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Förord 

Vi vill tacka de fyra förskollärare som ställde upp på en varsin intervju angående läsning i 

förskolan. Vi vill också rikta ett stort tack till skolbibliotekssamordnaren Gunilla Hagman 

som gjorde det möjligt för oss att fördjupa oss i utvecklingsarbetet X5000-Läståget. Även ett 

stort tack till vår handledare Johan Liljestrand som har funnits tillgänglig för att besvara våra 

frågor när vi har stött på problem.  

 

Med vänliga hälsningar Alexandra Egerfält och Jessica Axner   

Hösten 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Sammanfattning 
 

 

Detta är ett examensarbete om utvecklingsarbetet X5000-Läståget och fyra förskollärares syn 

på bokläsning i förskolan. Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i arbetet 

med barns läsutveckling när det gäller en förskola där man arbetar med utvecklingsarbetet 

X5000-läståget och en förskola som inte arbetar på det sättet. Studien genomfördes i form av 

intervjuer.  

Enligt forskning som ingår i vår studie så menar man att barnet måste förstå sig på skrift, 

språk och hur världen fungerar för att göra det lättare att läsa. Enligt forskning är det viktigt 

att pedagogerna är medvetna om upplevelsen i böcker och att barn lär sig mycket om böcker 

och språket. Många barn lägger grunden för språket i bilderböcker och annan barnlitteratur. 

Förskolan har i uppdrag att utveckla intresse för bilder, texter samt olika medier som finns 

aktuellt att arbeta med och samtala om. Förskolan ska också utmana alla barns nyfikenhet och 

ha en inledande förståelse för språket och kommunikation. Detta står beskrivet i Lpfö 98.  

Resultatet av denna studie visar att det finns skillnader i förskolornas arbetssätt med 

bokläsning. Pedagogerna i förskolan som arbetar med utvecklingsarbetet X5000-Läståget ser 

mer medvetet på läsning och hur viktigt det är för barnens språkutveckling. Förskolan 

använder dessutom många delar ur läroplanen genom att bara utgå från en bok som de arbetar 

vidare med. En annan skillnad är att i förskolan där man arbetar med X5000-Läståget får stöd 

och inspiration av andra förskolor som också arbetar på det sättet. En likhet mellan 

förskolorna är att pedagogerna ser vikten av att läsa i förskolan och att det stimulerar barns 

språkutveckling.  

 

Nyckelord: Förskolan, X5000, Språkutveckling, bokläsning, högläsning   
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1.Inledning  

 
Med denna studie vill vi undersöka och fördjupa oss mer i utvecklingsarbetet X5000-Läståget 

som Gävle kommun startade upp under 2008/09. Vi vill också undersöka om det finns 

skillnader på en förskola där det arbetas med utvecklingsarbetet och en förskola där det inte 

arbetas på det sättet. Vad är skillnaden? Hur jobbar pedagogerna med bokläsning i förskolan?  

 

Det var under vår verksamhetsförlagda utbildning som vi kom i kontakt med 

utvecklingsarbetet X5000-Läståget för första gången. Vi båda fastnade ganska fort för det och 

började intressera oss mer för det arbetssättet. Att det är viktigt att läsa böcker för barn i 

förskolan förstår vi båda men vi förstår också att det finns stora möjligheter att arbeta med 

böcker på ett helt annat sätt i förskolan. Skolbibliotekssamordnaren Gunilla Hagman som vi 

har haft mycket kontakt med och som var med och startade upp hela utvecklingsarbetet från 

början menar att pedagogerna på förskolorna måste bli mer medveten om vikten av läsning 

för alla barn i förskolan. Att man gör läsningen till en mer medveten pedagogisk del av den 

dagliga verksamheten. Att läsa för barn redan i tidig ålder och att låta barnen själva läsa och 

studera böcker gör att det blir lättare att ”knäcka” läskoden och det blir roligare att läsa 

böcker. Utvecklingsarbetet X5000-Läståget innebär ett roligare sätt att arbeta med läsning och 

metoden ”Lärande i sagans värld” ger en utmaning till pedagogerna på förskolorna och att 

arbeta med böcker på ett annorlunda sätt.  

 

Det är inte bara Gävle kommun som arbetar utifrån ett långsiktigt arbete med läsning på 

förskolan, utan det finns förskolor runt om i landet som också arbetar på det sättet. Till 

exempel Svejserdalens förskola i Göteborg har arbetat cirka 20 år med ett långsiktigt 

utvecklingsarbete om läsning i förskolan. Det är därifrån Gävle kommun och pedagoger i 

Gävle har fått inspiration. Pedagoger från den förskolan i Göteborg har varit i just Gävle och 

föreläst för pedagoger för att väcka intresse för deras arbetssätt med bokläsning. I Göteborg 

arbetar man mer medvetet med bokläsning och man väljer en bilderbok för varje år som man 

jobbar vidare med. Man arbetar också med att göra egna handdockor som hänger med under 

årets gång som hör ihop med boken de har valt. Arbetssättet liknar X5000-Läståget väldigt 

mycket och förskolan i Göteborg som har arbetat med utvecklingsarbetet med läsning under 

20 år har en del erfarenheter att dela med sig av. Gävles förskolor och pedagoger fick upp 

intresset för ett mer medvetet sätt att arbeta med barnlitteratur med hjälp av förskolan i 

Göteborg. 
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1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka om det finns skillnader i arbetet, och i så fall vilka, med barns 

läsutveckling när det gäller en förskola där man arbetar med utvecklingsarbetet X5000-

läståget och en förskola som inte arbetar på det sättet. 

2. Bakgrund 

Bakgrundsdelen kommer att redovisa både forskningslitteratur och pedagogisk litteratur som 

handlar om barns språkutveckling och om läsning i förskolan. Men också vad förskolans 

läroplan säger om språkutvecklingen. Vi redovisar också en kort bakgrund om X5000-

Läståget, vad det är för något och vad det innebär i förskolan.  

