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Syftet med studien har varit att utveckla kunskap om hur fysiska läsmiljöer i förskolan kan 

utformas samt hur böcker används i verksamheten för att stimulera barns upplevelse av 

läsning. Med utgångspunkt i våra tidigare erfarenheter blev vi nyfikna på att se hur 

läsmiljöer kan utformas. Studien baserades på observation av läsmiljöer på avdelningar 

inriktade mot litteratur, för att få en bild av hur dessa miljöer kan se ut. En annan metod 

som tillämpades i studien var kvalitativa semistrukturerade intervjuer som komplement till 

observationen för att få en större förståelse för tanken och planeringen bakom läsmiljön. 

Analysmetoden som använts för studien är tematisk analys. 

Resultatet visar att läsmiljöerna består av en läshörna men även att tankesättet finns att 

läsmiljöer skapas där läsning sker och därmed finns läsmiljöer på hela avdelningen och även 

utomhus. På samtliga avdelningar som deltog i studien användes en temabok för att förankra 

läroplanens mål i det dagliga arbetet. En slutsats som har dragits för studien är att en läsmiljö 

ska ge barnen möjligheter att erövra berättelsen. 
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1. INLEDNING 

Denna studie handlar om hur läsmiljöer på förskolor med inriktning på litteratur ser ut och 

hur böcker används i verksamheten. Då vi anser att läsning kan inspirera till kreativitet och 

fantasi så vill vi ta reda på hur miljön används i samband med läsning.   

En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. 

Det vore att vara utestängd från det förtrollande landet, 

där man kan hämta den sällsammaste av all glädje!  

- Astrid Lindgren 

Med hjälp av den fysiska innemiljön på förskolan anser vi att barn kan lockas till läslust. 

Tillsammans med pedagoger och barngruppen ses miljön i förskolan som den tredje 

pedagogen enligt Reggio Emilia pedagogiken (Dahlberg & Åsen, 2012; Björklid, 2005). 

Förskolan ligger till grund för vidare kunskaper i livet och enligt den internationella 

undersökningen PISA 2015 så har svenska elevers läsförståelse minskat sedan samma 

undersökning PISA 2000 (Skolverket, 2010; Skolverket, 2016c). Därmed är det viktigt att 

barn utvecklar läsförståelse redan i tidig ålder. Med detta menar vi inte att barn i förskolan 

ska kunna läsa helt felfritt innan de börjar skolan, utan att de har en erfarenhet av litteratur. 

Framför allt olika typer av litteratur, inte bara pekböcker och böcker riktade till barn utan 

även andra former av litteratur så som faktaböcker, tidningar, e-böcker och litteratur som 

inte riktar sig till barn. 

Utifrån våra tidigare erfarenheter av läsmiljöer på förskolor är vi intresserade av att se hur 

läsmiljöer kan utformas. Våra erfarenheter kommer ifrån de förskolor vi har haft 

verksamhetsförlagd utbildning, där läsning oftast används som avslappning eller tidsfyllare 

mellan aktiviteter. De läsmiljöer som vi har erfarit är en soffa med bokhylla intill, eller en 

back med böcker stående bredvid. Utifrån detta framkom intresset av att se om förskolor 

som inriktar sig på litteratur utformar läsmiljöer annorlunda och hur läsning används i 

verksamheten. 
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2. SYFTE 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur fysiska läsmiljöer i förskolan kan 

utformas samt hur böcker används i verksamheten för att stimulera barns läsning. 

Syftet uppfylls genom att besvara dessa frågeställningar: 

• Hur ser den fysiska läsmiljön ut på förskolor med inriktning på litteratur avseende 

material och möbler? 

• Hur ser användningen av böcker ut i verksamheten för att stimulera barns läsning, 

på förskolor med inriktning på litteratur? 
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3. BAKGRUND 

Detta avsnitt tar upp tidigare forskning om miljö och läsning i förskolan, den fysiska 

innemiljön i förskolan, barnlitteraturens historia samt hur barnböcker används i förskolan. 

Det lyfts även fram vad som står skrivet om miljö och läsning i förskolans styrdokument. 

Avsnittet börjar med studiens teoretiska utgångspunkt. 

3.1. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Då läsandet ses som en kulturell aktivitet, som görs tillsammans med andra (Skolverket, 

2016a) är det sociokulturella perspektivet teoretisk utgångspunkt för studien.  

Det sociokulturella perspektivets centrala innehåll är att genom samspel med andra kan 

erfarenheter och kunskaper delas, vilket leder till lärande och utveckling (Säljö, 2014). 

Vuxna och lärare spelar stor roll i barns lärandeprocesser eftersom företrädare inom det 

sociokulturella perspektivet lyfter att barn lär tillsammans med andra i en social kontext 

(Özturk, 2016). Özturk fortsätter med att det är inte enbart med lärare och vuxna som barn 

lär, utan även från barn i samma ålder då barn upptäckter koncept och idéer som de inte 

annars skulle kunna lära sig på egen hand.  

För att kunna ta del av andras kunskaper och erfarenheter används olika slags redskap. 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det två kategorier av redskap: 

psykologiska/språkliga och fysiska/materiella redskap (Partanen 2007; Säljö, 2011). De 

språkliga redskapen är exempelvis ett tecken eller en symbol, som siffror och bokstäver. 

Människor behöver dessa språkliga redskap för att tänka och kunna kommunicera med sin 

omvärld (Säljö, 2011). Det viktigaste psykologiska redskapet är språket då det har flera 

funktioner. Dels används det för att kommunicera med andra och att kunna ta del av andra 

människors åsikter och perspektiv, och dels ligger till grunden för vårt tänkande (Säljö, 

2011). Fysiska redskap är sådana föremål som människan själv har tillverkat, som 

exempelvis böcker. Människan är kreativ och har en stor förmåga att uppfinna nya ting. 

Barn är enligt Partanen (2007) extra kreativa och kan ge redskap nya meningar och 

funktioner beroende på hur de används och i vilken situation. Säljö (2014) påpekar att de 

psykologiska och fysiska redskapen är beroende av varandra och går därmed inte att skilja 

på. Säljö förtydligar detta med ett exempel kring en bok. I detta fall utgör bokstäverna det 
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språkliga redskapet och boken som det fysiska redskapet som bokstäverna är fästa på. Båda 

redskapen är varandras förutsättningar. 

3.2. MILJÖ OCH LÄSNING UTIFRÅN STYRDOKUMENTEN 

Gällande förskolans miljö står det i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) att 

arbetslaget tillsammans ska arbeta för en miljö som gynnar lek, lärande och utveckling 

samt anpassad efter barns behov och ålder. Det är förskolechefen som har ansvar för att 

lärandemiljön är utformad på ett sådant sätt att barnen har tillgång till en bra miljö och att 

materialen främjar lärande och utveckling (Skolverket, 2016b). 

Att förskolan ska ta tillvara på och ansvara för att barn utvecklar en förståelse och intresse 

för skriftspråket står framskrivet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) och därmed 

få förståelse för hur man med hjälp av detta kan kommunicera på olika sätt. Vidare nämns 

att förskolan ska utmana förståelse och nyfikenhet för språk och olika sätt att 

kommunicera. I skollagen (SFS, 2010:800) nämns det att förskolan ska erbjuda en omsorg 

formad av trygghet med utgångspunkt i barnet och dess behov, samt stimulera barns 

utveckling och lärande så att dessa områden tillsammans bildar en helhet. Förskolan ska 

gynna samspel och kommunikation mellan barn och stödja dem i deras sociala gemenskap, 

för att de ska förberedas inför kommande utbildning. Grunden för den läs- och 

skrivförståelse som kommer att behövas i vidare skolgång läggs i förskolan (Skolverket, 

2016a).  

År 2010 när den reviderade versionen av läroplanen för förskolan kom, blev målen kring 

språk förtydligade. Eriksson (2014) menar att den nya revideringen innebar större hänsyn 

till barns intresse, erfarenheter, förutsättningar och utveckling vilken gav ett förstärkt 

pedagogiskt uppdrag med samma betoning på lekfullt lärande. Genom ett samarbete 

mellan förskolor och bibliotek skapades förskolor med litteraturprofil (Eriksson, 2014). Ett 

av bibliotekens mål som de ska arbeta mot är att bidra till språkutvecklingen hos barn 

(SFS, 2013:801), vilket stämmer överens med läroplanens mål mot språk (Skolverket, 

2016b). 
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3.3. FÖRSKOLANS FYSISKA INNEMILJÖ 

Följande avsnitt handlar om den fysiska innemiljön i förskolan och dess betydelse för 

förskolans verksamhet samt vad en läsmiljö kan innebära. Den fysiska innemiljön är 

byggnadens arkitektur samt inredning, material och möbler som finns i byggnaden 

(Granberg, 2003; Björklid, 2005). Denna beskrivning av den fysiska innemiljön är 

utgångspunkt i arbetet, med främst fokus på material och möbler. 

3.3.1. DEN FYSISKA INNEMILJÖN 

Att den fysiska innemiljön är viktig för barns lärande anser många stora namn inom 

pedagogik som till exempel Maria Montessori och Loris Malaguzzi (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Maria Montessori ansåg att miljön har stor betydelse för barns utveckling 

vilket har resulterat i liknande miljöer oavsett vilken montessoriförskola som besöks då 

material ofta har en specifik ordning och plats (Björklid, 2005). Inom Reggio Emilia 

förskolor med Loris Malaguzzi som grundare ses miljön som den tredje pedagogen och 

arkitekturen ses som en del av pedagogiken. Byggnaderna ska inom Reggio Emilia 

stimulera barnets sinnen med hjälp av ljus, material och färger (Björklid, 2005). 

Tillsammans med den fysiska innemiljön utvecklas och lär barn, därför är utformningen av 

miljön viktig (Björklid, 2005; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Vid planeringen 

av miljön ska pedagogerna ha barnens intressen i åtanke (Eriksson Bergström, 2013). 

