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Sammanfattning 
Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares erfarenheter och förhållningssätt till 

förskolans läsmiljö. Resultatet är baserat på tre observationer av läsmiljöer och läsaktiviteter i 

förskolans verksamhet samt tre kvalitativa intervjuer med de förskollärare som hållit i 

läsaktiviteterna. För att få en uppfattning om deras erfarenheter och kunskaper om läsmiljön i 

förskolan. Resultatet visar att det är svårt att sätta ord på vad en fysisk och social läsmiljö är 

men förskollärarna har en tydlig bild vad som förväntades av dem under en läsaktivitetet för att 

främja barns språkutveckling. Resultatet visar att det är pedagogen som har störst betydelse för 

att läsmiljön ska vara gynnsam för barnen vid läsaktivitet. Läsaktiviter framhålls som en viktig 

aktivitet i förskolans verksamhet men verksamhetens resurser gör det svårt att genomföra 

läsaktiviteterna på önskat sätt. Högläsning sker oftast som en rutin och är sällan välplanerad. 

Observationerna visar att det finns flera likheter i den fysiska miljöns utformning samt hur den 

social miljön verkar. Gemensamt för förskollärarna är att de tycker miljön ska vara mysig, lugn 

och utan störmoment. 

 

Nyckelord: Fysisk miljö, Social miljö, Högläsning, Läsaktivitet. 
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Inledning 
Förskollärarutbildningen innehåller delar som belyser vikten av barnböcker och högläsning i 

förskolan. Även litteraturen framhåller läsning som något viktigt och värdefullt för barns 

språkutveckling samt deras senare läs och skrivinlärning (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). 

I förskolan får högläsning sällan den plats den förtjänar, högläsning sker dessutom ofta som en 

rutin utan eftertanke utifrån det pedagogiska uppdraget (Damber m.fl., 2013). Dessutom har 

förskolans miljöer en stor betydelse för barns lärandeprocess, miljön berättar för barnen vad 

som förväntas ske på de olika platserna samtidigt som miljöerna ska verka stimulerande, 

utmanande och underlätta barns lärande (Pramling Samuelsson och Sherdian, 2016). 

Förskolans läroplan anser att miljön på förskolan ska vara trygg och inbjudande samtidigt som 

den ska vara utmanande och locka till lek och aktivitet samt bidra till utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016). 

 

Grunden för ett livslångt lärande ska läggas i förskolan och barn som vistas i förskolan ska få 

möjligheten att utveckla sitt språk (Skolverket, 2016). Samtidigt nämns inte högläsningens 

betydelse för språk och kunskapsutveckling i förskolans läroplan och forskning visar att 

högläsning inte heller prioriteras på förskolor (Damber, Nilsson och Ohlsson, 2012). 

Internationella kunskapsutvärderingar visar på att svenska elevers läsförståelse har försämrats 

(OECD, 2016), barns möten med böcker har även sjunkit samt att lästiden har förkortats (Lund, 

2003).  

 

Mot den här bakgrunden är det tydligt att högläsning i förskolan är viktigt och i sin tur saknas 

forskning som på ett djupare sätt berör förskolans läsmiljöer. Det finns mycket litteratur och 

forskning om förskolans olika rum och miljöer dock lite om just läsmiljöerna i förskolan. Så i 

denna studie kommer förskolornas läsmiljöer att beröras och ligga i fokus tillsammans med 

förskollärarnas erfarenhet om högläsning och läsmiljöer. För att kunna se en helhet av 

förskolans olika läsmiljöer kommer det genomföras både observationer av läsmiljön och 

läsaktivitet samt att förskollärare kommer intervjuas.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares erfarenheter av och förhållningssätt till 

förskolans läsmiljö. För att svara på syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur kan läsmiljön på förskolor utformas samt hur agerar förskollärare under 

läsaktiviteter? 

 Hur anser förskollärarna att den fysiska och sociala miljön påverkar arbetet med läsning 

i förskolan? 

 Hur relaterar förskollärare till det pedagogiska uppdraget under läsaktiviteter?  
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Bakgrund 
I denna del kommer litteratur och forskning som är relevant för den här studien presenteras. 

Historik 
I den första kindergartenverksamheten i Sverige var sagoläsning en given aktivitet och fanns 

inskriven på schemat (Simonsson, 2006). Vallberg Roth (2011) beskriver om tidigare 

anvisningar för barnomsorg i Sverige. I barnträdgårdsplanen 1909, hemmets och hembygdens 

läroplan (ca 1900-1950), hade psalmer och biblisk berättelse ersatts med sagor, sång och 

fingerlek. Miljön på barnträdgården skulle likna en hemmiljö. Barnen fick i ”bokvrån” vänja 

sig att tycka om böcker och lära sig hur böckerna skulle tas hand om. Sånglekar och sagan hade 

i uppgift att verka som uppfostringsmedel och ansvaret att välja innehåll och vägleda barnen 

låg på lärarinnan. Författaren beskriver vidare att under folkhemmets läroplan (ca 1950-

1980) kom idén om aktivitetsstationer där barnen själva fick bestämma aktivitet. En av 

stationerna kunde innehålla böcker, bilder och kassettband i en lugn och skyddad miljö som var 

gjord för läsning- och sagoberättande (Vallberg Roth, 2011). I tidigare dokument med riktlinjer 

för barnomsorg, Barnstugeutredningen från 1972 (SOU, 1972) och Pedagogiskt program för 

förskolan från 1987 (Socialstyrelsen Stockholm, 1987), står det tydligt om böckers och 

högläsnings betydelse och hur förskolan kan använda sig av dem för att främja barns 

språkutveckling samt att högläsningen ska ha ett stort utrymme i förskolans verksamhet.  

 

Det har skett en förändring när det gäller vilken litteratur som riktas till barnen. Det har gått 

från bibliska berättelser, till folk-/sagor, till verklighetsnära böcker och till faktaböcker. 

