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Detta examensarbete syftar till att undersöka hur sex förskolepedagoger uppfattar sitt uppdrag 

och sin roll som läslustombud. Vidare är syftet att sätta deras uppfattningar i relation till det 

litteraturarbete som förekommer på förskolan. Våra frågeställningar är: Hur uppfattar 

läslustombuden sin roll och sitt uppdrag? Hur beskriver de förskolans litteratur- och 

högläsningsarbete? 

 

Bakgrunden till den här undersökningen är att svenska elevers läsförmåga har sjunkit. 

Åtgärder för att stärka litteraturen och läsningen redan i förskolan förespråkas. Ett förslag är 

att göra läslustombudens uppdrag obligatoriskt. På förskolor där det finns befintliga 

läslustombud ska arbetet vidareutvecklas.  

 

Undersökningen har en fenomenografisk ansats, vilket innebär att vi eftersträvar variationer i 

läslustombudens uppfattningar. För att realisera syfte och frågeställningar har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med pedagogerna.  

 

Utifrån det empiriska materialet har fyra beskrivningskategorier analyserats fram: 

läslustombud och medarbetare, kontakt med vårdnadshavare, tidsaspekten samt 

högläsningens didaktik. Resultatet visar att läslustombuden har en central plats i förskolans 

litteratur- och högläsningsarbete, exempelvis genom att inspirera och informera kollegor samt 

att samverka med och komplettera hemmet när det gäller barns tillgång till litteratur. 

Undersökningen bidrar till att uppmärksamma läslustombudens betydelsefulla arbete på 

förskolor för att främja barns läsutveckling och läsintresse. 
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1. Inledning  

 

Den senaste PIRLS-undersökningen (Progress in International Reading Literacy Study) som 

genomfördes 2011, visar att de svenska skolbarnens läsförmåga sjunker. Som en följd av detta 

förordar Statens offentliga utredning Läsandets kultur. Slutbetänkande från 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65) kraftfulla åtgärder för att tidigt förbättra ungas 

läsförståelse och för att öka lusten att läsa.    

 

När det gäller det pedagogiska innehållet i förskolan kring arbetet med litteratur och läsning 

menar litteraturutredningen (SOU 2012:65) att det idag varierar. Kunskapen om barns 

språkutveckling och medvetenheten om till exempel högläsningens betydelse är på vissa 

förskolor låg. Det framhålls därför angeläget att stödja arbetet med litteratur och läsning i 

förskolan. Ett exempel på en konkret åtgärd är att initiera en försöksverksamhet med 

läsombud på förskolor. Om denna verksamhet sedan visar sig framgångsrik förordas att 

systemet bör expandera till hela landet för att öka pedagogers insikt om litteraturens roll och 

betydelse i förskolan. 

 

På en del förskolor finns redan idag verksamma läsombud som har ett tätt samarbete med 

folkbibliotek och andra intressenter i frågor som rör läsning. De skildras i 

litteraturutredningen (SOU 2012:65) som viktiga resurser i förskolans pedagogiska arbete 

med litteratur och läsning. Med sitt engagemang och sin kompetens förväntas de inspirera 

övrig personal och driva på utvecklingsarbetet. Mot denna bakgrund anser vi att det är 

intressant att undersöka hur och med vilka innebörder några verksamma läsombud själva 

beskriver uppdraget att stödja litteraturarbetet i förskolan. Ett obligatoriskt införande av 

läslustombud kastar ljus på betydelsen av uppdraget, men säger inget om de omständigheter 

som påverkar möjligheterna för att utföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka sex förskolepedagogers uppfattningar om sitt 

uppdrag som läslustombud, samt att sätta dessa uppfattningar i relation till det litteraturarbete 

som förekommer på förskolan. 



2 
 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

1. Hur uppfattar läslustombuden sin roll och sitt uppdrag? 

2. Hur beskriver de förskolans litteratur- och högläsningsarbete?  

 

 

1.2 Begreppsdefinition  

 

I den här undersökningen använder vi begreppet litteraturarbete. Det innefattar, enligt oss, de 

litteraturpedagogiska redskap, processer och aktiviteter som förskolan använder och har 

tillgång till. Exempelvis i form av skönlitteratur, faktaböcker, aktiviteter som inkluderar 

läsning i någon form, biblioteksbesök, temaarbeten knutna till berättelser samt föreläsningar 

om läsning.  

 

Andra centrala begrepp som används återkommande under examensarbetets gång är 

läslustombud och pedagog. Läslustombud är den person som har huvudansvaret för 

litteraturarbetets progression på förskolan. I litteraturutredningen (SOU 2012:65) är 

benämningen läsombud men i kommunen där undersökningen genomförs kallas det för 

läslustombud. Vi kommer i fortsättningen av arbetet att använda termen läslustombud. Med 

pedagog syftar vi på all personal i förskolans pedagogiska verksamhet oberoende av 

befattning eller utbildningsnivå.  

 

1.3 Disposition 

 

Examensarbetet består av sju kapitel. I kapitel ett presenterar vi en kort inledning, samt 

undersökningens syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet ger vi en bakgrund och en 

introduktion till vårt ämne. I det tredje kapitlet presenterar vi den tidigare forskningen som vi 

tagit del av. Kapitel fyra beskriver vår teoretiska utgångspunkt och i kapitel fem presenterar vi 

våra metodologiska val. I det sjätte kapitlet redovisas våra resultat som bygger på de 

intervjuer som genomförts med läslustombud i förskolan. Kapitel sju innehåller metod- och 

resultatdiskussion samt några avslutande ord och förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund  

 

I detta kapitel ges en bakgrund till införandet av läslustombud och deras uppdrag i syfte att ge 

en bild av omständigheter som läslustombuden berörs av. Kapitlet inleds med att skildra 

Skolverkets (2012) och litteraturutredningens (SOU 2012:65) aktuella bild av hur elevers 

läsförmåga utvecklats, samt de åtgärder som diskuteras och föreslås för att hantera detta. 

Vidare beskrivs läslustombudens specifika roll och uppdrag och sist finns ett avsnitt om 

skönlitteraturens, läsandets och skrivandets plats i förskolans verksamhet.  

 

2.1 Skolverkets rapport och redovisning av PIRLS 2011 

 

PIRLS är namnet på en internationell studie som undersöker skolelevers läsförmåga i årskurs 

4. Sverige har deltagit i PIRLS vid tre tillfällen, åren 2001, 2006 och 2011. Skolverket har i en 

rapport, PIRLS 2011- Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 

perspektiv (2012), sammanställt de resultat som kunskapsprov och olika enkäter visat.  

 

I ett internationellt perspektiv visar det sig att svenska elever i årskurs 4 har en god 

läsförmåga men att en tydlig tillbakagång har skett i läsprovsresultatet mellan 2001 och 2011. 

Den grundläggande läs- och skrivförmågan som eleverna har med sig när de börjar skolan har 

fortfarande betydelse när de gått i skolan i fyra år enligt Skolverket (2012). Elevernas 

läsintresse är också en av de faktorer som har stor betydelse för elevernas läsförmåga. Här 

syns de mest prekära behoven i ljuset av studiens resultat i och med att ett sjunkande 

läsintresse kan konstateras under det senaste decenniet och ge förklaringen till den över tid 

försämrade läsförmågan. 

 

Mot bakgrund av de förändringar som identifierats i bland annat PIRLS 2011 menar 

Skolverket (2012) att den svenska förskolans och skolans mest centrala utmaning handlar om 

en förstärkning och utökning av det kompensatoriska samhällsuppdraget, vilket innebär att 

stödja barns läsförmåga från såväl mindre som mer studievana hem. Det ska ske genom 

insatser baserade på såväl forskning som väl beprövad erfarenhet enligt Skolverket (2012).  
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2.2 Vad säger litteraturutredningen? 

  

Som en följd av PIRLS 2011 förordar och föreslår Läsandets kultur. Slutbetänkande från 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65) åtgärder för att stärka litteraturen och läsningen redan i 

förskolan. Förslaget består i att Skolverket i samråd med folkbiblioteken och Centrum för 

lättläst
1
, får i uppdrag att initiera en försöksverksamhet med läsombud i förskolorna. 

Samtidigt framhålls att det i vissa förskolor redan idag finns läs- eller bokombud som har ett 

nära samarbete med folkbiblioteken. En utökning av det befintliga samarbetet blir i dessa fall 

en central del i utvecklingsarbetet enligt litteraturutredningen (SOU 2012:65).  

 

En bedömning som litteraturutredningen (SOU 2012:65) gör, beskrivs med att det är viktigt 

att det på förskolorna finns engagerade och kompetenta pedagoger som inspirerar övrig 

personal och driver utvecklingsarbetet framåt. De ska ha ett särskilt ansvar för att ge stöd till 

personalgruppen och dessutom ha kontakt med bibliotek och andra intressenter när det rör 

läsning. En sådan person skildras vidare som en viktig resurs i förskolornas pedagogiska 

arbete med läsning och litteratur.  

 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65) redogör för att många barn växer upp i hem där det 

endast finns bristfällig tillgång till litteratur och att det finns indikationer som pekar på att 

antalet barn som inte regelbundet får ta del av högläsning i hemmet ökar. En betydelsefull 

utjämnande roll när det gäller barns möjlighet att tidigt i livet möta litteratur tillskrivs 

förskolan. Cirka 83 procent av alla barn i åldern 1 till 5 år i Sverige går i förskolan och det 

framhålls därför som angeläget att Skolverket inom ramen för sitt uppdrag stödjer kommuner 

och andra huvudmän i utvecklingen av arbetet med litteratur (SOU 2012:65).  

 

Tidigare erfarenheter som Centrum för lättläst redogör för gällande läsombud på 

äldreboenden och gruppbostäder, visar dessutom att detta är en verksamhet som med relativt 

små ekonomiska resurser kan ge goda resultat.  

 

                                                           
1 Centrum för lättläst verkar för alla medborgares rätt till böcker, nyheter och information utifrån varje individs 

premisser. Deras tanke är att för att en demokrati ska fungera måste exempelvis litteratur finnas disponibelt för 

alla. http://www.lattlast.se/om-oss  

 

http://www.lattlast.se/om-oss
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Litteraturutredningen (SOU 2012:65) sätter slutligen sina föreslagna åtgärder i ett längre 

perspektiv och menar att om försöksverksamheten visar sig framgångsrik, bör systemet med 

läsombud utvidgas till hela landet.  

 

2.3 Läslustombudets roll och uppdrag 

 

Den bakgrundsinformation vi tagit del av och som presenteras i detta avsnitt, har erhållits 

främst via mailkorrespondens med stadsbibliotekets personal.  

 

När det gäller läslustombudens tillkomst föddes behovet av läslustombud år 2002 i några få 

kommundelar i staden där undersökningen genomfördes och spreds sedan till att omfatta allt 

fler. Läslustombud infördes när biblioteken inte längre hade resurser att åka ut på kvällstid till 

förskolornas föräldramöten och prata om vikten av att läsa högt för barn.  

 

Organisationen är uppbyggd så att barnbibliotekarier på stads-och stadsdelsbiblioteken 

ansvarar för ett visst antal närliggande förskolor och deras läslustombud. För att kunna utföra 

sitt arbete erbjuder de ansvarande biblioteken regelbundet anordnade informationsträffar kring 

böcker, läsning, språkutveckling, läsfrämjande metoder osv. Även väskor med 

informationsmaterial och exempel på bra böcker för olika åldrar finns för utlåning till 

läslustombud inför föräldramöten och arbetsmöten. Lässtimulans i form av Bokjuryn, dvs. ett 

erbjudande om tillgång till ett urval av årets nya bilderböcker, kan lånas på biblioteket av 

förskolorna. Avsikten är att barnen ska få möjlighet att läsa dem och rösta fram årets favoriter.  

 

Tanken är att det på varje förskola ska finnas ett läslustombud som ska fungera som en länk 

mellan förskola och bibliotek. Idag finns det ingen förordning som säger att det är ett krav 

utan det bygger på frivilligt deltagande. 

 

Läslustombuden ska ansvara för att barnen får tillgång till böcker på förskolan och att de får 

besöka biblioteket så ofta som möjligt. De ska propagera för högläsningens betydelse på 

föräldramöten och på arbetsmöten med kolleger. De ska också ansvara för de bokpåsar som 

kommunens stadsbibliotek placerat ut på många förskolor. Syftet med bokpåsarna är att 

inspirera föräldrar att läsa högt för sina barn och bokpåsarna är tänkta att underlätta för 

föräldrar att låna hem böcker för högläsning. Läslustombuden ska också hjälpa föräldrar med 
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utländsk bakgrund att få tillgång till barnböcker på det egna språket genom att förmedla 

bibliotekets bokpåsar med böcker på utländska språk. 

 

Någon utvärdering har hittills inte genomförts, så det går inte att uttala sig om vilken 

betydelse läslustombuden har haft för den läsfrämjande verksamheten i förskolan. 