Genom att titta på den fysiska innemiljön och möblering på förskolan kan pedagogernas 

syn på barnet synliggöras (Säljö, 2000). Den fysiska innemiljön sänder ett budskap om vad 

som förväntas av barnen i förskolans verksamhet, nämner Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006). Vidare påpekar Pramling Samuelsson och Sheridan att förskolan ska 

skapa möjligheter till utveckling inom många olika områden och därmed krävs en miljö 

som har rätt förutsättningar för det. 

Beroende på hur ett rum är format ges olika möjligheter kring möblering och strategiskt 

placerade möbler kan hjälpa pedagoger att skapa lugn och ro på avdelningen (de Jong, 

2010). Det påvisar Eriksson Bergström (2013) i sin doktorsavhandling där forskaren fann 

att den fysiska innemiljön var ett hjälpmedel för att strukturera och organisera 

barngruppen. Eriksson Bergström fann även att pedagogerna ansåg att den fysiska 

innemiljön kan ses som ett hinder eller en möjlighet för verksamheten. Förskolan bär på 

traditioner och har vissa förutsatta meningar om hur det ska vara vilket gör att pedagoger 
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kan känna ett visst motstånd till att göra de förändringar de vill (Dahlberg & Åsen, 2012). 

För att skapa och organisera en miljö som är tolerant, öppen och utmanar barnen i deras 

lärande och utveckling, krävs att förskollärarna har den organisationskompetens som 

behövs (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 

anser att miljön ska anpassas efter barngruppens ålder, intressen och behov. Samtidigt ska 

barn känna att de kan påverka utformningen av miljöerna och utbudet av material. 

Förskollärarna ska se till att miljön organiseras på ett sådant sätt att barn ska kunna röra på 

sig och samtidigt kunna få lugn och ro när det behövs (Sheridan, Sandberg & Williams, 

2015). 

Att miljön ses som den tredje pedagogen har tidigare berörts under rubriken den fysiska 

innemiljön och med detta menas att miljön inte ska ses som något fast och statisk, utan 

föränderligt och en aktiv del av förskolans verksamhet (Dahlberg & Åsen, 2012; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Den fysiska innemiljön är viktig för barns läskunnighet 

påvisar Guo et al. (2012), samt att förskollärarens roll och engagemang spelar stor roll för 

att säkerhetsställa en miljö som bidrar till barns läskunnighet. 

3.3.2. LÄSMILJÖ 

Inom förskolans verksamhet finns det oftast specifika läshörnor där böcker finns och där 

högläsningen sker (Chambers, 2014). Vid dessa läshörnor finns en del regler, som att man 

pratar med låg röst för att inte störa sina kamrater, samt att det inte får vara något 

springande eller lekande vid denna plats. De platser som är avsedda för läsning bidrar till 

att barn ser böckernas värde (Chambers, 2014). 

Ett rum inrett med bokhyllor, läslampa, berättarfåtölj och kuddar på golvet är anpassat för 

högläsning. Barn ska kunna sitta bekvämt och med det menas att de ska kunna röra på sig 

lite samt att det finns gardiner för fönsterna så att det går att stänga ute distraktioner, dessa 

kriterier anser Ekström (2004) att en läsmiljö ska ha. Dahlgren et al. (2006) beskriver en 

stimulerande läsmiljö som ett avgränsat utrymme där det är stillsamt och där det finns 

möjlighet att läsa ensam eller tillsammans med andra. En grundläggande faktor för en 

fungerande läsmiljö som både Chambers (2014) och Dahlgren et al. (2006) lyfter fram är 

att skylta med böcker vilket skapar intresse samt har en dekorativ funktion. Dock ska barn 

inte erbjudas för många böcker då det ger ett rörigt intryck som gör det svårt att fokusera. 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar att det ingår i förskollärares 
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organisationskompetens att kunna organisera material så att det är tillgängligt, synligt och 

utmanande för barn.  

Barn som har fri tillgång till böcker använder sig av flera strategier och sätt att 

kommunicera med böcker har Kiraki Nilsson och Olin Henrysson (2017) kommit fram till. 

Kiraki Nilsson och Olin Henrysson upptäckte även i sin studie att förändringen av den 

fysiska lärmiljön var en stor faktor för slutresultatet. Förändringen som gjordes skapade 

nya möjligheter för barnen att i den fria leken samspela spontant med böckerna i motsats 

till tidigare då de ställde undan böcker vilket därmed hindrade barn att få ta del av bokens 

värld (Kiraki Nilsson & Olin Henrysson, 2017). 

En väl fungerande läsmiljö handlar till stor del om böckers placering och tillgänglighet. 

Utformningen av läsmiljön bör utgå från att barn ska kunna vara självständiga och inte 

behöva stöd från vuxna för att nå en bok (Björklid, 2005). Dock påpekar Simonsson (2004) 

att pedagoger på vissa småbarnsavdelningar placerar böcker otillgängliga för barn, då de 

anser att barn inte vet hur böckerna ska behandlas. Att lära barn behandla böcker på samma 

sätt som de behandlar sina kamrater anser Granberg (2006) är viktigt. 

Läshörnans placering i det rum där det är mycket människor och aktiviteter kan påverka 

barns koncentration och intresse för boken de läser, menar Damber, Nilsson och Ohlsson 

(2013). Vidare nämner de i likhet med Chambers (2014) att barn lär sig hur man uppför sig 

vid den plats som är specifikt till just för läsning och därmed blir intresset för boken större. 

I miljöer där det är förutbestämt vad som ska ske anpassar sig människan till de 

förväntningar som miljön utgör (Chambers, 1995). 

Ekström och Isaksson (1997) påpekar att det är viktigt att läshörnan inte är placerad i 

exempelvis en hall eller i ett rum med hög ljudnivå. Det är även av största vikt att ha en 

neutral läsmiljö, utan bilder på väggarna och leksaker som tar barns uppmärksamhet från 

boken. Trots att det finns en medvetenhet bland pedagoger att det behövs en plats för 

läsning som inger lugn och ro, är läshörnan oftast placerad i en miljö med hög ljudnivå, 

eller exempelvis en hall (Björklid, 2005). 

Högläsning för barn är viktigt för deras utveckling och framtida skolgång (Kou et al, 2004; 

Skolverket, 2016a). När det kommer till högläsning anser Granberg (2006) att det bästa 

sättet att placera barn för att alla ska kunna se och höra boken, är genom att sätta dem i en 

halvcirkel, mittemot den som läser. Flertalet andra författare (Dahlgren et al., 2008; 
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Hagtvet-Eriksen, 2006) anser dock att det är viktigt att låta barn sitta nära den som läser, 

inte enbart för att kunna se bilder, utan för att det få kroppskontakt med den som läser och 

därmed känna sig trygg. 

3.4. BARNLITTERATURENS HISTORIA 

Detta avsnitt redogör barnlitteraturens historia för att skapa en förståelse för varför 

barnböcker är en viktig del av förskolans verksamhet. 

Litteratur riktad specifikt mot barn har endast funnits i högst trehundra år och innan dess 

var det den muntliga berättelsen som barnen fick ta del av (Granberg, 2006). De första 

barnböckerna var egentligen omskrivna vuxenböcker och ofta med ett religiöst inslag. 

Synen på barn förändrades under 1700-talet, från att de sågs som små vuxna till personer 

värda av fostran och omtanke, därmed kom de första barnböckerna. Barnböcker var i första 

hand läroböcker med syfte att undervisa och att anpassa barn till vuxenvärlden samt att lära 

ut hur barn skulle uppföra sig (Granberg, 2006). 

När man under 1800-talet ändrade sätt att se på barndom som en utvecklingsperiod som 

var av största vikt, ändrades också synen på barnboken. Istället för upplysningstidens 

fostrande böcker, så sattes under romantiken fantasi och inlevelsen i fokus. I slutet av 

1800-talet fick barnboken sitt stora genombrott genom bilderboken och konstsagan. När 

läskunnigheten bland barn ökade, så ökades även utgivningen av barnböcker. I och med att 

en särskild form av fyrfärgstryck uppkom, fick barnboken nya möjligheter i form av 

bilderböcker med naturliga färger (Stybe, 1970). 

Bilderboken delades upp i tre olika kategorier, pekbok, bildberättelse och bilderbok. 

Pekboken riktades mot yngre barn, med pedagogiska bilder och bilderberättelsen var 

anpassad till äldre barn, där bilderna skulle förmedla mer än bara texten. I bilderboken som 

är för äldre barn är text och bilde i behov av varandra, den ena kan inte utesluta den andra. 

Bilderböckerna fortsatte att utvecklas under seklet med en stor mängd av bilderböcker som 

handlade om djur och natur (Stybe, 1970). 

De första skolbiblioteken startades under förra sekelskiftet från initiativet av 

folkskollärarna, som med sina billiga häften nådde ut till många barn. Denna period räknas 

som barnbokens första guldålder. Den andra guldåldern för barnlitteratur kom efter slutet 

av andra världskriget runt 1945, i och med att den berömda trion bestående av Tove 
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Jansson, Astrid Lindgren och Lennart Hellsing debuterade (Stybe, 1970). Denna 

författartrio trodde på en fri uppfostran och hämtade sin inspiration från psykologin och 

pedagogiken och därmed såg de till barnets tankar, känslor och egen vilja. (Kjersén 

Edman, 2002). Barnböcker nådde nu ut till fler barn och blev en egen litteraturkategori, då 

barnboksutgivningen dubblerades i Sverige under 1940-talet. Barnböckerna utvecklades 

från uppfostran till underhållning (Stybe, 1970). 

Närmare nutid i historien kring barnbokens utveckling, kan vi se att barnböckerna som 

gavs ut från 1960-talet och framåt mer och mer berör tabubelagda ämnen och även de 

samhälleliga och moraliska frågorna. Viljan att utmana de normer som var stereotypiska 

var stark under denna tid (Kåreland, 2001). 

