, upplevelser 

och tankar. Detta är till exempel händelser i barnens föreställningsvärld och sådant de associerar 

till i stunden. Den tredje kategorin kallas interaktiv textrörlighet och innebär att barnen kritiskt 

granskar samt betraktar texten utifrån (af Geijerstam, kommande 2014). Eftersom våra 

observationer äger rum i förskolans verksamhet har vi i våra analyser riktat in oss på den 

textbaserade och utåtriktade textrörligheten, medan den interaktiva inte varit i fokus i våra 

analyser. 

4.5 Reflektion över metoden 

I våra textrörlighetsanalyser har vi ibland stött på vissa svårigheter där situationer är svårtolkade, 

då barnen endast uttrycker några ord eller någon mening utifrån samtalen om bokens text. 

Därmed kan vi inte riktigt förstå barnens poäng eller vad de tänker i dessa situationer, vi kan 

bara tolka till viss del det vi tror barnen menar. Eftersom vi var fullständiga observatörer kunde 

vi inte fråga följdfrågor för att få klarhet i vad barnen ville berätta. På grund av detta kan vi inte 

veta om vi tolkat rätt eller fel.  

 

Observationerna som vi gjorde på de båda förskolorna genomfördes på förmiddagen. Det var 

vanligt att förskola A hade andra aktiviteter för barnen på förmiddagen utöver att läsa. På 

förskola B var barnen mellan ett och två år gamla, vilket innebar att man inte så ofta hade 

läsaktiviteter för större barngrupper. Där tog barnen istället själv initiativ när de ville att en 

pedagog skulle läsa för dem. På båda förskolorna anordnades dessa läsaktiviteter för att vi som 

studenter skulle kunna utföra våra observationer. Situationerna kunde därmed ha känts konstiga 
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för barnen då de var vana att ha andra aktiviteter på förmiddagen och på så sätt blev det en 

ändring i deras dagsrutiner på förskolan. Dessutom var barnen på förskola B hungriga och 

trötta under denna tid på dagen, vilket gjorde att barnen blev okoncentrerade för att lyssna på 

sagan. På förskola A blev det istället ett avbrott i barnens aktiviteter och man fick en känsla av 

att barnen väntade in de tänkta aktiviteterna som skulle hända efter läsaktiviteten slutförts. 

 

Slutligen har vi reflekterat kring valet av böcker under läsaktiviteterna. Det var pedagogerna 

som valde böcker på de båda förskolorna, och i de båda grupperna var det barn som var 

okoncentrerade under våra respektive observationer. Intresset hos barnen kan ha blivit 

annorlunda om de själva fått välja vilka böcker som skulle läsas. 

 

4.6 Etiska aspekter 

I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådet (2002) och de fyra grundläggande 

individskyddskraven som bör följas vid forskning.  

 

Det första huvudkravet är informationskravet där information ges till uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift och villkor i undersökningen. I vårt fall fick 

personalen på förskolorna där observationerna gjordes information om studien och dess 

betydelse. Vidare informerades att det var frivilligt deltagande att medverka i observationerna 

samt deltagarnas möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan när de själva ville. Därefter 

beskrev vi för personalen hur vi skulle gå till väga vid observationerna.  

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet där samtycke från föräldrar/vårdnadshavare behövs 

om barnet är under 15 år. Innan observationerna gjordes skickade vi ut ett mail via förskolorna 

till barnens vårdnadshavare om syftet med vår studie samt godkännande att observera barnen.  

 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet där alla uppgifter som behandlar dessa 

observationer och personernas identiteter skall vara omöjliga för utomstående att kunna 

identifiera. Observationsanteckningarna kommer vara skyddade för att obehöriga personer inte 

skall kunna få tillgång till dessa forskningsmaterial och personernas identiteter. För att kunna 

skydda personernas identitet, användes endast fingerade namn i anteckningarna istället för 

barnens och personalens verkliga namn. (Dessutom kommer vi inte att beskriva vilket kön 

individerna har, på så sätt så ska det bli mer problematiskt att kunna identifiera dessa personers 

identitet).   

 

Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet som avgränsar det insamlade uppgifterna att 

användas till andra ändamål. Våra observationsanteckningar kommer endast att användas i detta 
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forskningssyfte samt att observationsmaterialet kommer raderas då detta material endast 

kommer användas för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 
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5. Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras kortfattat de observationer som gjorts. Genom analyser av 

textrörlighet undersöks sedan pedagoger och barns samtal om texternas innehåll 

(forskningsfråga 1 och 2). Forskningsfråga 3 analyseras sedan genom analyser utifrån hur 

barnen agerade och deltog under observationerna. Avsnittet är uppdelat mellan de två 

författarna. 

5.1 Analys av observationer författare A (Lisa Hedström) 

Tiden på dagen då observationerna genomfördes var mellan 9.40 till 10.00 vid första 

observationen respektive 9.20 till 9.35 vid det andra tillfället. Under båda observationerna deltog 

samma barngrupp, med undantag att ett barn var sjuk under andra observationen. En 

förskollärare läser boken Visst kan Lotta cykla av Astrid Lindgren för barnen. Det är samma bok 

som läses vid båda observationerna. Barnen sitter på rad i soffan och läraren är placerad 

framför barnen vilket gör att alla barn kan se lärarens uttryck samt när bilderna visas. Det är sju 

barn som deltar i observationerna. Jag är fullständig observatör under dessa två observationer, 

vilket innebär att jag enbart observerar situationerna och inte deltar i aktiviteten. 

5.1.1 Textbaserad textrör l ighet   

Utifrån mina två observationer av lässtunder i förskolan var det den textbaserade rörligheten 

som var den vanligast förekommande. Den ytliga var den textrörlighet jag kunde finna flest 

gånger, till exempel att karaktärerna i boken kommenteras. Jag kunde observera den ytliga 

textrörligheten både från förskollärarens sida och även från barnens perspektiv. Jag har ett par 

exempel från mina observationer vilka jag har tolkat utifrån den ytliga textrörligheten. 

 

     Exempel 1(ytlig textbaserad rörlighet) 

     Läraren: ”Vi ska läsa Visst kan Lotta cykla. Här är Lotta och Jonas. De bor på 

Bråkmakargatan”. 

 

     Exempel 2 (ytlig textbaserad rörlighet) 

     Läraren: ”Vad heter flickan?” 

Barnen: ”Lotta.” 

Läraren: ”Vilka är på bilden?” 

Barnen: ”Lotta och Jonas.” 

Läraren: ”Här har vi Bråkmakargatan.” 

Simon: ”Ja!” 
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Läraren läser med inlevelse. 

 

I både exempel 1 och 2 tolkar jag yttrandena som exempel på ytlig textrörlighet. I första 

exemplet är det läraren som utgår från bilderna och benämner karaktärerna, precis som det 

beskrivs i boken. Hon går inte in djupare i karaktärerna utan nämner dem bara utifrån boken. I 

exempel 2 ställer läraren frågor till barnen utifrån den ytliga textrörligheten, det vill säga även 

här frågas det om karaktärernas namn samt vilka karaktärer man kan se på bilden. Det ges inget 

tillfälle för barnen att gå in djupare i karaktärerna, se sammanhang i boken eller läsa mellan 

raderna. Hade detta varit så fallet skulle exemplet istället kunnat relateras till en djupgående 

textrörlighet. 

Ett ytterligare exempel på ytlig textrörlighet kan vi se i exempel 3, där det samtals om vad 

barnen ser på bilderna, både läraren och barnen rör sig på ytan i texten genom att de utgår från 

vad de ser på bilderna i boken. Utgångspunkten från bilderna och vad barnen ser är förstås en 

tolkningsfråga, då barn och pedagog tolkar bilderna utifrån sina perspektiv. Både barnen och 

läraren har olika uppfattningar om vad de kan se på bilderna.  

 

    Exempel 3 (ytlig textbaserad rörlighet) 

    Läraren: ”Vad äter de till kvällsmat?” 

    Maja: ”Köttbullar.” 

    Benny: ”Sallad och mackor.” 

    Lärare: ”Jag tycker det ser ut som falukorv.” (Läraren visar bilderna och fortsätter sedan läsa). 

 

I de båda genomförda observationerna går läraren in på ordförståelse och förklaringar av vad 

olika ord betyder i boken. Jag tolkar det som att hon gör detta för att barnen ska hänga med 

bättre i boken när de får förståelse för orden. En annan förklaring kan vara att få barnen 

uppmärksamma på boken när de börjar tappa koncentrationen. Barnen är snabba att svara på 

lärarens frågor när de kan. I första observationen är det samma flicka som svarar på samtliga 

frågor om hur hon uppfattar ordens betydelse. Jag uppfattar även dessa exempel som ytligt 

textbaserade eftersom läraren utgår från begrepp i boken och inte ställer ytterligare följdfrågor 

till barnen eller kommenterar när flickan svarar på lärarens frågor. Hon tar inte heller in barnens 

egna erfarenheter i dessa exempel utan fortsätter läsa efter barnen svarat. Detta vill jag 

förtydliga i exempel 4 till 9. 

 

     Exempel 4 (ytlig textbaserad rörlighet) 

Lärare: …”sparkar på cykeln”.  Sedan frågar läraren: ”Vad betyder knycka?”         