Litteratur ansågs under folkhemmets läroplan (ca 1950-1980) som gynnsamt för barns 

språkutveckling, där faktaböcker ansågs lämpliga för barn eftersom barnen skulle veta vad som 

var sant. Faktaböckerna prioriterades därför framför sagoböcker, sortimentet av sagoböcker var 

även begränsat. Idag sker läsning utifrån ett brett utbud av berättarformer exempelvis klassiska 

och moderna sagor, faktaböcker, barnlexikon och multimediesagor d.v.s. sagor på exempelvis 

dator och surfplatta (Vallberg Roth, 2011). 

Fysisk miljö 
När det gäller forskning om den fysiska miljön i förskolan och dess betydelse för vilken 

påverkan den har på barns utveckling påpekar Svensson (2009) att det är oklart hur mycket 

miljön påverkar barnen. Olika miljöfaktorer spelar in beroende på individens intresse, förmåga, 

utveckling, mottaglighet och den fysiska, psykiska och sociala situation individen befinner sig 

i. Därför är det svårt att anpassa miljön efter varje enskilt barn. Däremot anser Pramling 

Samuelsson och Sherdian (2016) att förskolans miljö har stor betydelse för barns 

lärandeprocess. De anser även att miljön berättar för barnen vad som förväntas ske i förskolans 

olika miljöer och ska verka stimulerande, utmanande och underlätta barns lärande. Enligt 

förskolans läroplan ska miljön på förskolan vara trygg och inbjudande samtidigt som den ska 

vara utmanande och locka till lek och aktivitet samt bidra till utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016). Forskning tar upp hur förskolemiljöer kan verka, Pramling Samuelsson och 

Sherdian (2016) menar att miljön ska inspirera barnen till olika typer av aktiviteter, handlingar 

samt till utforskande och upptäckande. Enligt förskolans läroplan ska förskolans miljö bidra till 

barns utveckling och lärande samtidigt som den ska vara öppen, inbjudande och innehållsrik 
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(Skolverket, 2016). Pramling Samuelsson och Sherdian (2016) anser även att förskolans miljö 

ska kunna förändras och anpassas efter barnens aktiviteter och intressen. Barnen ska kunna 

använda alla utrymmen och kunna möblera om och skärma av utrymmen vid behov. Det är även 

viktigt att barnen är delaktiga i sitt egen lärande och därför ska barn och pedagoger utforma den 

fysiska miljön tillsammans. Författarna menar vidare att den fysiska miljöns utformning, 

material och interaktion, kommunikationen mellan barnen, pedagogerna och atmosfären på 

förskolan interagerar med varandra och skapar den pedagogiska miljön. I sin tur kan den fysiska 

miljön både hindra och skapa förutsättningar för lek och lärande. Till exempel leker och 

utforskar barn mindre om den fysiska miljön inte känns trygg och är otillgänglig samt att det 

kan leda till att barnets utveckling hämmas, både fysiskt, kognitivt och socialt (Björklid, 2005). 

 

Vid högläsning för en barngrupp bör platsen vara lugn och utan störande ljud (Westerlund, 

2009). Eriksson Bergström (2013) beskriver i sin avhandling ett exempel på en läsmiljö där 

sagopåsar hänger på väggarna, det fanns även kuddar och särskild belysning i rummet för att 

skapa en mysig och hemtrevlig miljö. I sagohörnan kan ett återkommande inslag vara 

sagokuddar, ett speciellt musikstycke, en trollramsa eller ett tänt ljus. Det är även viktigt att 

tänka igenom hur berättarstunden ska gå till, att tänka igenom plats, tid, rekvisita och ritualer. 

Framförallt med yngre barn är det viktigt att använda någon form av rekvisita för att de ska 

kunna behålla uppmärksamheten under hela sagostunden. Berättarens placering i förhållande 

till barnen bör också vara genomtänkt, för att berättaren ska få ögonkontakt med alla barn får 

de gärna sitta i en halvcirkel framför berättaren (Lindö, 2005). 

 

I en läsmiljö på förskolan bör böcker ha en given plats. Enligt Damber (2014) finns det en stor 

variation på förskolor gällande utbud av böcker och böckernas tillgänglighet för barnen. Både 

Damber m.fl. (2013) och Heimer (2016) anser att böckernas tillgänglighet har betydelse för 

barns egna undersökande av böcker och att böckerna bör vara placerade så att barnen kan ta ner 

och välja böcker själva. De ska vara väl synliga med framsidan utåt för att inbjuda till läsning. 

Hultgren & Johansson (2016) och Chambers (2011) beskriver vikten av att skylta böcker, att 

visa upp dem, och menar att böckernas framsida kommunicerar direkt till barnen och att 

omslagsbilden skapar intresse för boken, som kan leda till samtal mellan barnen. Det är viktigt 

att barnen får möjlighet att ta ner böckerna och läsa eller höra boken direkt, annars finns det en 

risk att barnet tappar intresset. Böckers tillgänglighet kan begränsas på förskolor för att de 

vuxna är rädda att böckerna blir förstörda, dock anser Damber m.fl. (2013) att den positiva 

inverkan av att ha böckerna tillgängliga är av större vikt. Utbudet av böcker kan bero på om 

förskolan har möjlighet att besöka ett närliggande bibliotek eller är begränsade till utbudet av 

böcker som finns på förskolan. Redan i barnstugeutredningen påpekades att böcker skulle ses 

som en förbrukningsvara men för att inte slita på dem för mycket var det viktigt med en avsedd 

plats där barnen kunde lära sig använda dem. Där de skulle vara tillgängliga för både barn och 

vuxna (SOU, 1972). 

