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Abstract 

 

The purpose of my study is to investigate how educators from different pre-

schools relate to the reading time and how the digital tools are integrated into 

the preschools. I chose to use observations and qualitative interviews as a 

method when I wanted to compare what the teachers said against what they 

did. The result of my study shows that the reading time is based on routines 

where the teachers´ purpose and goal with the reading time is that it should be 

a rest but also an important moment for children´s writing and language learn-

ing. The results shows that the digital tools take focus from reading time. 

It is important not to get stuck in routines without finding new paths to learning 

for the children. It is about meeting the children in their interests and experi-

ences and challenging them there. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger från olika förskolor för-

håller sig till lässtunden och hur de digitala verktygen integreras i verksam-

heten. Jag valde att använda mig av observationer och kvalitativa intervjuer 

som metod, då jag ville jämföra vad pedagogerna sa mot vad de gjorde. Resul-

tatet från min studie visar att lässtunden är uppbyggd på rutiner där pedagoger-

nas syfte och mål med lässtunden är att den ska vara en vila, men också en 

viktig stund för barns skriv- och språkinlärning. Resultatet visar på att de digi-

tala verktygen tar fokus från lässtunden. 

Det är viktigt att inte fastna i rutiner utan att hitta nya vägar till ett lärande för 

barnen. Det handlar om att möta barnen i deras intressen och erfarenheter och 

utmana dem där. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Lässtund, språkutveckling, digitala verktyg, förskola 
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1 INLEDNING 

De digitala verktygen får en allt större roll i vårt samhälle. Genom dess fram-

fart har man observerat att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) behöver 

förnyas för att kunna anamma allt vad detta innebär. I takt med denna utveckl-

ing ställs allt mer krav på oss som förskollärare när det kommer till undervis-

ningen (Skolverket, 2018).  

Enligt mina erfarenheter av det jag observerat när jag har varit på förskolor där 

man har 1-5 års avdelningar, är att den planerade lässtunden oftast sker när det 

är dags för vila. Det innebär att de som sover inte får ta del av en planerad 

lässtund. Genom de erfarenheter jag har och de dialoger jag har fört med olika 

pedagoger i olika arbetssituationer har jag förstått att bokens dragningskraft 

och lockelse försvinner allt mer i skymundan av de digitala verktyg som idag 

erbjuds så som till exempel surfplattan. Jag upplever att saker som att samlas 

kring en bok och hålla ett fokus är något som har blivit allt svårare i dagens 

förskolor. Är det inställningen från pedagogerna till lässtunden som gör den 

mindre attraktiv och kan det påverka barnens och pedagogernas förhållnings-

sätt så att de digitala verktygen tar över barnens fokus?  

 

Språkinlärningen är något som lyfts allt mer i förskolans uppdrag, likaså de 

olika sätten att kommunicera med de digitala verktygen. Skolverket (2016) tar 

upp en rad olika punkter där dessa framhävs som en viktig del av barns lärande. 

Högläsningen bör vara en del av den pedagogiska verksamheten och inte räk-

nas som ett komplement till en vila. Att tänka på hur de digitala verktygen kan 

hjälpa till med barns skriv- och språkutveckling istället för att se dem som ett 

hinder kan vara något som kan hjälpa pedagogerna i de krav som ställs på dem 

när det kommer till undervisningen.  

Med dagens framfart av sociala medier och digitala verktyg måste man hänga 

med för att fånga barnens intressen. Hur gör man de digitala verktygens kraft 

till ett komplement till högläsningens lärande när det handlar om barnens skriv- 

och språkinlärning? Kan ett ändrat förhållningssätt hjälpa oss att återfå böck-

ernas dragningskraft? 
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1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till lässtun-

den och hur de digitala verktygen integreras i verksamheten. 

  

1.2 Frågeställning 

 Hur förhåller sig pedagogerna till lässtunden och påverkar det inter-

aktionen mellan deltagarna? 

 Hur integreras de digitala verktygen i verksamheten och tar det fokus 

från lässtunden eller ses de som ett komplement?  

 

1.3 Begreppsförklaring 

I mitt examensarbete kommer jag att definiera de som arbetar i verksamheten 

som pedagoger. Jag kommer att använda mig av ordet lässtund och planerad 

lässtund. Med lässtund menar jag den tid som man i grupp har en högläsning 

där en pedagog läser för några barn där eventuella diskussioner kring bokens 

handling, bilder med mera sker. Med planerad lässtund menar jag en lässtund 

där man som pedagog ska ha ett syfte och en tanke med den tänkta lässtunden.  

Jag kommer att använda mig av ordet digitala verktyg. Med digitala verktyg 

menar jag projektorn och surfplattan. Begreppet sociala medier kommer att 

lyftas och det är baserat på Fasts (2007) avhandling vilket innebär att det hand-

lar om barns populärkulturer som tillexempel superhjältar, eller andra igenkän-

nande figurer som barnen skapar erfarenheter från och som förekommer på 

TV, i leksakstidningar och så vidare.  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Det finns mängder av positiv forskning som berör barns språkutveckling inom 

högläsningens område så därför har jag valt att fokusera på barns språkutveckl-

ing via de digitala verktygen då dessa oftast framhävs som något negativt eller 

något man har för små kunskaper kring.  

 

2.1 Avhandling av Carina Fast 

En av de avhandlingar jag finner intressanta för min studie är Carina Fasts 

(2007) studie som handlar om i vilka olika sociala och kulturella sammanhang 

de barn hon observerat möter olika typer av textorienterade aktiviteter. Några 

av de olika textorienterade aktiviteterna som hon fokuserat mer på är TV, da-

taspel, leksakstidningar med mera.  

I avhandlingen har Fast (2007, s. 16-17) fokuserat på barnkultur, alltså den 

kultur barn skapar själva för att kunna ingå i olika gemenskaper på förskolan. 

Hon lyfter vikten av olika textorienterade aktiviteter och vilken betydelse dessa 

har för barns lärande. Denna avhandling finner jag intressant för att hon på 

olika vis lyfter hur barnens egna skapade kulturer ligger till grund för ett lä-

rande som inte enbart handlar om högläsningens inverkan på skriv-och språk-

förståelsen. Detta är något som kan hjälpa mig att förstå om andra verktyg än 

enbart böcker kan hjälpa barn i deras skriv-och språkförståelse.  

Det resultat som Fast (2007, s. 188-189) har kommit fram till är att barnen i 

studien visar upp olika erfarenheter av textorienterade aktiviteter som på 

olika vis är knutna till olika medier som de har i sina hem. Exempel på såd-

ana kan vara olika superhjältar från tidningar eller tv-spel, eller saker man har 

erfarit via olika barnprogram. Det visade sig att dessa erfarenheter var av stor 

betydelse för barnens skriv-och språkinlärning. Och detta var något som bör-

jade i väldigt tidig ålder. Utifrån detta kom hon fram till att barnen via de 

olika medierna lärde sig de olika symboliska systemen, så som bokstäver, 

siffror och former. 

De erfarenheter som barnen samlat på sig genom de olika textorienterade ak-

tiviteterna som skedde hemma, på förskolan och i andra sociala sammanhang 

är de som kommer att ligga som en grund för barnen när dem hittar sina egna 

vägar in i skriftspråket (Fast, 2007, s. 188-189). 

Fasts (2007, s. 188-189) resultat visade på att de erfarenheter som barnen 

skaffade sig via de olika textorienterade aktiviteterna var glädje ämnen för 



Lässtunden används mest som en paus  Marie Nilsson 

 

4 

 

barnen som de gärna delade med sig av. Dessa erfarenheter var dem som bar-

nen sedan fick med sig i sin ryggsäck när de började i skolan. Något som hon 

dock upptäckte var att vissa delar av dessa textorienterade aktiviteter som en-

ligt hennes forskning ligger till grund för barnens fortsatta lärande, inte var 

välkommet i klassrummen. Exempel på sådana erfarenheter kunde vara mo-

dersmål, kulturella och religiösa erfarenheter. Utifrån denna reflektion menar 

hon på att barnens kultur och språk inte har något värde när det kommer till 

skolan, då skolan har ett specifikt sätt att läsa och skriva. Hon menar att sko-

lan kanske inte har kunskapen om hur man kan bemöta alla barn och kun-

skapen om hur barn lär, eller att skolan kanske diskuterar för lite om hur man 

ska bemöta de barn som växer upp i dagens samhälle med helt nya typer av 

texter.  

De olika pedagogernas förhållningssätt till varför så få pedagoger väljer att ta 

tillvara på barnens erfarenheter från olika sociala medier var för att de upple-

ver det som en outforskad värld där de själva kanske inte har lika stora kun-

skaper kring ämnena som barnen (Fast, 2007, s. 183-186). Pedagogers för-

hållningssätt till böcker respektive de digitala verktygen vill jag undersöka 

djupare med hjälp av min frågeställning för att förstå om det kan vara så att 

olika sociala medier som man inte känner till är saker man som pedagog är 

rädd för, varpå det resulterar i att man väljer att förbise dessa erfarenheter 

som barnen skapar på andra platser än just i förskolan. 

