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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen är att urskilja variationer gällande hur förskollärare 

använder sig av litteratur, samt hur den fysiska läsmiljön är utformad på olika 

förskolor. Undersökningen genomfördes i form av miljöobservationer på tio olika 

förskolor och dessutom intervjuades sju förskollärare som arbetar både med de yngre 

och äldre barnen i förskolan. Vid miljöobservationerna skissades ritningar av 

förskolornas inomhusmiljö med papper och penna, för att urskilja tecken på samt 

variationer av läsmiljöer. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning för att ta del av 

hur förskollärarna beskriver användningen av litteratur. I analysen jämfördes 

verksamheter för äldre barn respektive yngre barn för att enklare urskilja likheter och 

skillnader.   

Resultatet visar att det finns en variation gällande utformningen av läsmiljöerna på 

förskolorna. Resultatet visar att läsning oftast förekommer i samband med lunchen. 

Litteraturens tillgänglighet och barns inflytande gällande litteratur är något som 

samtliga förskollärare talar om. Barnen i förskolan får ta del av litteraturen i både lek, 

undervisning/barns inflytande och läsvila. Undersökningen påvisar att digitala verktyg 

för läsning har en plats i förskolan, samt att de används som ett redskap i 

undervisningen. Den påvisar även att litteratur används tillsammans med barnen, som 

ett arbetssätt i arbetet med normer och värden och likabehandling. 

 

Nyckelord: Högläsning, Litteracitet, Litteratur, Läsmiljö, Språkutveckling. 
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Inledning 
 

Skolverket lyfter fram att förskolan ska fungera som ett komplement till de hem där 

högläsning sällan förekommer, det eftersom alla barn inte har tillgång till böcker i sin 

hemmiljö. Simonsson (2004) skriver i sin avhandling om Statens kulturråd (1996:1). 

Författaren konstaterar att orsaken till att barnen får allt sämre tillgång till litteratur 

bland annat handlar om barnfamiljers olika ekonomiska möjligheter, samt de hårda 

besparingarna som kommuner tvingats göra. Andra orsaker är att barngrupperna har 

blivit större, samtidigt som personalstyrkan minskat och fler bibliotek är nedlagda. 

Även öppettiderna på olika bibliotek försvårar för förskollärare att låna böcker, menar 

Simonsson (2004). I en rapport från Kulturrådet (2015) konstateras det att i de olika 

socioekonomiska grupperna i samhället, finns det fortfarande stora skillnader gällande 

möjligheten till högläsning i hemmet. Rapporten visar även att tillgången till böcker i 

hemmet och möjligheten att omges av läsande personer där läsning värdesätts är 

betydelsefull om barnet ska bli en kompetent läsare. Damber (2015) påtalar tillika att 

läsmiljön som barnen växer upp i är betydelsefull för både språk- och läsutveckling och 

hon ser ett samband mellan föräldrars högläsning, barnens ordförråd i förskolan och 

barnens läsglädje när de börjar i skolan.  
 

Förskolans läroplan lyfter fram att det är viktigt att skapa en fungerande läsmiljö i 

förskolan, den ska vara stimulerande och litteratur ska alltid finnas tillgänglig för 

barnen. I läroplanen står det att ”barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 

förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om 

litteratur och andra texter”(Skolverket, 2018, s. 8). Simonsson (2004) hävdar däremot 

att alla barn inte har tillgång till böcker på förskolan. Det beror på förskollärarnas 

uppfattning om den egna barngruppen, och vissa förskolor placerar böckerna på ett 

sådant sätt att inte barnen kommer åt dem. Författarens åsikt är att när det gäller 

användningen av böcker för barn ute på förskolor spelar både miljö och utbud en stor 

roll. Björklid (2019) skriver i sin kunskapsöversikt Samspelet mellan lärande och fysisk 

miljö i förskola och skola, att miljön på förskolan ska vara självinstruerande, och barnen 

ska inte behöva be om hjälp utan klara sig själva. 

 

I dagens förskolor förväntas förskollärare att skapa miljöer, utifrån barnens behov och 

intressen, och i förskolans läroplan står det att ”miljön ska vara tillgänglig för alla barn 

och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens 

utveckling, lärande, lek och kommunikation” (Skolverket, 2018, s.7). Linder (2016) 

påtalar vikten av att förskollärare ska skapa en miljö där barnens intressen får ta plats. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att barn tillbringar stor del 

av sin dag i förskolan. Författarna anser att hur de bemöts i förskolan, samt hur miljön 

är utformad för att möta deras olika intressen och behov får därigenom stor betydelse 

för deras välbefinnande. Vi är medvetna om att det finns flera sätt att använda litteratur i 

förskolan, men i vår undersökning har vi valt att fokusera på litteratur i fysisk och till 

viss del digital form, samt att undersöka variationer i den fysiska och sociala läsmiljön. 

Med den fysiska läsmiljön menas rummets utformning i inomhusmiljön, såsom hur 

möbleringen är utformad, litteraturens tillgänglighet, samt var litteraturen är placerad. 

Med den sociala läsmiljön menas hur, i vilket syfte förskollärare använder litteraturen 

tillsammans med barnen, samt hur barn använder litteratur tillsammans.   



 

2 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vårt arbete är att skapa kunskap gällande hur förskollärare använder sig av 

litteratur, samt hur den fysiska läsmiljön är utformad på olika förskolor.  

För att undersöka detta har vi utfört miljöobservation på olika förskolor, för att se en 

variation av läsmiljöer och hur litteraturen är placerad i miljön. Dessutom har 

förskollärares beskrivningar gällande hur litteraturen används undersökts. 
 

Frågeställningar: 

Hur är den fysiska läsmiljön utformad i de utvalda förskolorna? 

Hur beskriver förskollärarna användningen av litteraturen? 
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Bakgrund 
 

Boken är en artefakt som kan användas i förskolan till att bland annat, lyfta fram 

likheter, olikheter, traditioner och historia. Förskolans läroplan uttrycker att “I 

förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska se till att 

olika kulturer synliggörs i utbildningen” (Skolverket, 2018, s .9). I läroplanen 

(Skolverket, 2018) finns synen att identitetsutveckling, språk och lärande hänger 

samman, och att ”barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar 

att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och 

andra texter”(Skolverket, 2018, s. 8). Innan förskolans läroplan trädde i kraft 1998 var 

litteracitet förknippat med skolans uppdrag. I gällande läroplan står det att ”förskolan 

ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för 

symboler och hur de används för att förmedla budskap” (Skolverket, 2018, s. 14). 

 

Boken, ett kulturellt arv och artefakt 
 

Simonsson (2004) skriver i sin avhandling att förskollärare förknippar barnlitteraturen 

inom förskolan som ett kulturarv, genom litteraturen får barnen tillfällen att ta del av 

klassiska sagor och böcker som är en del av vår historia. Vidare skriver författaren att 

böcker har en lång tradition i förskolan, men synen på barnboken har dock ändrat 

karaktär under resans gång, från att tidigare varit uppfostrande till att bli roande och 

utvecklande. Inom förskolans verksamhet ska barnen erbjudas tillfällen att tillsammans 

med varandra och förskollärare möta många olika kulturer (Fast 2001). Vidare skriver 

författaren om berättelsernas betydelse, att vi genom berättelser kan ta oss till andra 

platser och kulturer i världen då de för oss både bakåt i tiden och in i framtiden. 

Författaren lyfter fram att berättelser alltid har förenat människor, speciellt under tider 

av utsatthet. Barnböcker har inte alltid varit tillgängliga och åtkomliga för barn under 

historiens gång, men de barn som har verkat inom förskoleverksamheten har dock alltid 

mött barnboken där, påtalar Simonsson (2004). Vallberg (2011) hävdar att högläsning i 

dagens förskolor sker utifrån ett brett utbud av litteratur. Både moderna sagor, 

barnlexikon och även sagor på datorer och lärplattor med mera får ta plats i förskolans 

verksamhet, enligt författaren.  
 

Simonsson (2004) påvisar i sin avhandling att när barnen kommer till förskolan bär de 

på olika erfarenheter hemifrån. Barnen har både fantasier och tankar de vill ge uttryck 

för, samt få bekräftade av andra, och de söker sig därigenom till lekkamrater och olika 

artefakter, enligt författaren. Vidare skriver författaren om förskollärarna, och menar att 

förskollärare använder böckerna till många olika ändamål. Barnboken används som ett 

redskap/artefakt, bland annat till att främja barnens språkutveckling, utveckla deras 

fantasi, ta upp och hantera olika ämnen och frågor samt att ge en stunds vila eller 

underhållning. Artefakter inom förskolan är allt ifrån leksaker, pennor, papper samt 

barnböcker, och dessa artefakter lockar till olika möten och aktiviteter menar Simonsson 

(2004). Gjems (2016) hänvisar till att Piagets syn på lek har bidragit till pedagogiska 

anpassningar i miljön på många förskolor, tillsammans med artefakter som främjar tidig 

litteracitet och samspel. Simonssons (2004) studie visade att barnen använder 

bilderböckerna som redskap/artefakt för att ta idéer från bilderna till lekar, samtal och 

relationer. För att på det sättet komma underfund med och orientera sig i såväl 

vuxenvärlden som barnvärlden samt förskolans värld (a.a). Edwards (2008) förtydligar 

att litteratur ska vara synliga och gärna tillgängliga för barnen i leken som en artefakt att 
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bygga leken på. Det stimulerar fantasin och vidgar idé materialet. Författaren skriver 

vidare att förskolläraren tidigt ska lära barnen att hantera böckerna, genom att skapa en 

vilja för barnen att vårda böckerna. Det är dessutom viktigt att vuxna föregår med gott 

exempel och visar hur böckerna ska hanteras vid upprepade tillfällen, menar Edwards 

(2008). Bartan (2018) påtalar i sin undersökning att förskollärare väljer litteratur utifrån 

hur tåliga de är.  

 

Språkutveckling 
 

Barnet kommunicerar med sin omgivning från födseln med ljud, mimik, gester och 

kroppsspråk. Barnet lär sig det talade språket i gemenskapen med andra, men 

språkutveckling är individuell och det är genom att använda språket som barnet lär sig. 

Lindö (2009) menar att i samspel med andra lär sig barn tänka, tala och lösa problem. 

Vidare säger författaren att en förutsättning för att lära sig språket är att tillsammans 

med andra barn och vuxna, undersöka något som barnen är intresserade av. Genom att 

samtala med ord i alla situationer kan förskollärare bidra till att utveckla barnens 

ordförråd. Hansen och Alvestad (2018) skriver om ordförrådsträning i vardagliga 

aktiviteter och menar att ett rikt och varierat ordförråd är viktigt som förskollärare. Ett 

barn måste kunna tala för att lära sig att läsa, det vill säga att en språklig medvetenhet 

måste finnas hos barnet, enligt Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013). Det 

är inte bara i förskolan som barnet utvecklar språket, utan även hemmet och läskulturen 

där är betydelsefull för barnets språkutveckling. Genom att samtala och läsa för barnen 

även hemma ger vårdnadshavare barnet viktiga verktyg inför den kommande läs och 

skrivinlärningen i skolan. Damber (2015) skriver att högläsning är ett sätt för barn att 

möta litteratur och uppleva glädjen i att läsa och få kännedom om att texten har en 

betydelse. Vidare anger författaren att högläsning är ett sätt för förskollärare att utöka 

barnens ordförråd och det kan ske i samtal före under och efter högläsning med barnen. 