 

2.4 Skönlitteraturens, läsandets och skrivandets plats i förskolans 

verksamhet 

 

Carina Fast (2011) uttrycker att det är fundamentalt viktigt i en människas liv att lära sig läsa 

och skriva. Om detta inte bemästras riskeras ett utanförskap i det föränderliga samhälle som vi 

alla är en del av. Den senaste tidens debatt kring barns sjunkande läs- och skrivförmåga och 

diskussionen om att intensifiera läs- och skrivundervisningen till och med redan i förskolan, 

kommenteras av Fast (2011). Oron över den sjunkande läs- och skrivförmågan menar hon, 

måste ledas in på spåret om att ambitionen inte ska handla om att förskolan formellt ska lära 

barnen läsa och skriva. Debatten ska istället ge signaler och skapa kunskap om att grunden till 

läsandet och skrivandet läggs tidigt i barns liv och kan förekomma på många olika nivåer och 

på olika sätt.  

 

Fast (2011) menar vidare att det råder en samsyn bland läsforskare att ett barns läs- och 

skrivutveckling inte startar i samband med att barnet deltar i formell undervisning. Den 

beskrivs istället som en process som börjar långt tidigare i livet och som är förlagd till 

vardagen och i tillvaron tillsammans med andra människor i barnets omgivning. Barnens 

vägar in i skriftspråket varierar också beroende på det individuella barnet och den sociala och 

kulturella miljö som barnet växer upp i. 

 

Genom detta perspektiv på läsande och skrivande som företeelse, så skapas en naturlig plats 

för det redan i förskolan enligt Fast (2011). Den pedagogiska verksamheten bidrar på så sätt 

till att barn genom lek och utifrån sina egna förutsättningar utforskar skriftspråket.  

 

I förskolans läroplan, Lpfö98/2010, framgår det att förskolan ska sträva efter att barn 

utvecklar ett intresse för skriftspråket. Det står också att barn ska stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling och att förskolan ska lägga stor vikt vid detta. Fast 
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(2011) påpekar att detta är något annat än att barn ska drillas i att forma och avläsa bokstäver. 

Om förskolan ska vara relevant för ett barns liv betyder det att pedagoger bör uppmärksamma 

varje barn och komma dem till mötes just där intresset och behovet av utmaningar finns 

menar hon. 

 

När det gäller skönlitteratur menar Lena Kåreland (2009) att det kan vara bra ur många olika 

perspektiv. Litteraturen kan ge kunskap och insikt genom att det i berättelser ofta framträder 

röster från flera personer som var och en har sin syn på verkligheten. Karaktärerna i en saga 

eller berättelse talar ofta med varandra eller också direkt till läsaren. På det viset menar 

Kåreland (2009) att litteraturen är ett utmärkt medel för barn att få inblick i andras tankar och 

handlingar, samt i förhållanden och levnadsvillkor som skiljer sig från de egna erfarenheterna.  

 

För att barn senare i livet ska kunna orientera sig i en snabb och föränderlig värld behöver de 

kommunikativ och kulturell kompetens och kan på så sätt förhålla sig till och förstå den 

mångkulturella värld vi lever i (Kåreland 2009). Hon menar att den skönlitterära boken är ett 

viktigt redskap i detta sammanhang och en hjälp för pedagoger att kunna svara upp mot ett 

flertal behov som barnen har. Eftersom skönlitteratur också kan läsas på många olika sätt och 

med många olika strategier beroende på vad målet är, kan barn erbjudas möjligheter där 

behoven framträder anser Kåreland (2009) 
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3. Tidigare forskning  

 

I kapitlet presenteras tidigare forskning inom området med fokus på litteraturarbetet i 

förskolan. De sökningar vi gjort via olika sökmotorer och universitetsbibliotekets databas 

LIBRIS om tidigare forskning kring läslustombud och förskolans litteraturarbete, visar att 

detta hittills inte undersökts i någon större utsträckning. I skolåldrarna har vi påträffat en del 

studier kring lärares litteraturarbete, medan hur förskolans pedagoger arbetar och tänker kring 

skönlitteratur förefaller relativt outforskat.  

 

De fyra studier vi funnit relevanta för vår undersökning visar på vikten av kvalitet i förskolans 

text- och språkmiljöer. Vidare synliggörs hur barns möte med litteraturen avgörs av 

pedagogers olika förhållningssätt, stöd och metoder. Nedan redovisas studiernas syfte och 

resultat kortfattat för att placera in vår undersökning i ett vidare forskningsfält. 

 

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2009) har i studien, Barns 

tidiga lärande: en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande, undersökt 

förskolors kvalitet inom fyra områden, varav ett omfattar språk och kommunikation. Syftet 

med studien är att vinna kunskap om vad som kännetecknar förskolan som lärandemiljö. 

Detta uppnås genom att studera variationer av lärandemiljöer i förskolan, i relation till barns 

erfarande av olika aspekter i innehållsområdena som exempelvis språk och kommunikation.  

Förutom att det existerar stimulerande text- och språkmiljöer i förskolan, menar forskarna att 

det fordras en interaktion mellan barn och vuxna kring texter. Lärarnas förhållningssätt och 

strategier i dessa interaktioner har betydelse för vilka läserfarenheter förskolan erbjuder 

barnen. Studiens resultat förstärker relevansen av litteraturarbete och bokläsning i förskolan 

samt vikten av att den planeras och varieras så att barn får rika läserfarenheter och ges 

möjlighet att utvecklas tidigt som läsare. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) konstaterar att det finns både behov och möjligheter att utveckla läsningen i förskolan 

och att den är ett värdefullt innehåll i en pedagogisk verksamhet för små barn.    

 

Carina Fasts (2007) studie Sju barn lär sig läsa och skriva - Familjeliv och populärkultur i 

möte med förskola och skola, har flera syften. Det första är att ta reda på i vilka sociala och 

kulturella kontexter barnen möter textorienterade aktiviteter. Det andra syftet är att spåra vilka 
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textorienterade aktiviteter barnen medverkar i och praktiserar på egen hand. Det tredje och 

sista syftet avser att studera övergången mellan hem, förskola, förskoleklass och skola för att 

försöka få veta i hur stor utsträckning och på vilka sätt barnen medges använda sina tidigare 

erfarenheter av textorienterade aktiviteter. Fast (2007) har kommit fram till att barn tidigt och 

i varierad omfattning rör sig i rika textvärldar och utövar en rad textorienterade aktiviteter. 

Detta sker ofta i samspel med föräldrar, syskon och andra närstående. I en del av de studerade 

förskolorna och skolorna möts barnens skriftspråkliga erfarenheter exempelvis genom att 

dessa tillerkänns som värdefulla. Genom att kunskaperna ges utlopp, dvs. de används av 

barnen och beaktas av pedagogen, ges barnen möjligheter att gå en gynnsam framtid till 

mötes. Att barnen och eleverna får använda sina skriftspråkliga erfarenheter förekommer inte 

generellt, utan på en del förskolor och skolor har de ingen omfattande betydelse alls. Fast 

(2007) menar att pedagogerna måste rikta uppmärksamheten mot varje enskild individs 

förutsättningar och arbeta utifrån dem för att förskolans verksamhet ska vara av betydelse för 

barn. Vidare menar Fast (2007) att detta är en förutsättning för att det ska förekomma en 

utvecklande och stimulerande lärmiljö där pedagoger bemöter barnens vägar i skriftspråket. 

 

I Elisabeth Björklunds (2008) studie, Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten 

med berättande, bilder, text och tecken i förskolan, är syftet att få kunskap om hur litteracitet 

erövras och uttrycks bland de yngsta förskolebarnen. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur 

barns litteracitet kan begripas i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. I studien 

presenteras tankar om att barn redan i förskolan möter olika former av litteracitet och tidigt lär 

sig hantera dessa. Genom denna introduktion får barnen möjlighet att skaffa sig erfarenhet om 

vad som ingår i litteracitet. Detta ger på längre sikt också tillträde till olika former och koder 

för litteracitet som framträder i samhället utanför förskolan. Studien belyser också det faktum 

att även små barn har en nyfikenhet, en drivkraft och ett intresse av att ingå i läshändelser 

redan i förskolan. Björklund (2008) menar att denna kunskap ger pedagoger en större insikt i 

hur de kan stödja barn i olika läsaktiviteter och litteraturarbeten. Studiens resultat visar att de 

yngsta barnen på förskolan tillägnar sig litteracitet genom vardagliga aktiviteter som att 

sjunga, rita och berätta. Genom möten och i kommunikation tydliggörs barnen 

litteracitetspraktik, exempelvis genom att tillsammans titta i en bok och upprepa och signalera 

ord för att inbjuda andra barn att delta.  

 

Maria Simonsson (2006) presenterar, utifrån två tidigare projekt Förskolan i omvandling och 

en ny barndom, samt sin avhandling Bilderboken i förskolan - en utgångspunkt för samspel, 
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en studie. Titeln är Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan och har syftet att belysa 

åtta pedagogernas perspektiv på skönlitteratur för barn. Samtidigt ges en inblick i deras tankar 

och uppfattningar kring förskolans vardagliga bilderboksanvändande som utgör grunden för 

deras handlande. En framträdande uppfattning som framkommer i studien är att pedagogerna 

är måna om att ordna fram böcker till barnen och att skapa varierande boksituationer. Vidare 

uppfattar pedagogerna att bibliotekslån, böcker som gåva eller att införskaffa böcker på privat 

väg är goda tillvägagångssätt för att barnen ska bli exponerade för litteratur. Dessa 

förfaranden är värdefulla då det inte är möjligt för förskolorna att köpa alla böcker. 

 

Sammantaget kan vi konstatera att dessa fyra studier visar att barn tidigt möter litteratur i sina 

liv och att dessa möten har betydelse för deras framtida förutsättningar att utvecklas till goda 

läsare. Pedagogers sätt att arbeta och deras förhållningssätt till skönlitteraturen samt vilka 

omgivande faktorer som påverkar detta är av vikt för hur gynnsamt barnens första möte med 

läsandet blir.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 

4.1 Fenomenografi  

 

Enligt Staffan Larsson (1986) har fenomenografin ett speciellt förhållande till teori. Själva 

ansatsen innehåller teoretiska antaganden: om kunskap, om förändringar i kunskap och om 

den lärande människans förhållande till omvärlden. Han menar att människor tänker om 

samma sak på flera sätt och dessutom finns förmågan hos människor att utveckla ytterligare 

sätt att se på något, exempelvis genom reflektion och förtrogenhet. 

 

Ansatsen utgår från tanken om att människor uppfattar företeelser och fenomen på olika vis 

och fenomenografin är enligt Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2009) utvecklad för 

att beskriva och analysera människors tankar och sätt att förstå sin omvärld. Genom att 

analysera data från enskilda intervjupersoners utsagor riktas uppmärksamheten mot 

variationen mellan sätten som människor uppfattar fenomen, snarare än likheten. 

Variationerna bidrar till en djupare förståelse både av det mänskliga lärandet och av de sätt att 

förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet.  

 

Därmed stöds Larssons (1986) argument om fenomenografins speciella förhållande till 

teoretiska antaganden om kunskap, förändringar i kunskap och förhållandet mellan människa 

och omvärld. Tomas Kroksmark (2007) bedömer och värderar ansatsen som föreställande och 

skildrande eftersom syftet inte är att blottlägga hur något ”egentligen är”, utan åskådliggöra 

och begripa hur något kan vara i ett rent mänskligt perspektiv.  

 

4.1.1 Första och andra ordningens perspektiv 

 

Inom fenomenografin är det enligt Larsson (1986) angeläget att skilja på första och andra 

ordningens perspektiv. Inom första ordningens perspektiv beskrivs olika aspekter av 

verkligheten i form av sådant som kan ses som mätbart eller fakta, exempelvis förekomst, 

intensitet och utbredning. Ett andra ordningens perspektiv utgår istället enligt Larsson (1986) 

från att beskriva människors upplevelser och tankar om olika aspekter av verkligheten, dvs. 

deras uppfattning om något. Fenomenografin koncentrerar sig således på andra ordningens 

perspektiv och jämförelsen av olika människors uppfattningar. Därmed ger en 
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fenomenografisk undersökning ett skäl för att inte utgå från en på förhand bestämd 

tolkningsteori. 

 

I vår undersökning används den fenomenografiska ansatsen som en möjlighet att beskriva och 

analysera förskolepedagogers uppfattningar om sin roll och sitt uppdrag som läslustombud, 

sett ur deras perspektiv. Vår strävan är att under analysen av det empiriska materialet nå andra 

ordningens perspektiv på de uppfattningar som framträder i intervjuerna, dvs. pedagogernas 

tankar och reflektioner kring sitt arbete. De varierande uppfattningarna anser vi intressanta 

och värdefulla, dels för förskolans litteraturarbete och dels för läslustombudens framtida 

uppdrag och roll. Vidare kan det vara fördelaktigt för läslustombuden och andra parter att ta 

del av andras erfarenheter och metoder, då det inte finns någon utbildning eller några 

föreskrifter som står till förfogande samt att det grundas på frivillighet och personligt intresse. 