Maja: ”Att man tar saker.” 
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     Exempel 5 (ytlig textbaserad rörlighet) 

Lärare: ”Vad gör man när man susar?” 

Maja: ”Cyklar fort.” 

 

Läraren förklarar själv de orden som barnen inte kan. I exempel 6 och 7 rör hon sig även här på 

ytan i texten genom att hon endast förklarar orden och sedan läser vidare.   

      

     Exempel 6 (ytlig textbaserad rörlighet) 

Läraren: ”Vad är knepigt för något? ”Inget svar från barnen. ”Något som är lurigt kan man 

säga.” 

Exempel 7 (ytlig textbaserad rörlighet) 

     Läraren: ”Vet ni vad åbäkig betyder?” Det blir tyst. ”Det är något som är klumpigt och 

stort.” 

 

Vid den andra observationen är inte denna flicka med som var snabb på att svara i första 

observationen. Vid detta tillfälle är istället en pojke som är mest aktiv i läsandet och svarar på 

lärarens frågor. Han är dock mera avvaktande i sina svar och räcker i exempel 9 upp handen. 

Även exempel 8 och 9 visar på den ytliga textrörligheten då läraren utgår från ord i boken hon 

vill ha förklaringar på. Eftersom läraren använder ord refererade till boken rör hon sig på ytan i 

texten och frågar till exempel inte barnen om ytterligare sammanhang, därför har jag tolkat 

dessa exempel utifrån den ytliga textrörligheten. I exempel 8 är läraren även lite snabb med att 

visa bilderna för barnen vilket Benny kommenterar. Jag får en känsla av att läraren är lite 

stressad och snabbar på läsningen. Hade barnen fått titta längre på bilderna kunde det ha 

kommit upp fler tankar från barnens sida som skulle kunna lett till samtal dels mellan barnen 

och även mellan barnen och pedagogen. 

 

     Exempel 8 (ytlig textbaserad rörlighet) 

Läraren: ”Vet ni vad skräpbod är för något?” 

Tystnad. ”Det är ett hus där man kan slänga skräp och krukor och sånt.” 

Benny: ”Ja skräp, du visade inte bilden.” 

 

    Exempel 9 (ytlig textbaserad rörlighet) 

    Läraren höjer rösten: ”Nu var vi knepiga! Kommer ni ihåg vad knepiga betyder?” 

Benny och Simon räcker upp handen. 

Simon: ”mumlar.” 

Benny: ”Knepigt är att det är tokigt.” 

Läraren: ”Ja precis, att man är lurig och påhittig. Här har vi cykeln på bilden.” 
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I exempel 9 tar läraren upp ordet knepiga igen vilket hon också gjorde i första bokläsningen. 

Ordet är inte självklart för barnen och några pojkar kommer ihåg vad ordet betyder. I detta 

exempel kommenterar läraren också efter Benny har svarat vilket ger en bekräftelse till honom 

I en situation i boken ramlar Lotta av en cykel hon tagit från tant Berg. I båda observationerna 

blir barnen berörda över att Lotta blöder från benet. I den första observationen undrar läraren 

vad en bula är och barnen kopplar detta till blodet. Läraren vill veta var Lotta gör illa sig värst. I 

exempel 10 använder sig läraren sig åter av ordförståelse när hon frågar vad en bula är. Barnen 

går inte in mera på djupet och känner sig in i Lottas situation, när läraren frågar vad Lotta är 

mest ledsen för. Med detta menar jag att barnen inte kopplar ihop att Lotta har ramlat och det 

är därför hon är ledsen och får en bula som blöder, de rör sig på ytan i texten. Pedagogen går 

heller inte in på djupet i texten och ställer följdfrågor för att hjälpa barnen med en djupare 

förståelse. Jag har tolkat denna situation som en ytlig textrörlighet för att både pedagogen och 

barnen rör sig på ytan i texten. 

 

     Exempel 10 (ytlig textbaserad rörlighet) 

     Läraren: ”Lotta ramlar av cykeln, var gjorde hon illa sig värst?” 

Simon: ”Benen” 

Läraren: ”Hon får en bula. Vad betyder det?” 

Benny: ”Det kommer blod.” 

Marcus: ”Får jag se blodet”. 

Läraren: ”Vad är hon mest ledsen för”? 

Barnen tillsammans: ”Blodet.” 

 

Det som skiljer min första observation mest från den andra är att vid den andra observationen 

utmanar läraren och frågar vad som händer sen i boken.  

 

     Exempel 11 (textbaserad rörlighet, djup) 

Läraren tystnar och säger: ”Vad hände sen?” 

Benny: ”Hon ramlar av cykeln och rev sig på knät så det blöder. Hon gör illa sig på 

taggbuskarna.” 

Läraren: ”Hur känner sig Lotta nu? Är hon glad?” 

Barnen: ”Nej ledsen!” 

Läraren: ”Vad var hon mest ledsen för?” 

Marcus: ”Hon var mest ledsen för blodet.” 

Benny: ”Värst var att hon knyckt cykeln.” 

Läraren: ”Ja det var det som gjorde Lotta mest ledsen. Och hur ser tant Berg ut i ansiktet?” 

Benny och Marcus: ”Ledsen” 

Läraren: ”Ja ledsen och sträng.” 
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I exempel 11 är det återigen är det blodet som berör. Men Benny kommer fram till att Lotta är 

mest ledsen över att hon knyckt tant Bergs cykel. I den första observationen (se exempel 4) 

frågade läraren om vad ordet knyckt betyder och i den andra observationen använder sig Benny 

av begreppet. Detta kan tolkas som en tillfällighet att Benny använder ordet knyckt eller att han 

under denna observation hör läraren använda detta begrepp. Det kan även varit så att Benny 

lärt sig ordet knyckt i den första observationen och använder det av anledningen att han har en 

erfarenhet av ordet. Knyckt är ett ord som är ovanligt för en femåring att använda och kan 

kännas ålderdomligt, därför tyckte jag det var intressant att ta med detta exempel i min analys.   

I exempel 11 går läraren också mera in på den mer djupgående textrörligheten då läraren först 

undrar om Lotta är glad och sedan frågar vad hon är mest ledsen för. Anledningen till att jag 

tolkar detta som en djupare textrörlighet är att läraren frågar om Lottas känslor. Barnen får 

fundera själva vad de tror om känsloyttringarna i boken och är därför inget som går att utläsa 

direkt i texten. I exempel 12 till 14 rör sig lärare och barn också åt den mer djupa textrörligheten 

vilka handlar om Lottas känslor, då barnen får tolka texten utifrån hur de tror att Lotta känner.  

 

     Exempel 12 (djup textbaserad rörlighet) 

     Läraren: ”Lotta får ingen cykel. Tror ni hon blir glad eller ledsen?” 

Några barn svarar glad och några ledsen. 

 

     Exempel 13 (djup textbaserad rörlighet) 

     Läraren: ”Vad är hon mest ledsen för?” 

Barnen: ”Blodet.” 

 

Exempel 14 (djup textbaserad rörlighet) 

Läraren: ”Tant Berg hittade något?” 

Barnen: ”Armbandet.” 

Läraren: ”Tror ni Lotta var glad?” 

Barnen: ”JA.” 

 

5.1.2 Utåtr iktad textrör l ighet   

Med erfarenhet av tidigare lässtunder brukar det komma fram rätt mycket kommentarer från 

barnens egna erfarenheter som barnen vill delge. I dessa två observationer kunde jag däremot 

endast urskilja en situation vilken kan knytas till denna kategori. 

 

Exempel 15 (utåtriktad textrörlighet) 

     Läraren: ”Vi ska läsa Visst kan Lotta cykla. Här är Lotta och Jonas. De bor på 

Bråkmakargatan.” 
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Simon: ”Jag har varit där! ” 

Läraren: ”Nu läser vi boken.” 

 

Pojken vill tala om att han varit på Bråkmakargatan men får inget gehör från varken läraren eller 

barnen. Det är svårt att utifrån detta exempel veta vad pojken ville med sin kommentar. 

Om läraren uppmärksammat honom hade det varit lättare att tolka situationen. Inte heller de 

andra barnen i gruppen påpekade pojkens yttrande, vilket jag tyckte var lite märkligt. Denna 

situation inträffade precis i början av läsaktiviteten vilket jag tolkar som att läraren vill komma 

igång och läsa istället för att släppa in barnens erfarenheter. Jag tolkar ändå detta exempel som 

en utåtriktad textrörlighet då det är pojkens spontana reaktion som uttrycks och inget som är 

uttalat i boken. Han kan ha velat berätta något från sina egna erfarenheter men det är som sagt 

svårt att veta då det inte blir något samtal kring pojkens reaktion. 

5.1.3 Gråzonss i tuat ioner  

En situation som varit något mera svår att analysera där det blir en form av blandning mellan 

textbaserad och utåtriktad textrörlighet är följande citat: 

 

Exempel 16 (gråzonsituation) 

     Läraren: ”Tycker ni tant Berg ser gammal ut?” 

Benny: ”Hon har grått hår.” 

Läraren: ”Jag har också lite grått hår, tycker du jag också ser gammal ut?” (säger detta med 

glimten i ögat). 

Benny: ”Nej”(skrattar). 