 

2.2 Avhandling av Malin Nielsen 

En annan avhandling jag finner intressant är Malin Nielsens (2018) avhandling 

som handlar om digitaliseringen i förskolan. I sin avhandling granskar hon kri-

tisk digitaliseringen och jämför den med vad de nya styrdokumenten för för-

skolan (Skolverket, 2018) säger gentemot forskning och de olika attityderna 

barn och pedagoger har till de digitala verktygen. 

Nielsen (2018, s. 111-114) lägger ett stort fokus vid det pedagogiska syftet och 

hur detta genomsyrar eller inte genomsyrar de aktiviteterna som sker med de 

digitala verktygen. Hon har valt att undersöka hur de digitala verktygen an-

vänds och inte huruvida de ska eller bör användas. I sin studie har hon kommit 

fram till att detta område är för outforskat och funderar därför över vilka grun-

der man har för att tillföra de nya målen i läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2018) om digital användning. Hon ställer frågor som handlar om barns lärande 

eller om man kan se dess användning ur ett barnperspektiv. Hon funderar på 

vilken syn på lärandet som finns och huruvida de digitala verktygen ska inte-

greras i förskolan. 
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Nielsen (2018, s. 111-114) anser att tillförandet av dessa digitala verktyg i lä-

roplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har skett utan att ha ett tydligt syfte. 

På grund av detta ifrågasätter hon varför man har valt att tillföra dessa då hon 

anser att de nya målen inte vilar på forskning eller på en beprövad grund. Hon 

ifrågasätter frågan om barns egna erfarenheter där man säger att de lever i en 

digital tid och redan besitter digitala kunskaper. Detta påstående jämför hon 

med påståenden som tillexempel att barn föds musikaliska vilket man direkt 

hade avvisat. Utifrån detta ställer hon sig frågan hur kommer det sig att man 

tror på att barn redan bär på digitala kunskaper?  

I sin slutdiskussion lyfter hon problem som att pedagoger blir frånvarande då 

de redan anser att barnen kan. Hon är rädd för att begreppet digitalisering inte 

lyfts ordentlig innan det anammas så att personalen på förskolan inte vet vilket 

förhållningssätt de bör ha till aktiviteten (Nielsen, 2018, s. 114).  

Utifrån de båda avhandlingar som lyfter två olika infallsvinklar av digitala 

verktyg anser jag att det är ett område som behöver belysas och utforskas mer.  
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3 TEORI 

3.1 Inledning och definition av begrepp 

Jag har valt Vygotskijs tankar om ett sociokulturellt perspektiv och den proxi-

mala utvecklingszonen för att i mitt arbete försöka förklara hur viktigt det är 

med ett lärande i grupp, där barnens egna erfarenheter och de yttre faktorerna 

och artefakterna har en betydelse för barns lärande. 

Ett lärande är ett komplext ord som innefattar en mängd olika variabler. När 

jag talar om ett lärande hos barn utifrån min studie talar jag om ett samspel 

barn-barn och pedagog-barn, där man i ett samspel med varandra skapar olika 

lärande situationer. För att förstå några delar av lärandets betydelse utifrån mitt 

syfte har jag valt följande underrubriker. 

 

3.2 Vygotskij och lärandet 

Vygotskij menade på att barnets utveckling är något som sker i olika sociala 

sammanhang. Det handlar inte om själva individen, dess mognad eller olika 

förutbestämda stadier, utan om interaktioner och aktiviteter där man lägger fo-

kus på olika utvecklingszoner. De processer som sker ses som en social akti-

vitet, där samspelet med andra alltid är det viktiga vid lärandet (Strandberg, 

2006, s. 149-150). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s. 7) står det 

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra”.    

Fast (2007, s. 188) säger att ”Samspelet lägger en grund för barnet då de finner 

sina egna vägar in i skriftspråket” och som Strandberg (2006, s. 95 & 150) 

erfarit när han observerat är att de barn som arbetar med digitala verktyg oftast 

gör det tillsammans. Han har observerat hur de för dialoger och att de rådfrågar 

och hjälps åt med att lösa de olika problem som man kan få via tillexempel ett 

språk spel. Utifrån detta har han erfarit hur barnen utvecklar kompetenser när 

de ställs inför utmaningar. Med det menar han att om barn inte får möta digitala 

verktyg så kommer de heller inte att kunna behärska dem, likaså gäller boken.  

Vygotskij fokuserade bland annat på den proximala utvecklingszonen som in-

nebar att barnens lärande visar sig två gånger. En gång på gruppnivå för att 

sedan visa sig på individnivå. Han menade på att först sker det som fysiska 

relationer mellan varandra, för att sedan bli till ett tankearbete hos den egna 

individen (Strandberg, 2006, s. 27). Jag tolkar det som att man kan jämföra det 
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med att man gemensamt läser en saga och pratar om denna, för att sedan fort-

sätta i diverse olika lekar där barnen själva skapar olika lekvärldar för att fort-

sätta i sin egen utveckling. Man ka se det som att barn tolkar det de vuxna gör 

och drar erfarenheter av varandra, för att sedan på en djupare nivå tolka och 

göra om det till sitt egna.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s. 6) står det ”Förskolan ska ta 

hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfaren-

heterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening”. När 

vuxna bjuder in sig till lek och samspel, det är då det händer något. Barn lär 

sig utifrån sin kultur och det som de möter på är det de drar erfarenheter av 

(Strandberg, 2006, s. 168). 

 

3.3 Miljöns betydelse  

Miljöns betydelse är viktig för barns koncentrationsförmågor då det finns 

många yttre faktorer som kan störa koncentrationen när lässtunden sker. I detta 

avsnitt belyser jag vikten av miljöns betydelse och påverkan på barns lässtund. 

Olika platser väcker olika känslor hos barn och de skaffar sig olika färdigheter 

och beteenden i de olika miljöerna som finns. Barnen ger platserna identiter 

där de ger dem liv för att kunna agera och fungera i den miljö som förskolan 

erbjuder (Sandberg & Vuorinen, 2008, s. 13-15). Man får inte glömma att i takt 

med att barnen skaffar sig nya färdigheter förändras miljön (Strandberg, 2006, 

s. 20). 

Strandberg (2006, s. 20-22) påpekar vikten av att uppmärksamma förskolornas 

rum då de påverkar barnens lärande. Han menar på att en miljö inte är neutral. 

Den är full av kunskaper, värderingar, känslor och förväntningar som barnen i 

sin tur tar del av och tolkar utifrån sin tanke med den.  

Människor använder sig av olika hjälpmedel när de deltar i olika aktiviteter. 

De möter inte världen direkt, utan det finns olika artefakter som hjälper dem 

att tolka och förstå hur saker och ting hänger ihop (Strandberg, 2006, s.11).  

Alla påverkas av de yttre och inre förutsättningarna som man har med sig när 

man intar en aktivitet och genom att pedagogerna vet med sig vilka erfaren-

heter barnen har sedan tidigare och vad som påverkar dem när de deltar i akti-

viteten är det som bör ligga till grund för hur man ska kunna planera och ge-

nomföra den tänkta lässtunden. Genom att ha speciella läsplatser så visar man 

hur viktigt det är med lässtunden (Chambers, 2014, s. 26-27). 

Detta är något som Strandberg (2006, 25-26) berör när han talar om barnens 

lärande med rummet som artefakt. Han menar på att det som är av vikt för 



Lässtunden används mest som en paus  Marie Nilsson 

 

8 

 

barns lärande är inte det som finns i rummet, utan det som barnen har tillgång 

till. Tillgången är viktig för att barnet ska känna sig inbjuden. Med inbjuden 

menar Strandberg (2006) att barnet känner sig som en del av aktiviteten där 

hen får delge sina erfarenheter och får lov att relatera till vem hen än vill.  

Barn behöver olika förutsättningar för att få lusten till att läsa. De behöver 

bland annat uppmuntran, tid, böcker som väcker ett intresse, tystnad och ruti-

ner för att kunna finna en lugn och ro och för att kunna förstå varför man just 

nu vid denna tidpunkt ska sätta sig ner och lyssna till boken. Men det finns 

yttre faktorer som kan störa barns koncentrationsförmåga när det kommer till 

läsningen. Exempel på saker som kan störa är om det är kallt, inte inbjudande, 

dåligt ljus, eller om det finns andra faktorer som stör koncentrationen som till 

exempel lekande barn, Tv apparater med mera (Fox, 2010, s. 120).  