Vilken betydelse detta får för verksamheten kan synliggöras genom vår undersökning och 

också ge insikter om en tänkbar revidering av uppdraget inför dess eventuella obligatoriska 

införande. 
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5. Metod  

 

I följande kapitel redogörs för vilken metod som använts i undersökningen samt hur urvalet, 

intervjuerna och analysarbetet gått till. Slutligen presenteras undersökningens tillförlitlighet 

och trovärdighet och kapitlet avslutas med etiska ställningstaganden 

  

5.1 Kvalitativ metod 

 

I denna undersökning används en kvalitativ metod, vilket enligt Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2009) innebär att verkligheten skildras genom så kallad orddata. Med det menas 

data som består av verbala uttalanden, exempelvis inspelningar av intervjuer som analyserats 

genom icke statistiska metoder. Pål Repstad (2007) menar att en kvalitativ metod eftersöker 

det som handlar om deltagarnas subjektiva upplevelsevärld, dvs. deras personliga skildring 

och beskrivning av ett fenomen.  

 

Enligt Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) är sociala fenomen alldeles för 

föränderliga, varierande och kontextbundna för att generaliseras över lag. De menar att ett 

resultat vid en viss tidpunkt och inom en viss kontext kanske beskriver en existerande miljö 

mycket väl. Dock behöver resultatet inte alls vara betydelsefullt i en annan situation. I denna 

undersökning blir det som Thornberg och Fejes (2009) benämner situerad generalisering 

intressant. Kvalitativ forskning producerar gestaltningar som möjliggör en identifiering av en 

kvalitet hos ett fenomen som aldrig tidigare noterats, reflekterats över eller som det funnits 

medvetenhet om. Vårt syfte med att undersöka läslustombudets uppfattningar om sitt uppdrag 

och förskolans litteraturarbete kan i ljuset av debatten som pågår om barns minskade 

läsförmåga, bidra med kunskap om uppdraget och förutsättningar för detta. 

 

5.1.1 Intervju som metod 

 

Undersökningens metod motiveras med Steiner Kvales och Svend Brinkmanns (2010) 

uppfattning om den kvalitativa forskningsintervjuns sätt att förstå världen via respondentens 
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ögon. De menar att den kvalitativa intervjun producerar kunskap i ett socialt samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson och skapar mening utifrån de svar som framkommer.  

 

Enligt Annika Lantz (2007) ska den som intervjuar fånga upp respondentens uppfattningar 

och erfarenheter genom att ge plats för dennes reflekterande funderingar. Kvale och 

Brinkmann (2009) berör den aspekten ytterligare genom att påpeka att produktionen av data i 

den kvalitativa intervjun inte bara följer regler kring exempelvis det praktiska som 

ljudinspelning. Det bygger också på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det 

gäller att ställa frågor. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att detta särskilt blir påtagligt 

när det gäller att ha kännedom om ämnet för intervjun samt kunskap om konsten att ställa 

andrafrågor, dvs. att följa upp intervjupersonens svar för att få tag i det essentiella. 

 

Vår ansats är fenomenografisk och inom fenomenografin används enligt Dahlgren och 

Johansson (2009) så kallade halvstrukturerade och tematiska frågor. De halvstrukturerade 

frågorna innebär att de är få till antalet från start och att intervjun utvecklas vidare beroende 

på de svar som ges och de följdfrågor som ställs. Vidare menar författarna att det också 

innebär att intervjuguiden är ordnad och utformad med hänsyn till det tema som ska beröras. 

Vår intervjuguide innehöll två övergripande teman, dels frågor om hur pedagogerna 

uppfattade olika aspekter av sitt uppdrag och sin roll och dels hur de beskrev det 

litteraturarbete som förekom på förskolan där de var verksamma. Huvudfrågorna följdes av 

mer detaljerade följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt. 

 

Staffan Larsson (1986) menar att det även kan finnas en checklista över väsentliga aspekter 

som bör omnämnas, för att de inte ska glömmas bort. Detta är något vi tog fasta på och vår 

intervjuguide (se bilaga 1) utformades utifrån detta sätt att tänka.  

 

5.2 Urval 

 

Sex pedagoger, alla från olika förskolor, i en kommun i Mellansverige intervjuades. Specifikt 

med dessa pedagoger är att de är verksamma läslustombud, dvs. personer med ansvar för 

litteraturarbetet på sina förskolor. Vi valde dessa respondenter med beaktandet om att de alla 

har en särskild position när det gäller det pedagogiska utvecklingsarbetet med barnlitteratur. 

Samtidigt var vår avsikt att sprida urvalet över olika delar av kommunen eftersom det ökar 



15 
 

möjligheten om att få ta del av variationer i uppfattningar om det studerade fenomenet. Enligt 

Martyn Denscombe (2009) ses detta som ett medvetet informantval och vår ståndpunkt är att 

detta överensstämmer med den fenomenografiska ansatsen som efterfrågar variationer.  

 

Detta medvetna informantval styrks också av Staffan Larsson (1986) som menar att antalet 

intervjuer och en avgränsad grupp respondenter kan vara beroende av vilken problemställning 

undersökningen har. Sex kvalitativa intervjuer ansåg vi vara ett tillräckligt antal för att ge en 

god bild av det studerade fenomenet i relation till den tid vi hade till förfogande.   

 

Genom kontakter fick vi möjlighet att närvara vid en läslustombudsträff i kommunen. Där 

presenterade vi vår undersökningsidé och gav informanterna möjlighet att delge oss sitt 

intresse. När vi gjort urvalet, utifrån förskolans placering i kommunen, kontaktades 

respondenterna via telefon och ett intervjutillfälle bokades in. På grund av tidsbrist och med 

hänsyn till förskolornas geografiska läge, kunde inte alla som visade intresse intervjuas. Valet 

föll på tre läslustombud i utkanten av staden och tre i de centrala delarna.  

 

5.3 Genomförande av intervjuerna 

 

Efter telefonkontakten skickades ett mail ut (se bilaga 2). Det innehöll en bekräftelse på det vi 

kommit överens om gällande tid och plats för intervjutillfället samt kortfattad information om 

intervjuns syfte och frågeområden. Ett sådant tillvägagångssätt anser Kvale och Brinkmann 

(2009) utgör en viktig del i förberedelsearbetet och är betydelsefullt för att ge respondenterna 

möjligheten att förbereda sig och ta ställning inför sitt samtycke. De respondenter som inte 

gavs möjlighet att delta underrättades också om detta via mail. 

 

Respondenterna informerades mer utförligt om syftet och vårt motiv för undersökningen när 

det personliga mötet skedde. Intervjuerna ägde rum på förskolorna eftersom respondenternas 

möjligheter att kunna gå ifrån verksamheten en längre stund var begränsad. Tiden för 

intervjun var avsatt till knappt en timme vilket visade sig tillräckligt i samtliga fall.  

 

I intervjusituationerna tog vi hänsyn till respondenternas möjlighet att utveckla sina svar och 

tillät dem ta den tid de behövde för att svara på våra frågor. Detta förklarade och förtydligade 

vi för respondenterna i intervjuns inledande del. Vi förberedde också respondenterna på att 
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det skulle förekomma uppföljande frågor där vi önskade mer utförliga svar i relation till det vi 

redan hade insikt om, eller där vi önskade mer kunskap i stort. Vid intervjutillfällena strävade 

vi efter att försöka skapa en förtroendefull relation. Enligt Alan Bryman (2002) ges störst 

förutsättningar för detta när respondenten och intervjuaren möts ansikte mot ansikte jämfört 

med exempelvis telefonintervjuer. I det inledande samtalet påpekades att syftet inte var att 

söka rätt eller fel svar samt att vi inte var där för att granska respondentens arbete. Det gjordes 

med hopp om att kunna generera en trivsam och avspänd samtalsmiljö där både respondenten 

och vi kunde känna trygghet.  

 

Vi gav respondenterna talutrymme under intervjuerna och vi lät dem föra resonemang utan att 

avbryta, helt i enighet med Lantz (2007) påpekande om vikten av att kunna avvakta. Kortare 

pauser behandlades som tillfällen för respondenten att tänka efter en stund och eventuellt 

utveckla sina tankegångar.  

 

De halvstrukturerade frågorna gav oss möjlighet att använda oss av probing. Denna teknik 

beskrivs av Dahlgren och Johansson (2009) som ett tillvägagångssätt för att försöka få så 

rikhaltiga och uttömmande svar som möjligt. I praktiken innebär det att uppföljande frågor 

ställs och resulterar i ytterligare information. Enligt Dahlgren och Johansson (2009) är 

nickningar en form av icke-verbal probing, dvs. ett sätt att fördjupa samtal kring ett innehåll 

genom att visa intresse för det som sägs så att den som talar förlänger sin utsaga. Denna 

metod valde vi också att använda eftersom vi ville visa vår omtanke och vårt engagemang 

kring respondentens svar.  

 

Enligt Dahlgren och Johansson (2009) är det nödvändigt att spela in intervjuer när en 

fenomenografisk ansats nyttjas. Detta möjliggör ett mer grundligt analysarbete eftersom 

intervjuerna transkriberas efteråt. Ytterligare argument som avgjorde att vi använde oss av 

ljudinspelning redogörs för både av Bryman (2002) och Kvale och Brinkman (2009).  De 

menar att ljudinspelningen möjliggör att kunna gå tillbaka till det inspelade materialet 

åtskilliga gånger för att kunna lyssna efter exempelvis tonfall och betoningar av ord. Vid ett 

intervjutillfälle förde vi anteckningar då respondenten inte gav samtycke till ljudinspelning. 

Denscombe (2009) menar att anteckningar måste föras under tiden som historien är i friskt 

minne för att ge ett gott underlag. Av den anledningen beslutade vi att anteckna under 

intervjuns gång.   
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Kvale och Brinkmann (2010) menar att den kvalitet av data som produceras i en kvalitativ 

intervju beror på värdet hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. Det krävs således 

omfattande träning för att bli en kvalificerad intervjuare enligt författarna. Vår möjlighet till 

förberedelse var begränsad och detta fick hanterats genom att vi initialt genomförde en så 

kallad pilotintervju för att kunna reflektera kring frågornas ursprungsform och omfattning. 

Utifrån pilotintervjun gjordes inga markanta förändringar förutom att vi formulerade om en 

fråga som respondenten uppfattade som oklar. I vårt empiriska material ingår svaren från 

detta intervjutillfälle eftersom det inte krävdes en omarbetning av innehållet.  

  

5.4 Bearbetning och analys av empiriskt material  

 

Michael Uljens (1989) redogör för hur olika uppfattningar av ett och samma fenomen används 

inom fenomenografins analysarbete. Det innebär att i så kallade kategoriseringar förenas lika 

och olika uppfattningar som framkommit under intervjuerna. Under det fortsatta analysarbetet 

bildar dessa kategoriseringar sedan beskrivningskategorier som namnges utifrån sitt tematiska 

innehåll. I den här undersökningen är det läslustombudens uppfattningar om sin roll och sitt 

uppdrag samt litteraturarbetet på förskolan som formar beskrivningskategorier. Som exempel 

har det i vår undersökning framkommit både lika och olika uppfattningar om vårdnadshavare. 

Vi har läst igenom samtliga uppfattningar noggrant ett flertal gånger och sedan gallrat ur, för 

att till sist utse de mest framträdande variationerna som vi ansett värdefulla för att besvara 

vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades, vilket enligt Bryman (2002) betyder att verbalt språk 

återges i skrift. Eventuella suckar och läten från respondenterna valde vi att inte transkribera. 

Dels för att det skulle bli tydligare att läsa igenom dem och dels för att det inte var relevant 

för vårt syfte och våra frågeställningar att transkribera på en sådan detaljerad nivå. 

 

Vår analys har inspirerats av Dahlgren och Johanssons (2009) föreslagna tillvägagångssätt vid 

fenomenografisk analys. Den här modellen beskrivs av författarna och benämns som 

negotiated consensus, dvs. förhandlad samstämmighet. Det innebär att flera forskare samtidigt 

arbetar med samma material, men var för sig. Därefter tar man del av varandras förslag och 

diskuterar och resonerar ingående kring vad som är tänkbart i de föreslagna kategorierna. Ofta 
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krävs flera sittningar och nya kategorier bildas under analysens gång. Tanken är enligt 

Dahlgren och Johansson (2009) att försöka validera resultatet så långt det är möjligt. 

  

Analysen av vårt empiriska material har utförts på liknande sätt som Dahlgren och Johansson 

(2009) föreslår. De första momenten utfördes enskilt och oberoende av varandra. Vi läste de 

transkriberade intervjuerna om och om igen samtidigt som anteckningar gjordes. Sedan 

skiljdes de mest utmärkande uppfattningarna ut på papper genom att de markerades med 

färger beroende på respondent och fenomen. Detta görs enligt Dahlgren och Johansson (2009) 

för att kunna förenkla nästa moment som består av att jämföra uttalandena. Vi eftersökte 

likheter och skillnader i respondenternas uttalanden och grupperade sedan dessa. När 

grupperingen var utförd jämförde vi våra olika utvärderingar och diskuterade oss fram till 

vilka data som skulle placeras i vilken kategori. Enligt Larsson (1986) kan det ibland finnas 

uttalanden som kan placeras i flera kategorier, dvs. överlappa varandra. För att utsagan ska 

kunna användas där det ur någon utgångspunkt är fruktbarast måste i så fall ett 

ställningstagande göras och ett beslut tas om vilken kategori det placeras i. Processen med att 

diskutera uttalanden som från början upplevdes svårare att placera än andra, upprepades för 

att säkerställa vårt beslut.  