Högläsning exponerar barn för ett rikt ordförråd och det uppmuntrar till samtal, som i 

sin tur förbättrar barns ordförråd samt ger kunskap om nya ord, enligt Bradley och 

Reinking (2011). Burger (2015) påtalar att genom användandet av konkreta föremål, 

som tillika representerar orden vid bokläsning, främjas barns språkutveckling. 

Fonologisk medvetenhet är medvetenheten om ljud. Fonologisk medvetenhet handlar 

om att barnet är medveten om talet att talet låter som en jämn ström av ljud. I förskolan 

är det av stor betydelse att tidigt leka med språkljud, genom exempelvis högläsning och 

olika former av språklekar. Svensson (2009) lyfter fram att språklekar gör barnet 

intresserad av språket och skapar ett sätt att experimentera med olika språkformer, och 

att genom det utvecklar barnet en förståelse i både tal och skrift. Genom språklekar får 

barnen öva sin språkliga kompetens och det bidrar till barnens upptäckt av att språket 

består av olika stavelser och ljud, som i sin tur bildar meningar, menar (Dahlgren et al., 

2013).  

 

Litteracitet  
 

Björklund (2008) skriver att barnen i förskolan får möta olika former av litteracitet och 

får därigenom handskas med dessa tidigt. Författaren menar genom att barnen får möta 

litteracitet i förskolan får de möjligheter att skaffa sig erfarenheter om vad som ingår i 

begreppet litteracitet. Hon lyfter fram att tidigare var läs och skrivaktiviteter sällan 

förekommande inslag i förskolan (a.a). Sedan förskolan fick en egen läroplan 1998 har 

synen på läsning och skrivning förändrats inom förskolan, och i dagens läroplan finns 

det tydliga riktlinjer hur man som förskollärare ska ge barnen möjligheter till att få 
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utveckla både språk, läs och skrivlärande. Björklund (2008) menar att det numera är 

accepterat i förskolan att tala om, och även stödja barns intresse för litteracitet, vilket 

tidigare ansågs tillhöra skolans uppgifter. 

 

Björklund (2008) påtalar att litteracitet handlar om att kunna läsa och skriva, men det 

handlar även om att förstå olika symboler. Gemensamt för symboler är att de kan läsas 

och förstås av andra som har kunskap om samma symboler. Vi lever i en tid som hela 

tiden förändras, vilket påverkar vårt sätt att kommunicera och idag finns olika former av 

literacy, computer literacy, digital literacy och information literacy. Literacy är även 

symboler och språkliga uttryck, hur barnen kan använda olika uttryck, och hur de 

används i samspel med andra människor. Litteracitet utvecklas i den dagliga 

användningen av språket, till exempel när barnen lyssnar till en berättad historia eller en 

bok Björklund (2008). Bokstäver är symboler som är kopplade till vårt tal, och bilder är 

ett annat exempel på symboler menar Fast (2019). Björklund (2008) menar att genom 

att samhället har utvecklats fort har vårt sätt att kommunicera med varandra utvecklats, 

och vi använder oss till exempel av datorer idag och både bilder och tecken visar på hur 

vi känner oss. Det är inte endast läsning och skrivning som ses som litteracitet idag, att 

endast tänka in de delarna vore att ignorera den mängd olika sätt som vi kommunicerar 

på, enligt Björklund (2008). Författaren påtalar vidare att hela samhället är uppbyggt på 

att människor ska kunna ta del av, samt förstå informationen som nästan alltid har en 

textmässig grund. Här är demokratin starkt kopplad till att människor på olika sätt är 

med och deltar i samhället. Läsa och skriva, eller snarare litteracitet, som även 

inkluderar teknik, tecken och bilder, menar hon är starkt förenade med sociala, politiska 

och kulturella villkor (a.a). Edwards (2008) menar för att kunna bli en fullvärdig 

medlem i samhället, är det betydelsefullt att kunna kan läsa och skriva. Hon anser att vi 

är privilegierade som bor i ett demokratiskt samhälle, där vi har tillgången till böcker. 

Björklund (2008) skriver om teoretikern Habermas som hävdar att kommunikationen är 

viktig för att individen ska integreras och känna delaktighet i samhället, det kallar 

Habermas för kommunikativt handlande. Även Heimer (2016) påtalar att läsa och skriva 

numera är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. 

 

Vikten av högläsning 
 

Björklund (2008) skriver om Fröbel (1782-1852), en tysk pedagog som ansåg att leken 

var betydande för barns lärande inom förskolan. Fröbel bistod med lekgåvor till 

förskolan, bland annat klossar, en boll, flätning med mera. Förutom det införde Fröbel 

boken Mutter- och Koselieder, en familjebok som skulle läsas eller sjungas, främst i 

hemmen tillsammans med barnen, och här kan man anta att högläsningen för barn inom 

förskolan tog sin början (Björklund, 2008). Heimer (2016) påtalar att ett av förskolans 

många uppdrag är att väcka barns intresse för läsning, och att det är därför viktigt att 

låta barnen uppleva högläsning. Heimer (2016) menar att högläsningen inom förskolan 

måste få ta tid och ges utrymme. Barnen behöver få vara aktiva under dessa stunder och 

känna sig delaktig, samt få uppleva glädje och engagemang (Heimer, 2016). Sheridan et 

al. (2009) menar att möjlighet till lärande om språket sker i socialt samspel med andra. 

Därför är det betydelsefullt att kommunikation ska ske i ett samspel tillsammans med 

barnet, inte endast som en envägskommunikation från den vuxne, menar författaren. 

Författarna lyfter fram att högläsning kan vara ett bra tillfälle att låta barnen reflektera 

över litteraturen, för genom högläsning anpassas innehållet till lyssnaren, det ger 

möjlighet till samtal mellan läsare och lyssnare. Även Damber, Nilsson och Ohlsson 

(2013) menar att dialoger och aktiviteter där barnet engageras skapar förutsättningar för 
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lärande. Det är i dessa interaktiva aktiviteter som barnen möter skriftens 

dekontextualiserade språk som sedan utvidgar deras ordförråd. De påtalar även att 

endast uppläsning av texter utan dialog inte har nämnvärda effekter för ordförrådets 

tillväxt. Därigenom kan högläsning i förskolan, om den genomförs på ett didaktiskt och 

genomtänkt sätt, bidra med exempelvis utveckling av barnens ordförråd samtidigt som 

högläsningen vidgar barnens vyer (Damber et al., 2013). Dahlgren et al. (2013) menar 

att högläsning för småbarn kan ses som bildtolkning. Barnen läser bilder innan de läser 

ord, och så småningom förstår de även att texter kan vara ett till sätt att förmedla, menar 

författaren. 

 

Gardner-Neblett, Holochwost, Gallagher, Iruka, Odom och Bruno (2017) menar att när 

vuxna använder en aktiv metod och ställer frågor vid högläsning och svarar på barns 

kommunikativa försök, är barnen mer benägna att delta i aktiviteten. Sheridan et al. 

2009 påvisar att flera undersökningar visar hur grundläggande skriv- och läsfärdigheter 

utvecklas när barn exponeras för samtal, högläsning, skrivande, språklekar med mera, 

och även Granberg (2006) förtydligar att språkutveckling behöver stimuleras på olika 

vis, både genom kommunikation och tilltalande miljö. Edwards (2008) åsikt är att 

högläsning lägger grunden till en fylligare ord- och språkbank för barn, och hon menar 

även att under högläsning lyssnar barnen till skriftspråket och kan genom det uppfatta 

struktur, satsmelodi, meningsbyggnad samt uttal. Författaren föreslår även att barn som 

har ett annat modersmål än svenska får genom högläsning får tillfälle att lyssna till 

språket. Förskollärare får genom högläsning dessutom möjlighet att stötta barns 

emotionella och sociala utveckling (Edwards, 2008). Dahlgren menar att tiden som barn 

exponeras för samtal, högläsning, skrivande, språklekar med mera är av stor betydelse 

för hur skriv och läsfärdigheter utvecklas (Dahlgren et al., 2013).  

 

Läsmiljön 
 

Björklid (2019) skriver att den första miljön där barnet möter formellt lärande är i en 

förskolemiljö. Lärandet i förskolan sker utifrån ett planerat innehåll i riktning mot mål 

att sträva mot. Författaren menar att undervisning i förskolan till stor del handlar om att 

ta tillvara på möjligheter för lärande utifrån det barn visar intresse för. Det handlar om 

att erbjuda barn möjlighet att utforska, upptäcka och uppleva världen omkring sig, med 

hjälp av kompetenta förskollärare som kan urskilja, bekräfta och utmana barnets 

lärandeprocess. Författaren påtalar även att en förskollärares kompetens till viss del 

består av att se det barnet riktar intresset mot här och nu. Även Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2016) anser att förskolans miljöer har stor inverkan på barnets lärande, 

miljön berättar för barnet vad som ska förväntas att ske. De menar tillika att miljön ska 

vara föränderlig och hela tiden anpassas utefter barngruppens behov, samt att den ska 

inspirera och locka till olika aktiviteter och utforskande. Björklid (2019) påtalar att 

eftersom verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål 

är det därför viktigt att skapa lämpliga miljöer, där barn kan inspireras till olika typer av 

verksamheter och handlingar, samt till utforskande och upptäckande. Norling och 

Lillvist (2016) hävdar att lärande är en process som förändras över tid och sker i vanliga 

sammanhang i olika miljöer, genom interaktion med den närmaste miljön. 
 

Chou, Cheng och Cheng (2016) skriver om hur förskollärare kan höja barnens 

läsmotivation, genom att använda sig av miljön. Författarna visar i sin forskning att 

både intresset och läsmotivationen för böcker höjdes tack vare ändringen de gjorde i ett 

rum. Miljön gav ett lugnare intryck och bidrog till en lugnare miljö för barnen (a.a). Lee 

(2017) lyfter fram i sin forskning att det är avgörande att tillhandahålla en läsmiljö, samt 
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en berikad lekmiljö i förskolan där barn kan engagera sig tillsammans med sina 

kamrater. Hen anser tillika att förskollärare ska erbjuda möjligheter, samt tiden för barn 

att spendera tid med böcker, med sina kamrater i ostrukturerade miljöer, och det utan 

vuxnas direktiv eftersom barn kan lära sig saker från varandra (Lee 2017). Även 

Edwards (2008) anser att böckerna ska exponeras synligt i förskolemiljön, och genom 

att placera böcker i olika rum ges inspiration till att både använda dem i lässtunder och i 

leken då det öppnar upp för tillfällen för samtal. Miljön har betydelse när förskolläraren 

läser barnböcker för barnen, och tillsammans med barnen kan förskolläraren skapa 

mysiga sagohörn vilket stärker både barnens upplevelser och inlärning (Edwards 2008). 