 

Benny tycker tant Berg ser gammal ut i sitt gråa hår och han ser på bilderna att hon har grått 

hår. Däremot kan detta tolkas som att han har en förförståelse av att en äldre person har grått 

hår och kopplat detta till egna erfarenheter, vilket kan relateras till den utåtriktade 

textrörligheten. Pedagogen frågar om pojken tycker hon ser gammal ut och öppnar upp för ett 

samtal med pojken, kanske för att få en djupare förståelse av pojkens resonemang. Därför kan 

händelsen också tolkas som en mer djupgående textrörlighet då läraren tar upp något som inte 

står i boken. Jag har därför kallat denna händelse en gråzonssituation, eftersom exemplet ligger 

någonstans i gränslandet mellan den utåtriktade och djupa textrörligheten har detta gjort 

situationen något svårtolkad. 

5.1.4 Fokus på övr iga händelser  

I båda observationerna är det några barn som är mindre intresserade av läsningen och vill 

uttrycka sig genom att göra ljud eller har svårt att sitta stilla. Enligt Norlin (2013) är det tecken 
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på inlevelse hos barnen när de rör sig till en berättelse, vilket inte behöver betyda att barnen är 

mindre intresserade (Norlin, 2013, s. 109). Ett barn utmärker sig däremot i båda 

observationerna och får i den första observationen en tillsägelse om hon vill stanna eller gå ut ur 

rummet. I slutet av första observationen börjar hon knuffa på några barn samt i den senare 

observationen, som jag tolkar det, är mer en inlevelse då barnet viskar: ”Scotty, Scotty” och 

sätter sitt armband på foten. Detta är i en situation när barnen fått frågan vem Scotty är. Jag bör 

också nämna att flera barn hade svårigheter att sitta stilla under båda observationerna. Detta kan 

berott på att boken var ganska lång och med mycket text mellan bilderna, vilket kunde varit en 

orsak till att barnen tappade koncentrationen. I efterföljande samtal med läraren framkom att 

hon i första observationen förkortade sista sidan då hon upplevde barnens 

koncentrationssvårigheter. I den andra observationen låter hon barnen berätta utifrån bilderna 

sista sidorna istället för att läsa. 

Viktigt att pointera är också att observationerna ägde rum på förmiddagen när barnen i vanliga 

fall brukar göra något mera aktivt än att läsa. Detta i kombination med en något stressad lärare 

och en observatör kan ha bidragit till att flertalet av barnen var okoncentrerade någon gång 

under de båda observationerna.  

  

5.2 Diskussion författare A (Lisa Hedström) 

Kopplingen mellan text och bild gör att barnen får en bättre förståelse av boken. Boken som 

lästes under observationerna innehöll bilder som gjorde att barnen fick en koppling mellan 

texten och bilderna. I andra observationen fick barnen berätta vad som skulle hända i boken 

utifrån att se på bilderna (Norlin, 2013, s. 119). Barnen använde då bilderna som stöd för 

minnet. Läraren ställde också frågor till barnen. Dels utifrån vad som hände i texten, vilket kan 

liknas med den ytliga textrörligheten, och dels hur barnen trodde att Lotta kände sig i olika 

händelser i boken, som därmed kopplas till den djupare textrörligheten. Att först läsa en bok på 

ytan är något Norlin (2013) pointerar i sin uppsats, är en förutsättning för att barnen sedan ska 

kunna gå in på djupet och kunna se sammanhang (Ibid, 2013, s. 108). Barnen hade läst boken 

tidigare och det märktes att de var bekanta med innehållet. Det som förvånade mig var att 

barnen inte kom med fler spontana tankar samt egna erfarenheter under de två observationerna, 

vilket inte gav så stor empiri från kategorin utåtriktad textrörlighet. Den enda händelsen som jag 

tolkade som exempel på den utåtriktade textrörligheten var pojkens uttalande om att han varit 

på Bråkmakargatan. Det är däremot svårt att tolka detta uttalande då läraren inte 

uppmärksammade pojken utan började läsa boken istället. Det kan ha varit en erfarenhet pojken 

ville berätta, kanske hade han varit på någon resa med anknytning till Astrid Lindgrens värld. 

Det kan också varit så att pojken ville ha lärarens uppmärksamhet i denna situation.  
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Björklund (2008) beskriver att språket berikas av bokläsning (Björklund, 2008, s. 61), vilket i 

mina observationer kan kopplas till lärarens frågor kring ordförståelse. Vid andra observationen 

frågade hon om barnen kom ihåg vissa ord från första observationen. En pojke använde till 

exempel ordet knyckt i den andra observationen. Ordet är inget vanligt ord hos en femårig 

pojke utan kan ses som exempel på att han berikat sitt språk genom att lyssnat på boken flera 

gånger. 

 

Björklund (2008) poängterar att barnens intresse för boken också styr koncentrationsförmåga 

vid bokläsningen (Ibid, s. 61). Anledningen till att barnen under mina observationer tappar 

koncentrationen, och att detta är mera påtagligt hos några barn, kan ha varit intresse för just 

boken Visst kan Lotta cykla. Vid mina observationer valde läraren en bok hon kände sig bekväm 

med vilket kan varit en orsak till att koncentrationen pendlade hos barnen. Det kan ha blivit ett 

annat intresse hos barnen om de fått vara delaktiga i valet av bok. Detta kan relateras till det 

Damber m.fl. (2013) menar vilket innebär att det är vanligt att barnen får välja böcker vid en 

lässituation medan det är pedagogerna tar initiativ till lässtunderna (Damber Nilsson & Ohlsson, 

2013, s. 44).  

 

En annan reflektion jag gjort kring barnens intresse för boken är hur läraren placerade boken 

när hon läste. När läraren läste satt hon vänd med boken mot sig själv, vilket gjorde att barnen 

endast såg bilderna de stunder när läraren visade bilderna för barnen. Ett annat sätt att göra 

detta på för att öka intresset hos barnen kunde varit att läraren istället satt med boken vänd mot 

barnen. Då hade barnen kunnat koppla ihop texten med bilderna på ett annat sätt och kanske 

fått en större förståelse för bokens djupare innebörd. Detta vill jag kommentera med hjälp av 

Nikolajeva (2000) som menar att bilderna och texterna kompletterar varandra i boken 

Nikolajeva, 2009, s. 13). 

 

Den utåtriktade textrörligheten kunde ha förekommit oftare om barnen fått se bilderna och 

kunnat relatera till egna erfarenheter samt kunna gett upphov till spontana reaktioner hos 

barnen. Både barn och lärare kan ha knutit an till den djupgående textrörligheten i större 

utsträckning, genom att barnen fått fundera kring sådant som står mellan raderna i boken.  Om 

barnen och läraren sett bilderna samtidigt skulle läraren också kunnat hålla koll på barnens 

reaktioner. Utifrån mitt perspektiv som observatör såg jag till exempel att några barn ibland 

sneglade över bokens kant för att kunna se bilderna. En tanke med lärarens sätt att läsa kan ha 

varit en ovana med lässituationer. Enligt Pramling m.fl. (1993) finns ofta medvetenheten hos 

pedagogerna kring val av litteratur samt hur arbetet kan läggas upp för att barnens språkliga 

utveckling. Att sedan överföra medvetenheten i praktiken kan vara svårare (Pramling, Asplund 

Carlsson & Klerfelt, 1993, s. 32).  

 



 

 33 

Norlins (2013) studie påvisar vanligheten att pedagoger i förskolan håller uppe ett samtal med 

barnen under tiden boken läses medan samtalen ofta stannar av efter boken är färdigläst, just 

eftersom barnens koncentration brukar dala (Norlin, 2013, s. 128). Mina observationer visar 

lärarens och barnens engagemang under tiden boken läses medan samtalet som skulle kunna 

fortsatt efteråt försvinner i verksamhetens övriga rutiner. En annan förklaring skulle kunna var 

en ovana hos både lärare och barn att samtala när boken är slut. Då förskolor ofta har brist på 

tid och är knutna till vissa rutiner glöms det efterföljande boksamtalen lätt bort.  

 

5.3 Analys av observationer författare B (Disa Söderström) 

Jag har analyserat fem stycken observationer och dessa observationer är relativt lika varandra. I 

uppsatsen detaljredovisas därför analysen av två av dessa observationer vilka står som 

representanter för hela materialet. 

 

Den barnlitteratur som har används under mina observationer är: 

 

Boel får en boll av Helena Davidsson – Neppelberg. 

Pino och katten av Eva Pils och Agneta Norelid. 

Max nalle av Barbro Lindgren. 

Max bil av Barbro Lindgren. 

Ellens boll av Catarina Kruusval. 

 

5.3.1 Observat ion e t t  -  analys  

Tidpunkten är före lunchen mellan klockan 10.30 till 10.34. Barnskötaren sitter på en mindre vit 

stol som är placerad nära långsidan av väggen, hon läser Boel får en boll vilket är en flanosaga som 

har stora bilder som illustrerar sagans händelser. En flanosaga berättas med hjälp av en tavla 

och lösa bilder som sätts upp på tavlan, där bilderna följer berättelsen i kronologisk ordning. 

Det är sammanlagt åtta barn vid denna lässtund, där sex barn är intresserade av bokens innehåll 

och två barn är upptagna av andra aktiviteter. 