 

Larsson (1986) menar att det gäller att sätta sig in i intervjupersonens resonemang för att 

kunna finna det underförstådda, för att sedan pendla över till att se svaret på distans. Detta 

försökte vi åstadkomma genom att vi gemensamt reflekterade kring svarets innebörd och den 

kontext som intervjun berörde i ögonblicket då svaret yppades. Det har till exempel inneburit 

att vi under analysarbetet emellanåt upptäckt att respondentens raka svar på en fråga ändrat 

innebörd under dennes resonemang och reflektioner, dvs. mynnat ut i uppgifter som motsäger 

det förstnämnda spontana svaret vi fått.  

 

5.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Enligt Denscombe (2009) är det problematiskt att avgöra om respondenten återger sanningen 

eller inte. Vidare menar författaren att det är betydelsefullt att inte basera svaren på en enda 

intervju, utan leta efter teman i flera intervjuer. Det kan bedömas som en kontroll för att 

stärka det uttalade.  Detta är något som vi tog fasta på under analysen. Vår empiri från flera 

respondenter innebar att vi kunde basera innehållet i beskrivningskategorierna på fler 
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uttalanden som framkommit, vilket stärker trovärdigheteten och tillförlitligheten i vårt 

resultat.  

 

Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) beskriver begreppet validitet som en redogörelse 

för kvalitet i forskningen, dvs. i vilken omfattning den forskning som utövats faktiskt 

undersöker det som är ämnat att undersöka. Författarna menar dock att begreppet validitet 

lämpar sig bättre för kvantitativa studier. Därav använder vi oss av begreppen tillförlitlighet 

och trovärdighet. Syftet och frågeställningarna i denna undersökning hjälpte oss med 

uppgiften att lyfta fram respondenternas personliga skildringar och uppfattningar. De 

transkriberade intervjuerna gav oss möjlighet att noga bekanta oss med ordval och uttryck och 

ljudinspelningarna gav oss en förståelse för känslor och stämningar som upplevdes under 

intervjun. 

 

Eftersom vi undersöker vanligt förekommande företeelser i förskolan, är det möjligt att denna 

undersökning är användbar i praktiken. Thornberg och Fejes (2009) ser detta kriterium som 

en utgångspunkt för att resultatet ska kunna betecknas som en analytisk generalisering, dvs. 

en noggrant planerad bedömning över resultatets nytta för andra i liknande situationer. Vi ser 

det som att denna undersökning kan ge en bild av läslustombudens uppdrag, som 

ursprungligen är utformat på samma sätt för alla och utan hänsyn till verksamhetens 

förutsättningar. Det som blir intressant ur det perspektivet, är den variation av uppfattningar 

som framkommer kring rollen och uppdraget och vilken betydelse dessa variationer kan ha för 

verksamhetens innehåll och utformning.   

 

5.6 Etiska överväganden 

 

För att värna om individer som deltar i studier finns det fyra huvudkrav som presenteras av 

Vetenskapsrådet i materialet Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Det är konfidentialitetskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

 

Respondenterna fick vid ett flertal tillfällen information gällande konfidentialitet, som innebär 

att de medverkar anonymt utan risk för att deras identitet kan spåras. Vetenskapsrådet (2011) 

påpekar att anonymitet är betydelsefullt att ha i beaktande vid undersökningar och att 
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anonymisering bygger på den förutsättningen att ingen kan koppla samman en specifik 

uppgift med en individs identitet, dvs. att den så kallade kodlistan förstörs. I vårt fall förstörs 

allt inspelat och transkriberat material när examensarbetet bedöms som godkänt, vilket 

respondenterna informerades om. 

 

Angående informationskravet så fick deltagarna information om undersökningens innehåll 

och syfte vid både informationsträffen på stadsbiblioteket och vid intervjutillfället. Vi 

skickade även ut bekräftelsemail när tid och plats för intervjutillfället var överenskommet 

med ytterligare information (se bilaga 2). Denscombe (2009) menar att informationen om 

undersökningen bör vara utförlig så att deltagarna ges förutsättningar för att göra en 

välbetänkt bedömning om sin medverkan. Vi anser att vår information gav respondenterna en 

god bild av undersökningens innehåll. Deras initiativ och egna beslut i att delta redan vid 

tillfället för vår presentation på läslustombudsträffen visade på ett deltagande med klart 

samtycke.  

 

Nyttjandekravet syftar till att uppgifter som införskaffats av enskilda personer enbart får 

brukas i forskningssyfte enligt Vetenskapsrådet (2002). Denscombe (2009) menar att 

samhällsforskare ska handla etiskt vid insamlande av data, under analysprocessen och vid 

publiceringen. Bland annat ska arbetet ske på ett sätt som är ärligt och som respekterar 

deltagarnas integritet. Detta är något som vi lade stor vikt vid och vi delgav också 

respondenterna information om nyttjandekravet när vi samtalade innan intervjuerna 

påbörjades. 

 

 



21 
 

6. Resultat 
 

I kapitlet presenteras det resultat som analyserats fram ur empirin. Undersökningen har en 

fenomenografiskt inspirerad ansats vilket innebär att resultatet presenteras i olika 

temaområden, så kallade beskrivningskategorier. I varje beskrivningskategori framträder 

läslustombudens varierande uppfattningar av sin roll och sitt uppdrag, samt hur de beskriver 

litteraturarbetet. Läslustombuden som deltagit i undersökningen benämns i citaten med L1-

L6. 

 

Vi har i en del av excerpten ändrat ordföljden för att få en bättre läsbarhet. I vår undersökning 

har vi under analysen funnit fyra beskrivningskategorier; läslustombud och medarbetare, 

kontakt med vårdnadshavare, tidsaspekten samt högläsningens didaktik. Dessa 

beskrivningskategorier innehåller även underkategorierna leda och driva, inspirera och 

informera, strategier, läsning i hemmet, samverkan och komplement, olika sätt att se på tid, 

kvalitet i relation till tid, för vem sker läsningen, varför högläsning och bedömningen om vad 

som är lämpligt att läsa. I avsnitten besvaras våra frågeställningar som är:  

1. Hur uppfattar läslustombuden sin roll och sitt uppdrag? 

2. Hur beskriver de förskolans litteratur- och högläsningsarbete?  

 

Följande transkriberingsnyckel används i redovisningen av våra excerpt: 

/…/ innebär att citatet innehåller för undersökningen irrelevant information innan och/eller 

efter det centrala vi vill lyfta fram ur excerptet.   

 

6.1 Läslustombud och medarbetare 
 

Läslustombudens medarbetare påverkar och avgör hur rollen och uppdraget gestaltas. 

6.1.1 Leda och driva 

 

Läslustombuden uppfattar att rollen och uppdraget innebär att leda och driva utvecklingen 

kring förskolans litteratur- och högläsningsarbete framåt. Rollen skildras som stimulerande 

och enkel när kollegor har samma förhållningssätt och inställning till litteratur. 
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/…/ vi är fyra som jobbar, så det är lätt som en plätt och vi jobbar så... ja, vi jobbar tillsammans. 

/…/  alla vi som pedagoger här, vi jobbar väldigt lika och förmedlar detta till barnen. Att det här är 

jätteroligt och vi tycker om att läsa. (L4) 

 

I den här beskrivningen är det känslan av att ha ett gemensamt intresse som står i fokus och 

som också innebär att uppdraget inte uppfattas som svårt. Ordet vi uttrycks flera gånger och 

skildrar ett samstämmigt förhållningssätt kring litteratur. Glädjen kring läsandet är det som är 

målet i pedagogernas vidareförmedling till barnen.  

 

Rollen beskrivs däremot som problematisk när alla inte delar samma intresse för läsning eller 

ser samma effekter som läsningen kan ge. 

 

Ett hinder är ju att inte alla har samma intresse och tycker inte att det är lika nödvändigt. /…/ Jag 

önskar väl kanske att det skulle finnas mer läsintresse hos övrig personal också, att alla hade det i 

sig.  (L2) 

 
  

Uttrycket om att intresse är något man har i sig tyder på en inställning om att det inte går att 

påverka kollegornas engagemang, eller åtminstone att det uppfattas som svårt. Intresse 

likställs här med en egenskap eller ett karaktärsdrag hos kollegorna.  

 

Hur läslustombuden uppfattar att deras förskolechef ser på deras uppdrag beskrivs på olika 

sätt.  En respondent uttrycker inslag av positiv återkoppling under medarbetarsamtalet med 

förskolechefen. Att arbetet uppskattas och uppmärksammas via respons och återkoppling 

framgår i följande citat.  

 

Ja, det måste jag säga att det värderas positivt av alla. Och likaså vår rektor när vi hade samtal, då 

sa hon att jag gjorde ett jättebra jobb /…/ (L1) 

 

Två läslustombud beskriver istället två former av en helt utebliven dialog kring deras roll. I ett 

fall beskrivs förskolechefens respons endast med ett ställningstagande om att uppdraget ska 

finnas men att det utöver detta inte ses som mer väsentligt att lyfta fram.  

 

Och chefen han bryr sig väl som aldrig om det. Det är liksom.. att det ska finnas. Det är det enda 

han är intresserad av och.. men inte att det.. (L2) 

 

Den andra formen av utebliven dialog berör istället läslustombudets eget hanterande av 

frågan.  

 

Jag har aldrig diskuterat med förskolechefen om det. (L6) 

 

Ett samtal eller en diskussion om uppdragets betydelse eller resultat har inte ens ägt rum. 
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Läslustombuden uppfattar att uppdraget innebär att leda utvecklingen men att det praktiska 

arbetet ska genomföras tillsammans med kollegor. Ansvaret ska inte bara vila på 

läslustombudet utan inkludera allas insats. I vissa fall framgår det tydligt i beskrivningen av 

kollegornas inställning. 

 

Men nu tycker jag inte det har varit så på ett tag, utan alla är med på samma tåg, att det är bra att 

läsa. (L5) 

 

/…/ alla vi som jobbar /…/ vi tycker sådant här är väldigt roligt. (L1) 

 

Nu är vi flera som brinner för att läsa  /…/ Det beror på personalgruppen faktiskt. (L3)  

 
 

Denna ansvarsfördelning är dock inte lika framträdande i alla läslustombuds beskrivningar av 

sina kollegor, utan de framställs ibland som ett stort hinder för att genomföra uppdraget.  

 

Det måste komma en förändring i personalgruppen. Vi måste liksom förändra mentaliteten i 

förskolan helt enkelt. (L2) 

 

I ovanstående citat uppfattas det bristande intresset och andan hos hela personalgruppen som 

en avgörande faktor för att kunna driva litteraturarbetet vidare. Uppfattningen beskriver en 

situation som bör lösas på en djupare nivå än vad som ses som möjligt idag. 

 

6.1.2 Inspirera och informera 

 

En stor del i läslustombudens uppdrag handlar om att sprida information till kollegor om 

nyheter eller rön kring högläsning och barnlitteratur. Det beskrivs också som viktigt att kunna 

inspirera både barn och kollegor.  Ett läslustombud uttrycker att spridningen av dennes 

information är lika självklar som något annat.  

 

/…/ själva ordet läslustombud, det är väl att man ska inspirera barn och kollegor till att läsa, tycker 

jag /…/ Vi har inte haft med det som en punkt på våra arbetslagsträffar men det har vi sagt att vi 

också ska lägga in. Lika gärna som man har från trygghetsgruppen, att det alltid står med en 

rapport från läslustombudet. (L3) 

 

I verksamheten ska inspirationen ske via en rapport under ett möte. 

 

På alla förskolor ges det inte så stor möjlighet till att sprida information. Inte heller ges det 

utrymme för läslustombudet att inleda diskussioner kring litteratur och högläsning, eftersom 

annat kommer i vägen.  
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För det skulle jag väl kanske vilja få in... /…/ Att diskutera det överhuvudtaget. Men det fungerar 

inte som… För det är alltid så mycket annat /…/ (L2) 

 

Beskrivningen ger bilden av läslustombudets begränsade möjligheter för att få utrymme i 

verksamhetens samtal. Andra delar kräver uppmärksamhet vilket gör att litteraturarbetet 

hamnar i skymundan.  

 

De träffar som anordnas genom biblioteken syftar till att inspirera och informera kring arbetet 

med barnlitteraturen och ger läslustombuden medel att sprida detta vidare. Hur kollegor 

mottar och hanterar den information som förmedlas ser olika ut och deras syn och inställning 

beskrivs med stora variationer. I en och samma verksamhet beskrivs kollegornas syn på 

läslustombudsträffarnas syfte, som två olika grupperingar med olika åsikter om dessa tillför 

något eller inte. 

 

Vissa kollegor kanske tycker det är lite onödigt att gå på träffar och sådant, några stycken, medan 

andra tycker det är kanon. (L3) 

 

En respondent uttrycker uppgivenhet över att det som förmedlas på 

läslustombudsträffarna har svårt att nå fram till kollegorna och beskriver fenomenet som 

upprepande. 