3.5. ANVÄNDNING AV BARNBÖCKER I FÖRSKOLAN 

Detta avsnitt behandlar som rubriken indikerar, användning av barnböcker i förskolan, hur 

och varför de kan användas. 

Det är ofta pedagogerna som styr över vilka böcker som lånas eller köps in till 

verksamheten påpekar Simonsson (2004), vilket kan leda till begränsning eller främjande 

av barns uppfattningar och upplevelser av böckerna. Simonsson lyfter även fram att 

pedagoger kan använda böcker för att förmedla en bild av framtiden och en god barndom, 

vilket kan leda till att de vill kunna styra över vad för typ av böcker som ska finnas i 

verksamheten. Barn kan vid läsning få underlag för att bearbeta vissa händelser och även 

kunna se de olikheter som finns i vårt samhälle (Kåreland, 2001; Widerberg, 2008). 

Widerberg (2008) anser därmed att pedagoger behöver vara insatta i vilka böcker de läser 

för barn och vilka ämnen dessa böcker berör och tar upp. Vidare påpekar Widerberg 

(2008) att de böcker som läses ska vara meningsfulla för barn och att pedagogerna ofta vet 

vad barn har för intressen och behov. T.ex. en barngrupp där det sker mycket konflikter 

kan vara i behov av böcker som berör konflikthantering. Att boken som läses har en 

handling som pedagogen själv tycker är bra gör det lättare att läsa med inlevelse och 

förmedla en positiv läsupplevelse (Widerberg, 2008). 

Alltför ofta används läsning på förskolan som en lugn aktivitet istället för att inspirera till 

fantasin och ge upplevelser av lustfylld art. Då läsningen används till vila kan det bli en 

passiv stund istället för en pedagogisk då det blir en envägskommunikation (Ekelund, 

2007; Granberg, 2006). En aktivitet som kan användas i samband med läsning för att 
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utmana barnen i att kunna diskutera och uttrycka sina personliga åsikter, är boksamtal 

(Chambers, 2014). Att utveckla förmåga att uttrycka åsikter och tankar finns som 

strävansmål i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b). Boksamtal leder till en större 

förståelse för bokens handling och dess karaktärer och vilka känslor de vill förmedla 

(Chambers, 2014). Det påpekar även Henriksson (2000), då det vid högläsning finns flera 

möjligheter och tillfällen att stanna upp och samtala om böckers innehåll tillsammans. 

Högläsning är en gruppstärkande aktivitet, som även förmedlar boken som kulturarv och 

underhållning. Barns intresse för litteratur skapas genom högläsning och den ger även 

inspiration till att utveckla den egna fantasin (Granberg, 2006). De gemensamma 

upplevelser som skapas när en bok läses tillsamman,s leder till starka band mellan 

individer. Det är utifrån detta som Chambers (2014) menar att det viktigaste bidraget som 

läsning för med sig är den sociala gemenskapen. Läsning är en kulturell aktivitet som sker i 

samspel med andra (Skolverket, 2016a). Ibland kan barn inte utvecklas vidare själva utan 

behöver stöd från någon mer erfaren till exempel en vuxen eller kamrat (Partanen, 2007). 

Barn utvecklar sina erfarenheter i kulturella sammanhang och genom samspel med mer 

erfarna personer och den miljö som äldre barn eller vuxna strukturerar för barn, är baserade 

på vuxnas kunskaper om barnets erfarenheter (Hwang & Nilsson, 2011). 
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4. METOD 

För att besvara studiens frågeställningar har observationer av förskolemiljöer samt 

kvalitativa intervjuer gjorts. Aspers (2007) påpekar att endast använda sig av observation 

inte räcker för att skapa förståelse utan det behöver oftast kombineras med samtal och 

frågor. 

4.1. OBSERVATION 

När forskaren vill ha direkt tillgång eller när frågeställningen är kopplad till ett avgränsat 

och geografiskt område är observation en lämplig metod (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Observation av förskolans miljöer och kompletterande intervjuer ligger till grund 

för studiens resultat och miljöerna har blivit dokumenterade med hjälp av kamera. 

4.1.1. VISUELL METOD 

Förskolemiljöerna fotograferades med fokus på hur böcker är framställda. Att använda sig 

av bilder som bildinformation för att svara på frågor om samhället kallas visuell metodik 

(Sverrisson, 2011). Att använda fotografier eller andra visuella material som komplement 

till anteckningar skrivna under observation kan vara mycket användbara (Sverrisson, 

2011). Fotografier har använts som anteckningsmetod istället för skrivna anteckningar då 

det är den fysiska innemiljön som har observerats. Talesättet en bild säger mer än tusen 

ord är ett bra argument för att använda sig av visuella anteckningsmetoder. Analysen ska 

inte enbart byggas på ett fåtal bilder då det finns en risk att viktiga aspekter av ett fenomen 

förblir oupptäckta. Dock är det vanligt att precis som med citat från intervjuer, ett fåtal 

bilder blir utvalda och får exemplifiera den underliggande bildsamlingen i artikeln eller 

studien (Sverrisson, 2011). 

Aspers (2007) lyfter fram fördelar som finns med visuella hjälpmedel vid observationer. 

Forskaren kan gå tillbaka till materialet lättare med visuella hjälpmedel än med 

fältanteckningar samt att forskaren kan dela med sig av materialet till andra och låta deras 

tolkningar bli en del av processen. Dock finns det även en nackdel med visuella hjälpmedel 

nämligen att personer som blir observerade med hjälp av en kamera kan ofta inta en tillagd 

roll som inte är hur de vanligtvis beter sig (Aspers, 2007). 
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4.2. KVALITATIVA INTERVJUER 

Studien är även baserad på kvalitativa intervjuer för att skapa en fördjupad förståelse samt 

att som Christoffersen och Johannessen (2015) påpekar att ge informanten större frihet att 

uttrycka sig. Kvalitativa intervjuer till skillnad från kvantitativa intervjuer är mindre 

strukturerade och därmed mer flexibla och följer den riktning informantens svar tar 

(Bryman, 2011). Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Bilaga 4) men var upplagd så 

att informanterna fick berätta om sin verksamhet och i vissa fall besvarades de frågor som 

vad medtagna utan att de behövde bli ställda. Om någon fråga inte besvarats ställdes den i 

slutet av intervjun. 

Anledningen till att intervjuer används som ett komplement till observationen är att som 

tidigare nämnt få en djupare förståelse samt att kunna besvara frågeställningarna. Intervjun 

kan även få fram tanken som finns bakom och synliggöra om det finns en medvetenhet i 

valet av miljöns utformning. 

Dokumentation av intervjuer kan göras på flera olika sätt så som ljudinspelningar, 

videoinspelningar eller genom anteckningar (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Metoden som använts i studien för att dokumentera intervjuerna är ljudinspelning och 

skriftliga anteckningar. Även om ljudinspelning används som främsta 

dokumentationsmetod under intervjuerna är det lämpligt att ta anteckningar då tekniken 

inte alltid är pålitlig och kan sluta fungera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

4.3. VAL AV FÖRSKOLOR 

I studien deltog fem informanter från fyra stycken förskolor från olika kommuner. Val av 

organisationer kan vara lättare än ett val av individer menar Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011). Då studien är baserad på både observation av miljön och intervjuer med 

förskollärare behövs både ett val av organisation, i detta fall förskola, och individ. Det 

bästa sättet att göra ett urval av individer inom en organisation är att få en lista av personer 

och därefter välja ut själv vilka som ska deltaga då det utesluter att organisationen till 

exempel försöker försköna verkligheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). För att få 

informanter till studien som är bekväma med att bli intervjuade har beslutet om vilka 

individer som blir intervjuade legat hos förskolechefen eller avdelningen för att få en 
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lämplig informant. Vid genomförandet av observation har informanterna blivit ombedd att 

inte säga något om miljön och istället ta kommentarer under intervjun. 

Ett kriterium för att vara med i studien är att förskolan har inriktning mot litteratur. Att det 

finns litteratur och böcker på avdelningen är inte tillräckligt för att ingå i studien. Ett till 

kriterium för att delta är att informanten är utbildad pedagog. 

4.3.1. TILLTRÄDE TILL FÄLTET 

Internet användes som en informationskälla för att hitta förskolor i närområdet, samt 

kontakter inom förskolevärlden. En förfrågan skickades ut till olika kommuner om 

förskolor med inriktning mot litteratur om det inte fanns något utskrivet på kommunens 

hemsida om någon sådan inriktning. Svaren på denna förfrågan var antingen att de inte 

hade förskolor med den profileringen eller att vi fick kontaktuppgifter till förskolechefer 

som kunde hjälpa till i sökandet på avdelningar. Därefter togs kontakt med förskolechefen 

via e-post som gav ut kontaktuppgifter till avdelningen som sedan fick ett informationsbrev 

med studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 3). Kontakten med informanterna som 

intervjuades togs via telefon och då bestämdes gemensamt tid och datum för observation 

och intervju. 

Tillvägagångssätten som använts för att få tillträde till fältet kan kopplas till strategier som 

Bryman (2011) lyfter fram. En strategi kan vara att använda sig av vänner och bekanta men 

även som tidigare nämnt att kontakta någon högt uppsatt inom organisationen. Att ge 

information om studiens mål och metoder och även att vara tydlig med hur stor del av 

personalens tid som kan gå åt, är en strategi. Bryman (2011) betonar även att om man hittar 

en organisation som passar frågeställningen så är det inte vilken väg man tar dit som är 

viktigt. 

4.4. GENOMFÖRANDE 

Eftersom studien handlar om den pedagogiska miljön, tog intervjuerna plats inom 

förskolans lokaler, så att intervjun inte blev tagen ur sin kontext (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Att intervjuerna och observationerna av miljön skulle ske samtidigt var ett 

krav för besöket, för att ha observationen av miljön färskt i minnet när intervjun görs. 