Det är viktigt att lässtunden är en planerad aktivitet, där man har med i åtanke 

hur man kan göra det möjligt för lyssnarna att se texten och hur lyssnarna efter 

högläsningen ska kunna fortsätta att arbeta med boken (Chambers, 2014, s. 73). 

Detta är frågor som jag känner skulle kunna besvaras med hjälp av de digitala 

verktygen som finns att tillgå. 

 

3.4 Pedagogers förhållningssätt  

Att försöka förklara vad ett förhållningssätt innebär och hur det ska vara är 

något som har visat sig vara oerhört komplext då ett förhållningssätt tycks vara 

något som tolkas olika och sker på olika vis utifrån kompetenser, erfarenheter 

och möjligheter. Men jag tänker ändå försöka definiera olika faktorer som kan 

påverka barns lärande vilket har en betydelse för mitt syfte.  

Kvalitet i förskolan är något som jämförs med pedagogers förhållningssätt där 

ett önskvärt beteende som förskollärare bör ha för att kunna tolka och förstå 

barns agenser är att vara uppmärksam och lyhörd. För att kunna tolka barns 

perspektiv behöver man lyssna på deras funderingar för att sedan utmana dem 

att fortsätta att argumentera och diskutera i olika sociala sammanhang. Ett för-

hållningssätt handlar om en barnsyn och om vad man tror att barn kan eller inte 

kan (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015, s. 18-19).  

Det arbetssätt man har kan tolkas som ett förhållningssätt som pedagoger an-

vänder i förskolan. Det kan tillexempel handla om hur man närmar sig barns 

intressen och hur man ser på barns utveckling, till exempel via leken. Att lyssna 

på barnen, vara uppmärksam och hur man bör ge barnen tillrättavisningar är 

saker som lyfts som viktiga i ett bra förhållningssätt. Ett bra förhållningssätt 

handlar om ett öppet sinne där pedagogerna lär sig av och om barnen (Karls-

son, 2014).  
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Ett förhållningssätt är ett sätt där man som pedagog är med i det barnen gör, 

alltså att man är närvarande. Detta görs enbart utifrån barnens förmågor och 

pedagogens uppgift är att se till så att barnen får uppleva en rättvisa så som att 

alla har rätt till leksakerna, att konflikter löses och en inkludering alltid sker. 

Dock är gränsen hårfin så man bör vara vaksam på att man inte blir en domare 

när man är en närvarande pedagog (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015, s. 18-

19 & 93). 

Att lyssna på barnen och att försöka förstå deras tankar är något som fler fors-

kare tar upp när det kommer till pedagogers förhållningssätt. Att ett förhåll-

ningssätt handlar om en barnsyn är också något som benämns ofta, men att 

man som förskollärare behöver vara självkritisk och reflekterande för att kunna 

vara öppen och lyhörd är något som inte alla har med i åtanke (Sheridan, Sand-

berg och Williams, 2015, s. 32).  

Strandberg (2006, s. 93-94) tar upp frågor som berör barn och IKT. Han talar 

om en rädsla hos pedagoger över att barn kan detta bättre och den rädsla som 

då uppstår kan vara en känsla av otillräcklighet, att man inte är behövd. Som 

jag nämnt tidigare är det av vikt att inte bara lära om barnen utan även av dem. 

En rädsla för nya saker kan också innebära en lärdom och en nyvunnen kun-

skap, därför är det av vikt att vara självkritisk och reflekterande så att man inte 

avstår vissa aktiviteter på grund av rädsla. 

Om barnen i framtiden ska vilja läsa och tycka att böcker är kul så är det mil-

jöns betydelse och hur man som pedagog gör när man introducerar boken det 

som kommer att ligga till grund för hur barnen känner inför böcker (Fox, 2010, 

s. 120-121). 

 

3.5 Högläsningens och de digitala verktygens betydelse 

För att förstå hur mitt syfte är kopplat till högläsningens betydelse, med fokus 

på lässtunden för barn behöver man förstå vad en läsupplevelse är. En läsupp-

levelse är något som en författare vill förmedla. Alltså något som en författare 

via en bok vill att den som läser eller lyssnar ska känna, dra erfarenheter av 

och förstå med hjälp av de diskussioner som man kan föra via böcker. Med en 

läsupplevelse vill man ge barnen lusten och möjligheten till att kunna uttrycka 

sina upplevelser i ord och bild (Ekström & Isaksson, 1997, s. 44).  

Högläsningen ökar läslusten hos barnen och genom högläsning får man ett 

större ordförråd och en bättre språkförståelse (Ekström & Isaksson, 1997, s. 

46). Genom högläsning kan man förebygga läs och skrivproblem för barnen 

när de senare i livet börjar i skolan. När man läser högt har man det bästa till-
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fället att tillsammans diskutera om berättelsen, bilderna, orden och värdering-

arna som boken utsänder, samt dess tankar.  När man läser högt för barnen och 

för dessa diskussioner så vässas barnens hjärnor vilket i sin tur skapar en läs-

förståelse. Om man pratar med barnen och inte till dem skapas samtal och via 

dessa samtal lär man sig språket (Fox, 2010, s. 23-24).  

Något som Fast (2007, s. 126) har förvånas över när hon arbetat med sin av-

handling är den inverkan som leksakerna gett de barn som deltagit. Det visade 

sig att dessa har inga gränser för vad de kan lära sig och hur de genom sina 

intressen gentemot föremål kan skapa en social tillhörighet där de tillsammans 

skapar olika lärande situationer med hjälp av de digitala verktygen, där både 

bilder, läsande och skrivande ligger som grund för leken. De olika erfarenhet-

erna barnen har hemifrån som de skaffat sig från olika sociala medier har visat 

sig ha en stor inverkan på deras språkinlärning när de för diverse olika samtal 

om sina medhavda erfarenheter och delade intressen. 

När man använder sig av IKT skapar man sig nya kommunikationsvägar och 

att detta är något som barn i olika åldrar är oerhört bra på att använda sig av. 

Barnen kan varken läsa eller skriva, men genom interaktion med varandra och 

med surfplattan klurar de ut hur de ska lösa de olika problemen som uppstår 

(Strandberg, 2006, s. 93).   

Olika medier har olika inverkan på barn. Ett exempel är att Tv tittandet på 

morgonen kan innebära att barn får svårigheter med sin koncentrationsförmåga 

under dagen beroende på om programmet varit fartfyllt eller inte (Fox, 2010, 

s. 119). Men barnens intresse för olika digitala medier och hur dessa inte upp-

fattas lika tävlingsinriktade som andra aktiviteter får mig att fundera över de 

digitala verktygens kraft över barnen. Då ett lärande via skratt och lek utifrån 

barns intressen är det som genomsyrar läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016).  

Tv och film ger barnen starkare upplevelser på grund av att man arbetar med 

flera olika konstarter samtidigt vilket man inte gör när det handlar om böcker. 

Filmen har ett eget språk, men den kommer aldrig att ersätta boken. Sociala 

medier kan inte ersätta boken, men kan funka som ett komplement till boken 

(Ekström & Isaksson, 1997, s. 47).  

Chambers (2014, s. 111) lyfter däremot de digitala verktygen ur en annan syn-

vinkel. För han är boken det allra bästa materialet för skriv och språkinlär-

ningen på grund av att det är fler kommunikationskällor och tolkningar i jäm-

förelse med vad de sociala medierna kan erbjuda. Men han problematiserar 

dessa tolkningar när han talar om högläsningen, där han menar på att desamma 

gäller här då det är högläsaren som i första hand tolkar texten för att sedan 

återberätta den för lyssnaren. Han menar på att det är bara när man själv läser 

en text som man fritt kan tolka den vilket jag tolkar som att då spelar det ingen 
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roll om man projicera upp en saga och läser för barnen, eller om man läser 

samma saga ur en bok, för oavsett så är det läsaren som tolkar texten.  

Ju större barngrupper man läser för, desto större krav ställer man på barnen 

att klara av att koncentrera sig. Vilken tid på dagen man har högläsningen har 

betydelse för barnens koncentrationsförmåga. Man bör därför välja en tid på 

dagen då barnen är pigga och sugna på högläsningsstunden, eftersom att 

lyssna och hålla koncentrationen är något som är väldigt krävande (Ekström 

& Isaksson, 1997, s. 39-40).  

För att kunna skapa en koncentration hos barn behöver barnen förstå hur kul 

det är med böcker. Genom att de förstår hur roligt det är utvecklar de för-

mågan att koncentrera sig och slappna av (Fox, 2010, s. 36). Men det finns en 

risk för att det kan finnas barn som har koncentrationssvårigheter och att 

dessa barn på ett ögonblick kan skapa en oro i gruppen. Därför ska man låta 

högläsningen vara en stund där man inte tjatar om ordningen och diverse reg-

ler, varpå man kanske kan fånga intresset hos de barn som faktiskt har svårt 

att koncentrera sig. En högläsning ska vara kort och intensiv, så att alla barn 

orkar engagera sig (Ekström & Isaksson, 1997, s. 43).   