 

2.1. Forskning om läsning i förskolan
1
 

 

I en studie om pedagogiska metoder i utvecklingen av barns intresse i läsning och matematik i 

förskolan. Lerkkanen et al.(2012) menar att genom att ge barnen större frihet att välja 

arbetsuppgifter och att få svara på dem utan att behöva känna att barnet måste få fram rätt 

svar. Då var effekten att barnet väljer mer utmanande uppgifter och att de känner större 

stolthet över sig själv av att ha klarat uppgiften. Man kan jämföra detta med bokläsning, att 

om barnet själv får välja bok och kanske titta i boken lite själv och analysera vad hon/han ser 

så känner barnet kanske lite större stolthet i sig själv än att en pedagog ska styra och ställa och 

läsa böcker hon/han tycker om. Eller att barnet får välja bok och att pedagogen läser just den 

boken barnet valde.   

 

I en annan studie visar man på effekterna med att läsa intensivt för förskolebarn som har ett 

sämre ordförråd. Pollard-Durodola et al.(2011) pekar på att om pedagogerna läser högt för 

barn och ställer frågor om bilderna eller andra saker i boken och gör återkopplingar med 

barnen så stimuleras språkutvecklingen. Har man dessutom ett sämre ordförråd så är det extra 

viktigt att prata och samtala om bilder och att göra återkopplingar. I en studie om en 

jämförelse mellan högläsning och samtal under läsning. Hammett Price et al.(2011) menar att 

det finns olika tekniker att läsa på. Slutsatsen blev att en stil inte nödvändigtvis är bättre än en 

annan, då alla barngrupper är olika och pedagogerna måste anpassa sig efter just sin 

barngrupp så att det blir bra. Då behöver pedagoger olika stilar som kan lyfta barnen i sin 

egen läsutveckling och att de får olika val av möjligheter att lära sig hur man läser. I en 

broschyr om X5000-Läståget som Gävle kommun har givit ut påvisar läsforskaren och 

professorn Ingvar Lundberg att det tar 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. I 

praktiken menar man då att 1 timmes läsning varje dag året runt i nästan 14 år. Det innebär att 

barnen behöver lästräning under hela sin uppväxt.   

 

                                                           
1 Litteratur genom databasen ERIC där sökorden Books in preschool, 

 Children's interest in reading och reading preschool har använts 
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Björklund (2008) visar på att under samlingar med barnen gäller det att pedagogerna 

dramatiserar och använder en entusiastisk röst för att göra samlingarna mer intressanta. Även 

att man använder sig av minspel som pedagog. Ofta kan samlingarna bli långa och barnen 

tappar koncentration. Man kan jämföra detta med en bokläsningsstund med barnen. För att 

göra högläsningen intressant gäller det att pedagogen som läser använder sig av inlevelse och 

dramatiserar bokläsningen, då blir det en trevlig stund tillsammans. Björklund pekar också på 

att berätta kända sagor för barn har pågått under en längre tid. Att berätta med föremål som 

kan sägas vara ”ledstången” i berättandet. Barnen kan då fylla i ord eller upprepa vad som har 

sagts eller bara vara tyst och följa med i handlingen. Denna forskning visar 

sammanfattningsvis att genom att pedagogerna visar engagemang och intresse inför barnen 

under bokläsningsstunder och andra samlingar så gör man det intressantare för barnen.  

2.2. Pedagogisk vägledning om högläsning i förskolan 

 

Fox (2010) pekar på att man måste förstå sig på skrift, språk och man måste förstå sig på hur 

världen fungerar. Det är när dessa tre begrepp kombineras som det gör det lättare att läsa. 

Självklart är det omöjligt att läsa om man inte förstår själva språket och för att förstå språket 

måste man också förstå sig på skriften. För att barn ska kunna lära sig språket så finns det fyra 

principer som gör det lättare att förstå språket. Thorsjö et al. (2004) menar att barn lär sig 

språk genom att samspela med andra barn där språk och handling tillsammans har en 

funktion, dessutom genom att själva få använda sig av språket så mycket som möjligt. En 

annan princip är att barnet självt får analysera språket genom egen upptäckt, det hjälper barnet 

otroligt mycket i språkutvecklingen. Till sist lär sig barnet också när saker och ting är 

konkreta, att det är begripliga situationer som barnet förstår, där orden får sin betydelse direkt 

ur sammanhanget. Genom att gå efter dessa fyra principer så ger man barnet möjlighet att lära 

sig språket.  

 

Widerberg (2008) lyfter fram att det är viktigt att läsaren själv tycker om boken, läsningen blir 

givetvis bäst då. Författaren tar även upp att det är viktigt att högläsningen blir på en plats där 

ingen blir störd. Att den som läser ändrar sin röst så det blir mer inlevelse i läsningen. Fox 

(2010) anser att om man läser med inlevelse kommer den som hört boken ihåg vad den 

handlar om. Barnen kommer att göra lika som pedagogen, att läsa med olika tonfall, därför är 

det viktigt att den vuxna anstränger sig så läsningen blir livfull och spännande. Högläsningen 

är också viktig när det gäller samspelet mellan pedagog och barn. I samma bok menar man att 

när en pedagog ska läsa högt för barnet så måste det hela vara ett samspel mellan bok, barn 

och pedagog. Detta med samspel är en viktig del för att få ut så mycket som möjligt av 

läsningen och att den ska bli så bra som möjligt för alla som deltar.  

 

Edwards (2008) menar att huvudsaken med litteratur i förskolan är själva upplevelsen. Av 

bara upplevelsen kan barn också lära sig otroligt mycket om böcker och språket. Därför är det 

också otroligt viktigt att använda sig av böcker i förskolan. Många lägger grunden för språket 

i just bilderböcker och annan barnlitteratur.   
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Svensson (1995) påvisar att böckerna är det bästa hjälpmedel vi har för att ge barnen ett rikt 

språk. I böckerna uttrycker sig författarna på olika sätt, det är nyttigt för barnen att komma i 

kontakt med så många uttryckssätt som möjligt, istället för att bara komma i kontakt med 

sådant som barnen är vana vid. De olika språkstilar barnen möter genom böckerna ger dem ett 

mer självständigt förhållande till språket.  