 

5.3.2 Textbaserad textrör l ighet   

 

Jag har analyserat den textbaserade rörligheten som kan vara antingen ytlig eller djup i relation 

till böckernas innehåll  
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Utifrån denna observation har jag varit en fullständig observatör och var därmed inte aktivt 

medverkande på samlingens aktiviteter. Genom att vara en fullständig observatör så har jag 

endast varit fokuserad på att observera barnen och pedagogen under aktiviteten. I dessa 

observationer har jag fokuserat på barnens och pedagogernas samtal mellan varandra under 

lässtundsaktiviteterna. Dessutom har jag observerat hur stort intresse barnen visade under varje 

lässtunds tillfälle. Dessa observationer skrivs ner i ett observationsschema där jag antecknar ner 

viktiga händelser samt markerar vilken kategori av textrörlighet som passar i denna situation. 

 

I denna observation upplevde jag att barnskötaren var en god läsare med tydligt uttal av orden 

och beskrev händelserna från texten med en god inlevelseförmåga för barnen. Dessutom visade 

hon med handrörelser, när hon beskrev vissa händelseförlopp utifrån flanosagans text. 

Barnskötaren talade om boken både med en ytlig och med en djup textbaserad rörlighet. Detta 

vill jag förtydliga genom att visa med dessa två exempel från observationen.  

 

Utifrån den ytliga textbaserade rörligheten beskrev barnskötaren hur det lät när bollen studsar, 

hon uttryckte det med orden ”boink, boink” samt visade med ena handen i en vågrörelse hur 

bollen studsade och hamnade i tårtan.  

 

Utifrån den djupa textbaserade rörligheten beskrev barnskötaren hur känslan är att vara ledsen 

för barnen, detta visade hon genom att låtsas gråta och höll sina fingrar mot ögonen. Detta 

grundade sig i sagans händelse där flickan blir ledsen då en boll hamnar i en tårta.   

 

I denna observation visade barnen många prov på den ytliga textbaserade rörligheten, jag 

uppfattade att denna kategori var relativt vanlig hos barnen. Detta visar jag med två exempel 

från observationen. 

 

Exempel 17 (ytlig textbaserad rörlighet): 

Barnskötaren läser flanosagan och visar i denna situation en bild av en boll som har hamnat i en 

födelsedagstårta. Barnskötaren förklarar vad som händer på denna bild. 

 

Barnskötaren: ”Bollen är i tårtan”. 

Barn 1 (flicka, 1 år och 4 månader): ”Bollen”  

                              ”Bollen är i tårtan”. 

 

Jag tolkar denna situation som att detta barn uppvisar en ytlig textbaserad rörlighet då denna 

flicka benämner orden som finns med i textens innehåll, dessutom kan flickan även relatera till 

textens händelser. Dessutom har flickan en förståelse av textens händelser som barnskötaren 

läser från flanosagan, detta kan stödjas genom de ord som barnet säger som är relaterade till 
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sagans specifika händelser som finns med i texten. Flickan repeterar orden efter barnskötaren 

och i sista meningen så säger hon samma mening som barnskötaren sa från början i detta 

exempel. Genom dessa meningar kan barnet få en större förståelse av textens händelseförlopp, 

och kan på så sätt få en bättre bild av bokens berättelse i denna del av flanosagan. 

 

Exempel 18 (ytlig textbaserad rörlighet): 

Barnskötaren läser flanosagan ”Boel får en boll” och visar bilderna för barngruppen. Ett av 

barnen ser på en av bilderna från flanosagan, denna specifika bild visar en händelse där en hund 

slickar en flicka i ansiktet. Barnet tittar väldigt intressant på denna bild, därefter pekar detta barn 

mot bilden och skrattar glatt.  

Därefter säger barn 2 (flicka, 1 år och 3 månader): ”Slickar”. 

                                                     ”Hunden slickar”. 

 

Jag analyserar denna observation som en ytlig textbaserad rörlighet, då denna flicka uppfattar 

vad som händer på den specifika händelsen på bilden och vad barnskötaren läser från texten. I 

denna situation ser flickan vad som sker på bilden och dessutom reflekterar hon över 

händelsen, genom att uttrycka sig med några få ord om vad hon ser på bilden. Med de ord som 

flickan uttrycker utifrån bilden, så hänvisar detta till att hon har en förståelse av vad bilden vill 

förmedla. Vidare ser flickan att denna bild har en rolig händelse i sagans händelseförlopp, detta 

visar flickan genom att hon pekar och skrattar glatt åt bildens händelse. 

 

Utifrån denna observation så uppfattade jag att den djupa textbaserade rörligheten inte var 

vanlig hos dessa barn i denna lässituation.  

 

Dessa barn som går på denna avdelning är i åldrarna ett till två år gamla och deras språkliga 

utveckling är inte så avancerat i denna ålder. Jag reflekterade över att barnen inte reflekterade 

särskilt mycket utifrån bokens budskap eller karaktärernas känslor i boken. Detta kan bero på 

att barnens språkliga utveckling inte är så avancerad, för att barnen ska kunna förklara sin 

förståelse utifrån sagans budskap och karaktärernas känslor. Barnen kan ha en viss förståelse av 

sagans händelser och känslor hos karaktärerna, men eftersom barnen inte kan uttrycka sina 

tankar och känslor på ett verbalt sätt som jag kan referera till. Så kan jag inte redovisa deras 

uppfattning om sagans budskap och karaktärernas känslor i denna analys. 

 

5.3.3 Utåtr iktad textrör l ighet   

 

Under observationen uppvisade barnskötaren inte någon utåtriktad textrörlighet i relation till 

sagans händelser, så att barnen kunde få en djupare förståelse om sagans händelser och ett 

samband till deras egna erfarenheter. Detta kan bero på att barnskötaren inte ville att barnen 
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skulle tappa koncentrationen och fokus på sagans text och händelser, om hon började samtala 

om andra händelser som inte stod i bokens text.   

 

Även hos barnen så uppfattade jag att den utåtriktade textrörligheten inte förekom hos dessa 

barn i denna lässituation. Detta kan bero på att barnens språkliga utveckling inte var så 

avancerat, och på så sätt förhindrade deras verbala uttryck vad de egentligen tänkte och 

funderade över utifrån sagans händelser. Mina resultat av den utåtriktade textrörligheten liknar 

det som jag kom fram till i det resultatet från min förgående analys av den djupa textbaserade 

rörligheten. 

 

5.3.4 Gråzonss i tuat ioner  

 

Utifrån denna observation uppfattade jag en situation som mer svårtolkad att analysera vilket 

var en blandning av en djup textbaserad textrörlighet och en utåtriktad textrörlighet. I denna 

observation så antar jag att ett av barnen fick en känsla av saknad och lycka på en och samma 

gång av sin egen mamma. Detta hände när hon fick höra ordet mamma som lästes av 

barnskötaren ifrån texten samt se en bild av en mamma från sagans bild.  

 

Exempel 19 (gråzonssituation) 

Barnskötaren läser texten och pekar på bilden som hon håller framför sig för att alla barnen ska 

kunna se bilden ordentligt. 

 

Barn 1 (flicka, 1 år och 4 månader) håller i och kramar sin snuttefilt. Hon ser först lite sorgsen 

ut men efter några sekunder så ler hon och säger med en glad röst: ”Mamma”.  

 

I min observation av lässituationen så tolkade jag denna händelse som en gråzonssituation 

utifrån barnskötarens handlande. Däremot är gråzonssituationen en mer relevant situation för 

mig i min observation utifrån flickans tankar och känslor om sin mamma. I denna händelse kan 

det för det första relateras till den djupa textbaserade textrörligheten, där flickans känslor av 

saknad och glädje representerades utifrån hennes tankar om sin mamma. Jag antar här att 

flickan sammankopplar ordet mamma som barnskötaren läste från texten samt bilden på en 

mamma från flanosagan. På så sätt kunde flickans känslor komma fram utifrån hennes tankar 

och saknad om sin mamma.  För det andra kan man relatera till den utåtriktade textrörligheten i 

relation till hennes egen mamma, där denna händelse anknyter till hennes egna tankar om sin 

egen mamma och att hon associerar sin mamma till just denna stund.  
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5.3.5 Fokus på övr iga händelser   

 

I denna observation uppmärksammade jag några barn som visade ett stort intresse för sagans 

innehåll och lyssnade på berättelsen. Detta visade sig genom att dessa barn var helt 

koncentrerade och fokuserade på vad pedagogen berättade om sagans innehåll samt att de 

tittade på flanosagans bilder. Dessa barn var med i den grupperingen av de barn som samtalade 

med pedagogen, där de lyssnade intensivt och hängde med i sagans händelseförlopp. Men de 

samtalade inte med pedagogen om sagans innehåll. Därefter fokuserade jag på den grupp av 

barn som inte visade något intresse av sagans textinnehåll eller bilder. Dessa barn var mer 

intresserade av att gå omkring i rummet eller tittade på bilder som var placerade på väggen i 

rummet. I dessa situationer uppmärksammar barnskötaren detta och försöker väcka dessa barns 

uppmärksamhet och intresse för flanosagan. Detta gör hon genom att säga barnets namn och 

därefter fråga barnet om någon specifik händelse från flanosagan. Barnskötaren säger ”Var är 

bollen?” och samtidigt pekar hon på bollen som finns på bilden. Denna uppmärksamhet lyckas 

dock under ett kort ögonblick att få detta barn att intressera sig för sagans text och bild. Sedan 

fortsätter detta barn med att titta på bilderna igen. En viktig del att poängtera var att de äldre 

barnen var de som mest fokuserade på flanosagans innehåll. Ett annat skäl kan även ha varit att 

de barn som inte var intresserade av sagan, kan ha haft väldigt lite upplevelser av att vuxna läser 

sagor för dem. Dessutom upplevde jag att de yngre barnen var mest fokuserade på att upptäcka 

omgivningen av detta rum. De yngre barnen var dessutom nya på förskolan och var inte vana 

med dessa vardagsrutiner, detta kan då spela en stor roll till orsaken till att dessa barn inte visade 

något större intresse för flanosagan. Vidare kan de yngsta barnens trötthet och hunger spela en 

stor roll i detta sammanhang, då denna samlingsaktivitet var strax före lunch och sovvilan.  