En lärmiljö med IKT är något som upplevs som fler sinnligt, konkret och ut-

manande, där de digitala verktygen är rikt på ledtrådar vilket gör det spän-

nande och roligt för barnen (Strandberg, 2006, s. 94).  

Barns läsvanor är något som grundläggs vid tre till fyra års ålder (Ekström & 

Isaksson, 1997, s. 39), men det bästa är att börja läsa så tidigt som möjligt. Ju 

tidigare man börjar läsa och ju fortare det blir till en vana desto snabbare blir 

barnen goda lyssnare. Skulle man då missa att göra detta kan det innebära att 

barnen inte får samma möjligheter till att kunna förstå varför man behöver 

koncentrera sig, varpå de aldrig kommer att kunna sätta sig ner och lyssna el-

ler läsa en berättelse (Fox, 2010, s. 36-37).  

Dagens barn rör sig i ett samhälle där de omges av diverse textorienterade ak-

tiviteter som nästan alla är knutna till olika sociala medier. Barnen skaffar sig 

enorma erfarenheter via sociala medier där de från tidig ålder lär sig behärska 

olika symboler (Fast, 2007, s. 188-189).  
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4 METOD 

Syftet med min studie är att observera när lässtunden och arbetet med de digi-

tala verktygen sker, samt vilket förhållningssätt pedagogerna har till dessa och 

hur barnens koncentration påverkas eller inte påverkas. För att kunna under-

söka detta har jag valt att både observera och intervjua som metod. Jag kommer 

med denna del beskriva hur dessa metoder har gått till, hur jag har gjort mitt 

urval och hur jag har resonerat kring de etiska aspekterna. Jag kommer att be-

skriva mitt tillvägagångssätt för min analys och resonera kring studiens validi-

tet och reliabilitet. 

 

4.1 Metodval 

För att få en så hög reliabilitet och validitet som möjligt för mitt syfte och 

frågeställning har jag valt observationer för att se pedagogernas beteende och 

intervjuer för att förstå pedagogernas förhållningssätt. Dessa kommer att jäm-

föras för att komma fram till ett så sanningsenligt resultat som möjligt i min 

studie.  

Jag kommer att börja med att observera och som Franzén (2014, s. 62) skriver 

så finns det många olika typer av observationer. För mig kommer det bli en 

icke-deltagande observation som är ostrukturerad. Jag kommer att sitta bredvid 

och observera barnens lässtund, samt en stund därpå. Detta för att jag ska 

kunna observera pedagogernas och barnens beteenden till de aktiviteter som 

jag har valt att undersöka.  

Anledningen till att jag har valt att observera och inte bara intervjua är för att 

en observation ger en direkt bild av beteendet så att inga egna slutsatser behövs 

dras. En observation hjälper till med att se vad de faktiskt gör och inte bara det 

dem säger att de gör (Bryman, 2011, s. 262-263).  

Dock så lyfter Bryman (2011, s. 273) lite olika infallsvinklar som handlar om 

observationens reliabilitet. Han menar på att människor beter sig olika i olika 

situationer så som tillexempel under min observation kanske de inte gör som 

de brukar göra varpå mitt resultat kanske inte blir helt sanningsenligt med hur 

det normalt sett är. Detta är något som jag har bejakat och är en av anledning-

arna till att jag har valt att intervjua också.  

Den andra anledningen till att jag har valt denna kombination är för att obser-

vationer är ett tillvägagångssätt som bäst kompletterar andra metoder. En ob-
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servation ger sällan en information om motiven till varför de har ett visst för-

hållningssätt (Bryman, 2011, s. 279). Detta kan jag dock få reda på via den 

intervju jag gör som hjälper mig att bättre förstå vad som sker och varför.  

Den intervju metod jag kommer att arbeta med är en kvalitativ intervju. Det är 

en metod som går ut på att ta reda på respondentens ståndpunkter och inte dess 

intressen (Bryman, 2011, s. 413-415). Jag vill veta vart man står när det kom-

mer till de digitala verktygen och lässtunden och varför man arbetar med dessa. 

Jag kommer därför att använda mig av semistrukturerade frågor för att förstå 

pedagogernas intentioner med aktiviteterna. Med hjälp av denna kombination 

kan jag få en djupare förståelse för hur pedagogernas beteenden avspeglar sig 

på deras förhållningssätt till aktiviteterna.  

Jag har i förtid förberett ett antal olika frågor till min intervjuguide men jag 

kommer inte att arbetar med dem i följdordning. Anledningen till detta är för 

att jag vill få möjligheten till att förstå min observation med hjälp av frågorna 

så därför behöver jag vara öppen för andra vägar, men alltid hålla mig inom 

ramen för mitt ämne (Bryman, 2011, s. 419-420).  

 

4.2 Urval 

Löfgren (2014, s. 146-147) lyfter vikten av förskollärares berättelser och hur 

viktiga dessa är för mig som forskare när det kommer till att förstå deras för-

hållningssätt. Han menar på att det är viktigt för samhället att pedagogernas 

berättelser blir synliga så att samhället får en bättre syn på förskolläraryrket.  

När jag har gjort mitt urval har jag utgått från vilka personer jag ska ta med, 

vilken plats jag ska fokusera på och vilken händelse. Utifrån detta har jag valt 

det målstyrda urvalet som Bryman (2011, s. 434) pratar om. Där har jag speci-

fikt valt ut de pedagoger som ingår i de förskolor jag ska observera som re-

spondenter till mina intervju frågor. Förskolorna i sig är slumpmässigt utvalda 

genom kontakter med olika förskolechefer, men pedagogerna på respektive av-

delningar är specifikt valda då det är deras förhållningssätt som jag observerar 

och vill förstå tanken med. Händelsen är kopplat till mitt syfte så därför var det 

ett bra val att börja med lässtunden, för att senare kunna se deras arbete med 

de digitala verktygen.  

Något som är av vikt för att belysa mitt syfte är att jag har valt avdelningar 

med blandade åldrar i olika kommuner. Detta för att få så stora variabler som 

möjligt för att kunna få ett bredare perspektiv till min frågeställning.  

Med denna utgångspunkt har jag observerat på tre olika förskolor och inter-

vjuat de pedagoger som arbetar på dessa avdelningar. Mina observationer har 
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skett runt lunch tid och framåt. Detta för att alla barn inte deltar på alla aktivi-

teter på grund av bland annat vilan som sker efter lunch. Mina intervjuer har 

skett med de berörda pedagogerna på respektive avdelning, varpå det blev 10 

intervjuer. De flesta av intervjuerna har skett ansikte mot ansikte, men på grund 

av yttre omständigheter så som raster, arbetstider med mera har vissa fått svara 

via epost. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Som vetenskapsrådet (2017, s. 2) säger så har de etiska riktlinjerna en stor be-

tydelse för hur mitt forskningsresultat kommer att bli och hur det kan användas 

till en utveckling i vårt samhälle. Det är av stor vikt att jag tänker på hur jag 

förhåller mig och hur jag behandlar de människor och dess integritet som deltar 

i min studie. Utifrån dessa tankar har jag tagit stöd av nedanstående punkter. 

4.3.1 Informationskrav 

Forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om vad de har för betydelse 

för studien och vilka villkor som gäller. De ska upplysas om att det är frivilligt 

och att man har rätt att avbryta när man vill (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

Utifrån detta har jag kontaktat olika förskolechefer som har hänvisat mig till 

olika förskolor som passar in på mitt urval. Därefter har jag haft både mail och 

telefon kontakt med de berörda. Innan min undersökning har startat har jag 

mailat ett informationsbrev (se bilaga 1) och berättat i korthet vad min under-

sökning handlar om och vilken betydelse de som deltar har för min undersök-

ning, samt vad som gäller för deltagarna.  

4.3.2 Samtyckeskrav 

Forskaren ska samla in undersökningsdeltagarnas samtycken. Vetenskapsrådet 

säger att samtycken ska samlas in från de vårdnadshavare vars barn är under 

15 år som är berörda av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

Samtycket medskickades med min första mailkontakt med både förskolechefer 

och deltagare och det skickades ihop med informationsbrevet. Pedagogerna på 

de olika förskolorna såg till att alla barns vårdnadshavare fick dessa samtycken 

och när jag var på plats skrev de berörda pedagogerna under och lämnade över 

samtliga samtycken. Alla har fått en vetenskap om att man när som helst kan 

avbryta sitt deltagande och att alla berörda blir avidentifierade i min studie. 
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4.3.3 Konfidentialitetskrav 

Alla deltagare ska få veta hur deras personuppgifter behandlas och hur jag som 

forskare behandlar det insamlade materialet jag skaffat mig utifrån de olika 

metoderna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Vid min första telefonkontakt har jag varit noga med att upplysa de berörda 

med frågor som berör detta. Jag har förklarat vad min studie handlar om, vad 

jag vill ha ut av deltagarna och att de kommer att avidentifieras i mitt forsk-

ningsarbete.  