Intervjuerna skedde under informanternas arbetstid och ca. 1 timme avsattes per besök, där 

observationen av miljön och intervjun ingick. Tanken var att intervjuerna skulle vara ca 30 



 

17 

 

minuter, men enligt Löfdahl (2014) kan det vara riskfyllt att sätta en exakt tid för hur länge 

intervjun kommer att hålla på. Då det fanns en tidsram för besöket blev det nästan 

automatiskt att en avsatt tid för hur lång intervjun skulle vara. Syftet med intervjuerna var 

att få fram information för att förstå miljön i sin helhet, därmed behövde de inte vara allt 

för långa. Intervjuerna varierade mellan 15–30 minuter. Informanterna fick ta del av 

resultatet från deras avdelning, för att kunna ge respons och sitt godkännande av att 

beskrivningen gav en rättvis bild av det som sades och sågs. 

4.5. ETISKA ASPEKTER 

Löfdahl (2014) menar att det är av största vikt att informera informanterna om vad studien 

kommer att handla om, att de ger sitt samtycke samt att det framgår att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Vid första kontakten skickades ett informationsbrev ut (Bilaga 

3) till förskolecheferna och när vidare kontakt togs med förskollärarna informerades de 

muntligt om syftet och upplägget på besöket. Innan observationen och intervjun 

genomfördes fick informanterna skriva under ett samtyckeskontrakt (Bilaga 2), där det 

framgår att informanten har full rätt att avbryta sitt medverkande när som helst och utan 

några påföljder. 

Namn på personer eller platser som förekommer i studien är fiktiva för att informanterna 

ska känna sig bekväma med att säga sin åsikt. Bilder som togs är tagna på sådant sätt att 

det inte går att identifiera platsen utifrån bilden. I och med att det enbart är miljön som har 

dokumenterats och personalen som har intervjuats, så förekommer det inga barn i denna 

studien och därmed behövdes ingen information angående studien ges ut till 

vårdnadshavare. Den information som har tagits del av under intervjuerna och 

observationerna har inte för avseende att föras vidare. När arbetet är godkänt och avslutat 

kommer den data som har samlats in att raderas. 

4.6. RESULTATETS TILLFÖRLITLIGHET OCH VALIDERING 

AV DATA 

Avsnittet som följer tar upp de val som gjorts för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Studien är baserad på två datainsamlingsmetoder, observation och intervjuer då det ger en 

större tillförlitlighet än att använda endast en metod. Vi båda har varit med på besöken på 
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förskolorna för att även här skapa en större tillförlitlighet. Tid hade kunnat sparats genom 

att åka enskilt till förskolorna men då hade ett perspektiv gått till miste då olika personer 

kan skapa sig olika uppfattningar (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

De förskolor som deltog i studien har vi ingen tidigare kunskap om förutom att de är 

profilerade med litteratur. Detta var ett val från oss för att inte ha några förutfattade 

meningar innan besöket och därmed få ett mer tillförlitligt resultat. Det var flera förskolor 

som var intresserade av att delta i en av kommunerna men valdes bort ur urvalet pga. 

tidigare erfarenheter från de förskolorna. 

Vid tillträde till fältet kunde den första kontakten varit riktad direkt till en förskola eller 

avdelning men kontakt togs med förskolechefen. Löfdahl (2014) menar att det är viktigt att 

den första kontakten görs med förskolechefen vid den tilltänkta förskolan då 

förskolechefen är den som har det yttersta ansvaret och därmed behöver ge sitt 

godkännande. Detta styrker även Bryman (2011) med att man normalt behöver tillåtelse 

från någon högt uppsatt i hierarkin då hen fungerar som “grindvakt”. 

Att informanterna blev ombedda att inte ge kommentarer under observationen är grundade 

i att låta observatörerna skapa en egen uppfattning utan påverkan från informanten. Som 

nämns under etiska aspekter har vi gett tillbaka resultatet från respektive avdelning till 

informanterna. Denna typ av kvalitetsgranskning kallas respondentvalidering som innebär 

att informanten får bekräfta att den beskrivning som blivit förmedlad är riktig (Bryman, 

2011). Responsen från informanterna resulterade i ändringar i resultatet då en del detaljer 

uppfattades fel eller var skrivna på ett sådant sätt som är mångtydigt. Vid 

respondentvalideringen skickades även frågor med som missats att ta upp under intervjun. 

4.7. ANALYS 

Efter varje observation och intervju skrev en av oss ner en kortfattad plats- och 

miljöbeskrivning medan den andre transkriberade intervjun. Denna arbetsfördelning 

växlades efter varje besök, så att båda skrev två miljöbeskrivningar och två 

transkriberingar var. Vid osäkerhet kring insamlat material gjordes tillägg från den andre 

vilket gör att båda har varit lika delaktiga i allt som skrivits. När en intervju är gjord 

behöver den bli presenterad i någon form av text då det enligt Aspers (2007) inte går att 

hålla allt material i huvudet. Att inte transkribera en intervju kan leda till att reflektioner 

över materialet faller bort. Vanligt med transkriberingar är att de blir utskrivna ordagrant 
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men att pauser och hummanden m.m. tas bort då de inte bedöms som meningsbärande 

(Aspers, 2007). Tystnadsfyllare som eh, ah m.m. har tagits bort från transkriberingarna då 

de som Aspers (2007) nämner, inte fyller någon funktion samt att underlätta analysen då 

det resulterar i en mer lättläslig text. 

Att analysera kvalitativt material handlar om att sortera och strukturera sitt material 

(Rennstam & Wästerfors, 2011) därför har tematisk analys använts för att analysera det 

insamlade materialet. Genom att jämföra de deltagande avdelningarna kunde likheter och 

skillnader framkomma, vilket passar den tematiska analysen där specifika områden inte är 

bestämda i förväg. 

Efter att alla observationer och intervjuer var avklarade lästes transkriberingarna igenom 

och sedan skrevs det i marginalerna korta sammanfattningar utifrån transkriberingen. 

Dessa sammanfattningar kategoriserades och teman skapades. Transkriberingarna 

jämfördes för att se om de hade gemensamma teman. Samma process gjordes med bilderna 

och därefter blev följande teman; Läsmiljö, Utbud, Lekmaterial utifrån böcker och Tema, 

utgångspunkt för resultatet. Resultatet från den insamlade datan från varje avdelning 

sammanställdes var för sig under de teman som kom fram ur analysen. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I studien ingår fyra avdelningar från fyra olika förskolor, Lilla Anna, Albin, Piraten och 

Gurkan. Förskolorna och avdelningarnas namn är fiktiva och tagna från titeln på de 

barnböcker avdelningarna arbetar med. Även namn på personer och pedagoger är fiktiva. 

Följande avsnitt redogör resultatet från insamlad data utifrån fyra rubriker som framkom 

under analysen: Läsmiljö, Utbud av böcker, Lekmaterial utifrån böcker och Temaarbete 

kring böcker. Avsnittet avslutas med slutsatser som är gjorda för studien där 

frågeställningarna besvaras.  

5.1. AVDELNING LILLA ANNA PÅ LÅNGA FARBRORNS 

FÖRSKOLA 

Långa farbrorns förskola är nybyggd och ligger i ett bostadsområde i en kommun med 

cirka 12 000 invånare. Lilla Anna är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1–3 år. Där 

arbetar tre pedagoger; förskolläraren Lena som blivit intervjuad samt en utbildad 

barnskötare och en outbildad barnskötare. Avdelningen har utgångspunkt Lärande i sagans 

värld. Detta utgår ifrån mål som kommunen satt upp men till störst del från pedagogernas 

och barnens intresse för böcker. 

Det första man möts av på Lilla Anna är tamburen, och i anslutning till denna ligger ett 

stort skötrum. På avdelningen finns ett stort och öppet rum med högt i tak och mycket 

ljusinsläpp med fönster i barns nivå och ända upp till tak (Bild 1). Där finns det ett litet 

kök, matsalsbord och läshörna. I anslutning till det stora rummet finns tre mindre rum där 

det erbjuds olika sorters material och aktiviteter för barn. Något som är gemensamt för alla 

rummen är att de utnyttjar alla ytor och har en del material högre upp, men större delen är 

tillgängligt i barns höjd. 

5.1.1. LÄSMILJÖN 

Läshörnan är placerad bakom en hög hylla som agerar rumsavdelare längst in i det stora 

rummet. Där finns en soffa vid fönstren med en liten boklåda nedanför, i barnens höjd 

(Bild 1). Vid läshörnan finns det olika hyllor med olika material som är sammankopplade 

med en barnbok eller en karaktär från en barnbok (Bild 2 & 3). 
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Lena påpekar att även om det finns en plats som är avsedd för läsning finns det böcker i 

alla rumm presenterade på olika sätt, då pedagogernas tanke är att läsningen inte ska vara 

bunden till en specifik plats på avdelningen.  

Vi försöker jobba så att man inte har en specifik plats utan att det ska synas på 

hela avdelningen vad man jobbar med för tema. 

Ett exempel som fanns på flera ställen på avdelningen är att vissa böckers sidor var 

utskrivna och uppsatta på väggen likt en tidslinje, så att barn kan läsa boken och samtidigt 

fysiskt följa med i den (Bild 4). Inne i skötrummet finns texter och bilder ur olika böcker 

(Bild 5). 

5.1.2. UTBUD AV BÖCKER 

Lilla Annas utbud av böcker kommer från biblioteket och pedagogernas privata böcker. 

Biblioteket finns inom gångavstånd men än så länge har barnen endast varit med en gång 

och lånat böcker på grund av ny barngrupp med låga åldrar, så det är pedagogerna som 

lånar böckerna som finns på avdelningen. Lena påpekar att de hoppas på att få in flera 

besök till biblioteken tillsammans med barnen som nu har blivit äldre och då helst i 

smågrupper då det finns mer tid till varje barn att höra deras tankar när de lånar böcker. 