 

Utöver tillgången på böcker visar forskning att läsning och läsmiljöer i förskolan påverkas 

utav storleken på barngrupperna. Ekström (2002) beskriver problematiken kring antal barn i 

relation till antal pedagoger. Barngrupperna är stora och lösningen är inte att anställa fler 

pedagoger, utan barngrupperna behöver bli mindre. Författaren menar vidare att det kan vara 
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svårt för pedagogerna att finna utrymme i tid och rum för högläsning i mindre grupp. Enligt 

Ekström (2002) är det svårt att få möjlighet att lägga upp högläsning, boksamtal och boklek 

på det sätt som pedagoger önskar. Stora barngrupper ställer även högre krav på 

koncentrationsförmågan både hos barn och pedagoger. 

Social miljö 

En god social miljö skapas i samverkan mellan flera faktorer, där kommunikation och nära 

relationer spelar en stor roll. De vuxnas humör, inställning, närvaro och uppmärksamhet 

påverkar omgivningen (Fagerli, Lillemyr & Sobstad, 2001).  

 

Den pedagogiska atmosfären är viktig för en god pedagogisk miljö i förskolan. De vuxnas 

kommunikation med barn är en betydande del för den atmosfär som råder i förskolans 

verksamhet, där atmosfären är uppbyggd av mötet mellan människor. En god pedagogisk 

atmosfär karaktäriseras av vuxnas lyhördhet och intresse för att förstå barn, samspel mellan 

individerna, att barnen uppmuntras till att utforska samt närvaron till barns erfarenheter och 

upptäckter. Vidare har pedagogens barnsyn en stor betydelse för vilket förhållningssätt 

pedagogen har till barn. Barnsyn är den vuxnes sätt se barnen, den vuxnes sätt att bemöta, 

uppfatta och förhålla sig till barnen som individer (Johansson, 2011).  

 

Simonssons (2006) studie visar att högläsning i förskolan används som ett tillfälle där barnen 

får träna på att sitta stilla och lyssna, men även som ett inslag av en lugn aktivitet i vardagen. 

Enligt Damber m.fl. (2013) kan lässtunder användas i disciplinerande syfte, exempelvis genom 

att samla barngruppen innan måltider och att lässtunderna sällan är kopplade till andra 

pedagogiska aktiviteter i förskolan. Simonsson (2006) menar att högläsningens kvalitet på 

förskolorna varierar. Detta beror inte enbart på pedagogernas personliga kompetens utan även 

på verksamhetens begränsningar. En pedagog kan ha ansvar för ett stort antal barn som leker 

samtidigt som pedagogen håller i en läsaktivitet, vilket innebär att pedagogen inte enbart kan 

fokusera på läsningen. 

Pedagogiskt uppdrag 
Pedagogernas förhållningssätt påverkar barnen under högläsning på ett sätt som inte anats 

tidigare. Högläsaren ska därför välja texter som läsaren tycker om och blir engagerad av, för att 

barnen ska känna och uppleva läsarens engagemang (Lindö, 2005; Lindö 2009). Westerlund 

(2009) framhåller vikten av att högläsaren agerar med gester, mimik, varierande röststyrkan, 

röstkvalitén och läsa med inlevelse. Detta gör att böckerna får en helt annan karaktär som 

barnen uppskattar och tycker om, därför orkar barnen hålla intresset uppe längre. Asplund och 

Andersson (2014) ser också fördelarna med att högläsaren varierar tonläge och använder gester 

under läsningen eftersom det skapar bättre förutsättningar för barns språkutveckling. Enligt 

förskolans läroplan ansvarar förskolläraren för att barnen ska stimuleras och utmanas i deras 

språk och kommunikationsutveckling förskolan ska även ta tillvara på och uppmuntra barns 

nyfikenhet och intresse för skriftspråket (Skolverket, 2016). 

 

Ett av förskolans uppdrag är att barnen ska ha inflytande i verksamheten och vara delaktiga i 

hur miljön på förskolan utformas (Skolverket, 2016). Även Pramling Samuelsson och Sherdian 
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(2016) framhäver barns inflytande i förskolans verksamhet som viktig. Samtidigt framhåller de 

vikten av att den pedagogiska verksamheten är väl planerad och ger utrymme för flexibilitet då 

barn mår bra av att vistas i sammanhang med tydliga ramar. Simonsson (2006) beskriver utifrån 

sin studie att barnen ges inflytande genom att de får vara med och välja vilka böcker som lånas 

till förskolan. Samtidigt så menar författaren att det händer att pedagogen påverkar barnens val 

för att styra kvalitén utifrån pedagogens perspektiv.  

 

Att ge barn inflytande under läsaktiviteter kan vara att de får välja vilka böcker som ska läsas 

under aktiviteten, detta är dock något som forskning ser negativt. I Dambers (2014) studie 

framkommer det att barnen oftast väljer böcker till lässtunderna i förskolan, detta visar på att 

det inte finns något underliggande syfte till läsaktiviteten och att den inte är välplanerad. 

Läsaktiviteter kan liknas en rutin i vardagen, men de konkurreras ut av andra planerade 

pedagogiska aktiviteter som förekommer i förskolan. Hon menar vidare att det oftast var 

pedagogen som initierade till läsaktiviteter och då vanligast under den tid på dagen då det var 

dags för barnen att vila. Det saknas oftast tid och möjlighet att kunna tillmötesgå barnens 

initierade av läsning. Att skapa ett intresse för läsning och introducera böcker för barnen genom 

högläsning anser Simonsson (2006) ligga på pedagogen.  

Högläsning 
Heimer (2016) menar att högläsning är fröet till all läsning. Högläsning handlar om att barnen 

ska få känna vad läsning är och att fokuset ska ligga på att väcka barns nyfikenhet kring böcker. 