 

Sen är det roligt med de här läslustombudsträffarna, för då får man mycket idéer och blir 

pånyttfödd där på något sätt. Sen kommer man tillbaka och då är det samma visa igen. (L2) 

 

Ett tredje läslustombud uppfattar ingen respons över huvud taget från sina kollegor utan 

beskriver informationsutbytet till att endast beröra praktiska delar som rör eller påverkar 

verksamheten i stort. 

 

För mina kollegor så har mitt arbete nästan bara handlat om vilken tid bokbilen kommer. (L6) 

 

En fjärde uppfattning handlar om att kollegorna visar intresse och engagemang genom 

att förändra språkmiljön utifrån den inspiration de fått till sig.  

 

Mina arbetskamrater hade möblerat om i ett rum såg jag i fredags och lagt upp böckerna så fint, så 

det känns som att /…/ för vi hade en träff nu på morgonen och då kommenterade de att jag är så 

bra på det att det finns bra böcker (L5) 

 

Respondenten i citatet uppfattar kollegorna som stöttande och uppmuntrande. 

 

När det gäller litteraturarbetet på förskolan beskriver respondenterna att det prioriteras olika 

av olika kollegor. Att inte ha samma vilja och syn på när litteraturen kan användas kan skapa 
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hinder i utvecklingen av litteraturarbetet. En respondent beskriver hur utelek prioriteras 

framför läsning för att lugna en rörig barngrupp.  

 

/…/  periodvis är det är vissa kollegor som tycker att nu är det bättre om vi går ut i stället för att 

läsa. Det kan jag tycka att det är synd att det plockas bort, att barn bara ska ut för att det har varit 

rörigt. (L5) 

 

På en förskola har högläsningsstunden ingen ordinarie plats i de dagliga rutinerna, utan 

inträffar endast när och om en pedagog självmant inbjuder till eller föreslår det. 

 

/…/ ingen stund under dagen som är planerad /…/ blir spontant om någon pedagog har lust. (L6) 

 
 

I de två citaten närmast ovan beskrivs ett litteraturarbete som är helt beroende och avgörande 

av pedagogernas vilja eller lust att läsa och förmedlar bilden av högläsning som en åsidosatt 

och undervärderad aktivitet i verksamheten. 

 

  

Sammantaget framställer läslustombuden sin ledande och drivande roll kring förskolans 

litteraturarbete som antingen stimulerande eller problematisk, beroende på kollegornas 

förhållningssätt och inställning till litteratur.  Det praktiska arbetet med litteratur ska utföras 

tillsammans med kollegor och en betydande del av uppdraget handlar om att sprida 

information och inspirera såväl kollegor som barn. Kvaliteten på förskolans litteraturarbete är 

beroende av personalgruppens inställning och prioritering. 

 

6.2 Kontakt med vårdnadshavare 
 

Strategier för att nå ut, lässituationen i hemmen samt samverkan och komplement är aspekter 

som läslustombuden ser som centrala beträffande vårdnadshavare.  

 

6.2.1 Strategier  

 

Läslustombuden uppfattar sin roll som central när det gäller litteraturarbetet och kontakten 

med vårdnadshavare. Dels genom åtagandet att vara den som informerar under 

föräldramötena, men också via den naturliga kontakten med biblioteket. Att nå 

vårdnadshavarna är något som samtliga läslustombud berör när det gäller litteraturarbetet. 

Olika strategier för hur detta genomförs framkommer i samtalen med läslustombuden. En 
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förskola väljer att möblera om för att öka vårdnadshavarnas inblick i litteraturarbetet och en 

annan går via barnen för att nå vårdnadshavarna.   

 

/…/ vi har möblerat om på avdelningen, så nu sitter vi och läser direkt när de kommer in. (L3) 

 

När föräldrarna då inte lånar påsarna så läser vi ju dem ibland för att locka barnen att säga ”ja, du 

vet den finns ju i den här bokpåsen, då kan du ju be mamma eller pappa låna hem den”.  Då kan vi 

få dem att låna. Ja, vi lurar dem så mycket vi orkar. (L4) 

 

En tredje respondent förespråkar en tidig information på föräldramötet i början av 

förskoletiden och en annan vill att barnen tar med sig sin favoritbok hemifrån. 

 

Så vi har pratat /…/ hur man ska kunna nå ut, om det skulle vara något att man har ett föräldramöte 

och ta med det redan i början, när de är små. Som typ introduktionsmöte. (L1)  

 

Att ett barn tar med sig på måndagen, tisdagen och så som vi läser /…/ för att se vad de läser 

hemma. Jag är lite intresserad av att se det också faktiskt. (L3) 

 

De strategier som används för att nå vårdnadshavarna formuleras med barnens bästa för 

ögonen. Samtliga uppfattningar handlar om att bemöta ett slags ointresse eller frånvarande 

engagemang hos vårdnadshavarna. Beskrivningarna visar på en uppfattning om förskolans 

roll som komplement till hemmet, som när det gäller läsandet, startar redan under föräldrarnas 

första möte med personalen och där avsikten är att det ska följas upp och utvecklas. 

 

6.2.2 Läsning i hemmet  

 

Läslustombuden har varierande uppfattningar om hur lässituationen ser ut hemma hos 

förskolebarnen. En respondent uttrycker att det numera förekommer mindre läsning i hemmet, 

exempelvis vid läggning.  

 

Barn idag är inte så vana vid att bli lästa för, det märks faktiskt stor skillnad mot bara för några år 

sen. Jag tror inte föräldrar läser så mycket hemma.  Jag tror inte det är så att barnen får höra saga 

innan de ska sova längre. (L3) 

 

En annan funderar över om förskolebarnen över huvud taget blir lästa för hemma.  

 

Det är ju svårt det här hemma, vad som händer där eller om de läser för dem. (L5) 

 

En respondent presenterar ett procenttal på hur många vårdnadshavare som läser för sina barn 

och en annan menar att vårdnadshavare läser ålderdomliga och inaktuella böcker. 

 

Många föräldrar läser väldigt lite för sina barn. /…/de har berättat att nu är det ungefär 35 % av 

föräldrarna som läser för sina barn. Det är alldeles skrämmande förskräckligt hemskt. (L4) 
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Läser föräldrarna hemma så är det oftast sådana böcker som de har hört när de var små. Och de är 

inte riktigt i tiden och de är inte lika.. böckerna ändras också. (L3) 

 

Läslustombuden uttrycker sin skepsis om hemmets läsvanor. De baserar uppfattningarna på 

egen erfarenhet eller kunskap utifrån aktuell forskning.  

 

I formuleringarna om hemmets läsaktiviteter uppfattas också läslustombudens bristfälliga 

insyn på vad som förekommer och denna barriär konstateras med uttryck som svårhanterligt 

och svårkontrollerat. En respondent uppfattar att det också kan vara svårt att lägga sig i 

vårdnadshavarnas syn på vad de hinner med hemma och inte. 

 

/…/det var ett barn härom kvällen som ville låna en bokpåse men föräldern sa nej för att det tog för 

lång tid. /…/ det kan ju inte handla om att hinna, det är ju en jättebra grej för barnen. Men man 

känner ju att man har svårt att lägga sig i också, och säga att det visst är klart att du hinner. (L5) 

 

 

6.2.3 Samverkan och komplement  

 

Litteraturarbetet på förskolan som direkt berör vårdnadshavarna är främst de bokpåsar som 

finns tillgängliga för hemlån, men även andra inspirationskällor för hemlån tas upp. 

 

/…/ vi har ju även sådana här bokpåsar som föräldrarna får låna hem. (L1) 

 

På föräldramöten har jag också haft sådana här lådor man kan beställa med val av böcker som man 

kan inspirera föräldrarna till att låna böcker på bibliotek och likadant att läsa hemma. Att man 

inspirerar genom att visa vad som finns på biblioteket och ser att det finns mycket spännande 

böcker. Sen det här med påsarna också, att man inspirerar dem till att låna böcker här om de inte 

har möjlighet att gå till biblioteket, så finns det ju bra med bokpåsar på förskolan också. (L5) 

 

Läslustombuden uppfattar sitt uppdrag som betydelsefullt genom att påvisa för föräldrarna hur 

viktigt det är med läsning. Men variationer finns om hur inflytelserikt utfallet och gensvaret 

blir. En respondent ser sin del i arbetet uppfylld och nu är resten upp till föräldrarna själva.  

 

Nog skulle man önska men jag tror ju någonstans, att om vi fortsätter berätta hur positivt det är och 

hur viktigt det är så tror jag att de förstår.  Då har vi också tjatat på att det är viktigt att läsa, läs läs 

läs. Visst vore det... men vi kan inte mer än berätta hur bra det är, sen hoppas vi på det bästa. Så är 

det. (L4) 

 

En annan respondent önskar ta till verktyg som liknar skolans. 

 

Det är något jag vet på föräldramöten som vi har haft uppe, att man ska läsa en kvart om dagen, 

lite som i skolan. Man skulle ha något schema ibland som de får ha med sig att de har läst. (L5) 
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På det här sättet menar respondenten att det finns en möjlighet att tvinga fram en redovisning 

från hemmen. 

 

När det gäller beskrivningen av hur läslustombuden själva menar att de arbetar för att 

utlåningen av bokpåsar ska fortskrida, visar det sig att de förberedande åtgärderna ser olika ut 

på förskolorna. Dels uttrycks en reflektion om att bokpåsarna kan placeras bättre och dels 

beskrivs de som ett material som vårdnadshavare själva får efterfråga. 

 

Ja, just nu har det varit lite halvdåligt. Att bokpåsarna kanske inte hänger så att man ser dem, att 

man glömmer bort dem. De hänger rätt så högt upp och lite tokigt så där, så man skulle absolut 

kunna göra dem mera synliga. (L5) 

 

Att det finns bokpåsar att låna och sådana här saker. Och.. där kan ju de också vända sig till mig 

och höra om det är någonting de funderar på. /…/ Det är väl ingen som har sagt något eller.. Det är 

någon som har lånat en bokpåse.. men det är inte så vanligt. Nä.. (L2) 

 

Här finns en medvetenhet och eftertanke om hur ens egen arbetsinsats påverkar. 

Slutsatser om hur uppgiften ska eller kan utföras uttrycks, men beskrivs också med en 

obestämd vilja om hur och när. En respondent menar att initiativet till att låna bokpåsar 

ligger hos vårdnadshavarna.  

 

Sammantaget har läslustombuden olika strategier för att nå vårdnadshavarna, exempelvis går 

de via barnen för att vårdnadshavarna ska låna hem bokpåsar som finns till förfogande. Hur 

lässituationen ser ut hemma hos förskolebarnen intresserar läslustombuden. Uppdraget som 

läslustombud anses betydelsefullt med syfte att berätta för vårdnadshavarna hur viktigt det är 

med läsning. 

 

6.3 Tidsaspekten  
 

Läslustombuden har varierande uppfattningar om tiden för uppdraget och litteraturarbetets 

kvalitet står i relation till tiden.  

   

6.3.1 Olika sätt att se på tid 

 
Läslustombuden uppfattar sitt uppdrag som avhängit den tid de erbjuds eller tilldelas. Hur 

tillräcklig tiden är som avsätts idag uppfattas också olika. En respondent upplever 
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tidsaspekten som beroende av arbetsbelastningen för just den aktuella perioden och ser 

planeringstiden som en självklar källa och utgångspunkt för arbetet.   

 

Oj, det är lite olika… Sen har jag ju min planering och den kanske går åt ibland. För det är ju lite i 

perioder. (L1) 

 

En annan respondent uttrycker sin tolkning om tiden i ett längre perspektiv.  
 

Jag tror inte, som det ser ut nu, att det behövs mer tid. (L3) 

 

I en verksamhet löser de frågan allt eftersom den uppstår. Anspråket beskrivs som en 

fråga för verksamheten att lösa och inte en fråga enbart för läslustombudet. 

 

Jag har ingen specifik tid avsatt, utan behövs det tid så skaffar vi det. Fast så gör vi med de uppdrag 

som vi har. (L4) 

 

En annan respondent påpekar att det inte finns någon tid avsatt och att det inte alltid är möjligt 

att lösgöra personal när bokbussen kommer, eftersom den övriga verksamheten blir drabbad. 

  

Jag har ingen tid avsatt för uppdraget som läslustombud /…/ när bokbilen kommer /…/ det har hänt 

att vi inte har kunnat låna böcker för att all personal behövs i barngruppen. (L6) 
 

Den upplevda bristen på tid hanteras genom att ibland avstå boklån helt och hållet i 

verksamheten. 

 

Läslustombudens uppfattning om vilka förutsättningar de har för att få mer resurser i form av 

tid är av varierande slag. I beskrivningarna framkommer olika sätt att formulera sin syn på 

uppdragets betydelse i verksamhetens tidsfördelning. Ordval med skilda innebörder 

exempelvis att be om, ligga på eller fråga efter visar på varierande omständigheter för att 

hantera detta. 

 

Det är ju liksom… det är ju så mycket man ska utnyttja på den där planeringstiden som jag har. Så 

att, det är klart… men det kanske jag skulle kunna få om jag bad om det. (L1) 

 

Sen har väl kanske inte jag legat på... som man... kan göra för att få tid och allt sådant där. (L2) 

 

Annars kan jag inte påstå att jag har någon tid, men jag kanske inte har frågat efter det heller. (L5) 

 

Beskrivningen av möjligheten att få mer tid genomsyras sammantaget av goda utsikter. 