4.3.4 Nyttjandekrav 

Vetenskapsrådet (2002, s. 14) lyfter vikten av vad och hur man behandlar det 

insamlade materialet från sin undersökning.  

Jag har sagt att alla de uppgifter jag samlar in kommer att förstöras när mitt 

examensarbete är klart. Under tiden kommer uppgifterna att bevaras hemma 

hos mig och i mina anteckningar finns inget som påvisar på vart jag varit eller 

vem jag intervjuat. Allt för att inte någon ska kunna spåra det till sitt ursprung.  
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas mitt resultat från de tio intervjuerna och de tre observation-

erna. Här beskrivs pedagogernas förhållningssätt och barnens beteenden under 

lässtunden och under arbetet med de digitala verktygen. En jämförelse mellan 

dessa kommer att belysas. I resultatet kommer barnens koncentration och olika 

faktorer som kan påverka detta att sammanfattas. Samtliga intervjuade peda-

goger är förskollärare, personer som utbildar sig till förskollärare eller personer 

med många års erfarenhet av förskolan.  

5.1 Avidentifiering av observationerna och pedago-

gerna 

Här nedan presenteras vad jag väljer att kalla de olika observationerna och de 

berörda pedagogerna, samt barnen.  

Observationerna kommer jag att kalla observation 1, observation 2 och obser-

vation 3. Barn 1, 2, 3 och 4 kommer att förekomma i min text för att förtydliga 

vilket barn som gör vad. 

Pedagog 1 Förskollärare med åtta års erfarenhet. 

Pedagog 2 Läser till förskollärare med 3 års erfarenhet. 

Pedagog 3 Läser till förskollärare och arbetar som vikarie. 

Pedagog 4 Barnskötare med 5 års erfarenhet. 

Pedagog 5 Lärare för yngre åldrar med inriktning fritidshem och förskola med 

1 års erfarenhet. 

Pedagog 6 Kontorist med mer än 15 års erfarenhet från förskolan. 

Pedagog 7 Förskollärare med 33 års erfarenhet. 

Pedagog 8 Förskollärare sedan 2011 och dessförinnan vikarierat på förskolor. 

Pedagog 9 Läser till förskollärare med 1 års erfarenhet.  

Pedagog 10 Barnskötare med mer än 10 års erfarenhet. 
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5.2 Resultatet från observationerna 

5.2.1 Observation 1 

Observation 1 gjordes på en förskola som är en ensam avdelning med barn i 

åldrarna 1-5 år. När jag kommer har de precis bakat pepparkakor som de håller 

på att städa efter. Några barn är på väg ut och pedagog 2 som ska följa med 

dem ut är ganska stressad. Idag har de en vikarie och två ordinarie arbetar. Jag 

går in och möter de barn som inte ska gå ut idag. De är lite rörigt efter baket 

och pedagog 1 som är kvar inne bestämmer sig för att sätta på projektorn och 

säger till barnen: 

- Nu är det musik stund.  

Jag hör hur de spelar Babblarna och barnen stänger in sig i rummet medan 

pedagog 1 städar efter pepparkakorna. Pedagog 1 förklarar att ett barn är aller-

gisk så hen måste få bort allt innan nått händer.  

Pedagog 1 visar mig runt och förklarar vad för tankar som finns med de olika 

miljöerna. Det finns mycket böcker på avdelningen och flera hörn att läsa dessa 

i. Läsmiljöerna är integrerade med annan förekommande lek på torget och 

böckerna är placerade på hyllor med lampor och blommor för att skapa en in-

bjudande känsla.  

Några barn börjar springa runt och pedagog 1 placerar dessa i soffan med några 

böcker. Pedagog 1 benämner det som avslappning men barnen visar inte något 

intresse för böckerna utan ligger mest och bläddrar sporadiskt och viskar lite. 

Någon hoppar på de andra. Efter en stund tar pedagog 1 med sig barnen in i 

musik rummet. Det är dags för en avslappning före maten där alla bäddar ner 

sig med filtar för att lyssna på en saga via surfplattan. Några barn ser ut som 

om de snart ska somna, och någon väljer att gå. Efter avslappningen är det dags 

för mat.  

När maten är klar går de yngsta barnen och lägger sig. Några barn samlas kring 

mig och ställer frågor om min penna och mitt anteckningsblock. Jag förklara 

vad jag ska ha dessa till och barn 1 provar att skriva lite. Sedan samlas kvarva-

rande barn på mattan där det är bäddat med filtar och kuddar för att skapa en 

mysig stund.  

Pedagog 1 sätter sig med ryggen mot ett fönster och bredvid hen får det plats 

tre barn. Resterande barn sitter mitt emot de andra. Pedagog 1 berättar en anek-

dot om hur hen vaknat med halsont och att man då kan kalla det för att få en 

tupp i halsen. Denna anekdot kopplar hen till boken Tuppens minut som ska 

läsas. Pedagog 1 pratar om vem som skrivit den och barnen påpekar att det är 
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Pettson och Findus på bokens omslag. Innan pedagog 1 börjar att läsa pratar 

hen om de regler som gäller när det kommer till bildvisningen. 

- Alla ska få se och man behöver inte avbryta för allas tur kommer, säger 

pedagog 1.   

Under läsningens gång har pedagog 1 ett varierande tonfall. Det märks att bar-

nen fångas av detta. Efter cirka tre sidor börjar deras koncentration att tappas 

allt mer.  

- När ska vi få äta pepparkakorna? (Barn 1) 

Hen börjar flytta runt och byta plats.  

I bakgrunden hör man tydligt hur det diskas i köket och porslin bärs fram och 

tillbaka. Detta är något som tar lite fokus från barnen. Min närvaro skapar en 

nyfikenhet och barn 1 väljer att sätta sig bredvid mig.  

- Är det bokstäver? (Barn 1) 

Jag förstår att hen vill fortsätta sitt skrivande så jag viskar att det kan hen få 

göra efter lässtunden. 

Pedagog 3 kommer och sätter sig och då är det dags att byta platser igen. Alla 

barn vill sitta i någons knä. Ett barn kommer som har vilat klart. Hen kryper 

ner och säger  

- Jag vill ha en filt. (Barn 2)  

- Du får bädda ner mig. (Barn 2) 

När barnet är nerbäddat kan man fortsätta att läsa igen. Nu har det gått en stund 

och andra saker som gosedjur, plåster med mera tar av barnens koncentration. 

Pedagog 1 säger ifrån och delar upp barnen på nya platser.  

Barn 1 placeras bredvid pedagog 1 där hen får massage. Beröringen av olika 

slag så som massage, kliande på rygg är sådant som lugnar barnen och får dem 

att slappna av och att hitta koncentrationen till att lyssna klart på sagan.  

Efter bokens slut diskuterar de olika erfarenheter kring bokens handling. Pe-

dagog 1 ställer frågor som är kopplade till boken. Hen frågar bland annat om 

- Vart tror ni att tuppen tog vägen?  

- Vad skulle ni göra om ni var en tupp som försvann.  

När läsningen är avklarad erbjuds de olika aktiviteter och boken lämnas kvar 

för att alla ska kunna titta vidare i den.  
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5.2.2 Observation 2 

Observation 2 sker på en stor förskola med många avdelningar. Barnen är i 

åldrarna 1-5 år. När jag kommer sitter de och äter mat. Jag väntar därför i hallen 

tills de är färdiga med sin mat. När dörrarna öppnas för att städa undan och för 

att barnen ska tvätta sina händer, passar jag på att gå in och prata lite med 

pedagogerna.  

Jag tittar mig runt och bekantar mig med barnen. Barnen visar in mig i rummet 

där de ska läsas. Det är ett litet rum med en matta på golvet. Några böcker finns 

och en köksavdelning med dockor. En tre sists soffa står mot väggen och bar-

nen sitter och väntar och samtalar med varandra, medan pedagogerna städar 

undan och lägger de yngsta barnen. 

Pedagog 4 som ska läsa väljer att byta rum ut till de rum där de satt och åt. Hen 

förklarar att de får göra så ibland beroende på hur många barn som ska delta 

på lässtunden.  

Pedagog 4 placerar barnen på den runda mattan så de bildar en halv båge. Alla 

barnen har bra överblick över tavlan. Barnen ska få lyssna på en flanosaga om 

Alfons Åberg som heter Raska på Alfons Åberg.  

Några barn lägger sig ner, andra sitter. Snuttar och filtar som de vill ha med 

har de redan hämtat. Pedagog 4 säger: 

- Nu vill jag att ni sitter och lyssnar så där bra som ni brukar göra. 

Ett barn kommer lite långsamt från badrummet. 