5.1.3. LEKMATERIAL UTIFRÅN BÖCKER 

Att barnböcker är något som det arbetas med aktivt synliggörs genom bland annat 

barnbokskaraktärer i form av bilder, spel, leksaker och dockor (Bild 3). För att barn ska 

kunna reflektera kring och skapa sig en större förståelse för böcker och dess teman, 

erbjuder avdelningen mycket lekmaterial som är kopplade till böckerna. Till exempel när 

de arbetade med boken “Lilla Anna leker med bollar”, fanns bollar och Lilla Anna-dockan 

tillgängliga att utforska och leka med. 

5.1.4. TEMAARBETE KRING BÖCKER 

I början av vårterminen visade barngruppen intresse för sångböcker vilket blev starten 

kring temaarbetet Lärande i sagans värld. Avdelningen har arbetat med flera olika böcker 

under höstterminen och går vidare till nästa bok när de känner sig klara med aktuell bok. 

Inne på avdelningen är den aktuella temaboken Lilla Anna och långa farbrorn 

representerad på flera olika sätt och ställen, till exempel finns temaboken presenterad på en 
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hylla i tamburen (Bild 6). Lena påpekar att pedagogerna strävar efter att temat ska speglas 

på hela avdelningen. 

Miljön på avdelningen Lilla Anna förändras efter vilken bok som är temaboken. I intervjun 

framkom det att pedagogerna anser att miljön ska vara föränderlig och erbjuda material 

kopplat till temaboken så att barnen kan bearbeta böckerna efter egen förmåga (Bild 2). 

Vi försöker förändra miljön hela tiden, efter vad vi jobbar med eller vad vi 

läser just nu så att det är föränderligt. 

Pedagogerna använder temat som en utgångspunkt för allt som görs i verksamheten och 

inte bara något som sker en viss tidpunkt på dagen. Dock har de två samlingar per dag, där 

en av samlingarna alltid är inriktad mot språk och läsning. 

5.2. AVDELNING ALBIN PÅ PARAPLYETS FÖRSKOLA 

Paraplyets förskola är en äldre byggnad som är belägen i ett bostadsområde i en kommun 

med ca 9 000 invånare. Avdelning Albin är en syskonavdelning där tre utbildade 

förskollärare arbetar varav förskolläraren Petra deltog i intervjun. Förskolan är en 

certifierad litteraturförskola och under 2016 var kommunens mål att alla förskolor i 

kommunen skulle bli certifierade litteraturförskolor. 

Avdelning Albin består av sex rum. Avdelningen upplevs som ljus och stor trots låg 

takhöjd. Tamburen är i anslutning till toaletten och till ett av de större rummen där det 

finns bord och en läshörna. Vidare in på avdelningen finns ett rum där ännu en läshörna är 

placerad och här inne finns det en hemvrå och flera små olika lekmiljöer. I anslutning till 

detta rum finns det två rum till. Ett där det finns material för bygg och konstruktion och ett 

rum som fungerar som ateljé. Genomgående för hela avdelningen är att det finns material i 

olika nivåer och det mesta står tillgängligt för barn att använda när som helst. 

5.2.1. LÄSMILJÖ 

Inne på avdelningen finns det två specifika läshörnor som är placerade i de två större 

rummen (Bild 7 & 8). De är uppbyggda på liknande sätt, med en soffa och bredvid denna 

en bokhylla i äldre barns höjd. För yngre barn finns det utarbetade miljöer där böcker står 

mer tillgängligt för dem än vid de specifika läshörnorna (Bild 9). Vid dessa läsmiljöer 

finns det både böcker och dockor/figurer vilka är kopplade till de böckerna som 
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presenteras. Eftersom avdelningen är en syskonavdelning finns det en del material och 

miljöer som är anpassade för de äldre barnen och tvärtom och så är det även med de olika 

läsmiljöerna. 

Böckerna är utspridda på flera ställen på avdelningen, beroende på vad det är för typ av 

ämne som de berör. Exempelvis finns det böcker som handlar om färg, fantasi och 

kreativitet inne i ateljén och vid hemvrån finns det kokböcker (Bild 10). Petra påpekade att 

det måste finnas en tanke bakom utformningen av miljön och att det ska vara en levande 

miljö som går att ändra på utifrån de behoven som finns. I ett av rummen där det förut var 

relativt tomt och enbart fungerade som en passage, finns det nu flera olika lek - och 

läsmiljöer. 

Under de varmare månaderna tas böckerna med ut och förskolegården blir en enda stor 

läsmiljö. Petra menar att barnen får möjlighet att varva ner även ute, där barnen oftast är 

väldigt aktiva.  

De är ju så aktiva så det är ju skönt att få en liten lugn stund. 

5.2.2. UTBUD AV BÖCKER 

Utbudet av böcker på avdelning Albin består delvis av böcker från biblioteket och böcker 

som är inköpta till avdelningen. Petra sa under intervjun att “en sån bok blir de så förtjusta 

i och det är ju inte kul att den plötsligt försvinner” vilket gör att de ibland köper in böcker 

istället för att enbart låna böcker. Biblioteket besöks i regel var sjätte vecka då det är den 

lånetid de har på böckerna. Hela barngruppen går inte dit utan det är smågrupper som går 

då det enligt Petra blir mer tid till att prata om böcker och föra en dialog. Petra anser att 

böcker ska finnas överallt och att det även ska finnas alla sorters böcker. Det kan vara 

böcker på olika språk, normkritiska, poesi eller böcker om exempelvis målning. 

Pedagogerna på avdelningen har förhållningssättet att böckerna ska användas och går de 

sönder så lagas eller kastas böckerna. 

5.2.3. LEKMATERIAL UTIFRÅN BÖCKER 

I miljön finns det flera mindre lekmiljöer som är uppbyggda utifrån olika barnböcker, så 

som Pippi Långstrump och Babblarna (Bild 11). I samband med de olika lekmiljöerna 

finns de böcker som just den miljön är baseras på tillgängliga. På en fönsterbräda finns det 

även böcker och dockor/figurer från de olika berättelserna. Petra berättade under intervjun 
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om ett tillfälle då ett barn hade stått vid fönsterbrädan, bläddrandes i en av böckerna, 

samtidigt som barnet lekte med tillhörande figurer i boken. Vidare menar Petra att det är 

bra att använda sig av figurer/dockor som är kopplade till böckerna för att barn på så sätt 

kan leka berättelsen och även hitta på egna sagor. Det har pedagogerna utvecklat vidare 

genom att barnen har fått material till att skapa sagolådor utifrån olika böcker (Bild 12). 

5.2.4. TEMAARBETE KRING BÖCKER 

Avdelning Albin har en temabok Albin och det märkvärdiga paraplyet som är gemensam 

för hela förskolan. Temat startas upp med ett drama kring boken och inne på avdelningen 

finns miljöerna från boken uppbyggda som barnen tillsammans med pedagogerna utformar 

(Bild 13). På flera ställen på avdelningen sitter alster som barnen gjort i samband med 

temat (Bild 14). 

Avdelningen har en docka från boken som ett barn varje vecka får ta med sig hem över 

helgen. Dockan har en medhavd väska och anteckningsblock där barn och vårdnadshavare 

kan skriva ner vad dockan har varit med om. Petra anser att detta är ett bra sätt att få med 

vårdnadshavarna i förskolans verksamhet. 

Så får mamma eller pappa skriva ner lite här i vad de har gjort. Och så får de 

berätta här på måndagen med egna ord då… Det är en jättebra grej att få med 

föräldrarna. 

5.3. AVDELNING PIRATEN PÅ REGNBÅGENS FÖRSKOLA 

Regnbågens förskola ligger i ett bostadsområde i en kommun med ca. 65 000 invånare. 

Avdelning Piraten är en avdelning med äldre barn i åldrarna 3–6 år. Där arbetar fyra 

pedagoger; två utbildade förskollärare och två barnskötare som delar på en tjänst, varav 

förskolläraren Rebecka deltog i intervjun. Tillsammans med avdelning Skeppet, som är en 

småbarnsavdelning, utgör Piraten storarbetslaget Piratskeppet. 

Tamburen är stor och ligger i anslutning till avdelningen och toaletterna. Avdelningen 

börjar med en smal korridor som leder till ett större rum, där det finns bord och olika 

lekmaterial. Nästa rum har en läshörna och där finns också en del annat lekmaterial. 

Rummet innanför det är ett bygg och konstruktionsrum. Det stora rummet ligger i 
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anslutning till ett större gemensamt rum som delas med Skeppet. Här inne finns 

avdelningens andra läshörna. 

5.3.1. LÄSMILJÖ 

På avdelningen finns det två läshörnor som har fått namnen Bokbussen och Bokskogen 

(Bild 15 & 16). Bokskogen finns i det gemensamma utrymmet som delas med avdelning 

Skeppet. I ett hörn i det stora rummet står en stor hörnsoffa med en matta på golvet och på 

väggarna är det uppbyggt som en skog, med träd, löv, grenar och skogsdjur. Pedagogerna 

på avdelningen har tagit beslutet att låta denna miljö vara bestående istället för att ändra 

den efter temaboken som de gjort innan.  

Förr har vi gjort läsmiljöer kopplade till temasagan men då får man göra om 

dom varje år, så nu gör vi en som kan bestå. Vi la liksom lite mer krut på att 

göra det ordentligt och nitade fast tyg och sånt där så att det blir hållbart. 

Bokhyllan är placerad i den andra delen av rummet, där även ett litet bibliotek är uppbyggt. 