 

Svensson (1995) tar också upp varför högläsning är bra för språket. Här kommer några förslag 

på hur språkutvecklingen kan stimuleras.    

 

 Med läsning får barnen insikt hur språket fungerar. 

 Genom att läsa ökar intresset för böcker.  

 Genom att läsa ökar intresset för skriftspråket.  

 När barnen får höra pedagoger läsa böcker får det motivation till att själva lära sig 

läsa.  

 Barnen får genom läsning lära sig att skilja mellan fantasi och verklighet.  

 Att lyssna på en bok ger barnen nya kunskaper i sin utveckling.  

 

För att jämföra forskningslitteraturen med den pedagogiska litteraturen så ser vi både likheter 

och skillnader på läsningen i förskolan. En likhet är att det är viktigt att pedagogerna använder 

sig av inlevelse och dramatiserar sin bokläsning, för att göra den mer intressant under 

högläsningen tillsammans med barnen. Pollard-Durodola et al.(2011) pekar på i sin forskning 

att om pedagogerna ställer frågor om bilderna och gör återkopplingar tillsammans med barnen 

så stimuleras språkutvecklingen. Till skillnad från Thorsjö et al. (2004) som menar att barn lär 

sig språk genom att samtala med varandra. Men också viktigt att barnet får upptäcka och 

analysera språket för sig själv, för det hjälper barnet otroligt mycket i språkutvecklingen.  

 

2.3. Utvecklingsarbetet X5000-Läståget  

 

Gävle kommun har under läsåret 2008/09 påbörjat en stor satsning på läsning. 

Utvecklingsarbetet heter X5000-Läståget. Namnet associerar till länet Gävleborg, men också 

till en tågmodell (X2000) och Järnvägsmuseet. X5000-Läståget riktar sig till barn och 

ungdomar från 0-20 år. Huvudaktörerna i arbetet är förskolan och grundskolan i samarbete 

med folkbiblioteket. En viktig del i utvecklingsarbetet på förskolan är att få bort begreppet 

”läsvila” och ersätta det med ett mer medvetet och pedagogiskt förhållningssätt hos 

pedagogen för att väcka och utveckla alla 1-5 åringars intresse för böcker och läsning. 

Högläsning är en viktig del i den vardagliga verksamheten som en metod för att väcka lusten 

till böcker och läsande hos alla barn, men det innebär inte att bara läsa boken, utan som 

pedagog kunna samtala och reflektera över innehållet tillsammans med barnen. Då blir 

arbetssättet en aktiv del av barns språkutveckling. 
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Utvecklingsarbetet X5000-Läståget innebär att varje område i Gävle kommun, som till 

exempel Norra området väljer en bok och Sätra väljer en annan bok att arbeta med under ett 

läsår. Sedan sammanställer man arbetet tillsammans med andra pedagoger i sitt område. Man 

visar upp hur förskolan har arbetat och ger varandra inspiration till nästkommande bok och 

arbete. 

 

Vid ett samtal med skolbibliotekssamordnaren Gunilla Hagman (intervju, 8 augusti 2013) 

som har vart med och startat upp utvecklingsarbetet X5000-Läståget menar att grunden för 

utvecklingsarbetet är att läsa på ett mer medvetet sätt i förskolan och att man ökar samarbetet 

med biblioteket. Viktigt att även skapa mysiga läshörnor så att barnen blir stimulerade på ett 

bra sätt. Gunilla har varit i kontakt med pedagoger ute på förskolorna där utvecklingsarbetet 

X5000-Läståget arbetas med och det har visat sig att pedagogerna blir gladare och gör arbetet 

i förskolan roligare. Pedagogerna får utmana sig själva och sin egen fantasi och kreativitet. 

Att varje nytt läsår tillsammans med barnen börja arbeta med en ny bok, som en ”röd tråd” i 

det tematiska läroplansarbetet, gör det inspirerande att arbeta i förskolan menar Gunilla.  

 

2.4. Läsning i förskolans läroplan (Lpfö98) 

 

Skolverket (1998) menar att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Då 

förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som är i verksamheten. Förskolan ska 

stimulera alla barns utveckling och deras lärande samt att miljön ska vara trygg som de 

befinner sig i. Det står också att inom förskoleverksamheten har pedagogerna ett stort uppdrag 

att inom förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som lockar till lek samt andra aktiviteter. 

Barnen ska möta pedagoger som ser alla individers möjligheter till samspel så som enskilda 

individer och inom hela barngruppen.  

Då det kommer till barnens språk och identitetsutveckling har förskolan till uppdrag att 

stimulera varje barns språkutveckling. Personalen ska uppmuntra och lyssna in vad barnens 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. För att skapa kommunikation finns det 

olika uttrycksformer så som bild, sång musik och rörelse. Att förskolan även tar hjälp med tal- 

och skriftspråket, utgör innehåll och metod för att verksamheten ska sträva efter att främja 

barns utveckling och lärande.  

Förskolans har mål gällande språkutvecklingen och som kan kopplas till läsning i olika 

former: 

 Förskolan ska utveckla intresse för skriftspråk och förståelse vad symbolerna har för 

kommunikativa funktioner.  

 Förskolan ska utveckla intresse för bilder, texter samt olika medier som finns aktuellt 

att arbeta med och samtala om.  

 Förskolan ska utmana alla barns nyfikenhet och inledande förståelse för språket och 

kommunikation. Samt även för matematik, naturvetenskap och teknik.  
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Vad kan man säga om läroplanen och högläsning? 

I ett av målen står det att förskolan ska utveckla intresse för bilder. Genom att använda sig av 

bilderböcker under bokläsningen så får barnet möjlighet att vara kreativ och diskutera 

tillsammans med pedagogen om vad de ser på bilderna i boken. I ett annat mål står det att 

förskolan ska utmana alla barns nyfikenhet. Genom att pedagogen läser med inlevelse och 

dramatiserar bokläsningen så ger det en nyfikenhet hos barnen som väcker lusten för att lära 

sig läsa.   