Norling (2015) påtalar att det inte endast är material som ska finnas tillgängligt i 

förskolan personalen har en betydelsefull roll i att stödja barn i språk, läs och 

skrivprocesser. Många förskolor är trångbodda, alla har inte möjligheten till att skapa ett 

läsrum där man kan stänga en dörr för att läsa ostört. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2016) skriver om förskolans kvalitet, och menar att aspekter som miljöns 

utformning, barngruppens storlek samt personaltätheten visat sig ha en stor betydelse 

för verksamhetens kvalitet. Författarna menar vidare att barn lär sig bäst i mindre 

grupper tillsammans med erfarna vuxna både kognitivt och språkligt. 

 

Reggio Emilia 
 

Björklid (2019) skriver i sin kunskapsöversikt om Reggio Emilias förskolor och dess 

grundare Loris Malaguzzi (1921-1994), som mot slutet av 1900-talet blev känd över 

världen. I Reggio Emilia anses att miljön är och ska vara aktiv och föränderlig.  

Reggio Emilia har sitt ursprung ifrån norra Italien. Efter andra världskrigets slut växte 

sig demokratin och friheten sig starka, och man ansåg att det var viktigt att daghem 

byggdes med en grund inom Reggio Emilia-filosofin. Loris Malaguzzi (1921-1994) var 

eldsjälen inom Reggio Emilia, och kämpade hela sitt liv för sin vision om att barnet har 

hundra språk och rättigheter att uttrycka dem alla. Reggio Emilia är ett förhållningssätt 

och en filosofi, det är inte en pedagogik med mallar och ramar. Wallin (1996) menar att 

det finns ingenting som heter Reggio- pedagogik, det är däremot ett förhållningssätt. 

När man talar om den tredje pedagogen inom förskolan tar det oftast sitt uttryck ifrån 

Reggio Emilia. Förskolor i Sverige har inspirerats av Reggio Emilia att se miljön som 

en ”tredje pedagog”. Även Strong- Wilson och Ellis (2007) beskriver att Reggio Emilia 

inom utbildning talar om tre lärare i klassrummet, läraren, barnet samt miljön. 

Författarna menar vidare att genom att se miljön som en lärare, bidrar det till att vi kan 

urskilja hur våra omgivningar kan påverka barns lärande. Nordin Hultman (2005) 

påtalar i sin avhandling om pedagogiska miljöer att de skapas utifrån mötet med alla 

dess aktörer, att mötet mellan pedagogen, barnet och miljön utgör en lärandemiljö. 

De förskolor som är Reggio Emilia-inspirerande lägger stor tilltro till barnen och ser 

dem som kompetenta individer som har en stor drivkraft att utforska världen. Lärande 

startar i barns nyfikenhet och förskolläraren vill uppmuntra barnen till att vara 

utforskande. Via Reggio Emilia-metoden får barnen möjlighet att uttrycka sig på många 

olika sätt, denna synvinkel kallas ”barnets hundra språk” (Strong- Wilson och Ellis, 

2007). Vidare säger författarna att barn tillika arbetar tillsammans med sina kamrater för 

att lösa ett problem och förskollärare ska finnas med som ett stöd och hjälpa dem i sina 

upptäckter. Förskollärares uppgift är att tillämpa en lämplig inlärningsmiljö där barn 

kan uttrycka sig genom att både måla bilder, skulptera, samt att uttrycka sig genom 

drama och lek, menar Arseven (2014). 
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Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att barnlitteratur inom förskolan kan ses 

som ett kulturarv. Barnen erbjuds tillfällen att tillsammans med varandra ta del av andra 

kulturer via litteraturen. Samspel med andra barn och vuxna är en förutsättning för 

språkutveckling hos barn. Det är inte enbart i förskolan som barnet möter det talade 

språket utan även i hemmet. Litteracitet handlar om att kunna läsa och skriva samt 

förstå olika symboler och i förskolan får barnen möta olika former av litteracitet. 

Högläsning i förskolan ska enligt läroplanen väcka ett intresse för läsning. Högläsning 

är något som bör ges tid och utrymme inom förskolan för att främja litteracitet. 

Förskolans miljöer har stor inverkan på barnets lärande, och då bör litteratur exponeras 

synligt i barnens fysiska inomhusmiljö. Reggio Emilia talar om den tredje pedagogen att 

det finns tre lärare i rummet, förskolläraren, barnet och miljön. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Vygotskij påtalar att den fysiska inomhusmiljön en viktig del i barns utveckling och det 

är betydelsefullt att förskollärare utformar miljöer som är meningsfull för barnen 

(Strandberg 2006). Vidare skriver Strandberg (2006) om Vygotskij som menar att den 

fysiska inomhusmiljön bör innehålla aspekter av vad som förväntas ske. Björklund 

(2008) skriver om den fysiska miljön, olika aktiviteter och situationer där barn 

interagerar med andra vuxna och barn är av vikt för barns utveckling. Vygotskij påstår 

att en stimulerande miljö kan bidra till att påverka barnets tankeförmåga, lika som den 

sociala omgivningen kan påverka barnets mentala utveckling (Svensson, 2009). Den 

fysiska boken är en typ av verktyg som bland annat bidrar till att utveckla barns 

ordförråd i förskolan. Smidt (2010) hänvisar till Vygotskij som understryker vikten av 

artefakter och menar att fysiska verktyg är viktiga, att dessa bidrar till hur vi 

kommunicerar använder fantasin och utvecklar vår kreativitet. Vi har i undersökningen 

valt att observera läsmiljöer då dessa inbjuder till kommunikation och samspel mellan 

både vuxna och barn. Litteratur kan även bidra till att utveckla barns tankar och fantasi. 

Barn i förskoleålder får genom att delta i meningsskapande aktiviteter med kamrater och 

vuxna lära sig av varandras erfarenheter. Enligt Smidt (2010) ses det sociala som ett 

viktigt led i lärandet hen menar att gemensamma aktiviteter stärker barns lärande. 

Vygotskijs arbete har bidragit till pedagogisk forskning och används allmänt inom detta 

område. Ett centralt begrepp i hans arbete är Zone of Proximal Development. Wallin 

(1996) beskriver i sin bok den proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal 

Development), författaren menar att när barnet själv nått den proximala zonen behöver 

den vuxne ge barnet en liten knuff, för att barnet själv ska ta steget mot insikten för att 

sedan klara sig utan stöd av en vuxen.  
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Metod 
 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vårt val av undersökningsmetod; hur vi 

gick tillväga i urvalet av förskolor, hur vi samlade in och analyserade data, samt etiska 

ställningstaganden. 

 

Metodval 
 

Rienecker (2003) anser att metodvalet är av relevans för att kunna svara på 

undersökningens syfte. För att undersöka variationer i hur den fysiska miljön är 

utformad och litteraturens tillgänglighet för barnen utfördes en strukturerad observation 

där en miljöobservation gjordes för att studera variationer. Bryman (2018) menar att en 

strukturerad observation är en observation där undersökningen utgår från fasta grundval 

där observatören bestämt i förväg vad som ska observeras. Vi valde strukturerad 

observation som metod på grund av att vi själva kunde delta och granska läsmiljön och 

litteraturens placering på de olika förskolorna. Stukát (2011) menar att en 

observationsundersökning är tydlig och lättare att begripa, vilket underlättar för ett 

fortsatt resonemang och tolkning. Metoden som valdes för att undersöka hur 

förskollärare använder sig av litteratur var en kvalitativ ansats. Bryman (2018) menar att 

vid en kvalitativ ansats ligger fokus på olika sociala sammanhang inom ett bestämt 

område för att få en förståelse för det som undersöks. I undersökningen valdes 

semistrukturerad intervju för att få svar på undersökningens frågeställning. Författaren 

menar att vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren frågeställningar men att 

frågorna inte behöver komma i rätt ordning. Genom att utforma en intervju på ett 

semistrukturerat vis, ges respondenten möjlighet till att vidareutveckla sitt svar och 

intervjuaren i en semistrukturerad intervju har möjlighet till att ställa följdfrågor som 

anknyter till det respondenten talar om (Bryman, 2018). 

 

Datainsamling och urval 
 

Bekvämlighetsurval gjordes eftersom tiden för undersökningen var begränsad. Bryman 

(2018) skriver att ett bekvämlighetsurval består av respondenter som finns tillgängliga 

för de som utför undersökningen. I urvalet av förskolor ingick därigenom tio förskolor i 

en och samma kommun. För att urskilja en variation i undersökningen valde vi att 

besöka; a) två nybyggda förskolor, b) tre förskolor som har samma planlösning (varav 

en avdelning ligger i en fristående paviljong), c) en förskola som är förlagd i ett 

lägenhetshus, d) två äldre förskolor, en förskola som är förlagd i en del av skolans 

lokaler och  e) en förskola med tre avdelningar. Vi har besökt både yngre och äldre 

barns avdelningar på alla förskolor. De förskolor vi har valt är både små och stora 

enheter, där det har varit mellan en och sju avdelningar per förskola. På fyra av dessa 

förskolor utförde vi intervjuer, för att även få förskollärares perspektiv Respondenterna 

valdes ut av de biträdande rektorerna på de olika förskolorna. I urvalet ingick 

förskollärare som arbetar både med de yngre samt de äldre barnen i förskolan, eftersom 

det kan skilja på arbetssättet/undervisningen beroende på ålder på barnen. Data 

samlades in via intervjuer och miljöobservationer. Totalt gjordes miljöobservation på tio 

olika förskolor, och på fyra av dessa genomfördes sju intervjuer. I planeringen bokades 

åtta intervjuer, två per förskola, en förskollärare på äldrebarnsavdelning och en på 

yngre. På grund av personalbrist på en förskola föll en intervju bort och istället 

intervjuades sju förskollärare. Respondenterna som intervjuades var samtliga kvinnor, 

födda mellan 1957-1989. Deras erfarenhet som förskollärare varierade mellan 2-38 år. 
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Intervjuerna utfördes på olika platser på förskolorna; det var personalrum, konferensrum 

och på avdelningen, men gemensamt för alla var att vi satt ostört utan barn eller vuxna 

närvarande.  

 

I arbetets början kontaktades samtliga biträdande rektorer via telefon och efter önskemål 

skickades ett mail ut till samtliga med mer detaljerad information om vårt 

examensarbete, se bilaga 1. I mailet angavs det att vi hade önskemål om att göra en 

miljöobservation, samt om att utföra en intervju som skulle ta cirka 30 minuter. De 

biträdande rektorer vi var i kontakt med informerade respondenterna om vår 

undersökning. Efter klartecken från biträdande rektorer kontaktades respondenterna på 

de olika avdelningarna, det för att boka in dag och tid för miljöobservation/intervju. 

Kontakt togs via både telefonsamtal och via textmeddelanden från mobiltelefon. De fick 

en muntlig information om undersökningen, samt upplysning om att förskolans namn, 

samt ritningarna kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet. Data insamlades från 

både yngre och äldre barns avdelningar, på alla förskolor förutom en, då denna var en 

fristående avdelning med endast äldre barn. På fyra förskolor utförde vi både intervjuer 

och ritningar av den fysiska inomhusmiljön, på sex förskolor utförde vi endast ritningar. 