Snarare framkommer en osäkerhet om vilka rättigheter och medgivanden som läslustombuden 

förfogar över och har rätt till.   
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6.3.2 Kvalitet i relation till tid  

 

Läslustombuden beskriver att kvaliteten i litteraturarbetet blir lidande om tiden saknas. En 

uppfattning tar upp aspekten om den uteblivna planeringen kring högläsningen och andra 

berör bokval och sammanställningar av nya böcker som har lånats på biblioteket.  

 

För då kan man också planera mera /…/ på ett helt annat sätt och anordna. (L2) 

 

Jo men att man verkligen ser till att det finns mycket spännande böcker och att man lägger ner ett 

ordentligt jobb. Också just att om man är intresserad av böcker, att man får tid och verkligen välja 

ut böcker. /…/ Många gånger åker jag utan barn också just för att ha tid att leta böcker och kunna 

reservera böcker och så där… /…/ Men annars skulle man behöva ha någon tid att få ihop alla 

böckerna, nu springer man bara och plockar ihop dem, skyndar, och ibland hinner jag inte plocka 

ihop dem och kommer upp och ursäktar mig att jag inte har med några böcker. Så får man plocka 

ihop dem sen. (L5) 

 

Läslustombuden beskriver ett litteraturarbete som påverkas av de förutsättningar som 

ges i form av tid. Det finns också en uppfattning som visar att tiden inte motsvarar den 

förväntan som fanns när pedagogen åtog sig uppdraget.   

 

Jag hade väl förväntat mig att jag dels skulle jag få tid med det, avsatt tid för att hålla mig 

informerad om nyheter i bokvärlden och kunna lägga ner tid på det. Jag hade väl önskat att få tid att 

läsa för barnen och gå runt på det här bygget och läsa och välja ut böcker och så där. Men så 

fungerar det ju inte. (L2) 

 

En besvikelse uttrycks och mynnar ut i beskrivningen om uteblivna önskemål och 

planer för litteraturarbetet. 

 

En annan respondent upplever frustration över att det finns för få lästillfällen pga. tidsbrist, 

trots att barnen aktivt visar att de vill läsa.  

 

/…/ Det är alldeles för få gånger det finns möjlighet att läsa för barnen när de kommer med böcker. 

En del barn slutar fråga, men som tur är finns det några barn som tjatar även efter hundra nej. (L6) 

 

Läslustombuden upplever det som svårt att inte ha möjlighet att kunna utföra sitt arbete på det 

vis de önskar. Det uppfattas också som bekymmersamt att inte alltid ha tidsutrymme för att 

erbjuda barnen en rik och uppdaterad litteraturmiljö på biblioteket eller förskolan. Problemet 

och svårigheten framkommer i beskrivningen av att inte kunna bemöta barnens önskemål om 

att bli lästa för. Förtvivlan och en viss hopplöshet förmedlas i uttrycket om att en del barn 

slutar fråga på grund av att de oftast möter ett nej. Att barnen orkar upprepa och påtala sina 

önskningar uppfattas som tur och ger tröst till pedagogens missmod. 
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Sammanfattningsvis ser läslustombuden att omfattningen av uppdraget är beroende av den tid 

som finns för att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt.  Huruvida tiden uppfattas som 

tillräcklig eller inte varierar. Ytterligare en aspekt som skiljer läslustombudens möjligheter är 

vilka förutsättningar de har för att få mer tid. Litteraturarbetets kvalitet blir lidande om tiden 

inte finns.  

 

6.4 Högläsningens didaktik 
 

För vem, varför och vad man läser har inverkan på litteraturarbetet på förskolan. 

 

6.4.1 För vem sker läsningen 

 

För vem läsningen sker kan ses som en avgörande aspekt när högläsningens kvalitet kommer 

på tal. När det gäller läslustombudens sätt att se på den barngrupp de läser för, varierar 

beskrivningarna och påverkar förutsättningarna för litteraturarbetet. Som kontrast till varandra 

utkristalliseras fyra olika uppfattningar kring en och samma aspekt, det vill säga att kunna 

skapa en god lässtund. Två uppfattningar handlar om att en stor barngrupp innebär att 

möjligheten för god kvalitet under högläsningen går förlorad. 

 

/…/ vi har ganska stora grupper /…/ Vi är tio barn per läsvila. Det är för stor barngrupp för att ha 

en bra lässtund. (L3) 

 

Man kan inte sitta med en hel treårsgrupp på en gång. (L6)  

 

En tredje uppfattning berör endast gruppens inställning och attityd till läsningen som 

aktivitet. 

 

Just nu har vi en underbar läsgrupp. De älskar det.. och då fungerar det ju bra.. Vissa år har vi ju 

inte något barn som kan lyssna på en saga. Det liksom går inte. Då får det vara mycket korta 

sekvenser. Det här är första året som jag har en barngrupp där jag kan läsa hur mycket som helst. 

De älskar det /…/ (L2) 

 

En fjärde uppfattning handlar om ytterligare ett sätt att se på gruppen. Dess 

sinnesstämning under den aktuella tidpunkten ses som en angelägenhet som måste 

hanteras av pedagogen genom planering och förberedelse. 

 

/…/ handlar väl om mig som pedagog också, att är jag inte förberedd och ska läsa böcker för barn 

som är lite upptrissade så blir det jobbigt. Men vet jag vad jag ska läsa och känner till boken, att jag 

kan göra en bra lässtund, så går ju barnen ner i varv också. (L5) 
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Sammantaget framträder fyra klara uppfattningar om de utsikter som finns för en bra 

högläsningsaktivitet. Alla uttrycker ett mål om kvalitet, men var ansvaret placeras för att detta 

ska uppfyllas är olika.  

 

6.4.2 Varför högläsning  

 

Frågan om varför högläsning förekommer och vilken funktion som är mest betydande 

uttrycks med olika argument och beskrivningar av läslustombuden. En respondent menar att 

det är lyssnandet som är det mest väsentliga samt att barnen klarar av att sitta still när de 

lyssnar. Samma läslustombud förklarar barns bristande intresse för böcker med att läsning inte 

går tillräckligt snabbt. Hon uppfattar att barnens önskemål om snabb digital bildframställning, 

via exempelvis Tv och Ipad, är något som ersatt intresset för läsningen.  

 

/…/att få dem att lyssna aktivt /…/ Just det här att så få tycker om att sitta och titta i en bok. De är 

mer inne på det här med Ipad och bläddra, mer så att det ska gå snabbt.. titta på film. Ja, mer sådana 

grejer /…/ (L3) 

 

Nästa respondent uppfattar sig själv som en förebild och uttrycker sitt engagemang och 

intresse med att hon också tillmötesgår barnens önskemål om vilka böcker de visar 

intresse för. De äldsta barnen stimuleras medvetet under högläsningen genom att de får 

lyssna till kapitelböcker där svårighetsgraden stegras i takt med att barnen växer. 

 

/…/ jag tycker det är jätteviktigt och jätteroligt, då förmedlar jag det genom att visa att jag tycker 

det, genom att läsa samma saker som de vill höra eller läsa någonting som de visar. Barnen som 

blir lästa för, istället för att ha sovvila, de får ju lite svårare och svårare böcker /…/ (L4) 

 

En tredje respondent menar att genom att läsa kapitelböcker för barnen får de öva förmågan 

att generera egna bilder av det lästa och använda sin fantasi.  

 

Vi har börjat med lite kapitelböcker, så de försöker träna sig i att skapa egna bilder /…/ vi försöker 

sitta så att de liksom ser, kunna se text och förstå att det är något.. att man kan läsa bokstäver. (L1) 

 

Samma respondent menar också att högläsning ger pedagogen tillfälle att visa läsandets 

praktik, genom att påvisa textens uppbyggnad och försöka få barnen att förstå läsningen som 

fenomen.  

 

Vikten av att läsa för barnen påtalas i en beskrivning och ljudböckernas introduktion i 

verksamheten berörs. Två olika uttalanden om ljudböcker som modell för berättandet under 
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vilan framträder. En pedagog beskriver högläsningen i sin verksamhet som att den är under 

omställning. Avsaknaden av läsning blir påtaglig när vilan kommer på tal. 

 

/…/ för man lägger så mycket vikt vid annat än läsning med barn. Det gör man ofta på vilan, eller 

inte ens där ibland. Det är mycket ljudböcker där i stället (L3) 

 

I den andra verksamheten skildras CD-bokens entré som ett definitivt komplement eller 

ersättning för boken.  

 

Barnen som är tre år ligger och lyssnar på CD-böcker när de ska sova. (L6) 

 

Till och med de små förskolebarnen anses mottagliga för denna form av berättande. 

  

6.4.3 Bedömningen om vad som är lämpligt att läsa  

 

När det gäller val av böcker vid högläsningstillfällena framkommer olika uppfattningar. En 

respondent menar att barnen endast får välja bok själva när det är färre antal barn vid 

lästillfället och motiverar detta med att det annars blir för rörigt med alla skilda önskemål. Vid 

lästillfällen där läslustombudet anser barngruppen för stor, görs valet av bok utifrån 

pedagogens åsikt om vad som inspirerar barnen och fångar deras uppmärksamhet. 

 

/…/ de kan få välja en bok om man sitter och läser för några få barn. /…/ Men inte det här i större 

sammanhang då det kanske är fjorton barn med och alla ska komma med sin bok. Det blir bara 

soppa av det. Då är det bättre som pedagog att ha en bok som man vet inspirerar och att barnen 

lyssnar. (L5) 

 

Den andra respondenten löser frågan om bokval redan i ett tidigare skede, dvs. innan 

böckerna nått barnen.  

 

/…/ läser jag som läslustombud igenom böckerna först, för en del böcker var lite läskiga, sådana 

som tog upp sådant som döden och sådant som man inte visste. (L3) 

 

Genom att läsa igenom böckerna görs ett urval med grunden i en personlig eller gemensam 

syn om vad som anses lämpligt att läsa för barnen. Böcker om döden hör till kategorier som 

väljs bort. 

 

En variation som framträder hos läslustombudens uppfattningar är tanken om vad som är 

acceptabelt att räkna som litteratur. Dels i uppfattningarna om att flanosagan endast är ett av 

många verktyg där berättandet bedöms som det viktigaste, samt hur dess presentationsform 

enklare fångar barnens intresse i och med den synliga bildframställningen.   
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/…/ en pedagog sitter och håller på med sagorna som flanosagor /…/ (L4) 

 

Flanosagor ja, barnen ser bilderna lättare och sitter då still och det känns som man fångar barnens 

intresse lättare. (L6) 

 

Ett läslustombud ser bokens fysiska materiella form som det avgörande när det handlar om att 

förmedla ett innehåll och bedömer inte flanosagan som ett fullgott alternativ till en bok. 

 

/…/ en flanosaga, men det tycker inte jag är en bok, en bok är en bok. (L3) 

 

Ett läslustombud likställer högläsningen vara lika viktig som en annan aktivitet som 

förekommer på förskolan och som ett fullgott alternativ till sången i en storsamling. 

 

Men jag går ju aldrig och läser med de andra avdelningarna, fast det skulle jag vilja. Så att man 

samlades kanske och läste. För man kan ju samlas och sjunga till exempel varje fredag. Då kan 

man ju samlas och läsa och så där. Så det är väl vad jag skulle vilja. (L2) 

 

Här beskrivs högläsningen som en aktivitet som skulle kunna ske i samarbete med övriga 

avdelningar. En antydan om potentialen i förslaget uttrycks med argumentet om att det 

fungerar med sång.   

 

Sammantaget syns flera uppfattningar om hur en bra högläsningsstund ska se ut, men var 

ansvaret för möjligheterna till detta placeras kan variera beroende på pedagogens syn och 

förhållningssätt till barngruppen. Beroende på vilket syfte och mål som finns med 

högläsningen framträder också olika argument kring vilken typ av litteratur som används. Val 

av litteratur och vad som räknas som lämpligt ur högläsningssynpunkt är avhängit förskolans 

gemensamma syn eller läslustombudets personliga uppfattning.  

 

6.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att uppdraget som läslustombud är beroende av 

kollegors förhållningssätt och inställning. Rollen gentemot vårdnadshavare uppfattas som 

central och utmanande och det är med barnets bästa för ögonen som strategier prövas och 

utarbetas. Det egna sättet att uppfatta tillgången på tid får medvetet och omedvetet följder för 

kvaliteten och organiseringen av arbetet, samt att för vem, varför och vad man läser påverkar 

innehållet i litteraturen. 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi våra resultat. Metoddiskussionen innehåller resonemang kring 

styrkor och svagheter i undersökningens metodval och i resultatdelen resonerar vi kring hur 

vårt resultat kan förstås. Kapitlets sista del innehåller några avslutande ord från oss samt 

förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion  
 

Den här kvalitativa undersökningen baseras på intervjuer med förskolepedagoger. Metodvalet 

har gjorts med tanke på vårt syfte som innebär att vi ville ta reda på vilka uppfattningar dessa 

pedagoger har kring ett fenomen. Vår forskningsansats är fenomenografisk och med det valet 

eftersträvar vi variationer i uppfattningar. Enligt Larsson (1986) är intervjun den mest 

lämpliga metoden för att få fram användbar empiri för vår undersökning. 