3. Metod 
I det här kapitlet redovisas val av metod, urval, genomförande samt etiska överväganden.  

 

3.1 Val av metod  

Lantz (1995) beskriver hur man utformar strukturerande intervjuer. Man utgår från att 

fenomenet är känt. Frågorna som ställs till intervjupersonen har utformats så att det ska fånga 

personens uppfattningar eller upplevelser av i förväg bestämda fenomen eller begrepp.  

I vår studie har vi använt oss av strukturerade intervjuer. Vi har utgått från ordet bokläsning i 

våra intervjufrågor, där frågorna har varit öppna och där personerna har kunnat fylla i med 

egna ord. De har själva fått svara med egna uppfattningar om bokläsning i förskolan. Vi valde 

den här metoden för att personerna skulle få ett bredare sätt att välja hur man vill framhäva 

sitt arbetssätt med bokläsning på förskolorna.  

 

3.2 Urval 

Vi tog kontakt med två förskolor inom Gävle kommun via mail och informerade två 

förskollärare på varje förskola om vad vi gör för slags studie och om de var intresserade av att 

ställa upp på en varsin intervju. Vi fick svar ganska omgående och förskollärarna var positiva 

till vår studie och vi bokade in intervjuerna på en gång. Det personliga urvalet gjordes av 

pedagogerna själva, vilka som var intresserade och hade möjlighet till att ställa upp på en 

intervju. Den enda vi hade som krav var att intervjuerna skulle vara med förskolärare då vår 

studie riktar sig på deras syn på bokläsning och utvecklingsarbetet X5000-Läståget.   
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3.3 Genomförande  
 

Vårt syfte med studien är att ta reda på om det skiljer sig att arbeta med utvecklingsarbetet 

X5000-Läståget och att inte arbeta på det sättet, samt vilka det eventuellt var. Vi vill ta reda 

på hur personalen i förskolorna ser på läsning och högläsning i förskolan. Därför valde vi att 

göra intervjuer med fyra förskollärare på två olika förskolor. Vi grundar oss i hur 

förskollärarna beskriver sitt arbetssätt och ser detta som uttryck för långsiktiga strategier i hur 

man vill arbeta. Trots att vi inte varit där själva och observerat visar deras beskrivningar både 

på avsikter, framåt, och erfarenheter, bakåt, som är viktiga för att fånga skillnaderna mellan 

förskolorna.   

 

Vi valde att skicka frågorna till förskollärarna via mail cirka en vecka innan för att göra dem 

förberedda på vad vi skulle ställa för frågor. Vi frågade även om det gick bra att vi spelade in 

intervjuerna med en diktafon för att underlätta för oss att komma ihåg samtalet, vilket gick bra 

men vi valde att spela in två av fyra intervjuer för att vi inte hann boka om diktafonen, utan 

under de andra intervjuerna så antecknade vi ner vad dem sa. Vi valde att göra fyra intervjuer 

med fyra förskollärare på två olika förskolor. 

Under intervjun med en av förskolärarna visade hon oss en powerpoint på hur deras tidigare 

arbete med X5000-Läståget har sett ut. Efter intervjun med den andra förskolläraren så visade 

hon oss runt i deras lokaler så vi fick en överblick hur deras verksamhet ser ut.    

3.4 Etiska överväganden  

 

De fyra förskollärarna vi intervjuade kommer att vara anonyma och även förskolornas namn 

är fingerade i denna studie. All data vi har tagit in med hjälp av en diktafon kommer att 

raderas i samband med att vi har fått studien godkänd. Ljudinspelningen blev alla 

förskollärarna informerade om och godkände då vi sa att ingen utomstående kommer få ta del 

av materialet. Då studien kommer att läsas av andra så förblir förskollärarna och förskolorna 

anonyma för att ingen ska kunna ta reda på vem som sagt vad och vart förskolorna är.  

4. Resultat och analys  

Vi har valt att lägga fokus på de likheter och skillnader som har framkommit i vår studie som 

vi sedan redovisar i en tabell. I slutet av resultatkapitlet redovisar vi pedagogernas syn på 

bokläsning i förskolan. Förskollärarnas namn och förskolor kommer att vara fingerade med 

tanke på etiska ställningstagande gällande studiens utförande och deras rätt till anonymitet. De 

två Förskolorna har vi valt att döpa till X5000 och förskolan Perrongen. Förskolan X5000 

arbetar med utvecklingsarbetet X5000-Läståget och förskolan Perrongen arbetar inte på det 

sättet. Frida och Sara arbetar på förskolan X5000 och Josefine och Pia arbetar på förskolan 

Perrongen.  

 

 

Frida och Sara arbetar på förskolan X5000 som är en mångkulturell förskola. 

Josefine och Pia arbetar på förskolan Perrongen som har profilen natur och teknik.  
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4.1 Likheter  

 

En gemensam likhet är att när förskolorna har spontan bokläsning när de sitter i till exempel 

en soffa med några barn så accepterar pedagogerna att något barn kan få gå ner och sätta sig 

på golvet nedanför soffa och köra en bil fram och tillbaka samtidigt som han/hon lyssnar på 

boken.  

 

Både Frida och Josefine berättade att de är noga med att reflektera med barnen efter 

bokläsningen för att se att barnen har förstått innehållet och att det väcker tankar hos barnen. 

På de båda förskolorna använder de sig av böcker utomhus under verksamheten, antingen på 

gården eller ute i skogen.     

 

4.2 Skillnader   
 

Förskolan Perrongen har arbetat med att göra egna böcker, då barnens föräldrar har fått lagt in 

bilder och text som sedan förvaras på förskolan, böckerna är också laminerade så att de ska 

hålla längre. Barnen har alltid tillgång till sina egna böcker på förskolan.  

 

Förskolan X5000 får stöd av andra förskolor som är med i utvecklingsarbetet X5000-Läståget, 

pedagogerna träffas varannan månad och ger varandra inspiration inför fortsatt arbete.   