I Bokskogen finns det en kub (Bild 17) som det går att projicera upp olika slags miljöer på, 

som på så sätt blir en rekvisita till högläsningen. Pedagogerna använder sig även av en 

smart-tv och läsplatta för att läsa böckerna på olika sätt och på väggarna finns QR-koder 

till olika böcker som går att skanna för att få boken uppläst för sig. Den andra läshörnan 

Bokbussen som finns i ett annat lite mindre rum på avdelningen är utformad på samma sätt 

som Bokskogen, med en soffa och en bokhylla i anslutning till soffan. På väggen ovanför 

soffan är en bokbuss skapad, där det står “Bok” på flera olika språk. 

Böckerna används och finns överallt på avdelningen och inte enbart vid läshörnorna. I 

tamburen finns det en back med böcker som barnen läser när de väntar på att få gå ut, och 

när det tillfrågas läser pedagogerna även vid matbordet. Vid ytterdörren i det stora rummet 

står en back med “uteböcker” som tas med ut när vädret tillåter (Bild 18). För de barn som 

går långa dagar är det skönt att på eftermiddagen ta en bok och sätta sig på en filt, eller 

valfritt ställe, menar Rebecka. Vidare berättar Rebecka att de förra året byggde en stomme 

i trä som det sattes en presenning över och dessa blev som små kojor där barnen satte sig 

och läste. 
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Förra året så gjorde min händiga kollega som stommar i trä som vi satte 

presenning på som vart som kojor, så var det lite soligt så var det många som 

tog in böcker och gick och la sig och läste. 

5.3.2. UTBUD AV BÖCKER 

Förskolan Regnbågen har ett stort samarbete med biblioteket och blir besökt av bokbussen 

en gång i månaden där barnen kan låna böcker. Pedagogerna hör i förväg av sig till 

bokbussen om det är något specifikt tema som de arbetar med så tar bussen med det om det 

finns tillgängligt. 

Varje avdelning har en viss summa pengar som de kan köpa in nya böcker för varje år. På 

hösten har förskolan ett APT, personalmöte, där två bibliotekarier deltar och 

rekommenderar nya böcker. Rebecka anser att det är bra att det kommer två bibliotekarier 

då de har olika åsikter om böckerna. En bok som den ena bibliotekarien tycker är bra har 

den andra motsatta åsikter om. 

Nån tycker att “den här är bra”, “nej” säger den andre, “den tycker jag inte 

är bra”, man får verkligen höra från två olika håll. 

Avdelning Piraten har en bokpåse med fem böcker i som varannan vecka trollas hem till ett 

av barnen med ett trollspö. Pedagogerna lägger även upp boktips på skolportalen till 

vårdnadshavare. 

Förskolan är förutom litteraturdiplomerad även hbtq-diplomerad. Detta syns i miljön då det 

finns ett stort utbud av normbrytande böcker. 

5.3.3. LEKMATERIAL UTIFRÅN BÖCKER 

I det gemensamma rummet finns ett bibliotek som barn kan leka i (Bild 19). Rebecka 

berättar att barnen vid flera tillfällen använder sig av böcker i leken och läser för varandra. 

I ett rum finns en docksäng som barn lägger sig i och en kompis läser för dem. 

I det här rummet är det mycket böcker som används och då sitter dom ofta på 

pallen och sätter upp boken i stolen så här så att den som ligger i sängen ska 

kunna se. 
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5.3.4. TEMAARBETE KRING BÖCKER 

Avdelning Piraten arbetar med temaboken Piraten och Regnbågsskatten som en röd tråd i 

verksamheten. Detta återspeglas i miljön då det finns pirater på flertalet ställen samt 

miljöer ur boken på till exempelvis väggarna (Bild 20 & 21). Fokusområdet just nu är 

naturvetenskap, teknik och miljö. Som utgångspunkt har avdelningen boken Matilda 

upptäcker tomat och startade upp området med att figurer från temaboken, katten och 

papegojan reser till Sicilien och där träffar de Matilda. Barn fick efter uppstarten rita vad 

de ville lära sig mer om vilket ledde till att de nu på avdelningen ska odla tomater. 

5.4. AVDELNING GURKAN PÅ DANSENS FÖRSKOLA 

Dansens förskola ligger i ett nybyggt bostadsområde i en kommun med ca 146 000 

invånare. Avdelning Gurkan är en småbarnsavdelning med åldrarna 1–3 år där det arbetar 

två förskollärare och en barnskötare. I intervjun deltog förskolläraren Daniella från 

avdelning Gurkan samt förskolläraren Gunilla som arbetat på Gurkan tidigare. Båda två är 

utvecklingsledare på enheten. Dansens förskola fick sin start med litteraturarbetet utifrån 

Läsrörelsens projekt Berätta, leka, läsa. Efter projektets slut fortsatte Dansens förskola 

själva arbeta med litteraturarbetet. Vid besöket var det dåligt väder så det fanns ingen 

möjlighet att observera avdelningen utan att barnen var där. 

Förskolan är uppbyggd av återanvända moduler som tidigare fungerat som klassrum i 

grundskolan. Genom hela förskolan går en korridor som fungerar som tambur för de olika 

avdelningarna. Avdelning Gurkan är uppdelad i tre rum med en ateljé, ett rörelserum och 

ett stort rum med en soffa, bord och som är indelat i olika lekmiljöer med hjälp av låga 

hyllor. 

5.4.1. LÄSMILJÖ 

I början av avdelningen står det en soffa i låg höjd, där benen är borttagna (Bild 22). 

Bredvid soffan står det en bokhylla i barnens höjd (Bild 23) och över soffan finns det fler 

hyllor med böcker på. Över soffan sitter det bilder från olika böcker och texten “Vad vill 

du läsa?”. På flera ställen på avdelningen sitter det bilder av olika barnbokskaraktärer (Bild 

24 & 25). Några av dem sitter i barnens höjd och några en bit högre upp. Daniella berättar 

om att när de arbetade med Godnatt alla djur dekorerade de en toalett och gjorde den till 

ett tält då boken utspelar sig i ett tält. 



 

28 

 

Det här läsprojektet som vi gjorde, efter så valde vi ju Godnatt alla djuren, en 

bok som handlar om några djur och barn som bor i ett tält, då gjorde vi ju om 

en toalett till ett tält. 

De båda förskollärarna kom tillsammans fram till att läsmiljöer kan skapas på många 

ställen i verksamheten. Det kan vara en plats som har ett lugn och ro men kan även vara en 

fartfylld dansstund. En läsmiljö behöver inte enbart innebära en lässtund men att den ska 

ge barnen en chans att erövra berättelsen. 

5.4.2. UTBUD AV BÖCKER 

Avdelning Gurkan får sitt utbud av böcker från biblioteket och även inköpta böcker till 

avdelningen, men större delen är från biblioteket. En gång i månaden får förskolan besök 

av en bokbuss som stannar precis utanför gården. Detta anser Daniella vara en stor förmån 

då barnen lätt kan följa med och låna böcker, men även att biblioteket har ett stort utbud av 

böcker och teman. Är det ett specifikt tema som det arbetas med på avdelningen/förskolan 

kan pedagogerna höra av sig till biblioteket så tar de med sig böcker tills nästa gång. 

Förskolan arbetar aktivt med normkritiska böcker och köper in böcker från förlaget Olika 

förlag. Från biblioteket går det även att låna olika bokpåsar och förskollärarna nämner att 

det finns genusbokpåsar. Dessa bokpåsar riktar sig mot barn, men även till pedagoger med 

bokpåsar som innehåller handledning och hur man tänker och pratar om vissa ämnen med 

barn. 

5.4.3. LEKMATERIAL UTIFRÅN BÖCKER 

På whiteboardtavlan finns det bilder på Bamse och hans vänner (Bild 26) och även bilder 

på barn som de kan leka med. Detta material har barnen på avdelningen varit med och valt 

ut, kopierat och plastat in. Barnen kan med detta material, som förskollärarna nämnt 

tidigare, erövra berättelsen. 

5.4.4. TEMAARBETE KRING BÖCKER 

För tillfället har avdelningen ett uppehåll i sitt tema, men har planer på att starta upp ett 

nytt tema till hösten. I början av Läsrörelsens projekt Berätta, leka, läsa arbetade 

avdelningen med boken Här dansar Herr Gurka. De arbetade med boken utifrån olika 

perspektiv, så som känslor och olika familjekonstellationer. Gunilla påpekade att de 
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familjer som finns på förskolan är heterogena, vilket gjorde att de utgick från en heterogen 

familjebild när de skapade Herr Gurkas familj.  

Alla familjer som är på den här förskolan kommer ifrån heterogena familjer, 

alltså där det är mamma och pappa. Så vi började med en Mamma Gurka och 

en Pappa Gurka och några gurkbarn. 

Därefter kom den ensamme Kusin Clementin in i bilden, som sedan träffade en partner av 

samma kön. Pedagogerna valde att utgå från det som barnen redan har tidigare erfarenheter 

av för att sedan utveckla och utmana deras tankar om normer. 

Daniella menade under intervjun att de anser att böcker hjälper till att synliggöra för 

vårdnadshavare vad de för tillfället arbetar med på avdelningen och varför. När 

avdelningen arbetade med boken Godnatt alla djur hade de gosedjur utifrån karaktärerna i 

boken, som fick följa med barn hem. Barn fick även med sig en anteckningsbok där 

föräldrarna kunde skriva och berätta vad djuret hade varit med om som barnet fick berätta 

om det på samlingen. På så sätt involveras föräldrarna i det pågående temat. 

5.5. SLUTSATSER 

En slutsats utifrån frågeställningen hur den fysiska läsmiljön på förskolor ser ut med 

inriktning på litteratur avseende material och möbler, är att den fysiska läsmiljön finns på 

hela avdelningen och inte enbart en specifik läshörna. Miljöerna på avdelningarna var även 

föränderliga då miljön anpassades till det pågående temat. De läsmiljöer som vi tidigare 

påträffat har uteslutande varit en läshörna som består av en soffa och en back med böcker, 

vilket inte upplevts som att det stimulerar barnens läslust. Under observationerna blev det 

tydligt att läsmiljön inte enbart är en läshörna utan att läsmiljön finns på hela avdelningen. 