 

Läslustombuden som medverkade i undersökningen var okända för oss sedan tidigare, vilket 

både kan ses som positivt och negativt. En fördel var att både vi som intervjuare, och 

läslustombuden som respondenter, inte bar på några förutfattade meningar om varandra. 

Möjligtvis hade respondenterna uppträtt mer avslappnat om det funnits en personlig 

förbindelse mellan oss sedan tidigare, men då hade vår avsikt att intervjua pedagoger utan 

tidigare fördomar gått förlorad.  

 

Att vi valde att presentera vår undersökning vid läslustombudträffen samt skicka ut 

information om den via mail (se bilaga 2) visade sig vara fördelaktigt. Respondenterna kunde 

då förbereda sina tankar kring de teman intervjun skulle handla om. De fick också en chans att 

fråga oss innan intervjun om något ansågs oklart. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det 

är viktigt att deltagarna får information om studien innan de medverkar, dels för att kunna ta 

ställning till samtycke men också för att kunna förbereda sig på innehållet.  

 

Respondenterna fick inte tillgång till våra intervjufrågor i förväg utan enbart övergripande 

information om undersökningens syfte och teman. Avsikten med detta var att vi eftersträvade 

deras oreflekterade tankar om fenomenet, dvs. inte i förväg planerade svar utifrån en 

föreställning om vad som är korrekt eller i tron om vad vi ville höra.  
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Denscombe (2009) påpekar att det finns en svårighet med intervjuandet, nämligen att veta om 

respondenterna talar sanning eller inte. Vi är av den uppfattningen att de intervjuade gav en 

trovärdig bild av det som efterfrågades. Det tyckte vi oss märka genom deras varierande 

röstläge och kroppsspråk under svarstillfällena samt den sinnesstämning som många gånger 

ändrades hos respondenterna beroende på hur deras uppfattning beskrevs. För att ytterligare 

försäkra oss om trovärdigheten i respondenternas svar hade det, förutom våra egna 

iakttagelser, varit önskvärt att utföra observationer innan intervjun. Exempelvis hade 

observationerna kunnat äga rum under högläsningstillfällen.   

  

Det finns både positiva och negativa aspekter med att vi båda medverkade under intervjuerna. 

Det mest värdefulla med att vara två vid intervjun, var att båda kunde upptäcka tillfällen för 

att ställa följdfrågor. Det var lätt att missa rätt tillfälle för en följdfråga om man fokuserade på 

något annat än vad som sades i just det ögonblicket. Det fick vi senare under transkriberandet 

erfara när vi vid några tillfällen upplevde avsaknaden av en fortsatt utveckling av svaret. Inför 

intervjuerna hade vi förberett vilka uppgifter vi skulle ansvara för, och dessa visade sig 

fungera tillfredställande. Den ena av oss höll uppsikt över tiden och förde anteckningar om 

kroppsspråk, sinnesstämningar osv. medan den andre hade huvudansvaret för att ställa frågor 

och pricka av väsentliga delar i de ämnen våra frågor handlade om. Kanhända hade de 

intervjupersoner, som från start visade lite nervositet, känt sig mindre utsatta om endast en av 

oss hade intervjuat och på det viset uppfattats som mer jämspelt med respondenten. Men 

sammantaget kan vi konstera att den oro vi upplevde hos några respondenter avtog en bit in i 

intervjuerna och troligtvis berodde på nervositet över intervjun som situation. Vi bedömer 

samtliga intervjuer mer som dialoger och samtal än som rena intervjuförfaranden.  

 

Något som vi ansåg viktigt, var att inte ta mer av läslustombudens tid i anspråk än utlovat. Vi 

var medvetna om att de avsatt tid från verksamheten för att delta och vi ville visa respekt och 

förståelse för deras begränsade möjlighet att överskrida denna tid. Därför meddelade vi i 

förväg en ungefärlig intervjutid som vi visste var fullt tillräcklig. Respondenterna blev positivt 

överraskade över att vi höll tidsramen. När vi mot slutet av intervjuerna påtalade att det var tid 

kvar fortsatte flera av dem samtalet på ett mer avslappnat sätt, vilket gav oss ytterligare 

information som var användbar för vår undersökning. Sammantaget var vår plan med att 

avsätta mer tid än nödvändigt något som visade sig bidra till mer fylliga intervjusvar.  
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Vårt val att spela in intervjuerna visade sig gynnsamt. Vi fick vid ett intervjutillfälle inte 

samtycke till ljudinspelning och på det viset kunde vi bedöma verkningarna av en alternativ 

dokumentationsmetod. Denna intervju dokumenterades endast genom våra anteckningar och 

det visade sig vara svårt av två anledningar. Dels för att det var obekvämt att behöva släppa 

fokus från samtalet under intervjun för att skriva, dels för att det var svårt att hinna anteckna 

innebörder i svaren som vi ansåg viktiga att fånga. En fördelaktig aspekt i sammanhanget var 

att vi båda förde anteckningar, vilket innebar att det fanns en större chans att all väsentlig 

information dokumenterades. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska den som intervjuar 

skapa en god kontakt genom att exempelvis lyssna uppmärksamt och visa intresse för det som 

sägs. Att vi inte behövde föra anteckningar under fem av intervjuerna gjorde att vi hade 

möjlighet att lyssna på respondentens utsagor till fullo. Jämfört med de transkriberade 

ljudinspelningarna gav våra intervjuanteckningar också ett betydligt mindre underlag vid 

analysarbetet. 

 

Under de tillfällen när intervjuerna spelades in använde vi oss av två ljudupptagningskällor. 

Detta visade sig vara lyckosamt. En av Mp3-spelarna fungerade inte helt tillfredställande vid 

uppspelningen och innebar att materialet knappt var hörbart vid transkriberingstillfället. Om 

vi inte hade använt två ljudupptagningskällor hade transkriberandet blivit ännu mer 

arbetskrävande och möjligheten att lyssna flera gånger på inspelningarna hade varit 

begränsad.  

 

Vi är eniga med Brymans (2002) bedömning om att intervjutranskriberingar är ett 

tidskrävande arbete. Att lystra noga och att skriva ner respondenternas uttalanden ordagrant 

innebar dock en effektiv repetition av det som sagts och automatiskt en större insikt om 

svarens innehåll. När processen var klar kunde vi konstatera att det var mödan värt och att vi 

redan bekantat oss en hel del med materialet. Intervjuerna kunde sedan läsas igenom ett flertal 

gånger. Detta var till stor hjälp i analysen och arbetet med att finna det som sagt under längre 

resonemang och sammanhang. Det arbetsamma transkriberingsarbetet gjorde analysarbetet 

lättare eftersom det gav oss möjlighet att snabbt sortera ut väsentliga delar. Antingen 

styckevis på papper eller i separata dokument och markera med överstrykningspennor på ett 

överskådligt sätt. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 

När vi tolkar resultatet finner vi att läslustombudens uppfattningar om sin roll och sitt uppdrag 

skiljer sig avsevärt åt. Hur de beskriver litteraturarbetet på förskolan är också avhängit hur de 

uppfattar innebörden i sitt uppdrag. För att tydliggöra diskussionen kring resultatet har en 

indelning med samma underrubriker som i resultatkapitlet gjorts enligt följande: läslustombud 

och medarbetare, kontakt med vårdnadshavare, tidsaspekten samt högläsningens didaktik.  

 

7.2.1 Läslustombud och medarbetare 

 

När det gäller kollegor ser läslustombuden sin roll som ledande. Det innebär att de driver 

frågor kring litteraturarbetet och förmedlar inspiration och information på förskolan. 

Simonsson (2006) lyfter i sin studie fram behovet som finns hos kollegor om en gemensam 

referensram för litteraturarbetet. Hon menar vidare att det också kan röra sig om en önskan att 

bli inspirerad och inte nödvändigtvis att få en gemensam syn. Genom denna information 

menar Simonsson (2006) att pedagogerna också får fatt i en del av den barnkultur som de 

anser att barnen skall möta i förskolan. I vår undersökning kan vi delvis bekräfta detta 

resultat, men resultatet pekar också på ett bristande engagemang hos en del kollegor när det 

gäller att ta emot både inspiration och information. Det ges också varierande möjligheter för 

läslustombuden att skapa tillfällen att informera kollegor. Detta kan medföra konsekvenser för 

den fortsatta utvecklingen av litteraturarbetet, eftersom det troligtvis finns ett större behov av 

att implementera information och inspiration i verksamheter med bristfälligt intresse för 

litteratur. 

 

Fast (2007) beskriver att barnen kommer till förskolan med tidigare erfarenheter och 

kunskaper men att de möts av en personalgrupp med varierande synsätt. Olika värderingar 

och viljor styr vad verksamheten accepterar som god litteratur och vad den ska syfta till. Att 

arbetslaget har skilda åsikter om målet med högläsningen och litteraturens plats framgår också 

i vår undersökning. Delade uppfattningar hanteras i vissa arbetslag som en tillgång och i andra 

verksamheter förblir de hinder. Av läslustombuden beskrivs litteraturarbetet som 

problematiskt vid tillfällen då det inte prioriteras likvärdigt hos alla kollegor. Omfattningen av 

arbetet är också beroende av övriga pedagogers engagemang och lust. Detta beroende som 

läslustombuden ofrivilligt ställs inför, får konsekvenser för deras roll. I en grupp där 

samarbete och enighet råder blir rollen som ledare stimulerande och enkel då alla är överens. 
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Är däremot gruppen motvilligt inställd och ointresserad av saken får det konsekvenser för 

läslustombudet som uppfattar sig som åsidosatt och nedprioriterad i sin roll. 

 

Det uppdrag läslustombuden har på förskolorna bygger på en frivillighet. Detta innebär att det 

måste vara ett inbjudande uppdrag som lockar.  Vem som ska åta sig uppdraget som 

läslustombud och på vilka grunder denne ska utses kan diskuteras. Beroende på kunskap, 

pedagogisk kompetens, intresse och barnsyn kan förskolans litteraturarbete antingen få en 

skjuts framåt eller gå i stöpet. I vår undersökning har vi intervjuat engagerade och kunniga 

pedagoger med ett stort intresse för litteratur och som åtagit sig uppdraget eftersom de anser 

att litteraturens roll på förskolan är betydelsefull. Men deras möjligheter att fullt ut genomföra 

och utveckla sitt arbete är varierande och uppfattas emellanåt som otillfredsställande. Enligt 

Litteraturutredningen (SOU 2012:65) är kunskapen om barns språkutveckling och 

medvetenheten om högläsningens betydelse låg. Att driva ett litteraturarbete framåt i en sådan 

verksamhet förutsätter ett starkt stöd och en återkoppling både från sin närmsta chef och från 

kollegor enligt oss. Kollegor som arbetar tätt tillsammans och känner till varandras 

kompetenser och fördelar är på det viset också en självskriven draghjälp i fördelningen av 

ansvar och arbetsinsatser. 

 

7.2.2 Kontakt med vårdnadshavare 

 

I rollen gentemot vårdnadshavare uppfattar läslustombuden sig själva som centrala. Den är 

också utmanande i det att den hela tiden ställs inför prövningar. Lika många vårdnadshavare, 

lika många metoder och arbetssätt finns det för att gynna barnens tidiga möte med 

skönlitteraturen. Alla de strategier, exempelvis den ommöblering som sker för att illustrera 

högläsningssituationen, som används för att nå fram till vårdnadshavarna med litteratur och 

läsning tyder på en företagsamhet och en uppfinningsrikedom hos läslustombuden. Utan 

denna framåtanda riskerar uppdraget att falna. Ansvaret för att bemöta vårdnadshavare anser 

vi bör diskuteras löpande i hela arbetslaget. Tidigare erfarenheter och kunskaper om goda 

tillvägagångssätt kan revideras och omarbetas för att ge resultat.  

 

Fast (2007) redogör i sin avhandling för ett resultat som säger att pedagoger vet väldigt lite 

om barnens hemmiljö när det kommer till litteraturanvändning. I vår undersökning bekräftas 

detta genom läslustombudens sätt att tro sig veta eller ha en aning om att det är på ett visst 

sätt. Läslustombudens nyfikenhet på hur läsrutinerna ter sig i hemmen kan bero på deras 
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omtänksamhet om barnens läsutveckling och litteraturintresse, eftersom de är övertygade om 

att högläsning är en värdefull aktivitet. Den skepsis som uttrycks om hemmets läsvanor som 

bristfälliga, anser vi symboliserar en kombination av två saker. Dels en känsla av att de är 

osäkra på hur ett närmande till vårdnadshavarna kan se ut utan att uppfattas som snokande. 

Det är också ett perspektivtagande om att vårdnadshavare inte prioriterar högläsning på ett 

sätt som är överensstämmande med läslustombudens föreställningar. De uppfattas istället som 

svårstyrda parter i mötet och diskussionen om litteraturens plats i relation till andra aktiviteter 

i hemmet.  