 

Förskolan X5000 är mångkulturell och förskolan Perrongen har profilen natur och teknik.  

 

Föräldrarna på förskolan Perrongen kommer med tips och idéer gällande böcker till 

pedagogerna och är engagerade i förskolans arbetssätt gällande läsning. Föräldrarna på 

förskolan X5000 där många inte har svenska som modersmål har inte förstått vad bokläsning 

innebär och vilken vikt det har för barns språkutveckling. Men efter ett konkret föräldramöte 

fick de ändå en förstålse och förstod hur viktigt det är med läsning i förskolan. 

 

Förskolan Perrongen har planerad läsning efter lunch varje dag. Förskolan X5000 arbetar med 

bokläsning så att det kommer in mer automatiskt i vardagen.      

 
4.3 Tabell  
 

Tabellen visar likheter och skillnader på arbetssättet med bokläsning i förskolorna X5000 och 

Perrongen.  
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4.4 Arbetssätt med bokläsning  

 

X5000 

Frida på förskolan X5000 berättar om deras arbetssätt om läsning på förskolan. Hon berättar 

om arbetet hon och hennes kollegor gjorde med 3-åringarna förra året. För just nu har de inte 

hunnit starta upp något nytt. Men då utgick de från en speciell bild i boken Herr Pinnemans 

äventyr som både barn och pedagoger visade intresse för. Frida säger att det är otroligt viktigt 

att vara lyhörd som pedagog för att se vad barnen fastnar för i boken. I detta fall fastnade 

barnen mycket för änder. Under en dag gick man och besökte änderna vid vattnet och man 

besökte även ett bibliotek nära förskolan där barnen tillsammans med bibliotekarien och 

pedagogerna tittade i böcker om fåglar. Barnens intresse för änder växte och förskolan fick 

låna hem en bok med fågelläten. Den boken blev mycket intressant och ugglor och andra 

fåglar skapade ett intresse hos barnen, där de också fick lära sig att urskilja olika fåglars läten. 

Förskolan tog med sig fågelboken med ljud till skogen där barnen fick lyssna på fåglarna, 

både från boken och riktiga fåglar i naturen för att urskilja ljud. 

När det blev vinter uppmärksammade barnen att det blev spår i snön av änderna och började 

utforska sina egna fotspår och varandras. Barnen kunde då se likheter och olikheter i 

varandras fotspår. När de kom tillbaka till förskolan fortsatte man arbetet med att göra hand 

och fotavtryck på vita papper. Det hela slutade med att förskolan fick göra en liten utställning 

på biblioteket i närheten där de fick sätta upp bilder och lite text om sitt arbetssätt och att 

andra människor fick se vad förskolan hade arbetat med under året.  

Sara på samma förskola berättar att de under året som de arbetar med boken så delas barnen in 

i mindre grupper för att få en chans att se och höra alla barn. När de är i sin grupp så arbetar 

de först en stund med boken som de har valt men de arbetar också med andra saker.  

 

Perrongen 

Josefine på förskolan Perrongen berättar att de inte arbetar utifrån något speciellt arbetssätt. 

Hon berättar att de har bokläsning för barnen efter lunch, då sitter de i cirka 15-20 minuter då 

alla är samlade på ett och samma ställe. Men hon berättar också att på morgonen kan de sitta i 

hallen en stund och läsa för att ha koll på när föräldrar lämnar sina barn. De minsta barnen 

som sover efter lunch blir lästa för en stund på förmiddagen, men då bara en kort stund. 

Josefine berättar även att hon brukar ta fram flanellografsagor ibland och berätta för barnen. 

Då kan de sitta en hel eftermiddag beroende på barnens intresse. På förskolan Perrongen har 

barnen även sina egna böcker där föräldrarna har lagt in bilder och lite text, böckerna finns 

tillgängliga för barnen på förskolan hela tiden. Förskolan försöker också ge möjlighet till 

bokläsning utomhus. Josefine menar att all material som används inomhus ska man också 

kunna använda sig av utomhus.   

 

Pia på förskolan Perrongen berättar att läsning är grunden för barns språkutveckling och att 

det är viktigt att barn lär sig kommunicera genom bokläsning. Dessutom att man lär sig av 

varandra och låter kompisen berätta och att det andra barnet lär sig lyssna. Sen att man pratar 

om vad man har hört, då blir det en tvåvägskommunikation. Pia nämner att det blir allt 

vanligare att barn sitter vid datorn, Tv:n och surfplattan och det leder då till en 

envägskommunikation, vilket inte är bra för barns språkutveckling.   
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4.5 Vilket material används? 

 

X5000 

Frida och Sara på förskolan X5000 berättar att de har haft växlande material under 

utvecklingsarbetet. De utgick från boken Herr Pinnemans äventyr som de sedan valde en bild 

att fördjupa sig i. Barnen kunde då diskutera vad de såg på bilden. Barnen konstaterade att de 

såg barn, fåglar, djur, skog och en bro. Förskolan använde också biblioteket som ett material i 

verksamheten. När barnen kom till biblioteket sa personalen att de hade fått besök av en and.  

Det visade sig att det var en uppstoppad and som kommit för att hälsa på.  Barnen fick då höra 

böcker om fåglar. Efter besöket fick anden följa med till förskolan för att fortsätta arbetet med 

fåglarna. 

Förskolan använde sig av en kamera för att fotografera och dokumentera vad barnen gjorde 

under arbetet med fåglarna. Det är bara barnens fantasi som kan sätta gränser. Det är då 

viktigt att pedagogerna är lyhörda och lyssna på vad barnen säger och tycker är intressant. 

Som ett extramaterial lånade förskolan med sig en bok som hade fågelläten som barnen kunde 

lyssna på.  

Sara berättar också att de tar hjälp av internet för att söka fakta om till exempel dinosaurier 

eller andra saker som barnen blir intresserade av.    

Perrongen 

Josefine och Pia på förskolan Perrongen berättade att de använder sig av lite olika material. 