Böcker är involverade i hela verksamheten och används i leken och inte bara till 

stillasittande läsning. Förutom böcker som finns på flera ställen finns även tillhörande 

lekmaterial som karaktärer ur böcker, vilket leder till att barnen får en möjlighet att 

bearbeta böcker på flera olika sätt. Därmed visar det på att berättelsen inte försvinner och 

ställs undan när boken är slut.  

Att böcker används överallt och inte vid enstaka lästillfällen under dagen är en slutsats som 

dras från den andra frågeställningen hur användningen av böcker ser ut i verksamheten för 

att stimulera barns läsning, på förskolor med inriktning litteratur. Boken kan användas till 
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att knyta ihop förskolans verksamhet till en helhet. Läsning kan användas till mer än enbart 

avslappning eller något som görs mellan andra aktiviteter. Tillsammans med barnen kan 

pedagoger ha boksamtal, arbeta aktivt med böckerna i teman men även ha planerade 

högläsningstillfällen. Läsningen fortsätter även efter att boken har stängts och det finns 

flera olika sätt att bearbeta och reflektera över berättelsen på. 
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6. DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre delar: metod- och resultatdiskussion samt förslag till 

vidare forskning. Metoddiskussionen tar upp reflektioner kring forskningsdesignen och 

även vad som kunde ha förbättrat och försämrat resultatet. Resultatdiskussionen behandlar 

studiens resultat med stöd i tidigare forskning.  

6.1. METODDISKUSSION 

Användning av fotografier eller andra visuella material som komplement till anteckningar 

skrivna under observation kan vara mycket användbara enligt Sverrisson (2011). Genom 

att använda anteckningar och fotografier ges en större förståelse för sammanhanget. Det 

finns en risk att viktiga aspekter försvinner om analysen förlitar sig på enbart ett fåtal 

bilder (Sverrisson, 2011) håller vi med om då vi flertalet gånger fick gå tillbaka i minnet 

och i transkriberingarna. Vid sammanställningen av resultatet kände vi att planritningar 

över avdelningarna hade kunnat tas med då de kan ge en större förståelse för läsaren. 

Intervjuerna var ingen den andra lik i anseendet av tid och utformning. Vid första intervjun 

på avdelning Lilla Anna var vi nervösa vilket kan ha bidragit till att vissa möjligheter att 

ställa följdfrågor försvann. I efterhand hade det varit bra om en pilotintervju hade 

genomförts då vi hade haft mer erfarenhet och därmed varit mer förberedda. Efter 

observationen på avdelning Albin då det var dags för intervjun föreslog informanten att 

intervjun kunde utföras under tiden som hon visade oss runt och kunde på så sätt förklara 

tanken bakom miljön på ett annat vis. Detta gav en större förståelse för miljön och 

planeringen bakom den samt att det blev en naturlig dialog istället för fråga och svar. 

Denna metod användes även på avdelning Piraten, vilket även här gav en större förståelse. 

Vid den sista intervjun som var på avdelning Gurkan kunde vi inte ha intervjun på 

avdelningen då det var dåligt väder och därmed var barngruppen inomhus. Detta var inget 

som vi visste om i förväg, därför skedde observationen av avdelningen snabbt då det 

kändes som att vi inkräktade på barngruppen. Då vi använde oss både stillasittande intervju 

och intervju i samband med att informanter visade oss runt på avdelningen fick vi två olika 

slags intervjuformer vilket kan ha gett oss olika resultat än om vi hade hållit oss till enbart 

en form. 
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Att intervjuerna varierade i tid kan som tidigare nämnt ha berott på att vi inte var 

tillräckligt förberedda inför den första intervjun som var kortare än de andra. En annan 

bidragande faktor för tidsskillnaden kan ha berott på hur förberedda informanterna var. 

Både på avdelning Albin och Piraten hade informanterna med sig anteckningar om vad de 

ville ha sagt. 

6.2. RESULTATDISKUSSION 

Syftet i studien är att utveckla kunskap om hur fysiska läsmiljöer i förskolan kan utformas 

för att stimulera barns upplevelse av läsning. I resultatdiskussionen i vilket analysen av 

resultatet diskuteras i koppling till frågeställningarna och tidigare forskning utifrån de 

teman som framkom vid analysen.  

6.2.1. LÄSMILJÖ 

Avdelningen Lilla Anna ligger i en helt nybyggd förskola där det finns en tanke bakom 

arkitekturen, med högt i tak och stora fönster från golv till tak i barnens nivå vilket ger ett 

bra ljusinsläpp. Även på de andra avdelningarna har de ett bra ljusinsläpp fast de tillhör 

äldre byggnader. På avdelningen Albin är sofforna som utgjorde läshörnorna placerade en 

bit ifrån fönstren vilket fallet inte är på de andra avdelningarna där sofforna står vid eller i 

närheten av ett fönster vilket ger ett naturligt läsljus. Pedagogerna på avdelningen Albin 

har sett en möjlighet med rummet (de Jong, 2010) och valt att utnyttja fönsterbrädorna till 

dess fulla potential. Detta leder till att det inte går att ha en soffa vid fönsterna, dock så 

finns det läslampor vid läshörnorna så att det blir bra läsljus. 

Ekström (2004) menar att en läsmiljö för högläsning ska ha följande kriterier: barnen ska 

sitta bekvämt, det ska finnas bokhyllor och läslampa, miljön ska vara avgränsningsbar, fri 

från distraktioner. Alla avdelningarna har läshörnor anpassade för högläsning med mjuka 

soffor, bokhyllor i barnens höjd och det finns läslampor på en av avdelningarna, då den 

läshörnan inte har något naturligt ljus från fönster som de andra avdelningarna har. 

Samtliga läshörnor på avdelningarna är rymliga och det finns plats för barnen både i soffan 

och på golvet/mattan framför soffan. Ekströms (2004) kriterier för läsmiljöer anpassade för 

högläsning stämmer överens med Damber, Nilsson och Ohlssons (2013) beskrivning av en 

stimulerande läsmiljö då de anser att det är viktigt att läshörnan är placerad i ett rum där 

barnen kan koncentrera sig på boken och att den ska vara avgränsningsbar (Damber, 
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Nilsson & Ohlsson, 2013; Ekström & Isaksson, 1997). En skillnad har gjorts i studien på 

läsmiljö anpassad för högläsning och en läsmiljö, då en läsmiljö är överallt där läsning 

sker, vilket även framkom i resultatet. Läshörnorna på avdelningarna är avgränsningsbara 

på olika sätt, då de antingen är placerade i ett rum där det går att stänga dörren om sig eller 

är avgränsade med bokhyllor för att skapa rum i rummen. Eftersom att det är acceptabelt 

för barn att läsa överallt på avdelningarna så är hela avdelningen i sig en stor läsmiljö, där 

det går att gå undan för att kunna koncentrera sig på boken. 

Björklid (2005) menar att det är viktigt att ha en neutral läsmiljö, det vill säga en miljö utan 

sådant som kan ta barnens uppmärksamhet från boken, som leksaker och bilder på 

väggarna. Detta motsäger vårt resultat där det uppdagades att alla avdelningar har bilder på 

väggarna och uppbyggda läsmiljöer som de anser inspirerar och lockar till läsning. Utifrån 

egna erfarenheter där bilder och leksaker i läsmiljön inte stal barnens uppmärksamhet från 

boken, motsäger det Björklids tankar om en neutral läsmiljö. Vi anser att en dekorativ 

läsmiljö kan istället inspirera till vidare läsning och behöver inte vara distraherande.  

En av intervjufrågorna som ställdes var om det hade skett någon förändring i den fysiska 

innemiljön i och med starten av de olika litteraturprojekten. Svaren som gavs var olika men 

de flesta har gjort någon typ av förändring. På avdelningen Lilla Anna som är en nystartad 

förskola så har de byggt upp sin miljö successivt under tiden, vilket automatiskt ger en 

förändring i miljön. På avdelning Albin har de byggt upp miljöer utifrån boken och barnen 

var delaktiga i förändringen. Avdelning Piraten har tidigare haft en miljö inne i det rum 

som kallades för Bokskogen, som ändrades inför varje tema. Avdelningen har nu skapat en 

mer permanent miljö som på sitt sätt är föränderlig, men inte på samma sätt som innan. Nu 

eftersträvade de att göra något mer hållbart som ändå är förändringsbart till en viss grad. På 

Gurkan ändrades miljön utifrån de olika temana, som exempelvis när de gjorde om en 

toalett till ett tält då det fanns med i en av böckerna. Vi är positivt inställda till att förändra 

miljön efter tema, men ifrågasätter också hur länge man orkar med denna förändring av 

miljön? Om avdelningen arbetar med projekt som sträcker sig över en längre tid så krävs 

det inte lika mycket förändringar och arbete som vid kortare projekt. Att förändra miljön 

kräver pedagoger som är drivande och ser en mening med att förändra miljön, annars blir 

det bara en börda istället för en tillgång. 

Ett genomgående tanke på avdelningarna är att det fanns böcker på fler ställen än just vid 

de specifika läshörnorna. När material har förutbestämda platser medför det även 
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förväntningar på vad som ska ske på platserna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I 

och med att böckerna inte är placerade på bestämda platser så finns det inga förväntningar 

på barnen att de ska läsa vid specifika ställen. 

Enligt Chambers (2014) och Dahlgren et al. (2006) kan ett stort utbud av böcker ge ett 

rörigt intryck. Eftersom avdelningarna har böcker placerade på olika platser finns ett stort 

utbud av böcker att ta del av. Studiens resultat visar dock att böckerna presenteras på ett 

sådant sätt att det inte blev rörigt utan inbjudande och inspirerade till läsning. Hade 

böckerna haft en specifik plats på enbart ett ställe så hade nog den mängden böcker som 

finns gett ett rörigt intryck. 