 

I överensstämmande med det resultat som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) presenterar, är läslustombuden överens om att samverkan med hemmet är till för 

barnets bästa. Att läslustombuden önskar större inblick i hemsituationen än den som verkar 

finnas idag, kan förstås som att de eftersträvar en ökad samverkan med vårdnadshavarna och 

inte för att värdera vårdnadshavarnas insatser på hemmaplan. I de beskrivningar där 

läslustombuden klart uttrycker en uppgivenhet eller har lagt över ansvaret för denna 

samverkan på vårdnadshavarna finns en risk att litteraturarbetets progression avstannar om 

ingen tar huvudansvaret för frågorna. I vårt resultat framkommer beskrivningen om planer på 

information kring barnlitteraturens betydelse redan i inledningsfasen av barnens förskoletid. 

Att tidigt ge vårdnadshavarna en förtrogenhet och kunskap om hur betydelsefull litteraturen är 

i verksamheten visar på ett tydligt ställningstagande från förskolans sida. Detta ger också 

tillfälle för pedagogerna att återkoppla till vårdnadshavarna vid en senare tidpunkt med 

hänsyftning på eventuella överenskommelser om läsning man gjort tidigare. Budskapet når 

kanske inte fram till alla men är ett steg på vägen mot ett ökat läsande och enligt oss en god 

idé att bygga vidare på.  

  

Enligt Litteraturutredningen (SOU 2012:65) utgör förskolan den plats där barnen tidigt i livet 

ska bli bekant med litteratur. Vårt resultat överensstämmer med Simonssons (2006) som visar 

att det i pedagogernas resonemang kan skönjas idéer om att förskolan ska ge barnen en 

litteraturvana som ett komplement till den de får hemma. Läslustombudens uppfattning om att 

det kompletterande arbetet är betydelsefullt exemplifieras i diskussionen om de verktyg de har 

till förfogande för att erbjuda vårdnadshavare större möjligheter för hemlån av barnlitteratur. 

På de enstaka förskolor där arbetet med bokpåsar betecknats som otillräckligt exempelvis 

genom påsarnas placering har vi ändå kunnat dra en slutsats. I enstaka fall är bokpåsarnas 

plats inte helt lämplig eller synlig men den medvetenhet om detta som ändå uttrycks tyder på 
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att det finns ambitioner. Enligt oss är det klart att så länge reflektioner kring uppdraget och 

arbetet sker, kan det utvecklas och bli mer omfattande. När det gäller det kompletterande 

litteraturarbetet gentemot hemmet, anser vi det nödvändigt att pedagogernas åsikter om 

hemmets brister omvandlas och ändrar inriktning. Utvecklingsarbetet bör istället handla om 

att undersöka hemmens befintliga brister och genom reflektioner över verksamhetens 

tillgångar bemöta dessa. 

 
7.2.3 Tidsaspekten 

 

När det gäller tidsaspekten så uppfattar läslustombuden att deras roll handlar om att vara den 

som organiserar och planerar litteraturarbetet. Precis som Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) beskriver i sin studie, konstaterar läslustombuden att högläsning behöver 

planeras in i verksamheten. Annars riskerar den att endast förekomma när det är färre barn i 

gruppen. Det finns i vår undersökning också likheter med det resultat som Björklund (2008) 

presenterar om god planering. Hon påpekar att det med tillgång till litteratur och en god 

planering finns goda möjligheter för barnen att växa och utvecklas som läsare.  

 

Uppdraget uppfattas som bundet av den tid det ges och litteraturarbetets kvalitet skapas i 

relation till tiden som läggs ner. Är det så att kvaliteten är beroende av tiden, så borde en 

diskussion inledas på ett högre politiskt plan. Eftersom vår undersökning visar att det inte 

finns särskild tid avsatt eller öronmärkt för läslustuppdraget innebär det att Skolverkets (2012) 

rapport om den svenska förskolans mest centrala utmaning är brännande. Den förstärkning 

och utökning av det kompensatoriska samhällsuppdraget kring läsandet som föreslås, skulle 

kunna få ett direkt och konkret genomslag genom insatser av mer tid. 

 

Läslustombudens uppfattning om hur mycket tid som behövs är också ett mått på hur deras 

föreställningar ser ut och vilka förväntningar de har på uppdraget. I förskolans läroplan Lpfö 

98/2010 framgår det att barn ska stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling. Detta 

innefattar naturligtvis inte bara litteraturarbete, men det är enligt oss ett lätthanterligt verktyg 

för att erbjuda barnen goda möjligheter till en gynnsam språk- och 

kommunikationsutveckling. Lpfö 98/2010 anger att förskolan ska lägga stor vikt vid det språk- 

och kommunikationsutvecklande arbetet och det är i detta sammanhang det enligt oss blir 

intressant. Naturligtvis anges inte hur mycket tid eller vilken typ av insatser som ska läggas 

ner, men vi gör tolkningen att det inte ska kunna förbises eller bortprioriteras när det gäller 
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tidsfördelningen i verksamheten. Att lägga stor vikt vid något innebär för oss att det finns 

avsatt tid för planering och genomförande, om det finns ett behov. Kanske är inte läroplanens 

direktiv tillräckligt utförliga när det gäller detta utan borde möjligen förtydligas för att 

tydligare belysa vad stor vikt innebär. 

 

Huruvida pedagogerna uppfattar tiden som tillräcklig eller inte, kan i ett annat perspektiv 

också knytas till vilken grad av kvalitet de anser att verksamheten företräder. Då handlar 

diskussionen istället om dem som betygsättare av vad som är god kvalitet eller inte. I det 

ärendet framstår läslustombuden enligt oss som fullt kompetenta att vara avgörande i frågan. 

Dock ska deras uppfattningar om bristande tid för planering tas på allvar. Annars finns det en 

risk att högläsningen uteblir från verksamheten och därmed möjligheter för barn att utvecklas 

till goda läsare.  

 

7.2.4 Högläsningens didaktik 

 

Läslustombuden beskriver barngruppen på varierande sätt. När barngruppen upplevs som 

problemet för att kunna åstadkomma kvalitet i högläsningsarbetet har Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009) diskuterat detta i sin avhandling. De menar att denna 

benägenhet för att flytta ansvaret för problemet från dem själva till barnen uppstår när 

pedagoger inte får hjälp att granska och utveckla sin verksamhet, eller möjlighet till 

kompetensutveckling. Den bild som framkommer i vår undersökning där barngruppen ses 

som orsak till den bristande kvaliteten i högläsningen, kan med det här perspektivet innebära 

att vi kan skönja hos vilka läslustombud det eventuellt fordras stöd i arbetet.  Stöd kan i det 

här fallet innebära att pedagoger ges möjlighet att gemensamt diskutera och reflektera kring 

olika lösningar för att komma tillrätta med svårigheter i verksamheten. Ser pedagogerna 

istället problemet som härrörande sin egen förmåga och kapacitet drar vi slutsatsen att ett 

utvecklande arbete pågår.   

 

Förskolepedagogerna beskriver att uppdraget som läslustombud ger inflytande och en stor 

möjlighet att påverka förskolans litteraturarbete. Uppdraget uppfattas också som ansvarsfullt 

när det gäller att erbjuda barn rika och varierande former av skönlitteratur. Simonsson (2006) 

har i sin avhandling kommit fram till att högläsningens plats i förskolan är kontrollerad av 

pedagogerna. De beskrivs som styrande över vad som förekommer och vad som introduceras 
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för barnen. Samma tendenser upptäcks under vår analys av läslustombudens beskrivningar 

kring litteraturval. Ses denna del i litteraturarbetet som ett ansvar som ska tas för barnens 

behov och intresse tyder pedagogernas handlingar på medvetna val med goda avsikter. 

Handlar det istället om personligt tyckande eller åsikter om vad som är fel barnböcker, baserat 

på olika grunder, kan det istället bli missgynnande för barnens tillgång till riklig och 

varierande skönlitteratur.  

 

Fast (2011) påpekar att om förskolan ska vara relevant för barn innebär det att pedagoger bör 

uppmärksamma varje individ och möta barnet just där intresset och behovet av utmaningar 

finns. Vi anser att detta betyder att det inte är befogat att lägga skulden på vare sig antal barn, 

språkkunskaper eller ålder när kvaliteten blir lidande under högläsning.  Verksamheten och 

dess innehåll ska anpassas efter den rådande situationen. Kåreland (2009) lyfter just den 

skönlitterära bokens roll i sammanhanget och menar att den kan fungera som ett verktyg för 

pedagoger att möta barnens behov. Barn har rätt till rik litterär miljö, väl planerad pedagogisk 

verksamhet och stöd under sin individuella väg till att bli en god läsare. För att detta ska 

realiseras fordras uppmärksamma pedagoger med insikt om när och hur varje barns behov och 

intresse ska tillgodoses, menar vi.  

  

Litteraturarbetets mål beskrivs av läslustombuden med syftet om att vara stimulerande och 

stärkande. Resultatet i vår undersökning varierar när det gäller pedagogernas insatser 

beroende på deras intresse, kunskap och engagemang. Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) har i sin avhandling också berört detta. De menar att på det sätt som 

pedagogerna angriper ett innehåll visar på en pedagogisk medvetenhet, dvs. den syn 

pedagogen har på kunskap och vad denne anser vara centralt för barn att lära sig. Deras studie 

visar att beroende på hur medvetna pedagogerna är om detta, desto mer tydligt kommer valet 

bli när det gäller verksamhetens innehåll och arbetssätt enligt författarna. Resultatet pekar på 

att läslustombuden i vår undersökning har en omfattande pedagogisk medvetenhet, vilket de 

tydligt har skildrat i sina uppfattningar och beskrivningar. De beskriver litteraturarbetet med 

en stor insikt om vad högläsningen tillför i form av kunskap och upplevelser.  

 

 

 



44 
 

7.3 Slutord 
 

Läslustombudet kan ses som spindeln i det litteraturnät som breder ut sig över förskolans 

verksamhet. Långa trådar spinns och vävs samman för att täcka upp där det behövs och för att 

stärka nätet. När vi nu formulerar slutorden för vårt examensarbete kan vi konstatera att 

läslustombudet trots sin strävan framstår som en outnyttjad potential i förskolans 

litteraturarbete. För barnens tidiga litteraturintresse och framtida läsförmåga borde dessa 

engagerade och kompetenta pedagoger ges större utrymme och förutsättningar i vävandet av 

sitt värdefulla nät. Att det ska finnas en verksam spindel i form av ett läslustombud i varje 

förskolas litteraturnät ser vi som en central fråga att lyfta fram och argumentera för. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
 

Inom vårt valda område skulle det vara relevant att ta reda på hur samarbetet mellan 

läslustombud och deras kollegor ser ut i verksamheten. Det skulle också vara betydelsefullt att 

försöka kartlägga de förändringar som läslustombudens arbete innebär för att lyfta fram 

fördelarna. Hur förskolor och bibliotek samverkar skulle också ge en förståelse för hur det 

informerande och inspirerande uppdraget kan utvecklas och ges en tydligare plats i förskolans 

verksamhet. 
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Bilaga 1 
 

 
 

Bilagor 
 

 

INTERVJUGUIDE  

 

1. Hur länge har du varit läslustombud? 

 

 

2. Hur kom det sig att just du/ni blev läslustombud?  

 

 

3. Hur skulle du definiera begreppet läslustombud? 

 

 

4. Vi skulle vilja veta mer om din uppfattning om litteratur- och högläsningsarbetet på 

förskolan, och framförallt om den del som handlar om att väcka läslust. 

 

 Hur ser litteraturarbetet på förskolan ut? 

 Vad innebär ”att väcka barns läslust” för dig? 

 Vilka möjligheter för detta ser du i litteratur- och högläsningsarbetet idag?  

 Vilka hinder/svårigheter kring detta möter du i litteratur- och högläsningsarbetet idag? 

 Har ditt arbete inneburit förändringar när det gäller litteraturarbetet? På vilka sätt?  

 Har ditt arbete inneburit förändringar när det gäller barnens intresse och läsning? Och 

hur har det i så fall tagit sig uttryck?  

 

 

5. Vi vill veta mer om hur du uppfattar din särskilda roll och uppgift som läslustombud. 

 

 Vad gör du som läslustombud till skillnad från dina kollegor som inte är 

läslustombud? 

 Vilka redskap och material står till ditt förfogande? 

 Hur mycket tid är avsatt för ditt uppdrag och upplever du den som tillräcklig? 

 Hur värderas ditt uppdrag av dig själv, dina kollegor och förskolechefen? 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
 

 
 

BEKRÄFTELSEMAIL  

Hej xxxx! 

Med detta mail vill vi bekräfta det vi kom överens om per telefon. Intervjun kommer att äga 

rum xxdagen den xx oktober kl. xx.  

Innan intervjun får du gärna fundera på hur du uppfattar din roll och ditt uppdrag som 

läslustombud, samt hur litteraturarbetet på din förskola ser ut.  

Det material som framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt. Ljudupptagningen 

kommer endast att lyssnas på av oss, sedan förstörs det inspelade underlaget.   

Dyker några funderingar upp, tveka inte att kontakta oss. 

 

Vi ser fram emot att intervjua dig! 

Mvh/ Emma och Ewa 

 

Emma Wallin   Ewa Nilsson 

emmwav101@studentmail.oru.se  ewanih101@studentmail.oru.se  

072-XXX XX XX   070-XXX XX XX  

 