Med hjälp av papper och penna på ritningen markerades med ett X var litteraturen var 

placerad. Utöver litteraturens placering i miljön, undersöktes även litteraturens 

tillgänglighet, samt huruvida den var placerad i barnens höjd. 

 

I insamlande av data har vi använt en kvalitativ ansats med hjälp av 14 intervjufrågor 

med förskollärare, (se bilaga 2). Bryman (2018) menar att intervjuaren alltid ska ställa 

intervjufrågor som har att göra med syftet i undersökningen. Även Stukát (2011) hävdar 

att intervjufrågor inte ska formuleras ogenomtänkt, utan det ska finnas en plan och 

intervjufrågorna ska relatera till syfte och frågeställning. Vi valde ljudinspelning med 

mobiltelefon som metod, på grund av att intervjuerna mestadels bestod av öppna frågor, 

som kan ge mer utvecklande svar än slutna frågor, då kan det vara svårt att hinna 

anteckna svaren med endast papper och penna. Bryman (2018) lyfter fram vikten av att 

använda digital inspelning, för att enklare kunna backa tillbaka och lyssna på materialet 

flera gånger. Vidare säger författaren, att eftersom intervjuaren förutsätts vara 

intresserad av både vad och hur respondenten talar om, kan behovet av att föra 

anteckningar distrahera det respondenterna talar om. Under samtliga intervjuer var vi 

båda två närvarande. Vid intervjutillfällena turades vi om att intervjua, en gjorde tre 

intervjuer och en gjorde fyra intervjuer. Valet att vara två under intervjuerna gjordes på 

grund av möjligheten till att kunna hjälpa varandra. Intervjuerna utfördes för att få 

kunskap om den sociala läsmiljön, utifrån förskollärares perspektiv. Intervjuerna skrevs 

först ut i textform på datorn och sedan gjordes en utskrift på papper. Transkribering är 

något som är tidskrävande, därför valdes i den här undersökningen att skriva ut 

intervjuerna och ta med det som var av relevans för undersökningen. Bryman (2018) 

påpekar att allt i en intervju inte är av användning på grund av att det inte har relevans 

för undersökningen syfte.  

 

Etiska överväganden 
 

Innan vi utförde intervjuerna hade samtliga respondenter läst och skrivit under en 

samtyckesblankett, där de godkände att vi får använda insamlad data i vår 

undersökning, se bilaga 3. Löfdahl et al. (2014) lyfter fram vikten av principerna inom 

forskningsetik, och menar att respondenterna i förväg ska ge samtycke till sitt 

deltagande samt informeras om undersökningens innehåll. I samtyckesblanketten har 
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respondenterna fått information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan till 

att delta. Löfdahl et al. (2014) hävdar att respondenterna ska informeras om att de utan 

anledning kan avbryta sin medverkan under arbetets gång, samt att medverkan är 

frivillig. Codex.vr.se (2019) menar att respondenterna ska informeras både muntligt och 

skriftligt och det ska ske på ett sätt och med ett språk som respondenterna förstår.   

Efter våra intervjuer med ljudupptagning på mobiltelefon, har vi för respondenternas 

säkerhet och anonymitet fört över materialet till en dator som kräver lösenord. Löfdahl 

et al. (2014) påtalar i sin bok vikten av att alltid tänka etiskt, vad man får och inte får 

göra i en undersökning och att man är noggrann med sekretessen och låser in insamlad 

data. Namnen på förskolorna är i våra anteckningar benämnda med förskola 1 till 10, 

det för att inte någon utomstående ska kunna identifiera vilken förskola som besökts. 

Respondenterna som deltog i intervjuerna är benämnda med fingerade namn, utifrån 

bokstäverna A, B, C och D för deras anonymitet. Respondenterna som arbetar på 

förskola A är benämnda med namn på bokstaven A och så vidare.  
 

Dataanalys 
 

Två olika typer av analyser utfördes, dels utifrån intervjuerna och dels utifrån 

miljöobservationerna.  

Ritningar 

 

För att få svar på svar på vår första frågeställning besöktes tio olika förskolor. 

Vid miljöobservationerna skissades ritningar med hjälp av kollegieblock och penna, 

totalt analyserades tjugo ritningar. Innan analysens start renritades ritningarna, den här 

gången på vita papper med hjälp av linjal och penna. Det gjordes för att ritningarna 

skulle bli tydligare inför analysen. Ritningarna placerades ut på golvet, och analyserades 

utifrån en jämförelse mellan miljöer för yngre och äldre barn. I analysen jämfördes även 

miljöerna för äldre barn, samt yngre barn med varandra. Genom det tillvägagångssättet 

blev det enklare att urskilja likheter och skillnader. På de olika förskolornas 

inomhusmiljö observerades variationer i läsmiljöer, böcker i fysisk och digital form, 

samt litteraturens placering för barnen. För att urskilja variation på läsmiljöer samt 

tecken på olika läsmiljöer, har vi till exempel observerat var sofforna är utplacerade på 

de olika avdelningarna. Först analyserade vi yngrebarnsavdelningar sedan 

äldrebarnsavdelningar på de olika förskolorna, och namnen på förskolorna skrevs ner i 

en tabell. Kategorier skapades utifrån det som var mest förekommande till det minst 

förekommande på de olika förskolorna. De kategorier som skapades var; fysiska 

inomhusmiljön, litteraturens placering, bibliotek och digitala verktyg.   
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Intervjuer 

 

Skolinspektionen gjorde en undersökning 2012 på olika förskolor där de påvisar att 

högläsning är en vanligt förekommande aktivitet på förskolan, men att syftet med 

högläsning varierar på olika förskolor. Vidare visar undersökningen att många förskolor 

använder litteratur tillsammans med barnen under läsvila, undervisning eller lek. För att 

få svar på den andra frågeställningen i undersökningen utgick vi från de didaktiska 

frågorna när, var, hur, varför som litteratur används i lek, undervisning och läsvila. 

Wahlström (2015) menar att didaktiken ställer frågan om vad som är målet för lärande, 

samt när den lärande ska lära sig ett kunskapsinnehåll, var och tillsammans med vem 

som barnen ska lära sig det, och även på vilket sätt och med hjälp av vilket innehåll 

undervisningen ska bedrivas. Kategorier urskildes genom det tillvägagångssättet och 

sorterades utifrån störst förekomst av lika svar, samt de svar som är av relevans till 

undersökningen. Fri lek, undervisning och läsvila var därigenom de tre första 

kategorierna som skapades för att analysera materialet. Samtliga förskollärare samtalade 

dessutom om; a) barns inflytande, b) litteraturens placering, c) digitala verktyg och d) 

Läslyftet, därigenom skapades tillika dessa kategorier utöver de tre första. Barns 

inflytande och undervisning gjordes till en kategori eftersom flertalet samtalade om 

vikten av barns inflytande i sin egen undervisning 

 

I analysen färgkodades svaren på utskrifterna, med fyra olika färger. För att analysera 

intervjuerna, samt för att urskilja skillnader och likheter, gjordes en tabell, se bild 1. 

Frågorna hur och varför är gjord på samma vis i analysen av intervjuerna.  

 

 

  

Bild 1: I analysen är respondenterna utskrivna som, A1-2, B 1, C 1-2 och D 1-2. I 

resultatet är respondenterna namngivna med fingerade namn 
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Resultat 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka variationer i hur förskollärare använder 

sig av litteratur samt hur den fysiska läsmiljön är utformad på olika förskolor. För att 

synliggöra det har vi utfört miljöobservationer på olika förskolor samt utfört intervjuer 

med förskollärare. I följande avsnitt kommer resultatet att redovisas. 

 

Ritningar 
 

Miljöobservationerna har genomförts på tio olika förskolor, två avdelningar per förskola 

undersöktes. Totalt utfördes tjugo miljöobservationer. Syfte var att undersöka 

litteraturens placering samt vilka variationer som förekommer, i den fysiska läsmiljön. 

Variationer som observerades i läsmiljöerna var; a) litteraturens placering, b) bibliotek 

och c) digitala verktyg. 
 

Den fysiska inomhusmiljön 
 

Utifrån miljöobservationerna framkom tre olika typer av läsmiljöer. Här redovisas tre 

variationer utifrån de tjugo läsmiljöerna, med bild 2-4.  
 
 

 

 

Bild 2: I den här läsmiljön observerades en tämligen liten mängd litteratur som barnen kunde tillgå. 

Litteraturen i denna förskola var placerad i barnens nivå, den enda tillgängliga litteraturen var placerad i 

en plastback på fönsterbrädan.   
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På de totalt tjugo avdelningarna som observerades fanns en variation i läsmiljöer, med 

både likheter och olikheter. I nästa avsnitt redovisas resultat från förskolorna. 
  

Bild 3: Ett vanligt förekommande mönster i analysen var att läsmiljön var placerad i anslutning till en 

soffa, som i denna ritning. Kapprumsbibliotek förekom på fem av tio förskolor, samtliga belägna i 

förskolans hall som på den här bilden.  

 

Bild 4: Ett sällan förekommande mönster var att litteraturen fanns att tillgå i flera rum, som på denna 

förskola.  
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Litteraturens placering 
 

I samtliga ritningar fanns en variation på olika läsmiljöer och litteraturens 

placering/tillgänglighet. Här presenteras litteraturens placering/tillgänglighet, samt de 

läsmiljöer som framkom under miljöobservationerna. Alla förskolor hade soffor 

placerade i miljön. I samtliga ritningar observerades det att soffor var ett uttryck för en 

läsmiljö på de olika förskolorna, på grund av att litteraturen var placerad i nära 

anslutning till sofforna, antingen i en; a) plastback, b)hylla på väggen eller c) bokhylla. 

Placeringen av sofforna var varierande på förskolorna. På sju av tio förskolor var 

placeringen i lekrum eller hall/kapprum. Lekrummen på de förskolor som besöktes var 

tämligen stora rum. Hälften av förskolorna hade ett enskilt rum med dörr. På två av tio 

förskolor var soffan placerad i hallen.  
 