Under flera intervjuer kom det på tal om hur böcker behandlas och vad som görs med de 

böcker som går sönder. Böcker är något som ska behandlas med respekt precis som att 

barnen ska behandla varandra väl (Chambers, 2014; Granberg, 2006). Avdelningarna lagar 

trasiga böcker eller slänger dem precis som med trasiga leksaker, eftersom man på 

avdelningen anser böcker vara en förbrukningsvara som ska användas. Ett annat val för att 

skydda böckerna är att placera dem högt så barnen inte når (Simonsson, 2004). Detta leder 

dock till att barn inte får tillgång till böckerna och kan utforska böckernas alla möjligheter. 

Alla avdelningar har böcker tillgängliga för barnen, med bokhyllor i barnens höjd så att 

barnen kunde nå själva och inte behöva be om hjälp vilket som Björklid (2005) påpekar 

leder till att barnen blir självständiga. Några av avdelningarna har vissa böcker 

otillgängliga för de yngre barnen, då avdelningen är en syskonavdelning. De yngre barnen 

har ändå tillgång till andra böcker som är placerade i en miljö i deras nivå, men begränsas 

till de böcker som finns tillgängliga just för dem. 

Flera av avdelningarna använder sig av boksamtal tillsammans med barnen, vilket 

Chambers (2014) påpekar är ett sätt att träna barn i att diskutera och uttrycka sina 

personliga tankar och åsikter. I boksamtalet går barnen från att använda de fysiska 

redskapen, som böcker, till de psykologiska redskapen, språket. Att använda sig av 

boksamtal med barnen gör att de får ta del av andras åsikter och tankar, vilket på så sätt gör 

att de utbyter erfarenheter som även Säljö (2011) anser. 

6.2.2. UTBUD AV BÖCKER 

Dagens barnböcker har många likheter med 60-talets barnböcker som tog upp ämnen som 

då var tabubelagda (Kåreland, 2001). Då liksom nu vill man utmana de rådande normer i 
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samhället. De flesta avdelningarna i studien har ett utbud av böcker som är normkritiska 

och bryter de normer som finns. Genom böcker får barn möjlighet att se människors 

olikheter och lika värde samt bearbeta händelser, till exempelvis att någon i ens närhet går 

bort (Kåreland, 2011; Widerberg, 2008). För att kunna använda sig av böcker som tar upp 

starka ämnen så krävs det att pedagogerna vet vad för ämnen som tas upp och vad för slags 

böcker som läses för barnen, menar Widerberg (2008). Vidare menar Widerberg att 

pedagogerna ofta är medvetna om vad för böcker som barnen behöver och vilka deras 

intressen är, detta bidrar till att böcker som läses blir meningsfulla för barn och pedagoger. 

Att verksamheten ska utgå från barns behov och intressen framskrivs i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016b). Miljön på avdelningarna i studien är uppbyggd och utgår från den bok 

som de för tillfället arbetar med, vilket gör att vi funderar kring hur stor del av barnens 

egna intressen som finns med i miljön. Som utomstående och besökare som inte känner 

barngruppen är det svårt att veta vad deras intressen egentligen är. Under intervjuerna med 

avdelning Albin och Gurkan framkom det att barnen inte är direkt delaktiga i valet av 

temabok. På avdelning Albin är temaboken vald för hela förskolan och avdelningen 

Gurkan som deltog i läsrörelsens projekt Berätta, läsa, leka, fick välja mellan tre böcker. 

Nu när avdelningen Gurkan har fortsatt arbetet med utgångspunkt i böcker, kan de själva 

välja vilka böcker de vill arbeta med, vilket förskollärarna ser som positivt då de kan utgå 

från barngruppen. På avdelningen Lilla Anna utgick pedagogerna från barnens stora 

intresse av sångböcker när de valde sin första temabok, på så sätt framkom barnens 

intressen i miljön. 

Gemensamt för alla avdelningar är att deras utbud av böcker kommer från biblioteket och 

egna inköpta böcker. Simonsson (2004) menar att en begränsning som kan bli för barnen är 

att pedagogerna väljer ut de böcker som finns på avdelningen. Det kan även leda till ett 

främjande av barns uppfattningar kring böckerna, då pedagogerna gör medvetna val utifrån 

barngruppen (Simonsson, 2004; Widerberg, 2008). De förskolor som besöktes tillhör olika 

kommuner, varav två av kommunerna är större och två av dem är mindre. I resultaten 

framkom det inte många skillnader beroende på storlek på kommun förutom att de större 

kommunerna blir besökta av bokbussar medan de mindre kommunerna går till biblioteket 

som finns inom gångavstånd. I och med att de större kommunerna får besök av 

bokbussarna en gång i månaden har de lättare tillgång till böcker. En av anledningarna till 

att avdelningen Lilla Anna inte besökt biblioteket så ofta än är att de har en väldigt ung 

barngrupp och endast en kärra som gör att de inte har kunnat ta sig till biblioteket. 
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6.2.3. TEMAARBETE OCH LEKMATERIAL KRING BÖCKER 

Ett gemensamt tema för alla avdelningar är att de arbetar med tema eller rättare sagt 

använder en bok som en röd tråd för verksamheten. Med hjälp av boken tas de upp olika 

ämnen och involverar hemmet. Både avdelning Albin och Gurkan använder sig av figurer 

från temaböckerna som barnen får ta hem och skriva ner vad figuren varit med om. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) står det att förskolan ska vara ett komplement 

till hemmet, men här påvisas att även hemmet kan vara ett komplement till förskolan. På 

flera av avdelningarna finns det lekmaterial kopplat till de böcker som finns på 

avdelningen. Detta för att barnen ska få en chans att bearbeta och erövra berättelserna. Det 

är inspirerande att se på avdelningarna att läsningen inte enbart innebär att sitta stilla med 

en bok. De flesta avdelningarna som har lekmaterial kopplat till böckerna använder sig 

utav karaktärerna från böckerna i form av gosedjur och dockor, från exempelvis Babblarna, 

Pippi och Bu & Bä. Ett strävansmål för förskolan är att “varje barn tillägnar sig och 

nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

“(Skolverket, 2016b, s. 10). Med hjälp av lekmaterial utifrån böcker erbjuds barnen 

metoder att förstå sin omvärld på ett nyanserat sätt. 

Att böcker finns överallt på avdelningarna i studien inbjuder barn till att använda böcker, 

inte bara till stillasittande läsning utan även som en naturlig del av den fria leken, vilket 

stämmer överens med Kiraki Nilsson och Olin Henryssons (2017) åsikter kring böcker och 

lek. På avdelning Albin finns det kokböcker placerade i hemvrån, som används som ett 

komplement i leken. Även på Piraten använder sig barnen av böcker i den fria leken, då de 

ofta i leken läser för varandra. Att böcker blir en naturlig del av barns lek anser vi vara 

något som är positivt, för att det visar på att pedagogerna litar på barns användning av 

böcker. 

6.3. VIDARE FORSKNING 

Vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare kring läsmiljöer på förskolor som 

aktivt arbetar kring litteratur i jämförelse med förskolor som inte gör det. Även att gå 

djupare in på användandet av läsning och böcker skulle det kunna forskas vidare kring då 

vi enbart har nuddat vid ytan. Hur kommer det sig att läsningen inte får större utrymme? Vi 

har sett att läsningen och användandet av böcker kan få större utrymme och samtidigt få 

med läroplanens alla delar. Avslutningsvis vill vi skicka med ett tänkvärt citat: 
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Det finns inga barn som hatar att läsa; 

det finns bara barn som ännu inte har hittat rätt bok. 

- Frank Serafini 
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9. Bilaga 2 Samtyckeskontrakt 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning  
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

  
Johanna Persson och Lisa Jakobsson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 

denna studie om att undersöka hur läsmiljöer ser ut på förskolor som inriktar sig mot litteratur.  
  

Johanna och Lisa genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  
  

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera 

av följande aktiviteter:  
  

____  Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet.  

____  Du ger din tillåtelse att avdelningens läsmiljö blir observerad och dokumenterad utan barns 

närvaro  
  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.   
  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 

några påföljder.   
  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig,   

Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se)  
  

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.  
  

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email:__________________________________  
  

________________________________         

Datum  

  

________________________________     ________________________________     

Deltagarens signatur         Studentens namn   

  

________________________________     ________________________________   

Namnförtydligande          Namnförtydligande  
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11. Bilaga 3 Informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Johanna Persson och Lisa Jakobsson och vi är inne på vår 6:e 

termin vid förskollärarprogrammet på Jönköpings Universitet. Vi har 

precis startat upp kursen Examensarbete och undrar om ni skulle vilja 

vara en del av vårt examensarbete. Vi anser att med hjälp av den 

pedagogiska miljön på förskolan kan man locka till läslust hos barnen. 

Därmed är vårt syfte är att undersöka och kartlägga läsmiljöer på 

förskolor som är inriktade mot litteratur och därmed utveckla kunskap 

om hur läsmiljöer kan utformas.  

Vårt syfte har lett till följande frågeställningar: 

• Hur ser den fysiska läsmiljön ut på förskolor? 

• Vilka framställningsformer av barnlitteratur finns det samt inom 

vilka genrer? 

• På vilka sätt används litteratur tillsammans med barnen i 

förskolan? 

 

För att kunna svara på dessa frågor har vi tänkt att observera läsmiljöer 

och komplettera med en intervju för att få en djupare förståelse. 

Observationen kommer ske utan barns deltagande och innan den 

kompletterande intervjun. 
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12. Bilaga 4 intervjufrågor 

• Vad innebär en läsmiljö för er? 

• I och med att ni blev började fokusera på litteratur, gjordes några förändringar i 

miljön? 

• Har ni involverat barnen i miljön? På vilka sätt? 

• Hur får ni era böcker? Egna/biblioteket? 

• Vilka väljer böcker? Tema? 

 

 