5.3.6 Observat ion två -  analys 

Klockan är 10.43 och det är samling som hålls före lunchen, pedagogen börjar med att läsa 

flanosagan Pino och katten. Denna lässituation pågår i cirka fyra minuter. Barnskötaren sitter på 

en mindre vit stol och där nästan alla barnen sitter på golvet i en grupp framför henne. Det är 

sammanlagt nio barn vid denna lässtund, där sju utav barnen är intresserade av bokens innehåll 

och två barn som är upptagna av andra aktiviteter.  

 

5.3.7 Textbaserad textrör l ighet   

 

Under denna observation tar barnskötaren sin pedagogiska roll i sitt läsande för barnen och 

uppmärksammar barnens inlevelse och intryck av bokens händelser. Hon är en mycket duktig 

läsare och ger barnen mycket inlevelse utifrån sagans innehåll. Utifrån den ytliga textbaserade 

rörligheten visade barnskötaren hur en boll hamnade på karaktärens huvud. Hon poängterar det 

genom att säga ”Bollen hamnade på Pinos huvud”, därefter visar hon det genom att lägga sin 
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hand på sitt eget huvud. Ett utav barnen ser detta och lägger sin egen hand på sitt huvud, 

därefter skrattar hon åt denna händelse.  

 

Utifrån observationen uppfattade jag att den ytliga textbaserade rörligheten var relativt vanlig 

hos barnen. Detta visar jag med ett exempel från observationen. 

 

Exempel 20 (ytlig textbaserad rörlighet): 

Denna flanosaga har de läst vid ett annat tillfälle och barnen känner till den till viss del. 

Barnskötaren visar bilderna och berättar. Vid ett tillfälle vet ett utav barnen om vad som 

kommer att hända vid nästa bild. När barnskötaren frågar ”men var kan katten vara?” så vet 

detta barn det på en gång, hon visar det genom att peka på bilden och hon ler därefter. Barnet 

ser att katten sitter till viss del bakom blomkrukorna. Pedagogen uppmärksammar denna 

händelse. 

 

Barn1 (flicka, 1 år och 4 månader): ”Där”.  

Flickan pekar på bilden och säger. ”Blommor” 

Pedagogen: ”Är katten där?” 

              ”Ja, men titta där är ju katten ju”. 

Barn1 (flicka, 1 år och 4 månader): ”Katten” 

Pedagogen: ”Ja, (barnets namn) du såg att katten var bakom blommorna”. 

Flickan blir glad och ler. 

Denna del av observationen har en ytlig textbaserad rörlighet då denna flicka benämner orden 

”blommor” och ”katten”, dessa ord finns även med i sagans innehåll samt att de finns med på 

bilderna.  Detta kan visa på att flickan har en förståelse av textens händelser och bildernas 

betydelse, i och med detta kan flickan få en bättre förståelse och inlevelseförmåga av textens 

händelser då hon relaterar detta till sagans specifika händelser som finns med i texten.  

 

I denna observation har jag inte upplevt något exempel på den djupa textbaserade rörligheten 

hos pedagogen eller barnen. Detta visar sig utifrån att dessa personer inte har samtalat med 

varandra om exempelvis karaktärernas känslouttryck, eller någon annan händelse som kan 

relateras till textens innehåll. 

 

5.3.8 Utåtr iktad textrör l ighet   

 

Utifrån observationen uppfattade jag att den utåtriktade textrörligheten inte förekom hos 

pedagogen eller barnen i denna lässituation. Eftersom de inte samtalade om händelser som 

pedagogen och barnen har varit med om, så kan de på så sätt inte associera dessa sammanhang 

till sagans händelser. 
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5.3.9 Gråzonss i tuat ioner  

 

Vid denna situation av observationen där pedagogen berättar för barnen vad katten gör på 

bilden så säger barn 1 (flicka, 1 år och 4 månader): ”Mjau”. Därefter ler flickan och skrattar.  

 

Utifrån denna observation så uppfattade jag det som om denna flicka kan ha relaterat kattens 

läte till andra katter som hon kan ha träffat i sina vardagliga situationer. Denna situation var mer 

svårtolkad att analysera om begreppen djup textbaserad textrörlighet eller utåtriktad 

textrörlighet som passade in. I detta fall verkade det vara en blandning av både en djup 

textbaserad textrörlighet och en utåtriktad textrörlighet. Detta kan refereras till att det inte stod 

ordet mjau i texten, men att flickan ändå relaterade katten till ordet mjau. På så sätt kan det vara 

en tolkning till den djupa textbaserade textrörligheten. Dessutom kan man tolka denna händelse 

utifrån den utåtriktade textrörligheten, här kan man relatera till att flickan kan ha haft en eller 

flera egna erfarenheter av att ha mött katter som har jamat. På så sätt kan flickan ha relaterat 

hennes erfarenheter av katterna tillsammans med händelsen av katten i denna text. 

 

Denna situation var svårtolkad med avseende på textrörlighet. Detta visar sig då denna flicka 

inte kunde berätta eller förklara varför hon sa ordet ”mjau” när hon såg en bild av katten. 

Dessutom så frågade inte barnskötaren denna flicka varför hon sa ordet ”mjau” vid dessa 

tillfällen. Det kan ha att göra med att tiden inte räckte till att utveckla denna samtalssituation 

mellan pedagogen och barnet. Dessutom var det inte lång tid förrän lunchen skulle serveras 

samt att de minsta barnen började bli både hungriga och trötta. 

 

 

5.3.10 Fokus på övr iga händelser   

 

Även i denna observation upplevde jag motsvarande händelser utifrån vad pedagogen och 

barnen gjorde i denna lässituation lika som i det föregående observationsexemplet. Detta visar 

sig genom att det var samma barn som uppvisade ett stort intresse för sagans innehåll och förde 

ett samtal med pedagogen utifrån sagans händelser. Dessutom överensstämde detta med att den 

grupp med barn som visade ett intresse för sagan och dess bilder. Vidare i denna situation så 

förhöll sig barnen enbart till att lyssna på sagan samt ställde inga frågor eller svarade inte på 

pedagogens frågor om sagan och dess innehåll. Slutligen var det samma grupp av barn som inte 

visade något intresse alls för flanosagan, utan de föredrog att gå runt i rummet eller att titta på 

bilderna på väggen. I denna situation uppmärksammar pedagogen det och frågar ett utav dessa 

barn om den vet var katten är på bilden och samtidigt pekar hon på katten som finns på bilden.  

Troligtvis gör pedagogen ett försök att väcka detta barns uppmärksamhet och intresse för 
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flanosagan, istället för att gå omkring i rummet. Denna uppmärksamhet lyckas dock under ett 

kort ögonblick att få detta barn att intressera sig för sagans text och bild. Sedan fortsätter detta 

barn med att gå omkring igen i rummet. I denna observation upplevde jag att det var de äldre 

barnen som visade ett större intresse för sagans innehåll än de yngre barnen. Detta kan berott 

på att de äldre barnen i denna barngrupp i större utsträckning fått sagor upplästa för dem av 

pedagogerna på förskolan och av sina föräldrar i deras hemmiljö. På så sätt kan de äldre barnen 

haft en större vana av att kunna lyssna och samtala med andra personer utifrån en sagas 

innehåll. Några orsaker till att de yngsta barnen inte visade något större intresse för denna 

lässituation kan vara att de var nya på förskolan, och var på så sätt inte vana med förskolans 

vardagsrutiner med att ha lässtunder någon eller några stunder om dagen. Vidare kan tiden på 

dagen ha varit en orsak till att de yngre barnen inte visade något större intresse av att lyssna och 

samtala med pedagogen samt de andra barnen om sagans innehåll. Vid denna tidpunkt kan 

dessa barn ha varit både trötta och hungriga, på grund av detta kan de yngre barnen ha visat 

mindre intresse eller inget intresse alls av sagans innehåll. 

 

5.4 Diskussion författare B (Disa Söderström) 

Utifrån analysen av de observationer som jag har genomfört på en förskoleavdelning för barn i 

åldrarna ett till två år har jag kommit fram till följande resultat. 

 

5.4.1 Textbaserad rör l ighet  

Analyserna visar att den textbaserade rörligheten var vanligast förekommande i observationerna. 

Vidare kan man även se att den ytliga textbaserade rörligheten var mer vanlig än den djupa 

textbaserade rörligheten. 