Det skapas en gemenskap mellan läsaren, barnen och texten och att högläsningsstunden ger 

möjlighet till att samtala, ställa frågor och skapar tankar. Författaren anser att högläsning är 

viktigt för att utveckla och stimulera barnens språk och ordförråd samt att de kommer i kontakt 

med andra uttryck och längre meningar. Det framgår även i läroplanens strävansmål att barnen 

ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd, ställa frågor och kommunicera med andra samt 

intressera sig för texter och kunna tolka och samtala kring texterna (Skolverket, 2016). Ekström 

(2002) och Damber m.fl. (2013) framhåller att högläsning och tidiga textmöten skapar intresse 

hos barnen för att lära sig läsa och skriva själva samt har betydelse för barns senare 

läsutveckling. Damber m.fl. (2013) anser att barnen skaffar sig strategier för sin egen läsning 

och lär sig svåra ord samt att de tidiga textmöterna kan ha stor påverkan på den fortsatta litterära 

och språkliga utvecklingen. Senare beskriver författarna att läsaktiviteterna i förskolan är 

viktiga för barnen och att det ger barnen en relation till skriftspråket som barnen troligtvis 

kommer vidareutveckla och behålla hela livet.  

 

Högläsning handlar om så mycket mer än att bara läsa högt för barnen och kräver en hel del av 

läsaren för att de som lyssnar ska engageras  (Lindö 2005). Innan högläsningsstunden bör 

läsaren förbereda sig genom att läsa texten flera gånger och även läsa texten högt eftersom 

meningar som utan problem går att läsa tyst kan vara svåra att läsa högt. Genom att läsa högt 

blir det tydligt när det passar att betona, pausera och ställa öppna frågor till barnen. Det är också 

viktigt att högläsningsstunden börjar med en ritual som visar att högläsningen börjar (Lindö, 

2009). Sedan har tidpunkten på dagen stor betydelse och högläsningen bör ske när barnen är 

pigga. När en ny bok ska läsas är det en god ide att väcka barnens nyfikenhet kring framsidan, 

bokens karaktärer och innehåll (Lindö, 2009; Westerlund, 2009). 
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Det är inte bara förberedelserna inför en läsaktivitet som är viktiga, forskning tar även upp hur 

pedagogen ska genomföra högläsning för att främja barns lärande. Damber m.fl. (2013) lyfter 

fram flera tidigare studier, där de konstaterar att högläsning i sig inte har några positiva effekter 

på barns språkutveckling eller den tidiga litteracitetsutvecklingen (ordförråd, narrativa- och 

grammatiska strukturer). Detta kan bero på att pedagoger läser för barnen och inte med dem 

och menar att högläsningen sker på ett ineffektivt sätt. Effektiv högläsning däremot, innebär att 

läsningen sker med barnen och att det finns en dialog mellan barnen och eller mellan barnen 

och pedagogen före, under och efter lässtunden. Lindö (2009) förklarar på liknande sätt att det 

inte räcker att enbart berätta eller läsa för barnen och menar att samtalet kring lässtunden är det 

avgörande för språkutvecklingen. Westerlund (2009) anser också att samtalet kring de lästa är 

de viktiga samt att kunna relatera samtalets innehåll till egna erfarenheter, detta leder till att 

barnen får en bättre förståelse och bättre ordförråd.  

 

Med tanke på att böcker kan leda till samtal kring de lästa är det enligt Westerlund (2009) 

viktigt att tänka på barnens egna erfarenheter och upplevelser när böcker ska väljas till 

förskolan. Små barn känner lättare igen sig i texten och i bilderna om det finns en 

verklighetsanknytning vilket göra att de kan relatera till egna händelser och erfarenheter. 

Samtidigt kan böcker ge möjlighet att samtala kring ämnen som sällan eller aldrig skulle ske i 

rutin eller vardagliga sammanhang (Lindö 2009). Händelser som barnen känner oro inför eller 

kommer komma i kontakt med kan bearbetas med hjälp av högläsning, tex gå till läkaren, 

tandläkaren, badhuset eller att få ett syskon (Heimer, 2016). Enligt Lindö (2009) är det i 

samtalet som barnen utmanas till nya tankar, föreställningar och förståelse kring texten. För att 

samtalet ska bli givande för barnen måste texten kännas meningsfull för barngruppen. Genom 

att ställa många öppna frågor som pedagogen inte vet svaret på, leder det till ett mer spännande 

samtal. Damber m.fl. (2013) beskriver på liknande sätt att frågorna inte bör ha något rätt svar 

utan att svaren bör handlar om personlig tolkning. Frågor som har ett rätt svar kan leda till att 

barnen inte vågar svara eller svarar som de tror pedagogen vill att de ska svara.  

 

Böcker och sagor bearbetas av barnen på olika sätt, enligt Heimer (2016) kan högläsning 

stimulera barnens fantasi och kreativitet. Berättelserna kan inspirera barnen till lek där 

karaktärerna blir en del i leken. Lindö (2009) beskriver på liknande sätt att små barn tycker om 

att gestalta utifrån berättelser de hört. Det är därför viktigt att låta böckerna vara tillgängliga för 

barnen så att det kan bläddra och lekläsa i böckerna. Sherdian, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) beskriver barns läsande i sin avhandling och menar att barn “lekläser” vilket 

innebär att barnet bläddrar i böcker och läser bilderna. Lindö (2005) skriver om sagor och 

berättande och menar att sagostunden engagerar, lockar och underhåller barnen samt att barnen 

får använda deras fantasi. Författaren anser även att det är viktigt att välja saga efter ett bestämt 

syfte, eftersom barn under fyra år inte kan skilja på fantasi och verklighet och därför bör sagorna 

väljas med omsorg. Författaren anser även att sagostunderna kan skapa intresse för litteratur 

och kultur.  
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PISA och Barnbarometern 
Tidiga textmöten i förskolan är betydelsefulla för barns senare litterär- och språklig utveckling 

(Damber m.fl., 2013). I sin tur visar PISA-undersökningen, som är en internationell 

kunskapsutvärdering som bland annat bedömer 15-åriga elevers läsförståelse, har elevernas 

lässkicklighet i genomsnitt för de deltagande länderna inte förbättrats sedan 2000. Sveriges 

resultat är försämrat sedan 2000 (OECD, 2016). Enligt Lund (2003) har barns möten med 

böcker sjunkit från 84 procent år 1984 till 74 procent år 2002/2003. Även lästiden har förkortats 

från 32 minuter år 1984 till 16 minuter år 2002/2003. 
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Metod 
I denna del beskrivs de metoder som studien bygger på samt tillvägagångssätt för att få studiens 

syfte och frågeställningar besvarade. Sedan kommer även tillförlitlighet, etiska överväganden, 

analysmetod och metoddiskussion presenteras. 