Första materialet är boken som har blivit vald att läsas. Men för att göra det mera intressant 

har dem använt sig av klossar i berättelser, istället för att använda sig av bestämda figurer. På 

förskolan använder de sig också av flanellografsagor och magnettavlor. Först har Josefine och 

Pia berättat och sedan har barnen fått varit med och påverkat hur berättelsen ska avslutats.  

4.6 Engagemang hos föräldrarna 

 

X5000 

Frida och Sara på förskolan X5000 som är en mångkulturell förskola och det är många barn 

som har svenska som andra språk. Detta gör att många av föräldrarna inte har svenska som 

modersmål och föräldrarna har då inte valt att lägga intresse på hur förskolan jobbar med 

böcker. Men efter ett konkret föräldramöte som pedagogerna bjudit in till blev föräldrarna 

mer insatta. På föräldramötet var även tolkar med som kunde förklara så att alla förstod vad 

utvecklingsarbetet gick ut på. Efter det konkreta och fysiska mötet fick föräldrarna ett positivt 

bemötande till böcker.  
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Perrongen 

Josefine och Pia på förskolan Perrongen jobbar på en förskola där profilen är natur och teknik. 

Föräldrarna har engagemang för bokläsning på förskolan, de kommer med boktips och tips på 

appar gällande surfplattan. Föräldrarna har även möjlighet att komma med åsikter och 

synpunkter om förskolans arbetssätt med läsning.  

 

5. Diskussion   
 

Enligt det resultat som framkommit under intervjuerna så kan man se skillnader i förskolornas 

arbetssätt med bokläsning. Att förskolan som arbetar med utvecklingsarbetet X5000-Läståget 

ser mer medvetet på läsning och hur viktigt det är för barnens språkutveckling. Förskolan 

använder dessutom många delar ur läroplanen genom att bara utgå från en bok som de arbetar 

vidare med. Samtidigt som det är glädjande att se att även den andra förskolan som inte 

arbetar med X5000-Läståget också ger bokläsningen en stor betydelse i verksamheten. Vårt 

resultat har visat att de fyra förskollärarna som vi har intervjuat lägger stor vikt i bokläsningen 

på förskolorna, att det är en viktig del i verksamheten. Skolbibliotekssamordnaren Gunilla 

Hagman, som är initiativtagare till utvecklingsarbetet, menar att det är viktigt att läsa på ett 

mer medvetet sätt för alla barn i förskolan. Att man ökar samarbetet med bibliotek, skapar 

mysiga läshörnor och att man gör läsningen till en mer medveten pedagogisk del av den 

dagliga verksamheten, då det har mycket stor betydelse för barnens språkutveckling och ger 

en bra grund för deras fortsatta läslust, läsutveckling och lärande. 

Svensson (1995) hävdar att högläsning är viktigt för språket, och språkutvecklingen kan 

stimuleras på olika sätt. Till exempel genom att läsa ökar intresset för både böcker och 

skriftspråket. Barnet får genom läsning lära sig att skilja mellan fantasi och verklighet.  

 

5.1 Material i bokläsningen  

 

Josefine och Pia på förskolan Perrongen berättade att de använder sig av olika material. Först 

och främst använder de boken som pedagogen ska läsa för barnen men också att de ibland 

berättar utifrån flanellografsagor och magnettavlor och att pedagogen själv berättar utan något 

material så barnen får föreställa sig egna bilder i huvudet. Istället för figurer kan Josefine och 

Pia även använda vanliga klossar eller annat föremål, det behöver inte vara de exakt rätta 

figurerna till läsningen, utan det är bara fantasin som sätter stopp hos både pedagogen och 

barnen.  

Frida på förskolan X5000 berättar att de växlar sitt material, men oftast har det handlat om 

handdockor som de har med i utvecklingsarbetet och som följer med barnen till biblioteket 

och lite överallt. Det blir som en liten ”extra kompis” för barnen. På förskolan X5000 beror 

det på vilken bok förskolan arbetar med då de väljer material som passar till boken.  

 



16 
 

Svensson (1995) påvisar att böckerna är det bästa hjälpmedel vi har för att ge barnen ett rikt 

språk. I böckerna utrycker sig författarna på olika sätt, det är nyttigt för barnen att komma i 

kontakt med så många uttryckssätt som möjligt, istället för att bara komma i kontakt med 

sådant som barnen är vana vid. Björklund (2008) menar att berätta kända sagor för barn har 

pågått under en längre tid. Att berätta kända sagor utan bok och istället ersätta det med 

föremål som kan sägas vara ”ledstången” i berättandet. Barnen kan då fylla i ord eller upprepa 

vad som har sagts eller bara sitta tyst och följa med i handlingen.  

 

Det är viktigt att förskolorna har ett varierande material till bokläsningen och i verksamheten. 

Att man inte varje dag bara tar fram en bok och läser utan det är viktigt att barnen får ta del av 

andra material också som stimulerar språkutvecklingen. Att göra som Josefine och Pia på 

förskolan perrongen att använda sin egen fantasi och sedan låta barnen få föreställa sig saker 

och ting själv, barnen behöver inte alltid ha bilder att titta på, kan vara betydelsefullt att få 

föreställa sig egna bilder också. Björklund tar upp att det ibland kan gå lika bra att berätta 

kända sagor och berättelser då barnen hänger med på ett helt annat vis, de kan upprepa ord 

eller lägga till ord. Då får barnen vara med i språket om de vill. Det behöver absolut inte ha 

någon nackdel att berätta kända sagor för barnen, istället är det en möjlighet att stimulera 

barns språkutveckling. I förskolan X5000 får man in läsning på flera olika sätt med hjälp av 

utvecklingsarbetet X5000-Läståget. Det blir mer naturligt för dem att använda just läsning i 

verksamheten. Där skiljer sig förskolorna åt lite, att det kommer in mer naturligt på förskolan 

X5000 men att förskolan Perrongen får jobba lite mer medvetet med läsning.  