- Jag vill inte vara med. (Barn 2) 

Pedagog 4 väljer att inte svara utan börjar berätta sagan.  

Jag märker att jag drar lite nyfikenhet till mig, men alla stannar kvar i sin båge. 

Utanför hörs ett flygplan varpå barnen tappar sitt fokus helt.  

- Ett flygplan! säger de och rusar till fönstret. 

Efter en liten stund säger pedagog 4: 

- Nej nu fortsätter vi med sagan.   

Barnen sätter sig på mattan igen.  

Det händer något nytt varje gång nya bilder sätts upp och under sagans gång 

pratar de lite om bilderna men överlag är det tyst genom hela berättelsen. Pe-

dagog 4 använder sig av samma tonläge när hen berättar sagan.  
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Efter lässtunden får barnen en och en plocka ner var sin bild och lägga i påsen. 

De får sedan några lugna alternativ att välja på så som att måla, pussla och 

spela. Sagan diskuteras inte vidare.  

5.2.3 Observation 3 

Observation 3 är på en förskola med tre olika avdelningar. Här har de en fem 

års avdelning och två avdelningar med 1-4 åringar. Observation 3 sker på en 

av avdelningarna med barn i åldern 1-4 år. 

Jag kommer runt 12:30 och då sover alla de yngre barnen. Endast 2 barn är 

vakna och de sitter vid bordet och pusslar. Bredvid barn 3 och mitt emot barn 

4 sitter pedagog 5 och arbetar med laptoppen. Barn 3 sitter och sneglar i om-

gångar och frågar vad pedagog 5 gör. Pedagog 5 förklarar att hen letar vikarie 

och ställer sedan frågan om barnet vill försöka. Det vill hen gärna! Barn 4 tittar 

lite, men återgår sedan till sitt pussel. 

Barn 3 får laptoppen och sitter och testar bokstäver i ett skriv program. Hen 

pratar om sin bokstav och testar att sudda och byta rad. Efter ca 10 minuter 

trycker hen på olika knappar varpå laptoppen stängs av. Då kommer pedagog 

6 och säger: 

- Jag vill inte att du trycker på knappar som du inte vet något om. 

Pedagog 5 gör ett bryt och talar om att de ska läsa en saga. Pedagog 5 sätter 

sig i mitten av soffan med ett barn på var sin sida av sig. Sagan börjar att läsas 

och pedagog 5 följer med fingret i den text hen läser. Bägge barnen ser allt som 

sker och stundvis diskuterar de vad som finns på bilderna. Sagan läses med 

samma tonläge men i lugn och tydlig takt.  

Barn 3 börjar bli trött. Hen börjar titta sig runt och pillar lite i sitt hår, men 

sitter kvar då pedagog 5 lägger en arm runt hen. Barn 3 försöker byta sida men 

pedagog 5 avisar med sitt kroppsspråk att det inte är okej. Barn 3 gäspar 

mycket och ser trött ut. Barn 3:s koncentration blir allt sämre och stundvis 

fångas hen upp av att man byter sida och pedagogen ställer frågor om bilderna 

som visas. 

- Jag vill skriva på laptoppen sen igen, säger barn 3. 

- Ja det kan vi göra, svarar pedagog 5. 

På nästa sida ser de en gran. Barn 4 säger: 

- Där gör det ont.  

- Ja om man sticker sig på barren ja, svarar pedagog 5. 

Efter bokens slut säger pedagogen  
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- Ja nu är det färdigt. 

Barn 3 som arbetade med laptoppen går direkt dit. Barn 3 förklarar för barn 4 

att hen kan få sitta bredvid men det är jag som ska skriva på laptoppen. Peda-

gog 6 går på rast och pedagog 7 kommer tillbaka från sin. När pedagog 7 kom-

mer har barn 3 lyckats låsa laptoppen.  

- Den är sönder nu, säger pedagog 5. 

- Jag tycker inte att ni borde få ha laptoppen, säger pedagog 7.  

- Jag startade upp den och lät barn 3 få ha den. Hen provar att skriva 

bokstäver, säger pedagog 5.  

Laptoppen låses upp igen och barn 3 fortsätter att skriva. Under tiden barn 3 

skriver på laptoppen säger hen  

- Jag tycker inte om skolan. 

Barn 3 stänger av laptoppen igen. 

- Nu tycker jag att du trycker på för många knappar så nu tar vi bort 

den. Du får skriva på surfplattan istället, säger pedagog 5. 

Barn 3 skriver i ca 5 sekunder och säger sedan att hen inte vill mer, varpå hen 

lämnar över surfplattan till barn 4.  

Barnen tycks vilja spela på surfplattan istället men då avbryter pedagog 5 dem 

och säger  

- Spela gjorde du förut, så det ska vi inte göra nu. 

Pedagog 5 tar bort surfplattan och ber dem välja något annat. 

 

5.3 Resultatet från intervjuerna 

5.3.1 Pedagogernas syfte och mål med lässtunden 

I resultatet framkommer det att de intervjuade pedagogernas syfte och mål med 

en planerad lässtund är att det är en stund för avslappning och vila där barnen 

tränar sin språkutveckling och får en möjlighet till att gemensamt lyssna, re-

flektera och höra det skrivna ordet. I resultatet framkommer det att pedago-

gerna anser att alla barn ska bli lästa för och att hålla på de rutiner som finns 

för att skapa en trygghet. Pedagogerna använder sig av olika metoder när de 

har högläsning så som böcker, flanosagor och små grupper. Detta för att barn-

gruppens fokus och lämplighet för ålder ska bli så bra som möjligt. 
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Resultatet från mina intervjuer påvisar att samtliga förskolor har spontana läs-

stunder utöver den planerade lässtunden. Dessa spontana lässtunder är på bar-

nens initiativ och kan förekomma när som helst på dagen. 

5.3.2 Pedagogers förhållningssätt till lässtunden 

I resultatet från mina intervjuer framkommer det att pedagogerna försöker på 

olika sätt att fånga barnens intressen till böcker. Pedagogerna anser att det 

handlar om att låna böcker på biblioteket som barnen är intresserade av, eller 

att använda sig av olika metoder så som flanosagor, sagolådor eller böcker an-

passade efter ålder och mognad. I resultatet framkommer det att pedagogerna 

anser att det är svårt att fånga alla barn men att barnen oftast fångas upp av den 

gemenskap som finns i barngruppen. Pedagog 2, 5 och 8 belyser dock att in-

tresset för böcker och lässtunden varierar beroende på ålder och pedagog 6 

anser att endast de äldre barnen är intresserade av böcker då de yngsta inte 

orkar hela vägen.  

5.3.3 Pedagogernas syfte och mål med de digitala verktygen 

I resultatet framkommer det att pedagogerna ser surfplattan som ett verktyg 

och ett komplement till olika pedagogiska aktiviteter. Resultatet påvisar att pe-

dagogerna använder digitala verktyg till att projicera upp sagor, göra doku-

mentationer eller att söka svar på de frågor som barnen ställer. De flesta peda-

goger är överens om att de digitala verktygen kan ge barnen fler möjligheter 

till ett lärande medan pedagog 5 ser det som ett tidsfördriv.  

5.3.4 Pedagogers förhållningssätt till de digitala verktygen 

Resultatet från mina intervjuer påvisar att pedagogerna ser de digitala verkty-

gen som ett fristående element med oändliga möjligheter som andra verktyg i 

förskolan inte har så som till exempel böckerna. I resultatet framkommer det 

att pedagogerna anser att deras eget kunnande kan bli bättre och de behöver 

mer erfarenheter av arbetet med de digitala verktygen.  

5.3.5 Hur de digitala verktygen integreras i verksamheten 

I resultatet från mina intervjuer framgår det att arbetet med de digitala verkty-

gen sker i första hand med förskolans surfplatta där barnen får arbeta i di-

verse olika appar och gemensamt lösa de problem som dessa kan ge. Något 

som alla pedagogerna har pratat om är en app bestående av böcker där varje 

barn får möjligheten att följa med i sagan och få den uppläst av en inspelad 

röst.  
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Resultatet påvisar att användandet av de digitala verktygen kan ske på olika 

tider på dagen men pedagog 4, 8 och 10 begränsar det till max två dagar i 

veckan på grund av att de berörda pedagogerna upplever att barnen är som 

besatta av dem. Resultatet av intervjun med pedagogerna 4, 8 och 10 visar på 

att de använder de digitala verktygen främst till att dokumentera och söka 

svar på frågor, samt att ge ut information till vårdnadshavarna.  

 

I resultatet från intervjuerna med pedagogerna 1,2,3 och 9 framgår det att de 

arbetar mycket med surfplattan. Resultatet påvisar att de använder den till 

både avslappning och barnens egna dokumentationer, samt arbete med QR-

koder. Och resultatet från pedagogerna 5, 6 och 7 visar på att användandet 

sker efter barnens intresse, där det främst arbetas med olika spel eller appen 

som läser upp böcker.  