Urval 

Detta är en studie i förskolemiljö och den bygger på observationer och intervjuer med tre 

verksamma förskollärare på tre olika förskolor inom en kommun i norra Sverige. Då miljön för 

läsning står i fokus för studien var det viktigt att besöka olika förskolor för att få kunskap om 

förskolors läsmiljöer. Urvalet har skett genom så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Bryman (2011) innebär att det är personer som är tillgängliga för forskaren och finns i dess 

närhet. Bekvämlighetsurval har använts då detta är en mindre studie och begränsas av 

exempelvis tidsaspekten.  

Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att samla in data på två olika sätt dels genom att observera läsaktiviteter och 

förskolors läsmiljö, samt genom intervjuer av de förskollärare som var ansvariga för 

läsaktiviteterna. 

Observation 

Vi har valt att använda oss av observation som metod för att se samspel mellan den fysiska-, 

sociala- och pedagogiska miljön. Johanssons och Svedners (2010) observationsmanual 

användes för att sammanställa vårt observationsprotokoll (se bilaga 2). Genom att koppla 

observation till aktuell forskning kan observation användas som metod för att öka kunskaper 

om barns utveckling och lärande (Dimenäs, 2007). Vidare anser Johanssons och Svedner (2010) 

att observation är en bra och givande metod för att undersöka barn och förskollärares beteende 

och barns lärandeprocesser. Observationerna var icke-deltagande observationer vilket enligt 

Bryman (2011) innebär att observatören inte deltar i det som sker i miljön utan enbart iakttar 

under observationen. Observationerna genomfördes i barngrupper där vi inte har någon tidigare 

relation till barnen. Enligt Franzén (2014) är det att föredra att genomföra observationer på en 

obekant förskola där studenten är okänd för barnen, då tidigare relationer mellan barn och 

student kan inverka på studiens resultat. Författaren anser att det finns en risk att studenten 

tolkar in tidigare erfarenheter av barnen i resultatet och att det finns en större risk att barnen 

försöker ta kontakt med de som observerar. 

Intervju 

Då studien är kvalitativ har vi använt oss av en semistrukturerad intervju där intervjupersonens 

synsätt och uppfattningar är i fokus (Bryman, 2011). Löfgren (2014) anser att intervjun som 

metod kan fånga förskollärares beprövade kunskaper, erfarenheter och synliggöra 

förskollärares pedagogiska arbete. Som stöd för intervjun är en  intervjuguide (se bilaga 3) 

utformad för att besvara studiens frågeställningar (Bryman, 2011). Under intervjuerna användes 

ljudinspelning som verktyg för att samla in data. Johansson och Svedner (2010) anser att 

ljudinspelning är ett bra verktyg för den kvalitativa intervjun då tonfall, pauser m.m. kan säga 

mycket i den kvalitativa intervjun. Intervjuerna delades upp mellan oss för att dela på arbetet.  
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Genomförande av datainsamling 
Här presenteras hur vi har går till väga för att genomföra datainsamlingen. 

Observation 

I föreliggande studie genomfördes tre observationer på olika förskolor. I rapporteringen av 

studiens resultat, analys och diskussion används benämningen förskola A, B och C för att 

referera till de olika förskolorna och deras olika miljöer. Under observationerna fördes 

anteckningar utifrån observationsprotokoll och skisser gjordes av läsmiljöerna för att kunna 

återkoppla till läsmiljöerna under studiens gång. Observationerna genomfördes med båda 

studenter närvarande. Innan aktiviteten startade observerade vi den fysiska läsmiljön. Under 

aktiviteten kommer vi att fokusera på samspelet mellan, den fysiska-, sociala- och pedagogiska 

miljön. Under observationerna av läsaktiviten kommer våran placering vara viktig för att kunna 

få en ordentlig bild av läsaktiviteten men samtidigt inte störa den pågående aktiviteten. 

Intervju 

Efter observationerna intervjuades den förskollärare som höll i läsaktiviteten, vilket resulterade 

i tre intervjuer. I rapporteringen av studiens resultat, analys och diskussion användes 

benämningen förskollärare A, B och C för att referera till de olika förskollärarna och deras 

erfarenheter. Intervjuerna genomfördes på en lugn plats på förskollärarnas arbetsplatser, som 

de själva valt ut. Vi anpassade oss efter förskolornas verksamhet och därför behövde inte 

observation och intervju ske direkt efter varandra, utan intervjun kunde även ske vid ett senare 

tillfälle. Innan intervjun började fick intervjupersonen ta del av syftet med studien igen och de 

rättigheter som de hade. Inspelning av intervjuerna skedde med hjälp av mobiltelefon. Under 

intervjuerna utgick vi från en intervjuguide, dock var vi vara flexibla och ställde följdfrågor 

utifrån förskollärarnas svar. Sedan transkriberades intervjuerna till text i ett program som 

saktade ner tempot på det inspelade materialet. 