På samtliga förskolor fanns litteratur tillgänglig för barnen. Den variation som urskildes 

i placeringen av litteraturen på samtliga förskolor var; a) placerad i plastlådor, b) hyllor 

på väggen i barnens höjd, c) tavellist, d) bok-hurts (där litteraturen är placerad med 

framsidan utåt), e) bokhyllor i olika variationer och f) på fönsterbrädor. På en av 

förskolorna hade personalen fotograferat framsidan på litteraturen som förskolan fått 

tillgång till via biblioteket. Bilderna skrevs ut och placerades bakom en plexiglasskiva 

på väggen i barnens höjd.  Syftet med att ha litteraturen placerad på en hylla högre upp 

var bland annat för att vårda litteraturen, samt för att minimera intrycken för barnen, 

enligt personalen. Genom att placera framsidan på litteraturen bakom plexiglaset fick 

barnen peka och visa vilken bok de ville ha tillgång till. Personalen påpekade att barnen 

därigenom fick tillgång till det verbala språket, i och med att de upprepade titeln på 

boken som barnen pekade på. Fyra av tio förskolor hade litteraturen utplacerad i den 

fysiska lekmiljön, som en artefakt i leken, och den var då placerad i a) hemvrån, b) 

byggrum, c) ateljén och d) bilrum. Det mest förekommande på flertalet av förskolorna 

var att litteraturen fanns placerad i hemvrån. I hemvrån var litteraturen i form av 

receptböcker eller menyer, på en del förskolor hade personalen själv skrivit ut och 

laminerat bilder med maträtter på. I byggvrån och ateljén fanns litteratur med bilder på 

hur barnen kan bygga samt skapa med olika material. I bilrummen fanns det litteratur 

placerad med olika fordon i. På flertalet av förskolorna fanns litteratur på andra ställen 

som inte var tillgängliga för barnen att hämta själva. Då observerades att litteraturen var 

placerad i garderober, personalutrymmen samt förråd. 

 

Bibliotek 

 

På en av tio förskolor fanns ett eget bibliotek. I biblioteket fanns en myshörna med 

kuddar, samt litteratur placerad i en hylla som kunde öppnas och stängas med en 

skjutdörr, som antingen drogs upp eller ner. Belysningen i rummet var dämpad, och 

väggarna var målade i vitt. Miljön var avskalad för att ge färre intryck hos barnen, enligt 

förskolläraren. Rummet var anpassat för ett mindre antal barn. Fem av tio förskolor 

hade kapprumsbibliotek. Genom att placera litteraturen i förskolans kapprum/hall fanns 

litteratur tillgänglig. Kapprumsbiblioteken som observerades i samband med 

miljöobservationerna var placerade i förskolornas kapprum/hall. Litteraturen var 

placerad i; a) plastlådor, b) tavellist, c) bok-hurts (där litteraturen är placerad med 

framsidan utåt).  
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Digitala verktyg 

 

Samtliga förskolor hade tillgång till lärplattor. Utifrån miljöobservationerna urskildes 

några variationer i användandet av digitala verktyg. Ett vanligt förekommande fenomen 

var QR-koder. QR-kod är från engelskans Quick Response, och det är en 

tvådimensionell streckkod som innehåller information. Det är en liten svartvit ruta med 

ett mönster som scannas med hjälp av en lärplatta eller telefon. På fyra av tio förskolor 

fanns QR-koder tillgängliga för barnen att scanna själv och genom det kan litteratur 

läsas via förskolans lärplattor. Variationerna vi observerade var; en förskola hade ett 

träd, placerat inomhus, som förskolan placerat olika QR-koder i. På två av förskolorna 

användes QR-koder utifrån deras tema. Ett vanligt förekommande mönster på flertalet 

av förskolorna var att QR-koder var placerade på väggen samt på golvet, i barnens höjd. 

Genom att placera QR-koderna i barnens höjd kunde de själva, utan vuxen, scanna 

koderna med lärplattan. 

 

Intervjuer 
 

För att få ett förskollärarperspektiv på den sociala läsmiljön, utfördes sju intervjuer på 

fyra av tio förskolor (intervjufrågor, se bilaga 2). Utvalda citat utifrån förskollärarnas 

svar har lyfts in i texten. Intervjuerna analyserades utefter arbetet i en viss åldersgrupp, 

där barn 1-3 år var en kategori och barn 3-5 år var en kategori. I resultatet redovisas 

arbete i yngre barngrupper först, därefter de äldre barnen. Utifrån intervjuerna framkom 

skillnader mellan arbetet i de yngre/äldre- barngrupperna i undervisningen, samt 

litteraturens tillgänglighet. Vi beslutade att redovisa de olika åldersgrupperna separat, 

eftersom skillnaden gällande ålder i undersökningen var markant. 

 

Yngre barn 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet från förskollärarnas utsagor om arbete med de 

yngre barnen, som i undersökningen är mellan 1-3 år gamla. 

 

Litteraturens placering 

 

Diana talade om att de saknar ett rum att kunna avskärma sig. Hon säger “Sen på den 

här förskolan finns det ju inga vrår som man kanske skulle önskat för att avskärma sig, 

men det finns det ju inte, det är inte så lätt vi har bara tre stora rum, det finns ju inget 

sånt där litet rum som man kunde ha som ett läsrum”. Annika talade om läsmiljön att 

den ska vara lugn och harmonisk, samt att det inte ska finnas för många intryck. Hon 

säger; ”Jag tänker att läsmiljön ska vara lugn, ett lugnt harmoniskt rum där det inte finns 

mycket intryck, saker som lockar för aktivitet, eller lockar ögat, utan att det kan bli 

fokus på det vi gör eller ska läsa. Lika att det är lugnt, alltså att vi inte sitter mitt i 

barngruppen, har vi en planerad lässtund kan vi gå undan och få sitta ifred utan att det är 

någon som stör”. Några av respondenter talade om att den litteratur som var otillgänglig 

för barnen, var litteratur de var mer försiktig med, exempel på sådan litteratur var bland 

annat litteratur från biblioteket. Diana talade om litteraturens otillgänglighet, och att 

orsaken var att litteraturen inte ska gå sönder. Hon säger “När vi köpt in böcker som vi 

vill använda i flera år och det händer ju att ... till exempel köpte vi in babblarna böcker 

för och från början så ställde vi upp dem, för de är ju väldigt populära … men så fort de 



 

18 

 

började åka ner så blev det småsmulor utav dom. Så det kan kanske vara i det syftet, 

eller det är i det syftet att böcker ställs undan”. Annika talade om boklådor som de har 

stående i ett skåp. “Sen har vi en boklåda som står på ett skåp, det är böcker som vi är 

lite mer rädd om, som vi läser tillsammans med barnen, som vi tar fram när vi ska läsa 

tillsammans med barnen” (Annika). Litteraturen fanns även placerad i några av 

förskolornas hallar/kapprum. Syftet med kapprumsbiblioteket är enligt Carin att ge 

vårdnadshavare och barnen möjlighet till att enkelt låna hem litteratur. Hon säger ”att en 

del föräldrar är kanske stressad och tycker att de inte hinner till biblioteket och då finns 

det här tillgängligt, det är nära och bra när föräldrar lämnar och hämtar”. Vidare påtalar 

Carin om att biblioteket har ansvaret för kapprumsbiblioteken och att det är en 

bibliotekarie som byter ut litteraturen. Utöver de intervjufrågor de svarat på frågade vi 

om de hade något mer att tillägga. Under denna kategori gavs respondenterna det “fria 

ordet”. Annika talar om möjligheten att även kunna ta med sig litteraturen utomhus. 

Hon säger ”Jag tänkte på somrarna då kan vi ta en filt och så har vi en korg med böcker 

i som man kan sitta ute och läsa”.  

Fri lek 
 

Samtliga respondenter påtalar att barnen använder litteratur i liten utsträckning i den fria 

leken. Annika talar om att de har litteratur i hemvrån som kan användas som en artefakt. 

Hon säger; ”Det är ju dom böcker som vi kan ha i hemvrån, där har vi en meny, men 

inte så mycket annars”. Carin talar om att litteraturen inte används i den fria leken, hon 

upplever att barnen kan ta litteraturen och bläddra i men den används inte i leken. 

Samtliga respondenter talar om att litteraturen finns tillgänglig i miljön. Anledningen 

till att den inte används i leken, beror på barnets ålder, enligt samtliga respondenter. 
 

Undervisning/barns inflytande 

 

Samtliga respondenter talar om att litteraturen används i undervisningssyfte. Annika 

talar om att de använder litteratur i syfte för a) fantasi, b)kunskap, c) olika teman, samt 

att de använder litteratur d) för att lyfta olika saker: ”Vi använder i syfte för fantasi, 

kunskap, olika teman, vi använder böcker för att lyfta olika saker, i leken har vi olika 

böcker” (Annika). Hon talar vidare om sagolådor som förskollärarna tillverkat själva, 

där de utgår från olika teman som förskolan arbetar med “Vi gör sagolådor med innehåll 

kring en särskild saga, alla vi som jobbar gjorde en varsin sagolåda förra hösten, så vi 

har ett antal nu”. Carin och Doris talar om förskolans läroplan. Carin talar om att det är 

olika ämnesområden som de följer utifrån läroplanen, att de går iväg till biblioteket och 

lånar litteratur om det och det kan vara allt ifrån exempelvis teknik, matematik som de 

plockar ner på barnens nivå, eftersom de arbetar med de yngre barnen. Hon påtalar även 

att de lånar litteratur på biblioteket utifrån barnens intresse. Doris menar att förskolans 

läroplan alltid finns med i bakhuvudet, det är språk främst, men även mycket utifrån 

barnens inflytande. Samtliga respondenter talar om att de utgår från barnens intresse i 

valet av litteratur. Carin och Doris talar vidare om att de har litteratur som är anpassade 

efter barnens ålder och intresse “Annars tänker vi utifrån barnens intresse, om de är 

intresserad av exempelvis fordon, kan vi låna böcker som handlar om detta” (Doris). 

Carin menar att det ibland kan vara problematisk att tolka de yngre barnens intresse, 

eftersom en del barn saknar det verbala språket. “Vi försöker att fånga barnens intresse, 

kan vara lite knepigt ibland när det gäller dom små, men ändå så tycker jag att man läser 

av dom ganska bra ändå” (Carin).  
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Läsvila 

 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de läser för barnen efter lunch, antingen 

direkt efter de har ätit mat eller efter barnens vila. Annika talar om att de inte endast 

använder sig av litteraturen under deras lästillfällen, ibland använder de sig av sagolådor 

som de tillverkat själva utifrån en saga. Sagolådor innehåller fysiska föremål, 

exempelvis djur eller fordon, och personalen kan då illustrera en saga genom att 

använda sig av dessa föremål. Carin och Doris talar om att de läser på eftermiddagen, 

efter barnens vila. Syftet med det är att ge barnen en lugnare stund i samband när barnen 

vaknat eller ska väckas. Då kan de samlas i soffan och få närhet och mys av en vuxen, 

Doris menar att det då är ett bra tillfälle att läsa för barnen. “Men sen när de vaknar en 

del ska väckas och en del vaknar av sig själv, då brukar det bli att vi läser, så de får sitta 

och vakna i lugn och ro och då är det mysigt och läsa böcker” (Doris). 

 

Digitala verktyg 

Lärplattor är något som Carin och Doris talar om, och att de har en applikation de 

använder sig av i samband med högläsning. “Jaaa, [namn på applikation], kan vi också 

använda oss av då är ju det kopplat till en, vi har en sån där lärplatta som man kan logga 

in på [applikation] då och så kopplar vi den till projektor så vi brukar sitta inne, då 

kommer det upp som en storbild så det blir nästan som bio liksom och då kan man ju 

välja bok där som de är intresserad av och läsa” (Carin). Även Doris talar om att de 

använder sig av samma applikation, samt att det finns litteratur som är anpassad utifrån 

ålder på barnen. Hon säger; “Sen har vi också tagit hem en app på lärplattan, och där 

finns ju också utifrån ålder, massor med som man kan läsa på det sättet och det är ju 

också roligt. Vi brukar sitta och hålla i den”. Det som skiljde svaren åt var att Doris inte 

har lärplattan kopplad till en projektor, utan de läser tillsammans med barnen genom att 

ha lärplattan i knäet. 