 

5.2 Engagemang hos föräldrarna  

 

Josefine och Pia på förskolan Perrongen berättade att föräldrarna är mycket engagerad i 

förskolans arbetssätt med läsning, de kommer med tips och idéer till pedagogerna på 

förskolan. De har också haft samarbete med föräldrarna då de har fått gjort böcker om sitt 

barn och tillsammans med barnet valt ut bilder och lite text som sedan har blivit en bok som 

förvaras på förskolan och som är tillgänglig för barnet hela tiden på förskolan. Frida på 

förskolan X5000 berättade att de inte har fått någon respons av föräldrarna om bokläsning. 

Förskolan är mångkulturell och många barn har föräldrar som inte har svenska som 

modersmål. Pedagogerna hade ett konkret föräldramöte med föräldrarna och efter mötet 

förstod de precis vad deras barn höll på med och de fick ett positivt bemötande till böcker. 

Skolverket (1998) skriver att det ska ske ett samarbete mellan förskolan och hemmet och att 

föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan. 

 

Som pedagog är det oerhört viktigt att vara lyhörd till barnen men lika viktigt är det att vara 

lyhörd till föräldrarna. De ska få komma med åsikter och idéer om verksamheten, i detta fall 

när förskolan är mångkulturell är det oerhört viktigt att pedagogerna berättar allt så konkret 

som möjligt för föräldrarna så det blir lättare för dem att förstå. Men resultatet visar att det 

finns en stor skillnad med samarbetet med föräldrarna då förskolan Perrongens föräldrar har 

kommit med tips och idéer och fått tagit del av bokläsningen då de har gjort böcker 

tillsammans med sitt barn, lagt in bilder och lite text som barnet förvarar på förskolan och är 
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tillgängligt när som helst. Varför det ser ut så kan bero på att förskolan X5000 har föräldrar 

som inte har svenska som modersmål och har därför svårt att förstå det svenska språket. 

Därför har man inte kommit med så många tips och idéer till förskolan om bokläsning.  

 

5.3 Bokläsning utomhus  

 

Josefine berättade att barnen ska kunna sitta på ett bestämt ställe och läsa. Det är viktigt att 

låta den spontana läsningen uppmärksammas i utomhusverksamheten. Josefine lägger fokus 

på att det är viktigt att förskolan ska kunna ha samma verksamhet inne som ute. Det är bra att 

kunna flytta ut material utan större problem, men det är då viktigt att alla pedagoger är 

medvetna om att material slits oavsett om man läser böckerna inne eller ute. Lite kantstötta 

kan böckerna bli men det gör inget så länge man kan läsa dem. Josefine berättade också att 

pedagogerna ska lyssna till barnens intresse och att intresset att läsa inte ska stoppas i 

planeringen när det är dags för utomhusaktivitet. Det är då viktigt att pedagogerna är lyhörda 

och ser till att de finns tid för bokläsning. Frida berättade att de försöker ändra sitt arbetssätt 

med böcker, då de vill att böcker ska kunna få en större plats i verksamheten. De vill ändra så 

att det inte är en bestämd bokstund, den spontana läsningen växer då man ser till att få in 

läsning efter barnens intresse. När det gäller förskolan X5000 så har ett längre intresse för 

fåglar funnits, förskolan såg till att låna en fågelbok som hade fågelläten i sig. Just denna bok 

har följt med i verksamheten även med utomhusaktiviteter som inneburit verksamhet utanför 

gården. Boken har de tagit med sig till skogen för att kunna höra på lätena från boken men 

även fågelljud som hörs i skogen. 

Widerberg (2008) pekar på att det är viktigt att kunna använda sig av böckerna utomhus. Hon 

skriver att vi har en föreställning om att böckerna inte passar att ha ute, då de lättare går 

sönder. Men Widerberg tycker att det hellre är lite kantstötta böcker, än att få mindre tid för 

läsning.   

Det är betydelsefullt att pedagogerna är medvetna om att läsning är viktigt oavsett plats. Även 

att pedagogerna inte ska vara rädda för att böckerna går sönder utomhus. Som pedagog är det 

viktigt att vara medveten om vikten av att läsa och även att låta barn och pedagoger läsa 

utomhus för att stimulera barns språkutveckling. Här kan man inte se stor likhet mellan 

förskolorna, då båda tar upp vikten av högläsning utomhus som inomhus. Båda förskolorna 

har också använt sig av böcker utomhus, både i naturen och på gården. Om inte annat så vill 

man förflytta bokläsningen utomhus, i alla fall när vädret tillåter.  
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5.4 Arbetssätt med bokläsning  

 

Josefine berättade att deras läsning sker ibland i hallen på morgonen om det är något barn som 

kommer tidigt och vill lyssna på en bok. Detta är för att kunna ha uppsikt på när andra barn 

blir lämnade. Men den planerade läsningen som förskolan har är efter lunchen. Barnen delas 

då in i grupper efter hur mycket de orkar lyssna på. Det finns en grupp med äldre och en för 

de mindre barnen. De sitter i en soffa och får höra på olika böcker. Josefine berättade också 

att hon brukar använda sig av flanellografsagor. Genom att läsa på det sättet kan även de barn 

som inte har intresse för böcker sitta mellan 20-40 minuter och höra på berättelserna. Med 

flanellografsagor ändrar pedagogen röstläge till de olika figurerna för att fånga intresset för 

berättelsen och handlingen. Frida berättade att deras arbete med utvecklingsarbetet X5000-

Läståget gör att böckerna kommer in mera i vardagen. Det bidrar till att läsningen sker mer 

spontant och inte alltid bestämt. Det är viktigt att pedagogerna är flexibla och lyhörda till vad 

barnen säger vad de vill göra. Frida berättade att de försöker läsa direkt efter maten vid 

borden. Genom att läsa efter maten blir många barn lästa för samtidigt. Förskolans mål är att 

alla ska blir lästa för, men de har ingen bestämd tid för hur länge bokläsningen ska vara utan 

de utgår från barnens tålamod och hur situationen är. Ibland kan läsningen bara bli på en sida i 

boken och istället leda till diskussion vad barnen tycker om bilderna. Att läsa från pärm till 

pärm berättar Frida på X5000 inte är lika viktigt varje gång boken läses. 