Tillförlitlighet 

Vi har använt oss av två olika datainsamlingsmetoder vilket både Patel och Davidsson (2003) 

och Bryman (2011) benämner som triangulering. Detta innebär enligt Bryman (2011) att 

datainsamlingen sker med mer än en metod. Genom att använda oss av triangulering gav det 

insamlade materialet oss djupare information samt ger en större trovärdighet. Dock anser Patel 

och Davidsson (2003) att den insamlade datan kan ge olika utfall vilket i en kvalitativ studie 

inte behöver betyda att den insamlade datan inte är trovärdig utan kan vara ett underlag för 

djupare tolkning. Bryman (2011) rekommenderar triangulering som teknik vid studier av 

sociala företeelser för att få större trovärdighet. Då vi har observerat och intervjuat samma 

förskollärare valde vi att genomföra observationen före intervjun, för att förskolläraren inte 

skulle anpassa sitt förhållningssätt och görande utifrån intervjun. Den insamlade informationen 

från observation och intervju jämfördes sedan i analysen och gav oss möjligheten att se om 

synen på läsmiljö stämmer överens med det som sker i verkligheten. Validiteten är förknippad 

med hur lik verkligheten den insamlade datan är (Patel & Davidsson, 2003). På grund av detta 

valde vi att inte delge förskollärarna vårt observationsprotokoll och intervjuguide innan utan de 

fick enbart veta studiens inriktning, det vill säga läsmiljöer i förskolan för att få en trovärdig 

bild av förskollärarnas synsätt och agerande. Bryman (2011) anser att det är lätt att det blir 

misstag på grund av den mänskliga faktorn då intervjuer transkriberas och därför var det viktigt 
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att transkriberingen skedde med noggrannhet för att datan inte ska misstolkas i analysen. Den 

insamlade datan transkriberades i sin helhet. Patel och Davidsson (2003) anser att läsaren ges 

möjlighet att värdera textens trovärdighet genom att forskaren skapar en balans av citat från 

intervjupersonerna och forskarens tolkning av datan. 

Etiska överväganden 

Förskollärarna fick ta del av information gällande studien och deras rättigheter genom utskick 

av ett missivbrev (se bilaga 1). Vi utgick från de etiska principer som Bryman (2011) tar upp 

som gäller för svensk forskning och har särskilt beaktat informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att delta i studien var frivilligt och de medverkande 

fick information om att de kunde avbryta när de ville. Alla deltagare är anonyma i studien och 

all insamlad data förvarades så obehöriga ej fick tillgång till det insamlade materialet. Enligt 

Skollagen (SFS 2010:800) arbetar de som är verksamma på förskolan under tystnadsplikt för 

att skydda den personliga integriteten hos barn och vårdnadshavare. Därför har vi i denna studie 

inte berört någonting om personliga förhållanden eller annan känslig information. Då studien 

inte berörde något känsligt ämne, beslutade vi i samråd med de medverkande förskollärarna att 

det inte behövdes samtycke från föräldrarna till de barn som är närvarande under 

läsaktiviteterna. Den insamlade datan förstördes då studien var avslutad och godkänd. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) är det att föredra att de som blir observerade är medvetna om det och 

har samtyckt till det, i missivbrevet stod informationen om vad som skulle observeras och hur.  

Analysmetod 
För att få en översiktlig bild började vi med att undersöka den insamlade datan, intervjumaterial 

och observationsanteckningar. Frejes och Thornberg (2015) påpekar att i en kvalitativ analys 

bearbetas datan genom att undersöka, bryta ned i mindre bitar, organisera, koda samt leta efter 

mönster för att få ett resultat. Analysen påbörjades redan i samband med transkriberingen av 

det inspelade materialet eftersom varje genomlyssning eller genomläsning bidrar till 

bearbetning och fördjupad förståelse av materialet. När inspelningarna var transkriberade 

organiserades den insamlade datan från observationsprotokollen och intervjuer. Vi 

transkriberade intervjuerna noggrant och lyssnade igenom inspelningarna flera gånger, för att 

det textade materialet skulle bli lätt att analysera. Den av oss som genomför intervjun 

transkriberade den insamlade datan. Observationsskisserna förädlades och ritades om. Nästa 

steg är att organisera datan i olika teman för att kunna sortera ut den data som kan besvara våra 

frågeställningar. Vi började att sortera upp den insamlade datan utifrån våra frågeställningar 

genom att färgmarkera i texten. Sedan har vi identifierat återkommande teman i förskollärarnas 

berättelser och utifrån dem presenteras resultatet. Sedan har vi valt citat och kärnfull data för 

att besvara våra frågeställningar.  

Metoddiskussion 
För att uppnå studiens syfte valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt med två 

datainsamlingsmetoder för att få en tydligare bild av läsmiljöns betydelse. Tillsammans har det 

skapat en djupare kunskap i vår studie. Då läsmiljön är komplex och det är flera faktorer som 

spelar in och samverkar med varandra.  
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Då vi använt oss av två datainsamlingsmetoder utformade vi intervjuguiden utifrån att intervjun 

skulle vara kärnfull samt inte avvara för mycket tid av förskollärarna eftersom vi vet att det är 

svårt för förskollärarna att gå iväg från verksamheten. Vi var nöjda med intervjuguiden, dock 

upplevde vi att det kom fram fler frågor hos oss under arbetets gång som skulle vara intressanta 

att få besvarade av förskollärarna. Observation som metod och det utformade 

observationsunderlaget fungerade bra och gett relevant information till studien. Dock hade det 

varit intressant att följa samma förskollärare vid olika typer av läsaktiviteter för att få en bättre 

förståelse för deras yrkeserfarenheter och pedagogiska kompetens. Att vi närvarande under 

läsaktiviteterna påverkade inte barnen, vilket kan bero på att vi valde att genomföra 

observationerna där vi inte hade någon tidigare relation till barnen. Detta är en av fördelarna 

som Franzén (2014) tar upp angående observationer på en obekant förskola. Vi upplever att fler 

intervjuer och en bredare spridning exempelvis fler kommuner skulle göra studien mer 

tillförlitlig då vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning. Fler intervjuer skulle visa på om 

detta endast var en tillfällighet eller om det är ett säkert resultat. Observationerna och 

informanternas svar under intervjuerna har stämt överens med varandra, vi tror att detta kan 

bero på att vi valde två datainsamlingsmetoder och att observationen genomfördes först. 
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Resultat 
I denna del kommer resultatet presenteras utifrån de observationer och intervjuer som 

genomförts med förskollärarna.  