 

Äldre barn 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån förskollärarnas arbete med de äldre 

barnen, som i undersökningen är mellan 3-5 år gamla.  

 

Litteraturens placering 

 

I intervjuerna talade flertalet av respondenterna att en läsmiljö kan vara överallt, till 

exempel både ute och inne. Det som framkom utifrån både intervjuer och 

miljöobservationer var att läsmiljöerna bör vara lugna, mysiga och inspirera barnen till 

läsning, enligt flertalet av respondenterna. Birgitta talade om att en läsmiljö kan vara i 

alla situationer, och att det är litteraturens tillgänglighet som skapar en läsmiljö. Birgitta 

säger; ”För mig kan en läsmiljö vara i alla situationer, det behöver inte vara en god 

läsmiljö, en läsmiljö kan vara här och nu där jag är, men att det finns tillgång till böcker, 

åh vissa barn klarar av att ha många barn runt omkring sig och vissa barn behöver få 

komma undan, en läsmiljö för mig kan vara hur som, vars om, ute och inne, vi har ju 

små hyllor i barnen höjd i alla rum, man ska kunna se dom och kunna ta dom och ha 
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dem med sig i leken, såväl den styrda som den planerade” .Att ha litteratur vid soffor 

antingen placerade i lekhallen eller i förskolornas kapprum är ett vanligt förekommande 

mönster på de flesta förskolor. Alma talade om att valet att ha sofforna placerade i dessa 

rum inte är idealiskt. Hon säger; “Vi har två ställen man kan sitta och läsa på, ett ställe 

är i våran som man kallar lekhall och där är det väl inte optimalt att sitta och läsa jämt, 

sen har vi en soffa som står i hallen, det är också vid barnen hyllor, men där är det 

generellt mycket lugnare”. 
 

En orsak till litteraturens otillgänglighet är miljöns fysiska ingrepp, enligt Alma. Det 

vill säga att det fanns klämrisk på vissa bokhyllor, eller annat som barnen kunde ta 

skada av. Barnen fick däremot tillgång till dessa platser med en vuxen närvarande. Hon 

säger; “Sen har vi böckerna som vi har inne på vårt bibliotek, de är undangömda, kan 

man väl säga, där har vi en regel om att det är bara de vuxna som ska vara i skåpen, det 

är klämrisk, så det är en säkerhetsaspekt, men annars är dom fritt framme”. Christina 

talade om att de bytte ut litteraturen för att få en variation, och hade därigenom inte all 

litteratur tillgänglig för barnen. Hon säger; “Alla böcker behöver kanske inte vara 

tillgängliga, det blir roligt när det blir något nytt”. Christina talade om att de samlat ihop 

litteratur som vårdnadshavare och biblioteket skänkt till förskolan. Christina säger; ”Vi 

uppmärksammande världsbokens dag och alla barn i huset fick en egen bok. Det här 

gjorde vi för att alla barnen ska få tillgång till en alldeles egen bok i hemmet, alla 

barnen får inte böcker idag har det visat sig”.   

 

Fri lek 

 

Samtliga respondenter talade om, att barnen ges tillfälle att använda sig av litteraturen i 

den fria leken. Birgitta talar om vikten av att barnen ska ha tillgång till litteratur, hon 

talar om att de läser i och ur leken, samt att litteraturen ska finnas tillgänglig i den fria 

leken. Birgitta säger ”Väldigt mycket! Vi läser i och ur leken, till exempel om några 

leker hemvrå lek så kan det komma någon som vill ha en bok och då kan den boken bli 

en del av leken, alltså att det är farmor som läser boken eller nånting sånt”. Två av 

respondenterna talade om att boken förekommer lekar i hemvrån, antingen som en 

meny som barnen kan ta beställningar ifrån och leka restaurang, eller som en kokbok, 

och även att litteraturen förekommer som ett objekt i barns lek. Christina påtalar att barn 

ska få ha tillgång till litteratur i leken. Hon menar att barnen bör ges tillfällen till att ha 

litteratur i leken, då ger man barnen kunskapen om att vårda och att vara rädd om 

litteraturen. Om barnen ska få använda sig av litteraturen eller inte i den fria leken är en 

balansgång enligt Christina. 
 

Undervisning/barns inflytande 

Samtliga respondenter talade om att litteratur används i undervisning med barnen i 

förskolan. De påtalade även om vikten av att barnens inflytande och intresse ska få styra 

i valet av litteratur. Ett vanligt förekommande mönster för samtliga respondenter är att 

litteraturen används i olika a) temaarbeten kring normer och värden, b) för språklig 

medvetenhet, c) för fantasi och d) för att söka kunskap inom olika ämnen. Utifrån 

förskolans läroplan är normer och värden något som förskolan ska arbeta kontinuerligt 

med, och både Birgitta och Christina talar om vikten att använda sig av litteratur i 

arbetet med det; “Vi lånar böcker utifrån specifika ämnen, när vi jobbar med att bygga 

ihop gruppen på hösten så jobbar vi mycket med kompisböcker kamratskapsböcker, ja 
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vi planerar verkligen vad vi ska ha för böcker med barnen sen lånar vi även bara 

skönlitteratur bok också, det är mysigt att läsa” (Christina). Birgitta uttrycker på samma 

tema att; ”Ja, matematik eller känslor eller vilket tema vi än har använder vi böcker”. 

Christina talar om vikten av att som förskollärare visa intresse för litteraturen och att 

visa barnen att det är roligt med litteratur. Hon säger; ”Att visa att texten betyder 

någonting, att det finns slagkraft bakom det skrivna … så ord är viktigt. Har vi mycket 

ordförråd blir vi stark och ju mer ord vi har, ju starkare är vi att argumentera” Christina 

talar vidare om att litteratur bidrar till att lära barnen att lyssna, återberätta, samt göra 

egna berättelser utifrån sin egen fantasi. Flertalet av respondenterna talade om att de 

använder sig av bibliotekets tjänster, dels besöker de biblioteket och dels beställer de 

boklådor. Vidare talar några respondenter om att litteraturen de lånar utgår från 

förskolans olika temaarbeten, eller till att söka kunskap inom olika ämnen. Alma och 

Christina talar om biblioteket. Alma påtalar att de går till biblioteket var tredje vecka. 

Även Christina talar om biblioteket “Vi har ju förmånen att kunna gå till ett bibliotek 

och där dom lånar ju böcker, dom går i boklådorna och så bläddrar så tar dom böcker 

och lägger i en stor hög och tar med sig” (Christina). Diana talar om att de inte besökt 

biblioteket, men att de ändå lånar litteratur därifrån. Hon påtalar att de inte har planerat 

för att besöka biblioteket, samt att avståndet dit gör dem begränsade. Hon säger; ”Vi har 

ju ganska långt till biblioteket, vi har i alla fall inte kommit dit i år”. 

Alma talade om att de har en likabehandlingsbok på förskolan som de skapat 

tillsammans med barnen, ”Ja vi har ju en bok som vi har gjort själva, den kallar vi för 

barnens likabehandlingsbok. Vi ska använda den vid mindre önskvärda beteenden och 

även beteenden som är positiva, i den finns det bilder, har man varit osams med någon 

kanske knuffats, så finns det en bild på två barn som gör det, alltså från taget från 

nätet… inte våra barn... och sen en form av ansiktsuttryck som visar på hur man kan bli 

för att kunna prata om det på det sättet och ser man kanske att någon är hjälpsam mot en 

kompis, då kan det finnas en bild med tummen upp eller att man kan visa att kompisen 

bli glad.” (Alma). Hon upplever att boken har uppskattats av barnen genom att barnen 

själva tar initiativ till att läsa boken. Även Diana talade om arbetet med normer och 

värden i förskolan; ”Men vi har ju de här böckerna, när man pratar normer och värden… 

utifrån läroplanen så finns det många exempel på bokserier, regnbågen och dom här…” 

(Diana). Birgitta talar om andra alternativ till litteratur, att barnen även tycker om 

flanosagor. Hon menar att det är viktigt att själv, om man har möjlighet, läsa boken 

innan man läser den för barngruppen, det för att ge rätt tonsättning samt för att få en 

inblick i vad boken handlar om. ”Ja men ni har inte tagit upp skillnaden med att läsa en 

bok före och efter. Ibland kan barnen ju ta en bok som du inte har läst, och så läser du 

den helt jättekonstigt, så ibland är det väldigt bra att kanske hinna få ett hum om vad du 

ska läsa om, än att man bara tar en bok ur högen, också har man inte läst den. Då liksom 

blir det fel i tonsättning och i … jaa … jaa … och flanosagor är jätteroligt, flanosagor är 

jätteroligt, andra alternativ eller att göra sagor med figurer. Nu läser vi ganska mycket 

flanosagor med barnen och då kommer dom liksom” (Birgitta). Christina talar om 

friheten i att kunna ta med litteratur, och att den kan läsas både inne och ute. 

Litteraturen kan man ta med sig överallt. “Vi är inte bundna till att läsa böcker inne utan 

vi tar med en bok ut och läser vi sätter oss på gräsmattan eller någonstans och läser, det 

är mysigt att läsa överallt och det är viktigt att lära barnen att man kan läsa precis 

överallt.” (Christina).  
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Läsvila 

 

Flertalet av respondenterna talade om att de har planerad högläsning. 

Ett mönster vi kunde urskilja i flertalet av intervjuerna var att högläsning förekommer i 

mindre grupper i samband med lunchen, antingen före lunch eller efter lunch. Birgitta 

talade om att de läser vid matbordet: “I samband med lunchen turas vi om vid 

matbordet, ett barn får välja en bok och då är det den som får göra valet och hämta sin 

bok, oftast så kan det bli två böcker”. Syftena är att alla barnen hinner äta och att det 

inte blir så rörigt, eftersom barn är olika; alla klarar inte av att byta grupper under 

dagen, påtalar Birgitta. Hon menar även att efter högläsningen är det enklare att forsla in 

barnen i en aktivitet, att man till exempel kan rita det som hände i boken eller 

bygga/konstruera det som hände. Diana talar om att de har sin planerade lässtund 

förlagd efter maten, och att de då delar på barngruppen. Deras syfte är att det ska vara 

ostört och tyst lugnt omkring när de läser för barnen. Hon talar även vidare om att de 

saknar ett lite mindre rum för att kunna avskärma sig, de saknar ett rum att kunna ha 

som ett enskilt läsrum. Christina talar om att de har planerad högläsning varje dag, på 

olika tider, både innan och efter lunchen beroende på dagens planering. Hon påtalar 

även att de inte läser endast litteratur under läsvilan, då i mindre grupper, de arbetar 

även med munmotorik S-ljud, rim och ramsor, samt att de bakar in språkträningen i 

läsvilan. 