Björklund (2008) påpekar att under samlingar är det bra att pedagogerna använder sin av 

dramatisering och entusiastisk röst. Många gånger kan samlingar bli långa och barnen tappar 

koncentrationen för att lyssna.  

Förskolans bokläsning blir som en samling och det är viktigt att pedagogerna är fantasifulla. 

Genom att läsa en bok med inlevelse och dramatisering ökar intresset för böcker hos barnen. 

Det som är viktigt när pedagogen läser är att de visar barnen att hon/han tycker boken är bra. 

Visar pedagogen att boken är bra så tycker också barnen att den är bra. Man kan alltså se 

skillnad i förskolorna sätt att arbeta med bokläsning. I förskolan X5000 blir det mer ett 

naturligt sätt att ha bokläsning i vardagen samtidigt som på förskolan Perrongen väljer man att 

ha bokläsningsstunder både med böcker och alternativt med flanellografsagor.   

  

 

 

 
 
 
 



19 
 

6. Referenser  
 

Andersson, M (2011) Barns inflytande i förskolan – Är det någon skillnad mellan en Reggio 

Emilia inspirerad förskola och en icke profilerad förskola? En intervjustudie om fyra 

förskollärares synsätt på barns inflytande. Gävle: Högskolan i Gävle. Tillgänglig:  

 

Axelsson, M & Bergöö, K & Brink, L & Fast, C & Jönsson, K (red.) & Kåreland, L (2009) 

Bygga broar och öppna dörrar – Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola.  

Stockholm: Liber AB.  

 

Björklund, E (2008) Att erövra litteracitet – Små barns kommunikation möten med 

berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Göteborg: Göteborgs universitet 

 

Edwards, A (2008) Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur och kultur.  

 

Thorsjö, A (2004) Skriv-och läsglädje i förskolan – Om barns naturliga vilja att bli 

medlemmar i skriv- och läsklubben. Kristianstad: Boktryckeri AB. 

 

Eriksson, I & Hagman, G (2012) X5000-Läståget – Läsfrämjandeplan för Gävle kommun 

2012/13 Gävle kommun.  

 

Fox, M (2001) Läsa högt – en bok om högläsningens förtrollande verkan. Danmark: Kabusa 

Böcker. 

 

Hammett, L & Bradley, P & Smith, J (2011) A comparison of preschool teachers’ talk during 

storybook and information book read-alouds USA: Early Childhood Research Quarterly. Nr 

27. S.430  

 

Lantz, A (1995) Intervjumetodik, Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Lerkkanen, M & Kiuru, N & Pakarinen, E & Viljaranta, J & Poikkeus, A & Rasku-Puttonen, 

H & Siekkinen, M & Nurmi, J (2012) The role of teaching practices in the development of 

children’s interest in reading and mathematics in kindergarten Finland: Contemporary 

Educational Psychology nr 37. S.276  

 

Skolverket. (1998) Läroplan för förskolan Lpfö98 (Reviderad 2010).  

 

Svensson, A (1995) Språkglädje. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Pollard-Durodola, S & Gonzalez, J & Simmons, D & Kwok, O & Taylor, A & Davis, M & 

Kim, M & Simmons, L (2011)  The Effects of an Intensive Shared Book-Reading Intervention 

for Preschool Children at Risk for Vocabulary Delay. Texas: Council for Exceptional 

Children. Nr. 77. S.165 

 

Widerberg, G (2008) Inte bara läsvila – Tankar och idéer från samverkansprojekt mellan 

bibliotek och förskola. Stockholm: En bok för alla.  

 

 



20 
 

Bilaga 1  

Frågor till förskollärare om utvecklingsarbetet X5000-Läståget i förskolan.  

Hur jobbar ni på förskolan med utvecklingsarbetet? 

I Läsfrämjandeplanen för utvecklingsarbetet står det att man vill få bort begreppet ”läsvila” 

och ersätta det med ett medvetet och pedagogiskt förhållningssätt hos personalen för att väcka 

och utveckla alla 1-5 åringars intresse för böcker och läsning. Om ni jobbar efter denna plan, 

hur ser arbetssättet ut då?  

Vilket material använder ni när ni jobbar med utvecklingsarbetet? 

Hur mycket tid lägger ni ner på bokläsning i verksamheten?  

Har ni fått gjort studiebesök på andra förskolor som jobbar med utvecklingsarbetet? För att 

inspireras. 

Hur ser ni som pedagoger på utvecklingsarbetet X5000?  

Hur ser ni att barnen blir mer intresserade av böcker och läsning?  

Hur får ni som pedagoger med ALLA barn i utvecklingsarbetet? Så att inget barn hamnar 

utanför.  

Hur stort engagemang/intresse har föräldrarna haft i läsprojektet X5000? 

Har ni mött på föräldrar som har varit negativ/positiv till utvecklingsarbetet? Om de har varit 

negativ hur har ni bemött det?  
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Bilaga 2  

 

Frågor till förskollärare om bokläsning i förskolan.  
 

Hur jobbar ni på förskolan med bokläsning? 

Vad använder ni för material när ni har bokläsning?  

Hur ser ni som pedagoger på bokläsningen?  

Vart har ni era bokläsningsstunder någonstans på förskolan?  

Hur mycket tid lägger ni ner på bokläsning i verksamheten? 

Hur får ni som pedagoger med ALLA barn i bokläsningen? Så att inget barn hamnar utanför. 

Hur stort intresse till böcker upplever ni att barnen har på er förskola?  

Hur stort engagemang/intresse har föräldrarna i förskolans bokläsning? 

Har föräldrarna någon möjlighet till åsikter om ert arbetssätt med bokläsning i verksamheten? 

Skulle ni vilja starta upp utvecklingsarbetet X5000 som många andra förskolor i Gävle 

kommun arbetar efter?  

 

 