Läsmiljöns fysiska utformning 

På förskolorna som observerades varierade läsmiljön, de såg olika ut men hade även flera 

likheter. 

 

Karta över läsmiljön, förskola A 

  

På förskola A är läshörnan placerad i anslutning till hallen, där barnen hängde av sig 

ytterkläderna. Läshörnan består av en tvåsitssoffa, en fåtölj, en vägglampa, en golvlampa, en 

matta och böckerna är placerade i en tallrikshylla mittemot soffan i barnens höjd. Väggarna är 

ljusa och det finns ett stort fönster. Förutom den inredning som nämnts är väggarna tomma. I 

lekhallen på förskola A brukar pedagogerna också hålla i läsaktiviteter. Där finns det bland 

annat två soffor, en scen, hemvrå och några små väggavdelare som de använder för att skärma 

av och dela upp rummet med. Rummet är flexibelt och har ett flertal funktioner.  
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Karta över läsmiljön, förskola B 

 

På förskola B är läshörnan placerad i ett stort rum, centralt på avdelningen. Där äter de lunch, 

spelar spel, bygger lego och leker i hemvrån m.m. Läshörnan består av två soffor, en tvåsitssoffa 

och en tresitssoffa som är placerad i vinkel. De har tre lampor, en som står i fönstret, en 

vägglampa och en som står på ett litet bord mellan sofforna. På väggen ovanför tresitssoffan 

sitter det en tavla med barnmotiv samt att det finns två fönster. På golvet ligger det en matta 

med ett sagomotiv. För att skärma av läshörnan sitter det ett tyg från tak till golv bakom ena 

soffan med träd, vatten och skog som motiv, samt en låg förvaringshylla framför sofforna. 

Böckerna är placerade på golvet mellan ena soffan och fönstret.   

 

  
Kartor över läsmiljöerna, förskola C 

 

På förskola C har de två platser som är anpassad efter läsning. En läsplats är placerad direkt 

efter hallen mittemot toaletterna, den består av en tresitssoffa och böckerna är placerade i en 

låda på golvet framför soffan. På väggen sitter det en lampa som föreställer en måne och 
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väggarna är målade med ljusblå färg med vita moln. Det har även en läshörna som är placerad 

centralt på avdelningen. I det rummet äter de lunch, spelar spel, ritar m.m. I rummet finns det 

tre stora fönster. Läshörnan är avskärmad med två låga förvaringshyllor. På golvet ligger det en 

matta som täcker hela läshörnan samt en madrass med kuddar på. Väggarna är ljusa och det 

sitter en tavla på väggen med barnmotiv, en lampa samt ett alfabet med tecken som stöd på. I 

taket hänger det en mobil med kristaller och en luftballong. Böckerna är placerade på golvet. 

 

På samtliga förskolor är böckerna lättillgängliga för barnen och barnen kan plocka fram dem 

själva. Dock så syns inte alla böckerna eftersom de ligger på varandra i lådor. Utbudet av böcker 

är ca 15-20 böcker på samtliga förskolor, majoriteten av böcker är lånade på bibliotek. På 

samtliga förskolor är läshörnan placerad där det är en passage mellan avdelningar, vilket gör att 

annan personal går förbi. 

Genomförande av läsaktiviteter 

På samtliga förskolor sker observationen under läsvilan, vilket är en rutin som återkommer 

varje dag efter lunch på förskolorna. På förskola A och B deltar åtta till tio barn i femårsåldern 

och på förskola C deltar fyra barn i treårsåldern. På förskola A och C behöver barnen mer hjälp 

för att veta vart de ska gå och sätta sig. På förskola B är barnen väl medvetna om vad som 

förväntades av dem, de väljer en bok och sätter sig i soffan utan styrning av vuxna. Förskollärare 

A startar aktiviteten genom att släcka ner belysningen och tända ett “magiskt sagoljus”, vilket 

fångar barnens uppmärksamhet. Förskollärare B startar läsaktiviteten genom att samla in 

böckerna barnen valt och väljer bok genom en ramsa som barnen är bekanta med. Förskollärare 

C startar läsaktiviteten genom att presentera de böcker hen har valt ut och kopplade dem till det 

tema de har på samlingarna. Under alla observationer är barnen till viss del delaktiga i 

läsaktiviteten, två av förskollärarna har större fokus på en flytande läsning/berättande. De 

bekräftar barnens tankar och frågor under läsaktiviteten men ser till att de återgår till sagan igen. 

Däremot gör förskollärare C barnen delaktiga under hela läsaktiviteten genom att föra en dialog 

tillsammans med barnen under hela aktiviteten där hen ställer utmanande frågor, låter barnen 

komma med sina tankar och funderingar. Barnen får även vända sida i boken och alla barn får 

komma till tals under aktiviteten.  

 

Samtliga förskollärare använder sig av rösten som verktyg och läser med inlevelse, ändrar 

tonläge och härmar ljud exempelvis pussar, djurläten m.m. Till viss del använder sig 

förskollärarna sitt kroppsspråk under läsaktiviteten, förskollärare A som berättar en saga från 

minnet har större möjlighet att röra på sig, ställa sig upp och gestikulera under sagan. Vilket 

gör berättelsen levande och fångar barnens engagemang och intresse. 