 

Yngre och äldre barn 

 

Gemensamt för flertalet respondenter på både yngre och äldre barnavdelningar var att 

de talade om en satsning, Läslyftet, som kommunen valt att utföra. 

Läslyftet 

 

Syftet med Läslyftet är att stimulera barns språkutveckling, samt att ta tillvara på barns 

intresse för texter, bilder och skriftspråk. Två respondenter från samma förskola Alma 

och Annika talade om att de hade fått inspiration till att förändra miljön via Läslyftet. 

Alma säger; ”Vi har gjort biblioteket, sen fick vi idéen ifrån Läslyftet att göra ett 

bibliotek, för de pratar mycket om läsmiljöer och då hade vi ett rum som var ett datarum 

egentligen som vi då tog tillfället i akt och gjorde ett bibliotek av istället, vi använder 

det varje vecka, sen har vi möblerat om ute på avdelningen efter sommaren också för att 

kunna få en trevligare läsmiljö”. Christina och Diana talade om kollegor som ska gå 

Läslyftet. Deras förhoppning är att förskolorna ska få inspiration och ett nytt tänk kring 

litteratur, samt att se hur man kan anpassa innehållet i att arbeta med de yngre barnen. 

Christina säger; “Nu ska ju en kollega gå Läslyftet... och bjuda in oss alla här på 

småbarns i det... och ta del av det, så vi ska jobba lite mer utifrån det... och det ska bli 

jättespännande och få se om det blir utveckling utifrån... vad man har haft för tänk före 

och vad man får för tänk efteråt”. Diana talar om en kollega som ska gå Läslyftet, 

förhoppningen är att de kan få hjälp, samt få inspiration till arbetet med litteratur 

anpassad till de yngre barnen. 

 

Sammanfattning av resultatet 
 

Resultatet visar att det finns en variation gällande utformningen av läsmiljöerna på 

förskolorna, från torftiga till rika miljöer. Det som framkom utifrån både intervjuer och 

miljöobservationerna var att respondenterna anser att läsmiljöerna bör vara lugna, 
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mysiga och inspirera barnen till läsning, samt att en läsmiljö är föränderlig och kan vara 

överallt, både inne som ute. Resultatet visar att högläsning oftast förekommer i samband 

med lunchen, antingen före, efter eller under. Barns eget inflytande gällande litteratur är 

något som samtliga förskollärare talar om. Barnen i förskolan får ta del av litteraturen i 

både a) lek, b) undervisning/barns inflytande och c) läsvila. Litteraturens tillgänglighet 

skildes åt mellan yngre och äldre barn. De äldre barnen använde litteraturen som en 

artefakt i leken, något som inte var lika förekommande bland de yngre barnen, enligt 

några respondenter. Undersökningen påvisar att digitala verktyg har en plats i förskolan, 

samt att de används som ett redskap i undervisningen. Den påvisar även att litteratur 

används tillsammans med barnen, som ett arbetssätt i arbetet med normer och värden 

och likabehandling. Några respondenter talade om Läslyftet, och att Läslyftet inspirerat 

till förändringar i deras fysiska inomhusmiljö gällande litteratur.   
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Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer vi med utgångspunkt från vår bakgrund i undersökningen 

föra en diskussion och lyfta fram väsentliga delar från resultatet. I diskussionen, till 

skillnad från i resultatet, beskrivs yngre och äldre barn, intervjuer och 

miljöobservationer tillsammans. 

 

Den fysiska läsmiljön 
 

Syftet med undersökningen var att urskilja variationer gällande hur den fysiska 

läsmiljön är utformad på de olika förskolor vi besökt, de redovisas under rubrikerna 

litteraturens placering och fri lek.  

Litteraturens placering 

 

Chou et al. (2016) menar att miljön har en nyckelfaktor inom förskolan, och anser att 

ansvaret för att tillhandahålla en estetisk och motiverande miljö för barns läsning faller 

på förskollärarna. Björklid (2019) är av åsikten att verksamheten bör innehålla en 

genomtänkt utmanande, uppmuntrande och utvecklande miljö som ständigt bör 

utforskas och kritiskt granskas. I vår undersökning vid miljöobservationerna noterade vi 

att litteratur fanns tillgänglig för barnen på samtliga förskolor. Mängden litteratur som 

fanns tillgänglig var dock varierande. Vi är medvetna om att det finns en svaghet med 

miljöobservationer, eftersom den fysiska miljön inomhus ständigt kan förändras i 

förskolan. I undersökningen framkom det tre olika läsmiljöer; a) torftiga, b) ordinära 

och c) rika. I den torftiga miljön fanns en tämligen liten del litteratur. I den ordinära 

miljön i vår undersökning var litteraturen tillgänglig i flera rum. I den rika miljön fanns 

litteraturen utplacerad i alla rum som barnen hade tillträde till. Ett vanligt mönster var 

att litteraturen fanns placerad i anslutning till soffan. Soffornas placering var i lekhallar 

samt i kapprum/hall. En respondent talade om att de saknade ett rum att ha som ett 

specifikt läsrum. Edwards (2008) menar att läsplatsen ska vara utan för många störande 

intryck och ge så mycket avskildhet som möjligt. Författaren skriver vidare att 

förskollärare kan själv skapa dessa läsplatser genom att använda sig av både tyger, 

vikskärmar, och anser att till och med en garderob kan förvandlas till ett magiskt 

läsrum, enligt Edward (2008). En respondent på en yngrebarnsavdelning talade om att 

litteraturen inte fanns tillgänglig på grund av risken att den går sönder. Vid en 

miljöobservation hade en förskola med avdelningen för de yngre barnen bilder på 

litteraturen bakom en plexiglasskiva för barnen att peka på. Personalen talade om att ett 

syfte med att de valt att göra på det viset var bland annat att det var litteratur som de var 

mer försiktig med. Bartan (2018) lyfter fram att det är viktigt att barn utvecklar positiva 

attityder till böcker och läsning. Hur förskollärare presenterar böcker är avgörande i hur 

barnen lär sig att hantera och vårda dem, enligt författaren. I inledningen skrev vi om 

Simonsson (2004), där författaren menar att barn får allt sämre tillgång till litteratur. En 

respondent talade om att de hade uppmärksammat världsbokens dag och att barnen 

genom det fick tillgång till egen litteratur att ha i hemmet. Det vi observerade vid 

miljöobservationerna var att flertalet av förskolorna hade ett kapprumsbibliotek. 

Bibliotekets öppettider kan vara ett hinder för vårdnadshavare, enligt en respondent. Via 

vår undersökning i en mindre kommun kunde vi synliggöra att biblioteken nu 

tillsammans med förskolor har ett samarbete vilket främjar för vårdnadshavare att ta del 

av, samt låna litteratur. Björklund (2008) skriver att den omgivande miljön och det 
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sammanhang barnet befinner sig är av stor betydelse för hur barn tillägnar sig läsandet 

och skrivandet.  
 

Fri lek 

 

Flertalet av respondenterna på avdelningarna för de äldre barnen talade om att 

litteraturen används som en artefakt i den fria leken. Det var inte lika förekommande på 

avdelningen för de yngre barnen, det enligt respondenterna var på grund av åldern på 

barnen. Utifrån undersökningen på de olika förskolorna kunde vi urskilja ett vanligt 

förekommande mönster, det var att litteratur främst fanns i hemvrån. Lee (2017) anser 

att förskollärare bör erbjuda barn tillgång till böcker i miljön, eftersom barn tillsammans 

med sina kamrater kan lära sig saker från varandra. Författaren menar även att barn i 

förskoleåldern, till och med att småbarn kan utveckla läskunnighet genom att delta i 

meningsskapande aktiviteter med kamrater medan de läser böcker tillsammans. Även 

Björklund (2008) menar att den omgivande miljön och det sammanhang barnet befinner 

sig, är av stor betydelse för hur barn tillägnar sig läsandet och skrivandet. Vygotskij 

menar att miljön kan påverka barnets lärande och utveckling (Svensson, 2009). 

 

Förskollärares användning av litteratur 
 

Syftet med undersökningen var att synliggöra hur förskollärare använder sig utav 

litteraturen, de redovisas under rubrikerna; undervisning/barns inflytande, digitala 

verktyg, Läslyftet och läsvila. 

Undervisning/barns inflytande 

 

Samtliga respondenter på avdelningarna för yngre och äldre barn talade om att 

litteraturen används i undervisning. Vidare påtalar dem att det är viktigt att lyssna till 

barnen, och att utgå från deras intressen i valet av litteratur samt att litteraturen anpassas 

utefter ålder på barnen. Lee (2017) påtalar, genom att låta barn välja litteratur utifrån 

deras intressen, bidrar till att motivera barns läsning. En respondent på avdelningen för 

de yngre barnen talade om att det kan vara problematiskt att tolka de små barnens 

uttryck. Eftersom de saknar det verbala språket, men att de lärt sig att tolka barns vilja. 

Norling (2015) påtalar att små barn behöver mer tid att uttrycka sig och använder 

kroppsliga uttryck för att ta initiativet till kommunikation. Ögonkontakt och 

återkoppling blir då väsentlig för små barns kommunikation, enligt författaren. Flertalet 

respondenter talade om att litteraturen används som en artefakt i arbetet med 

språkutveckling inom förskolan. Men för att litteraturen ska bidra till språkutveckling, 

är det betydelsefullt att barnen tillsammans får reflektera med varandra, och med en 

vuxen över litteraturen. Genom att barnen får reflektera, uppmuntrar förskollärarna till 

samtal och därigenom förbättras barnens ordförråd. Även Wallin (1996) menar att den 

vuxne exempelvis kan ställa en fråga eller via ett material kunna utmana barnets tanke, 

därigenom kan barnet nå den proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal 

Development). Genom att dela barngruppen i mindre grupper, som samtliga 

respondenter talade om, ger man även barnen fler möjligheter att delta i samtal, Bradley 

och Reinking (2011) påtalar att förskollärarna kan, genom att dela barngruppen, 

fokusera mer på barns yttringar, samt vara mer lyhörda på barns frågor och 

kommentarer. Gemensamt för samtliga respondenter på avdelningarna för yngre och 

äldre barn, var att litteraturen används i syftet för att stimulera barns fantasi, i olika 
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temaarbeten, samt för att söka kunskap inom olika ämnen. Läroplanen lyfter fram 

arbetet med normer och värden, och att det är något som förskolor aktivt ska arbeta 

med. Det som var vanligt bland flertalet av respondenterna på avdelningarna för de 

äldre barnen var att de använde sig utav litteratur i arbetet med normer och värden. Via 

litteraturen kan barn relatera till karaktärerna och även få möjligheten till att samtala om 

känslor. Fast (2001) lyfter fram att via högläsning kan barnen få nya förebilder och 

hjältar, samt att de lär sig att vara kritiska till omänskligt beteende. Heimer (2016) 

påtalar tillika att högläsningen bjuder in till samtal mellan barn och vuxen, och att det 

skapar en gemenskap där barnen får tillfälle att lyfta olika ämnen. Vidare skriver 

författaren att högläsningen bidrar till att barnen får känna empati till andra, samt bidrar 

till en förståelse om att vi alla är olika. Bartan (2018) påtalar att barn i 

förskoleutbildningen inte har tillräckligt med erfarenhet av att förstå omvärlden. 