 

Pedagogen har skapat en stor inlevelse av sagornas textinnehåll för barnen, på både den ytliga 

samt djupgående delen av den textbaserade rörligheten. Exempelvis har hon beskrivit olika 

händelser om vad karaktärerna gör och deras känslor som beskrivs i flanosagan eller i boken. 

Dessutom pekar hon och frågar barnen om dem vet var karaktärerna är eller vad de gör på 

bilderna. Vidare förklarar pedagogen med gester och ansiktsuttryck vad karaktärerna ifrån 

boken gör eller vilka känslouttryck de har. Jag anser att detta möjliggör en förutsättning för 

barnen att få en större inlevelseförmåga om sagans innehåll. Dessutom kan detta hjälpa barnen 

att vilja berätta för pedagogen om vad de tror eller anser händer i sagans innehåll. 

 

Pramling m.fl. (1993) menar att utifrån ett didaktiskt synsätt ligger vikten i att pedagogen bör ha 

kunskap om sagans innehåll samt att utgå utifrån sagans budskap, detta är en viktig del för att 
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pedagogen ska kunna veta vad sitt arbete ska syfta till. Dessutom bör pedagogen ha ett 

metodiskt kunnande för att barnen ska kunna tänka och reflektera över sagans innebörd. Vidare 

behöver pedagogen kunna skapa förutsättningar med hjälp av exempelvis bilder, för att barnen 

ska kunna lära av varandra utifrån sagan. En annan viktig uppgift för pedagogen är att kunna få 

barnen att på olika sätt uttrycka sina funderingar och tankar om sagan (Pramling, Asplund 

Carlsson & Klerfelt, 1993, s. 12-13).  

 

Enligt läroplan för förskolan Lpfö 98, (2011) poängteras att ”förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv” (Lpfö 98, 2011, s. 10). 

 

Utifrån barnens ytliga och djupgående textbaserade rörlighet så framkom att den ytliga 

textbaserade rörligheten var vanligt förekommande hos barnen. Exempelvis berättar de barnen 

som är intresserade av sagan, om vad karaktärerna gör utifrån vad pedagogen läser om i texten 

och var karaktärerna är någonstans på bilderna. Däremot var den djupgående delen av den 

textbaserade rörligheten nästan obefintlig bland dessa barn. Denna händelse inträffar endast vid 

något tillfälle när pedagogen läser i en bok där ordet mamma finns med, samt en bild med 

karaktärens mamma. Vid denna situation visar ett av barnen en känsla utav saknad av sin egen 

mamma och en kort stund därefter känner barnet stor glädje då hon sannolikt tänkte på sin 

mamma igen. Enligt Pramling m.fl. (1993) kan förståelsen av sagan vara mycket krävande för 

dess åhörare. För att kunna förstå innebörden av en saga krävs att barnen kan relatera händelser 

till varandra. Dessutom är det en viktig del för barnen att utifrån det som sagts om sagan kunna 

gå utöver texten, samt att kunna dra slutsatser om berättelsen (Pramling, Asplund Carlsson & 

Klerfelt, 1993, s. 14). Fast (2001) menar att det är viktigt att en berättare kan visualisera en 

berättelse framför sig. Detta görs genom att kunna se karaktärerna och dess miljö från boken i 

sitt eget inre, och på så sätt kunna beskriva bokens karaktärer samt miljöer på ett bättre sätt för 

sina lyssnare. Genom att berättaren ger lyssnarna en djupare syn från berättelsen, så får 

lyssnarna en större förståelse av bokens innehåll (Fast, 2001, s. 54). 

 

5.4.2 Utåtr iktad textrör l ighet  

Dessa analyser visade på att den utåtriktade textrörligheten inte förekom i samma utsträckning 

som den ytliga och djupa textbaserade textrörligheten. Enligt min mening kan en anledning vara 

att den språkliga utvecklingen inte var så avancerad hos dessa barn, på så sätt kan detta ha 

förhindrat till viss del att barnen kunde ställa frågor och svara på pedagogens frågor som 

ställdes utifrån sagans innehåll. Dessutom kan barnens fåordighet ha hindrat deras verbala 

uttryck utifrån vad de egentligen tänkte och funderade över från sagans händelser. Analyserna 

visade även på att pedagogen inte samtalade eller ställde några frågor till barnen som anknöt till 
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deras egna erfarenheter, och på så sätt kunnat utveckla en utåtriktad textrörlighet genom dessa 

sagor. Detta kan relateras till Chambers (1994) resonemang som handlar om att knyta text-till-

världen, vilket innebär att pedagogen kan jämföra texten med barnens egen erfarenhetsvärld 

(Chambers, 1994, s. 22). Eftersom barnen inte kunde uttrycka sina tankar verbalt ligger det 

större ansvaret hos läraren att hjälpa barnen att uttrycka orden. Damber m.fl. (2013) hävdar 

även i sin studie att det förekommer få samtal utifrån lässituationerna i förskolan. Författarna 

menar också att det framkom få situationer där läraren hämtar idéer från barnens erfarenheter i 

samtalen Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 33). 

5.4.3 Gråzonss i tuat ioner  

Genom dessa analyser så anser jag att gråzonssituationerna var svårtolkade situationer i dessa 

observationer. Utifrån analysen så framgick det att svårigheterna baserades på att veta exakt var 

observationernas händelser skulle placeras i för slags kategorier utifrån textrörligheterna. Detta 

kan jag referera till genom att barnets språkliga utveckling inte var så avancerat, så att detta barn 

kunde ha uttryckt sig mer fullständigt för pedagogen på ett tydligare sätt. Ett exempel är i 

händelsen där flickan ser en katt på bilden och säger ordet ”mjau”, Här kan flickan inte utrycka 

sig på ett mer avancerat sätt om det ord hon nämnde i detta tillfälle. Dessutom så ställde 

pedagogen inga direkta frågor till barnet, så att samtalet kunde ha utvecklats till en större 

förståelse om barnets tankar och kortare svar.  

5.4.4 Fokus på övr iga händelser   

Utifrån samtliga observationer framkom tre olika slags kategorier av hur intresserade barnen var 

av sagornas innehåll under lässtundsaktiviteter. Dessa tre kategorier var för det första de barn 

som visade ett stort intresse för sagans innehåll, lyssnade på berättelsen samt samtalade med 

pedagogen om sagans innehåll. Den andra kategorin var de barn som även de visade ett intresse 

för sagans innehåll, lyssnade på berättelsen, men de samtalade dock inte med pedagogen om 

sagans innehåll. Den tredje kategorin av denna barngrupp var de barn som inte visade något 

intresse alls för sagans innehåll, lyssnade inte på berättelsen samt samtalade inte med pedagogen 

om sagans innehåll. Dessa barn var mer intresserade av att gå omkring i rummet eller att titta på 

de bilder som var uppsatta på väggen. 

 

Genom denna analys så framkom det att den grupp med barn som var intresserade och 

lyssnade på sagan, även verkade ta till sig av sagans innehåll. Detta kan relateras till mina 

observationer av dessa barn, där jag upplevde att de var väldig koncentrerade av sagans 

berättelse och innehåll. Detta framgick av att barnen fokuserade sig på att både lyssna och titta 

på pedagogen som läste sagan. Dessutom verkade dessa barn inte lägga märke till vad som 

hände runt omkring dem i rummet, detta kan ge en indikation av att dessa barn har ett växande 
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intresse för att lyssna och ta intryck av sagor anser jag. Däremot så hade barnen inget att berätta 

för pedagogen eller för de andra barnen på samlingen, utifrån vad deras egna tankar var om vad 

de trodde eller ansåg hände med karaktärerna i sagans innehåll. Den återstående gruppen av 

barnen som var representerad i denna analys, var den mindre gruppen av barn som inte visade 

något intresse alls för dessa lässtunder. Dessa barn fokuserade mera på att gå omkring i rummet 

eller tittade på bilderna som fanns på väggen. En anledning till att den sistnämnda gruppen av 

barn inte var fokuserade på samma sätt som de övriga barnen, kan bero på att dessa barn var 

bland de yngsta barnen på avdelningen. Dessutom var de nya på avdelningen och hade ännu 

inte lärt sig förskolans dagsrutiner. Vidare var denna lässtund placerad innan lunchen och 

sovvilan. Detta kan då ha påverkat dessa barns ointresse för bokens innehåll, genom att barnen 

började bli både hungriga och trötta vid denna tidpunkt.  Pramling m.fl. (1993) förklarar att 

högläsning oftast är ett sätt att lugna eller samla barnen i samband till vilostunden eller måltiden. 

I dessa situationer väljer oftast pedagogen en bok som de vet att barnen klarar av att lyssna till, 

på så sätt kan barnens koncentration av sagans händelser hållas genom hela högläsningen. 

Vidare menar Pramling m.fl. (1993) att förskollärarna oftast är väl medvetna om betydelsen av 

valet utav böcker samt arbetet med detta har för barns utveckling. Däremot är denna 

medvetenhet inte tillräcklig för pedagogerna i praktiken (Pramling, Asplund Carlsson & Klerfelt 

1993, s. 32).  