5.3.6 Pedagogers tankar om barns förhållningssätt till de digitala 

verktygen och till lässtunden 

Gemensamt för alla pedagoger är att de anser att barnen har ett stort intresse 

för de digitala verktygen och att de har stora kunskaper när de kommer till 

dess användning.  

 

I resultat framkommer det att pedagogerna anser att barnens koncentrations-

förmågor är större när de kommer till de digitala verktygen i jämförelse till 

lässtunden. Frågor som berör yttre omständigheter har dock lyfts så som sam-

mansättning av barngrupp, val av böcker och ålder är faktorer som spelas in 

när det kommer till barns koncentrationsförmåga. Dock är alla pedagogerna 

överens om att surfplattan lockar mer.  

 

Resultatet påvisar att miljöerna de använder sig av när de arbetar med de di-

gitala verktygen är inga specifika hörn eller platser så som med lässtunden. I 

resultatet framkommer det att pedagogerna anser att trots de yttre faktorerna, 

gruppsammansättningen, lokalen eller platsen så är barnens koncentration 

större för de digitala verktygen. I resultatet av mina intervjuer framkommer 

det att möjligheten till att byta plats och sitta där man som barn själv väljer 

finns på grund av att surfplattan inte alltid finns att tillgå, likt böckerna som 

har sin specifika plats. Detta anser pedagogerna vara en bidragande orsak till 

varför barnen kan fokusera mer när de arbetar med surfplattan. 
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5.4 Sammanfattning  

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till lässtun-

den och hur de digitala verktygen integreras i verksamheten. Med hjälp av 

mina forskningsfrågor har resultatet från de intervjuer och de observationer jag 

har gjort visat att barnen i första hand skulle välja de digitala verktygen framför 

en bok. Resultatet från intervjuerna har påvisat att oavsett pedagogers förhåll-

ningssätt till lässtunden eller till de digitala verktygen så har barnen ett större 

intresse för de digitala verktygen. I intervjuerna framkommer det att de digitala 

verktygen upplevs som något exotiskt, spännande och mystiskt där barnen inte 

alltid vet vad som kommer att ske.   

I intervjuerna framkommer det att alla pedagogerna är överens om att barnen 

har ett större intresse för surfplattan, men att det är deras uppgift som pedago-

ger att ge barnen nya möjligheter och infallsvinklar både med digitala verktyg 

och med böcker. I resultatet från intervjun med pedagog 1 framkommer det att 

barnen känner en stolthet när de själva får låna en bok på biblioteket och få 

denna uppläst för barngruppen, vilket är något som pedagogerna på den be-

rörda avdelningen försöker ta till sig. 

Resultatet från observationerna visar på att tiden för lässtunden inte har någon 

betydelse för barnens koncentrationsförmåga och i resultatet från intervjuerna 

framkommer det att det är barnens intressen som ligger till grund för om dem 

är mottagliga eller inte för en högläsning.  

I intervjuerna framkommer det att barnens intressen för de digitala verktygen 

är större än för lässtunden och att deras intresse för dessa kan ta fokus från 

lässtunden. Ett exempel på det är observation 3 där barnet som arbetade med 

laptoppen inte kunde fokusera på boken och lässtunden då hen satt och tänkte 

på laptoppen. Detta framkom genom de frågor hen ställde om laptoppen under 

lässtunden där hen bland annat frågade om hen fick fortsätta att arbeta med 

laptoppen.  
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6 DISKUSSION 

I min diskussion kommer jag att reflektera över studiens resultat samt valet av 

metod. Jag kommer att belysa hur man kan gå vidare med forskningen av de 

digitala verktygen som komplement till barns lässtunder och betydelsen av att 

alla barn ska få ta del av planerade lässtunder.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I mitt resultat har det visat sig att pedagogerna ser lässtunden som en avslapp-

ning och en vila. Men som Ekström & Isaksson (1997, s. 43) lyfter så bör man 

inte högläsa för de barn som är tänkta att somna, eller vila då de anser att barn 

som gillar en berättelse blir glada, intresserade och spralliga. Böcker är något 

som ska skapa diskussioner där man lär sig av varandras erfarenheter.  

Jag vill veta hur pedagogerna förhåller sig till lässtunden, då ett förhållnings-

sätt är en faktor som kan påverka barns inlärning och deras koncentrationsför-

måga. Resultatet har visat hur pedagogerna förhåller sig till den planerade läs-

stunden och gemensamt för de olika lässtunderna är de diskussioner och frågor 

som skapas kring bilderna. Frågorna är uppbyggda på barnens erfarenheter och 

tankar och är den form av diskussion som pedagogerna anser viktig. Det är 

dessa diskussioner som Vygotskij menade på var av betydelse när man först 

lärde på gruppnivå för att sedan lära på individnivå (Strandberg, 2006, s. 149-

150). 

I resultatet framkommer det att pedagogerna anser att lässtunden är en stund 

då barnen tränar sin språkutveckling där de gemensamt lyssnar, reflekterar och 

hör det skrivna ordet. Som Fox säger (2010, s. 23) så är högläsningen en stund 

där man kan dra erfarenheter av bokens handling genom de berättelser som 

barnen har och upplever när de hör en saga. 

Jag vill veta hur pedagogernas förhållningssätt till lässtunden påverkar bar-

nens samspel, då det är samspelet som ligger till grund för lärandet. Resulta-

tet har visat att oavsett gruppstorlek, metod eller inlevelse till berättelsen så 

varierar samspelet och barnens koncentration för lässtunden. I resultatet 

framkom det också att lässtunden sker när de yngsta barnen sover, detta för 

att skapa en trygghet genom att ha fasta rutiner och för att minska störande 

faktorer. Studien visade på att spontana lässtunder förekommer så att alla kan 

få ta del av en lässtund, men att dem inte är planerade lässtunder utan på bar-

nens villkor.  
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Resultatet har visat att miljön är en viktig faktor när det kommer till barns kon-

centrationsförmågor. De läsmiljöer som är placerade på torg där personal har 

städat, diskat och röjt efter maten har varit störande faktorer likaså de platser 

där man som barn har fått tillgång till att byta plats, eller rum. Som Chambers 

(2014, s. 26-27) säger så påverkas alla av de yttre och inre förutsättningarna 

som man har med sig när man intar en aktivitet och olika yttre faktorer påver-

kar barnen på olika sätt under lässtunden. Därför är det av vikt att ha en plane-

rad lässtund där barnen vet vad som gäller. Utifrån resultatet kom jag fram till 

att de spontana lässtunderna som sker har en sämre kvalitet eftersom de dis-

kussioner som skapar lärandet är svårare att få till på grund av att det finns för 

många yttre faktorer som stör. Läroplanen för förskolan säger att: 

Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara lik-

värdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska 

arbeta för att nå dessa mål (Skolverket, 2016, s. 5). 

Pedagogerna anser att det är en utmaning att stimulera alla barn, då de är i olika 

åldrar och i olika stadier av sin mognad, varpå de väljer att göra denna typ av 

indelning. Utifrån resultatet kom jag fram till att det handlar om pedagogers 

syn på vad barn kan och inte kan. Och att det är pedagogernas förhållningssätt 

till den planerade lässtunden som gör att alla inte kan delta. 

Resultatet visar att pedagogernas förhållningssätt och de yttre faktorerna har 

en stor betydelse för huruvida barn kan eller inte kan delta på lässtunden. Pe-

dagogerna har många idéer och mycket material till att bemöta alla barnen på 

förskolan, men de väljer att ha en planerad lässtund när de yngre barnen so-

ver för att hålla på sina rutiner.  

Jag vill veta hur barnens intressen skiljer sig mellan lässtunden och de digi-

tala verktygen. I resultatet framkom det att barnen inte är lika intresserade för 

böckerna som för andra metoder så som flanosagor, ljudböcker eller arbeten 

med appar. Läroplanen för förskolan säger att: 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna 

erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna 

ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, före-

tagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimule-

ras.  I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kul-

turskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk 

och kunskaper – från en generation till nästa (Skolverket, 2016, s. 6).  

Pedagogerna betonade att barns intressen har ändrats och att de blir allt mer 

intresserade av de digitala verktygen. De betonade hur de försöker arbeta 

med olika metoder för att fånga barnens intressen för böcker, men som Fox 

(2010, s. 84) belyser så är det av stor vikt hur man bemöter barns intressen 

när man vill att dem ska bli intresserade. Resultatet har visat på att när barn är 

intresserade av något och anser att det är kul har de lätt för att koncentrera 

sig. När Fast (2007) gjorde sin undersökning av barns populärkulturer såg 
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hon hur de barnen i hennes avhandling utvecklade sin skriv- och språkut-

veckling genom olika digitala verktyg och sociala medier. Dessa erfarenheter 

de skaffade sig skapade gemenskaper på förskolan som i sin tur banade väg 

för deras skriftspråk. Utifrån mitt resultat kom jag fram till att barn lär sig det 

dem är intresserade av och vilken metod man använder för att utveckla deras 

skriv- och språkinlärning har ingen betydelse så länge man är uppmärksam 

på vad barnen vill och är intresserade av.   