Litteraturen kan då användas som ett medel som överför erfarenheter från olika 

människor och perioder, författaren menar att böcker kan vägleda dem på vägen till att 

få en förståelse för omvärlden.  

 

Digitala verktyg 

 

Flertalet av respondenterna talade om att de använder sig utav digitala verktyg i arbetet 

med litteratur. Det var något som även synliggjordes via miljöobservationerna. I vår 

undersökning arbetade samtliga förskolor med lärplattor. Några använder sig utav en 

applikation som bland annat läser upp litteratur på flera språk. QR-koder var vanligt 

förekommande på samtliga förskolor som vi utförde miljö observationer på. QR-

koderna var placerade i barnens höjd. Gardner-Neblett el al. (2017) skriver om vikten av 

att ge barn olika upplevelser vid aktiviteter som innehåller högläsning. Norling (2015) 

skriver att elektroniska böcker är ett bra verktyg för att stimulera barns språk-, läs- och 

skrivutveckling, men enbart under vissa förutsättningar. Men hon påpekar att 

elektroniska böcker inte kan ersätta en vuxens stöd och engagemang, eftersom att barn 

behöver de vuxnas stöd till att utmana deras tänkande. 

 

Läslyftet  

 

Samtliga förskolor samtalade om Läslyftet. Heimer (2016) skriver om Läslyftet i sin 

bok, att det höstterminen 2016 gjordes satsning på förskolor som då fick möjligheten att 

delta i Skolverkets Läslyft. Författaren skriver att Läslyftet är en fortbildningssatsning 

som bygger på kollegialt lärande. Syftet med Läslyftet är att stimulera barns 

språkutveckling, samt att ta tillvara på barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. 

Vidare skriver författaren att de förskolor som väljer att delta i Läslyftet först får 

analysera sin egen verksamhet, för att synliggöra vad de behöver utveckla, därefter kan 

de välja en modul på Skolverkets hemsida som de väljer att arbeta utifrån. Norling och 

Lillvist (2016) påtalar att förskollärares kunskaper och metoder spelar en viktig roll för 

att stödja barns språkutveckling och för att främja kunskaper om förskolemiljön.  

Enligt vår åsikt är det viktigt att ge förskollärare rätt verktyg, samt ge dem möjlighet till 

att delta i utbildningar, som exempelvis Läslyftet, det för att kunna utvecklas som 

förskollärare. Tidigare forskning visar att utbildning påverkar förändringar i förskolans 

språkmiljö, genom att fördjupa förskolepersonalens förståelse för språk och 

läskunnighet, ges bättre förutsättningar för språk och läsutveckling bland barn (Norling 

et al., 2016). Det som synliggjordes i vår undersökning var att en förskola blivit 
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inspirerade via deltagande i Läslyftet, det framkom bland annat att de har gjort ett eget 

bibliotek. Flertalet av respondenterna som deltagit i intervjuerna var positiva till 

utbildningen.  

 

Läsvila 

 

Enligt förskolans läroplan ska “förskolläraren ansvara för att varje barn erbjuds en god 

omsorg mellan aktivitet och vila” (Skolverket, s.15).  Det mest förekommande i vår 

undersökning var att flertalet av förskollärarna talade om att högläsning var förlagd efter 

lunchen. En respondent talade om att en del barn har svårigheter med att byta grupper 

under dagen. Därigenom läser de för barnen under lunchen istället för efter. En förskola 

talade en förskollärare om att de förlagt högläsning på förmiddagen, syftet var att ge de 

barn som går femton timmar/vecka möjlighet till att delta. Det är betydelsefullt att se 

över om alla barn får möjlighet att delta i högläsning. Sheridan et al. (2009) påtalar att 

högläsning i förskolan ofta är förlagd till fasta tidpunkter på dagen, till exempel i 

samband med vila, då barn som vistas på förskolan 15 timmar per vecka (13 procent) 

kanske inte är där. Det betyder att barnen går miste om att delta på dessa 

undervisningstillfällen, enligt författaren. Vidare skriver författaren att högläsning är en 

aktivitet som behöver planeras in inom förskolan. Annars är risken att förskollärarna 

endast läser när det är färre barn i gruppen, som oftast är tidigt på morgonen eller mot 

slutet av dagen (Sheridan et al., 2009). I planerad högläsning har förskolläraren ett syfte 

till varför hen läser. Läser förskollärare endast spontant för barn, kan de gå miste om att 

delta i det syftet, samt till att erbjudas tillfällen till reflektion och diskussion 

tillsammans med övriga i barngruppen. Utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv lär 

sig barn tillsammans med andra barn och vuxna, allt lärande sker i sociala sammanhang.  

Vi anser att det är viktigt att reflektera i sin egen verksamhet, när förskolläraren utför 

högläsning för barnen, samt syftet till varför man valt att läsa vid dessa tillfällen. I nya 

läroplanen (Skolverket, 2018) för förskolan är högläsning numera ett 

undervisningstillfälle och något som barnen ska erbjudas, på grund av förutsättningen 

till att utveckla sitt språk. Det är därför viktigt att se över om alla barn får möjlighet att 

delta i högläsning, enligt vår åsikt.  

 

Metoddiskussion 

 

När vi tillsammans diskuterat hur vi kunde utföra undersökningen annorlunda, har vi 

kommit fram till att det hade varit intressant att jämföra olika kommuner, samt besökt 

flera förskolor. Vi hade utföra fler intervjuer, även på de ställen vi endast utförde 

miljöobservationer på, men tidsbegränsningen tillät inte mer datainsamling. Vi blev väl 

mottagna vid miljöobservationerna och förskollärarna ville gärna dela med sig av hur de 

arbetar med litteraturen. Vi borde ha utfört pilotintervjuer innan utförandet av intervjuer 

för undersökningen, för att öva både på att intervjua samt möjlighet till att testa 

intervjufrågorna. Under intervjuerna valde vi bort vissa frågor eftersom respondenterna 

redan hade svarat på den frågan genom en tidigare fråga. När vi lyssnade på det 

inspelade materialet insåg vi att vi hade kunnat be respondenterna utveckla vissa svar de 

gav. Under miljöobservationerna önskar vi i efterhand att vi hade haft en tydligare plan 

gällande vad vi skulle observera. Det var mycket vi blev inspirerade av och det ville vi 

anteckna, men i efterhand såg vi att vissa saker inte var av relevans för vår 

undersökning. Det är mycket som vi sett och tagit del av i arbetet med litteratur, som vi 

kommer ta med oss in i yrket som blivande förskollärare. 
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Vidare forskning 

 
Tidigare skrev vi om Sheridan et al. (2009) som påtalar att högläsning i förskolan ofta 

är förlagd till fasta tidpunkter på dagen, till exempel i samband med vila, då barn som 

vistas på förskolan 15 timmar per vecka (13 procent) kanske inte är där. I den äldre 

läroplanen (2016) finns inte begreppet högläsning med, men i det nya läroplanen (2018) 

för förskolan står det att barnen ska få utveckla sitt språk genom högläsning.  
 

Det vore intressant för vidare forskning att undersöka, när och hur utförs planerad 

högläsning i förskolan? Får alla barn delta på dessa undervisningstillfällen?  Hur och 

när planeras högläsning för barnen som går femton timmar i veckan?   
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Bilaga 1 
 

Följebrev 

 

Hej! 

Marie Ramström och Ann-sofie Göstasson heter vi. Vi är förskollärarstudenter på 

högskolan i Gävle och är nu inne på sista terminen där vi skriver examensarbete. Syftet 

med vårt examensarbete är att undersöka variationer i den fysiska läsmiljön på olika 

förskolor, samt litteraturens tillgänglighet för barnen. För att närma oss detta önskar vi 

att genomföra ett platsbesök på Er förskola och studera den fysiska inomhusmiljön, 

genom att göra en skiss över två avdelningar (yngre/äldre). Eftersom vi endast har tänkt 

oss att göra skisser med papper och penna så har det ingen betydelse om barn närvarar 

eller inte. Förskolans namn samt skisserna kommer att avidentifieras i det slutgiltiga 

arbetet.  

Hoppas vi får komma på besök på Er förskola, gärna under vecka 41 eller 42.  

 

Med vänlig hälsning,  

 

Marie Ramström  

Mail:  

Tel:   

 

Ann-sofie Göstasson  

Mail: 

Tel:  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor:  

 

Vilket år är du född? 

Hur lång erfarenhet har du som förskollärare? 

 

Frågor: 

 

Vi är intresserade av läsmiljön, och då menar vi den fysiska och sociala miljön, hur den 

används för att skapa ett intresse för läsning.  

 

1.  Ge ett exempel på vad du tycker är viktigt för en god läsmiljö. Finns det någon tanke 

bakom hur läsmiljön är utformad? 

 

2. Hur upplever du att barnen utnyttjar läsmiljön? Ge exempel. 

 

3. I vilka syften använder ni böcker? Ge exempel. 

 

4. Kan det vara så att böcker finns på flera ställen och inte alla är lättillgängliga? Ge 

exempel/varför.  

  

5. Har ni förändrat något i läsmiljön? Ge exempel 

 

6. a. Hur görs urvalet av böcker?  

b. Får barnen vara med och välja?  

c. Får barns eget intresse styra bokval? Ge exempel/varför. 

 

7. a. Hur får ni tillgång till litteratur?  

b. Köper ni in egna böcker?  

c. Använder ni boklådor från biblioteket? 

 

8. Upplever du att barnen spontant tar en bok och läser själv? Samt inbjuder andra barn 

eller vuxna till läsning? Berätta mer, Ge exempel. 

 

9. I vilka situationer läser ni för barnen?  

 

10. Har ni Läsvila? Hur? Varför/syfte? Vad var det som gjorde att ni gjorde så!  

 

11. Använder barnen böcker i den fria leken? Ge exempel, berätta mer 

 

12. Använder ni böcker i undervisning? Hur? Varför? Ge exempel. 

 

13. Använder ni böcker i något annat sammanhang, som inte vi har frågat om? 

 

14. Är det någonting som vi inte har frågat om som du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Information och samtyckesblankett till förskollärare  

 

 

Vi heter Marie Ramström och Ann-sofie Göstasson och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2019 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka variationer på hur förskolor 

använder/placerar ut böcker/litteratur. För att närma oss detta önskar vi att genomföra 

ett platsbesök på Er förskola och studera den fysiska inomhusmiljön utan barns 

närvaro, samt genomföra en kortare intervju med dig som förskollärare. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete. 

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med mobiltelefon göra ljudupptagning där du medverkar. Vi står till förfogande för att 

svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Marie Ramström Ann-sofie Göstasson  

E-post: E-post:  

Tel: XXX-XXXXXXX Tel: XXX-XXXXXXX 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle  

Handledare: Anneli Frelin 

E-post:  
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