 

Även Damber m.fl. (2013) menar att valet av tidpunkten för högläsningsstunden kan spela en 

stor roll för barnens intresse av lässtunden. Vidare menar Damber m.fl. (2013) att barns 

rastlöshet vid lässtunderna kan bero på pedagogens val av bokinnehåll, denna rastlöshet kan 

bero på att bokens innehåll inte ger barnen något som de kan relatera till eller bli engagerade av 

(Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 78). Fast (2001) anser att vid bokläsande för mindre barn 

kan material som fingerdockor, flanosagor eller en leksak hjälpa barnens koncentration på 

bokens innehåll. Däremot bör berättaren inte använda materialet för mycket vid lässtunderna så 

att detta avleder uppmärksamheten från bokens innehåll. Vidare förklarar Fast (2001) vikten av 

att pedagogen ställer frågor för att få med de barn som inte lyssnar på en saga. Berättaren kan 

försöka få med sig dessa barn in i berättelsen till exempel genom att ställa frågor om händelser i 

boken (Fast, 2001, s.60, 64).  

 

Damber m.fl. (2013) menar att det är viktigt att låta alla barn få ta del av att uttrycka sina åsikter 

vid boksamtalen. Det är därmed betydelsefullt att som pedagog även låta barn som är blyga eller 

inte lika verbala som de resterande barnen få möjligheter att få berätta. Vidare menar Damber 

m.fl. (2013) att en anledning till detta kan vara vid de tillfällen där barn kan känna att de inte får 

eller kan ta del av boksamtalen. Ett sätt att skapa gynnsammare förutsättningar för dessa barn är 

att pedagogen vid vissa tillfällen läser för mindre barngrupper där dessa barn är inkluderade. 

Dessutom kan pedagogen låta dessa barn få vara först med att få uttrycka sina tankar om 
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bokens innehåll, på så sätt kan dessa barn få känna att deras tolkningar av texten är 

betydelsefulla för de resterande barnen i gruppen (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 81).  

 

Enligt läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2011) är förskolans uppdrag att ”barnen ska få 

möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande 

social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala 

och kommunikativa kompetens” (Lpfö 98, 2011, s. 6). 

 

Utifrån samtal med några av pedagogerna på förskolan frågade jag vad de anser om deras 

arbetssätt och tankar om lässtundsaktiviteter. Det som framgick i dessa samtal med 

pedagogerna var att samtliga barn på avdelningen hade ett stort intresse för böcker, detta 

bokintresse fanns hos barnen oavsett hur långt de hunnit utveckla sitt talspråk. Pedagogerna 

menade att detta intresse för böckerna kunde visa sig genom att barnen kunde hämta en bok 

från hyllan, och sätta sig ner för att titta samt bläddra i boken. Ett annat exempel som 

pedagogerna poängterade var att barnen kunde gå omkring på avdelningen med en bok i sin 

hand, eller att barnen kunde sitta och läsa en bok för en docka. Pedagogerna påpekade att deras 

tankesätt med att placera böckerna i lådor och på hyllor i en barnvänlig nivå vid soffan kan ge 

barnen ett friare val av att upptäcka bokintresset, genom att välja en bok som de kunde få läst 

av en pedagog. Vidare berättade pedagogerna att de planerade lässtunderna oftast var placerade 

vid samlingen som de hade strax före lunchen. Det var även vanligt att barnen fick böcker lästa 

av pedagogerna efter sovvilan, detta skedde oftast efter barnens egna initiativ att själva välja en 

bok. Slutligen förklarade pedagogerna att genom deras arbetssätt att föra diskussioner med 

barnen utifrån texten, så kan detta ge barnen en större förståelse av bokens innehåll samt att 

utveckla barnens språkutveckling. 

 

5.5 Sammanfattning och jämförande diskussion  

I detta avsnitt sammanfattar vi våra resultat med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. Vi 

diskuterar även skillnader och likheter vi funnit mellan förskolorna under våra observationer. 

Barnen i författare A:s grupp var fyra till fem år medan barnen i författare B:s hade åldrar 

mellan ett till två år.  

 

5.5.1 Hur samtalar pedagogerna med barnen om texternas innehål l? 

 

Pedagogerna ställde frågor, visade och pekade på bilderna i böckerna, detta hände både i den 

yngre och äldre gruppen. Detta kan vara ett sätt som pedagogerna använde för att öppna upp 

en möjlighet till samtal mellan barnen och även mellan pedagog och barn. Detta relaterar vi till 

vad Säljö (2000) förklarar utifrån Vygotskijs begrepp indikativ funktion, då pekningarna och 
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språket gör att barnen kan få en större förståelse för textens och bildernas sammanhang (Säljö, 

2000, s. 83).  

 

Den textrörlighet som användes mest hos båda pedagogerna var den ytligt textbaserade. 

Pedagog A gick in på den djupare textrörligheten i större omfång än pedagog B till exempel när 

hon frågade hur barnen trodde att Lotta kände sig i några situationer. Pedagog B beskrev 

känslomässiga uttryck som exempelvis att vara ledsen med gester och ljud. Detta blir en dubbel 

bemärkelse för att barnen skulle förstå detta ord. Anledningen till att pedagog B använde mera 

gester och ljud kan vara att ge barnen en större förståelse för boken. Pedagog B förstärkte 

ordets mening med ord och ljud och på så sätt kunna ge barnen en större förståelse av textens 

sammanhang. Enligt Säljö (2000) är mediering ett hjälpmedel där språket inte enbart behövs 

utan man även kan använda sig av gester, mimik och bilder (Ibid, s. 87). Pedagogerna använde 

böckerna som ett verktyg för att mediera böckernas budskap till barnen. 

 

Den skillnad vi såg i observationerna var pedagogernas sätt att förklara bokens innehåll för 

barnen. Pedagog A läste en bok med få bilder och mera text vilket gjorde att hon utgick mera 

från bokens text. Hennes perspektiv utgick utifrån barnens ordförståelse genom att fråga 

barnen vad orden betydde. Damber m.fl. (2013) tar i sin undersökning också upp att utgå från 

ord i böckerna är vanligt förekommande i de vardagliga lässitationerna (Damber, Nilsson & 

Ohlsson, 2013, s. 34). 

 

Pedagog B utgick från böcker med mera bilder och kortare texter då bilderna hjälpte till att 

tolka texternas innebörd. Dessutom pekade hon, förklarade och frågade barnen i större 

utsträckning utifrån bilderna för att göra barnen inkluderade i bokens händelseförlopp. Detta 

kan relateras till Norlins (2013) avhandling där han observerade det vanligt förekommande att 

pedagogerna pekade på bokens bilder under bilderboksstunderna, vilket innebar att läraren 

förklarade bokens innehåll på ett förenklat sätt genom pekningar samt förstärkning med ord 

(Norlin, 2013 s. 119). 

 

 

5.5.2 Hur samtalar barnen med pedagogerna e l l er  varandra om texternas innehål l?  

 

Det existerade inga verbala interaktioner mellan barnen eftersom det inte blev några samtal eller 

reflektioner kring böckerna. En anledning till att det inte blev några längre samtal mellan barnen 

kan berott på att det var pedagogerna och inte barnen som valde böcker på de båda förskolorna 

när observationerna genomfördes. Enligt Björklund (2008) har barn olika intressen vilket är 

något pedagogerna bör tänka på vid lässituationer. Genom att välja en bok som utgår från flera 
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av barnens intressen och erfarenheter i gruppen kan det bli en annan förutsättning till samtal 

utifrån barnens tankar (Björklund, 2008, s. 60). 

 

När pedagogen läste och visade bilder från boken var barnen uppmärksamma, men däremot när 

något annat barn pratade om en händelse från bokens innehåll så fokuserade och reflekterade 

inte barnen kring det barnet sagt. Detta hände både bland de yngsta och de äldre barnen. Det 

förvånade oss att barnen i den äldre gruppen inte reflekterade och kommenterade när något 

barn sade något eller att de uppmärksammade den person som pratade i den specifika 

situationen. Eftersom barnen gått tillsammans på samma förskola några år borde barnen haft 

tryggheten och gemenskapen att vågat kommentera mera utifrån boken, till skillnad från de 

yngre barnen som var ganska nya på förskolan. Pedagogen som läste för de äldre barnen 

klargjorde inte att de skulle samtala om boken innan hon började läsa, vilket kan vara en del i att 

barnen inte var förberedda på att bokläsningen kunde vara en aktivitet. Det kan även varit en 

ovana hos pedagogen att läsa eller något hon inte tänkte på detta i just dessa tillfällen. 

 

Utifrån våra observationer så inträffade däremot inga samtalssituationer varken mellan pedagog 

och barn eller barnen sinsemellan i någon av grupperna. Pedagogerna ställer frågor och barnen 

svarar men det blir ingen längre konversation och därefter fortsätter pedagogen läsa. Pedagog A 

läste en längre berättelse och satt med boken vänd mot sig när hon läste. Chambers (1994) 

menar att det är fördel när pedagogen gör ett uppehåll efter varje avslutad etapp i en längre bok. 

Detta gör att barnen får möjlighet att vara delaktiga i boken och ger de chans att uttrycka sina 

uppfattningar. Dessutom kan det göra att barnens intresse för boken bevaras (Chambers, 1994, 

s. 97).  