Med hjälp av mitt syfte vill jag veta hur de digitala verktygen integreras i 

verksamheten och om dessa ses som ett komplement till lässtunden. I resulta-

tet framkommer det att pedagogerna ser de digitala verktygen som ett kom-

plement till högläsningen och att de med hjälp av dessa kan nå ut till fler barn 

som tillexempel barn med ett annat modersmål. Pedagogerna anser att de di-

gitala verktygen kan hjälpa till när man arbetar i större grupper då de kan pro-

jiceras upp. Resultatet visar på att pedagogerna försöker arbeta med de digi-

tala verktygen men att de känner att dem saknar kompetenser om hur de ska 

arbeta med dessa. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) finns inga 

tydliga mål om hur man ska arbeta med de digitala verktygen, men utifrån re-

sultatet har jag kommit fram till att pedagogerna försöker arbeta med dessa 

eftersom barnens erfarenheter och intressen är så stora. 

Resultatet har visat att pedagogerna arbetar med de digitala verktygen utan att 

egentligen veta vad som krävs av dem vilket är de frågor som Nielsen (2018) 

lyfter i sin avhandling när hon pratar om hur de digitala verktygen ska eller 

inte ska introduceras i den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). 

Nielsen (2018, s. 111-114) anser att det inte finns ett tydligt syfte med digita-

liseringen men trots detta har resultatet visat på att pedagogerna arbetar med 

de digitala verktygen för att barnen har ett så pass stort intresse. Utifrån resul-

tatet har jag kommit fram till att pedagogerna uppmärksammar barnens in-

tressen och försöker med hjälp av de digitala verktygen finna nya vägar för 

barnens skriv- och språkinlärning. Strandberg (2006, s. 93) menar på att IKT 

är en hel verktygslåda där man både kan arbeta med det lilla och med det 

stora, vilket är det som pedagogerna gör på de olika förskolorna.  

Jag vill veta om de digitala verktygen tar fokus från lässtunden. Resultatet från 

studien visar på att tiden för lässtunden inte har någon betydelse för barnens 

koncentrationsförmåga, utan det är barnens intressen som ligger till grund för 

om dem är mottagliga eller inte för en högläsning. Den slutsatsen har jag kom-

mit fram till utifrån observationerna och intervjuerna där det har påvisats att 

barnens intressen för de digitala verktygen är större och att deras intresse för 

dessa kan ta fokus från lässtunden. Exempel på det är observation 3 där barnet 

som arbetade med laptoppen inte kunde fokusera på boken och lässtunden då 

hen satt och tänkte på laptoppen. Detta framkom genom de frågor hen ställde 
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om laptoppen under lässtunden där hen bland annat frågade om hen fick fort-

sätta att arbeta med laptoppen.  

6.1.1 Sammanfattning 

Utifrån de intervjuer och de observationer jag har gjort har resultatet från stu-

dien visat att barnen i första hand skulle välja de digitala verktygen framför en 

bok. Resultatet från studien har påvisat att oavsett pedagogers förhållningssätt 

till lässtunden eller till de digitala verktygen så har barnen ett större intresse 

för de digitala verktygen, då de digitala verktygen upplevs som något exotiskt, 

spännande och mystiskt där barnen inte alltid vet vad som kommer att ske. I 

resultatet från studien framkommer det att alla pedagogerna är överens om att 

barnen har ett större intresse för surfplattan, men att det är deras arbeta som 

pedagoger att ge barnen nya möjligheter och infallsvinklar både med de digi-

tala verktygen och med lässtunden. I resultatet framkommer det att trots att 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) saknar konkreta mål om de digitala 

verktygen, samt pedagogernas få kunskaper så arbetar de med dessa ändå. Re-

sultatet visar på att barnens intressen är det som kommer i första hand oavsett 

kunskaper om ämnet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av observationer för att se hur pedagogerna arbetar 

med de digitala verktygen och lässtunden. Därefter gjorde jag intervjuer med 

de berörda pedagogerna. Metoderna jämfördes för att få fram ett resultat och 

jag anser att metoderna kompletterade varandra bra för min studie.  

Hade tid funnits så skulle jag gjort observationer bland de yngsta barnen för 

att se om pedagogernas tankar om de yngre barnens koncentrationsförmåga 

under högläsningen stämmer. Det hade varit intressant att få vara med en hel 

dag för att få observera deras fortsatta arbete med hela barngruppen. Detta för 

att få en större inblick i hur deras verksamhet är planerad och om alla barn får 

en likvärdig utbildning. 

 

6.3 Slutsats 

Den erfarenhet jag hade av pedagogers tankar och förhållningssätt till lässtun-

den och till de digitala verktygen och deras syn på hur dessa kan fungera som 

ett komplement till barns skriv- och språkinlärning skapade mitt intresse till att 

göra denna studie. Min studie visar att lässtunden är uppbyggd på rutiner där 
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pedagogernas syfte och mål med lässtunden är att den ska vara en vila, men 

också en viktig stund för barns skriv- och språkinlärning.  Utifrån mitt syfte 

och frågeställning tycker jag att resultatet visar på hur viktigt det är att inte 

fastna i rutiner utan att hitta nya vägar till ett lärande för barnen. Det handlar 

om att möta barnen i deras intressen och erfarenheter och utmana dem där. 

Men trots all ny teknik får vi inte glömma bort boken, utan hitta vägar som gör 

att den fortsätter att vara intressant. 

 

6.4 Fortsatta studier 

Jag har i min studie valt att fokusera på pedagogernas förhållningssätt och tan-

kar med lässtunden och de digitala verktygen. Jag har observerat barnen men 

det har endast handlat om hur deras koncentration är under lässtunden. Detta 

för att kunna jämföra deras intresse till lässtunden gentemot deras intresse för 

de digitala verktygen. Det skulle vara intressant att göra en större studie där 

barnens tankar framkommer mer. Detta för att få en djupare inblick i vad bar-

nen faktiskt vill med lässtunden och hur de digitala verktygen kan eller inte 

kan komplettera denna.  
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BILAGA 1 
 

  

 

Informationsbrev  

 

Hej!  

Jag heter Marie Nilsson och läser till förskollärare på Karl-

stads universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete som kommer att handla 

om lässtunden och de digitala verktygen.   

Syftet med denna studie är att undersöka när lässtunden sker och hur den ter 

sig. Vad pedagogernas syfte och mål är med lässtunden och vilket förhållnings-

sätt de har till den, samt hur de digitala verktygen integreras i undervisningen 

och om de tar fokus från lässtunden.  

  

Jag kommer att observera vid ett tillfälle i förskolan och intervjua de pedagoger 

som arbetar på avdelningen.  

Förskolan, pedagogerna och barnen kommer alla att avidentifieras och det in-

samlade materialet kommer att förstöras när examensarbetet är klart. Ni kan 

när som välja att inte delta, eller avsluta ert deltagande.  

  

Vid ytterligare frågor får ni gärna kontakta mig.  

MVH Marie  

 

Student  Universitetslektor 

Marie Nilsson  Nils Dverstorp 

Mail: xxxxxxxxxx  Mail: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx   Telefon: xxxxxxxxx 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

Intervjufrågor  

  

1. Vad för utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

3. Vad innebär en lässtund för dig?  

4. Varför har ni en lässtund och vad vill ni uppnå med den??  

5. När brukar ni ha en lässtund? Kan det ske vid fler tillfällen?  

6. Hur upplever du barnens intressen jämtemot böcker?  

7. Vad innebär de digitala verktygen för dig?  

8. Hur arbetar ni med de digitala verktygen och när kan dessa använ-

das?   

9. Hur upplever du barnens intressen jämtemot de digitala verktygen?  

10. Kan du se några skillnader i barnens intressen för böcker vs digitala 

verktyg?  

11. Hur upplever du att barnens koncentration är när ni har lässtund vs 

digitala verktyg?  

12. Hur anser ni att era kunskaper är om digitala verktyg?  

13. Hur anser ni att barnens kunskaper är om digitala verktyg?  
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BILAGA 3 

  

Samtyckesblankett  

 

Samtycke till att delta i studien: 

Examensarbete för förskollärarutbildningen. 

Jag har skriftligen informerats om studien (se bi-

laga) och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

X
Underskrift

X
Namnförtydligande

X
Ort och datum

 

Student  Universitetslektor 

Marie Nilsson  Nils Dverstorp 

Mail: xxxxxxxxxx  Mail: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx   Telefon: xxxxxxxx 
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