 

En annan anledning till att spontana samtal inte förekom i våra observationer kan relateras till 

Dambers m.fl. (2013) undersökning, där det heller inte förekommer samtal i så stor 

utsträckning. Samtalen som förekommer i studien utgår sällan från barnens egen 

föreställningsvärld och erfarenheter (Damber, Nilsson & Ohlsson 2013, s. 33). En annan 

anledning till att våra observationer inte innehöll spontana samtal kan vara att pedagogerna inte 

bjöd in till dessa samtal med barnen.  Det kan också ha varit en ovana hos pedagogerna att 

använda sig av samtal i lässituationer.  

 

5.5.3 Förutom genom samtal  -  hur de l tar och agerar barnen i  läsaktiv i t e t erna?  

 

Med utgångspunkt i våra observationer kunde vi utifrån både den yngre och äldre gruppen se 

att det var samma barn som visade intresse vid samtliga observationer då det var dessa barn 

som pratade mest under observationerna. Det var också en grupp barn som visade intresse men 

som inte pratade och en sista grupp som inte var intresserade alls. Detta kan ha berott på dels 
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barnens intresse för just den upplästa boken. I den yngre barngruppen var det olika hur vana 

barnen var med bokläsning. Där spelade också ålder till viss del roll, då de äldsta barnen i 

gruppen visade störst intresse och hade större vana med bokläsning än de yngre. Barnen i 

tvåårsåldern hade också mest utvecklat språk vilket gjorde att de kunde framföra sina tankar på 

ett mer avancerat sätt än ettåringarna. I den äldre barngruppen var det en flicka i den första 

observationen som var mest intresserad och hängde med i pedagogens frågor. I den andra 

observationen var denna flicka sjuk och då var det en pojke som övertog lite av flickans intresse 

och var mest aktiv under lässtunden.  

 

Det är många olika slags rutiner som ska hinnas med i förskolans vardagliga verksamhet, därför 

är det av stor vikt att hålla läsaktiviteten vid rätt tid på dagen då barnen kan ta in nya intryck. Vi 

anser att detta är viktigt eftersom barnens koncentration påverkas beroende på om aktiviteterna 

genomförs på förmiddag eller eftermiddag.  

 

På förskolan där de äldre barnen går genomfördes observationerna på förmiddagen vid en 

sådan tid då barnen är vana vid att göra något mera aktivt och kreativt. Vid tillfällen när 

författare A skulle utföra sina observationer av lässtunderna var barnen upptagna med andra 

aktiviteter. Dessa stunder kan därför uppfattats som annorlunda för barnen. Pedagogerna kunde 

också haft en viss press att dagens rutiner inte skulle bli förskjutna, vilket i sin tur kunde gjort 

att pedagogen som läste kände en stress under observationerna. Anledningen till att pedagogen 

inte inspirerade barnen till samtal kan därför ha varit en kombination av stress hos pedagogerna 

och en ovana att samtala med barnen i lässituationer. Författare B genomförde sina 

observationer innan lunch vid den tid då barnen var trötta och hungriga. Även dessa 

observationer anordnades för att studenten skulle kunna genomföra sin studie. Författare B 

upplevde att det var skillnad mellan barnen hur vana de var vid bokläsning. Några barn hade 

gått en kortare tid på förskolan än andra och hade mindre vana i dessa situationer.  

 

Utifrån våra observationer ser vi potentialer till hur förskolornas verksamheter kan utvecklas 

genom olika lässtundssituationer. De båda pedagogerna genomförde sina läsaktiviteter på ett 

inlevelsefullt sätt, till exempel använde sig pedagogerna av att ändra sina röstlägen utifrån 

karaktärernas känslor. Dessutom använde pedagogerna sig av olika rörelser med sina armar för 

att kunna beskriva bokens olika händelser. Nikolajeva (2000) menar att bilderböcker är unika på 

det sättet att de kombinerar två olika sätt att kommunicera. Det visuella sättet uttrycker sig 

genom bilderna och det verbala finns i det talade språket. Vidare tar Nikolajeva (2000) upp 

läsaren som både en förmedlare av texten samt en så kallad medläsare (Nikojajeva, 2000, s. 11). 

Förmedlingen av texten pågår när läraren läser och barnen tar intryck av händelseförlopp i 

texten, medan medläsningen sker i samspelet mellan barnen och pedagogen samt barnen 

sinsemellan. 
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Vi har slutligen reflekterat över huruvida barnens ålder spelar roll för hur de kunde tillägna sig 

textrörlighet på den djupare nivån. De yngre barnen hade inte lika utvecklat språk som den 

äldre barngruppen.  Barnen i den yngre barngruppen kunde därmed inte uttrycka sig verbalt och 

gå in på den djupare textrörligheten på samma sätt som de äldre barnen. När det gällde att till 

exempel uppfatta karaktärernas känslor i boken vet vi inte riktigt hur de yngre barnen förstod 

detta utifrån böckerna, medan de äldre barnen svarade när läraren frågade barnen utifrån hur de 

tolkade karaktärernas känslor. Det har därför varit en svårighet i uppsatsen att jämföra barnen 

när de hade så pass spridda åldrar.  

5.6 Didaktiska implikationer 

Sammanfattningsvis vill vi avsluta med några didaktiska implikationer som framkommit utifrån 

resultaten från observationerna. Detta innefattar resonemang vi själva vill ta med oss i våra 

kommande yrkesliv som förskollärare.  

 

Vi har bland annat reflekterat över valet av tidpunkt för olika typer av läsaktiviteter, då vi 

upptäckte att barnen kan ha påverkats av tiden på dagen när vi genomförde observationerna. 

De mindre barnen var trötta och hungriga innan lunch, vilket inte gjorde denna typ av 

läsaktivitet optimal för de yngsta barnen. De äldre barnen var vana med antingen en fysisk eller 

kreativ aktivitet istället för läsning under förmiddagen. Det är också av vikt att barnen inte är 

inne i någon annan typ av aktivitet när en lässituation ska genomföras, då barnen när dessa 

aktiviteter äger rum behöver vara fokuserade på samtal både mellan varandra samt med 

pedagogen. Observationerna genomfördes just för denna studie och förskolorna anordnade 

dessa tillfällen när det passade deras verksamheter bäst. Vi har förståelse för att barnen på så vis 

kan ha uppfattat dessa tillfällen som onaturliga. 

 

Förskolans verksamhet är även beroende av sina rutiner under dagen och vi är medvetna om att 

pedagogerna har mycket att ta hänsyn till utifrån den dagliga verksamheten. En tanke är att 

läsaktiviteter i större utsträckning skulle kunna diskuteras i förskolans arbetslag, där erfarenheter 

kan delas mellan kollegorna kring hur olika läsaktiviteter kan läggas upp med utgångspunkt i 

boksamtalen. Diskussion inom arbetslaget är något förskolans läroplan framhäver som viktigt. 

”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden 

i begreppen kunskap och lärande” (Lpfö 98, 2011, s. 6). 

Libergs m.fl. (2010) modell vilken syftar till hur man kan lyckas med läsning, lägger 

tyngdpunkten på mötet mellan texten och läsaren. Den som läser och de som lyssnar på en bok 

sker i förskolans verksamhet ofta genom högläsning (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 

2010, s, 9). Denna modell kan vara en hjälp i förskolans verksamhet att utveckla arbetet kring 
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läsaktiviteterna. I modellen ingår pedagogernas medvetenhet om vikten att utgå från barnens 

erfarenheter och intressen, vilket kan göra det enklare för barnen att knyta an till texten. Barns 

erfarenhetsvärld är något läroplanen för förskolan också understryker, och är något som kan 

vara värdefullt i förskolans läsaktiviteter. ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom 

att iaktta, samtala och reflektera” (Lpfö 98, 2011, s. 6-7).  
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Bilagor 

Bilaga 1 – brev till föräldrar 

 

 

 

 

 

Hej!       

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen. Vi ska skriva en uppsats 

om barns språkutveckling under lässtunderna i förskolan. För att vi ska få ut bästa möjliga 

resultat av studien behöver vi göra observationer. Vi behöver er tillåtelse för att få genomföra 

undersökningen på ditt barns avdelning. Alla uppgifter som framkommer av observationerna 

kommer endast att användas i undersökningens syfte. Förskola/avdelning och barn blir 

anonyma.  

 

Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt. Då vi endast har en begränsad tid för denna 

uppsats vill vi få in ditt svar senast 29/11. Om du har frågor går det bra att kontakta 

xx.xx 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lisa Hedström 

 

 

 

 
�   Observation där mitt/vårt barn medverkar godkännes 

 
�   Observation där mitt/vårt barn medverkar godkännes ej 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – brev till föräldrar 

 

 

 

 

 

Hej!       

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen. Vi ska skriva en uppsats 

om barns språkutveckling under lässtunder i förskolan. För att vi ska få ut bästa möjliga resultat 

av studien behöver vi göra observationer. Vi behöver er tillåtelse för att få genomföra 

undersökningen på ditt barns avdelning. Alla uppgifter som framkommer av observationen 

kommer endast att användas i undersökningens syfte. Förskola/avdelning och barn blir 

anonyma.  

 

Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt. Då vi endast har en begränsad tid för denna 

uppsats är vi tacksamma för svar senast 29/11. Om du har frågor går det bra att kontakta 

xx.xx 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Disa Söderström 

 

 

 

 
�   Observation där mitt/vårt barn medverkar godkännes 

 
�   Observation där mitt/vårt barn medverkar godkännes ej 

 

Barnets namn:_______________________________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift:_________________________________________________________ 

  