 

Relationerna mellan barn och förskollärare på samtliga förskolor upplevs som god, barnen och 

förskollärarna respekterar varandra. Dock besvarar inte en av förskollärarna barnens alla frågor. 

Förskollärarna är lyhörda till barnens behov och avslutar aktiviteten när barnen börjar tappa 

fokus. På förskola C är den sociala miljön mer tillåtande än på de andra förskolorna eftersom 

barnen får röra sig mer fritt efter behov och barnen får stor plats under läsaktiviteten. Detta sker 

under läsaktiviteten med fyra barn i treårsåldern. Förskollärare A och B genomför aktiviteten 

med större barngrupper där även barnen är äldre. Barnen upplevs ha större erfarenhet av 
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läsaktiviteter och vet vad som förväntas av dem under läsaktiviteten. Relationerna mellan 

barnen upplevs också vara god, några gånger bråkar de med varandra vilket oftast beror på att 

något barn kommer för nära ett annat barns personliga utrymme.  

 

Läsaktiviteten avslutas på olika sätt på de olika förskolorna, när förskollärare A berättat klart 

sagan blåser hen ut det ”magiska sagoljuset” och sedan får barnen i uppgift att rita 

huvudkaraktären i sagan. Det märks på barnen att de fått liknande uppgifter efter en sagostund 

förut. Förskollärare B avslutar läsaktiviteten med en kort ramsa. Vissa barn önskar att de får 

höra en bok till, men det finns inte möjlighet eftersom alla inte vill och orkar samt att hen är 

ensam med de barnen som är med under läsaktiviteten. Därför bestäms att boken ska läsas på 

eftermiddagen eller som första bok på nästa läsvila. Förskollärare C avslutar aktiviteten när 

barnen inte orka lyssna på bok längre.  

Förskolornas begränsningar i läsmiljön 

Samtliga förskollärare påpekar att de inte är nöjda med sina läsmiljöer som de ser ut just nu. 

Alla vill att läsmiljöerna ska se ut eller vara utformade på ett annat sätt. Förskola A och B har 

båda fysiska begränsningar i deras innemiljöer. Förskola B är i tillfälliga lokaler (baracker) och 

kan därför inte utforma innemiljöerna som de vill men de har gjort det bästa av situationen. 

Lokalerna på förskola A ska renoveras så pedagogerna på avdelningen lägger inte ner någon 

energi eller tid på sina innemiljöer. Förskollärare A uttrycker sig “esch vi gör inget det ska ju 

ändå snart rivas”. Förskollärare A anser att pedagogerna på avdelningen har annat att lägga 

fokus på än just innemiljöerna eftersom de har fullt upp med barngruppen och att verksamheten 

ska gå ihop. Hen beskriver även deras läsmiljöer som omysiga och slarviga men samtidigt 

beskriver förskolläraren ett sätt hen brukar göra under läsaktiviter för att miljön runt omkring 

inte ska uppmärksammas på samma sätt.  

 

Däremot så släcker man ner så dämpar man ju litegrann som märks runt omkring, 

har man skittråkiga väggar så ser man inte den tråkiga väggarna om man släcker lika 

mycket 

 

Förskola C har också begränsningar i innemiljön när observationen och intervjun genomförs. 

Ventilationen på avdelningen ska bytas, därför har de sovvila i ett annat rum och då flyttades 

även läsvilan för att inte störa de barn som sov. På förskola C har de även möblerat om nyligen 

och inte fått till läsmiljöerna som de önskar. 

Störmoment 

Alla förskollärare i studien anser att störmoment exempelvis folk som går förbi och igenom 

avdelningen är exempel på en dålig läsmiljö och det påverkar läsaktiviteterna negativt. 

Förskollärare C menar att många barn lätt tappar fokus när det går förbi folk under läsaktiviteter. 

De läsaktiviteter som observeras sker efter lunch och det är matvagnar som ska lämnas och 

personal som ska ta ut sina raster vilket gör att det är en del förbipasserande personal under 

läsaktiviteterna på förskola A och B.  
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Vi hade ju önskat att det inte hade varit så att folk går förbi men det kommer vi ju 

inte från, det här är ju tillfälliga lokaler och ett rum så sover ju barn i och i det andra 

är det ju bandvila det finns ju inget annat rum att vara i 

 

Förskollärarna uttrycker även att barnens dagsform och intresse har stor roll för den sociala 

miljöns påverkan, om barnen är trötta eller om högläsningen inte fångar deras intresse kan de 

störa resten av barngruppen och läsaktiviteten blir negativt påverkad.  

En god läsmiljö  
De tre förskollärarna tycker att läsmiljön ska vara mysig, inspirerande och inbjudande för att  

barnen ska vilja sitta och bläddra i en bok. “Det ska vara lite skönt att sitta så att man känner 

att det är mysigt att lyssna på bok”. Förskollärare C vill att miljön ska vara tillåtande och därför 

får barnen ta med sig böckerna och läsa vart de vill, inte enbart i deras specifika 

läshörnor.  Vidare anser förskolläraren att en lugn läsmiljö är viktigt oavsett vilket syfte 

läsaktiviteten har, det ska finnas möjlighet att vara ifred tillsammans med barnen. Så att 

förskolläraren kan koncentrera sig på barnen som är delaktiga i läsaktiviteten och inte andra 

barn som leker i exempelvis rummet bredvid. Förskollärare B vill kunna sitta bredvid barnen i 

soffan så att barnen ser bilderna medans hen läser. När samtliga förskollärare relaterar till hur 

en god läsmiljö ska se ut, beskriver de exempelvis sköna sittplatser, möjlighet att sitta 

tillsammans med barnen när de läser, mysbelysning och att läsmiljön ska vara ombonad. En av 

förskollärarna framhåller även att miljön ska vara inspirerande för läsning, för att utmana och 

fånga barnens intresse. Förskollärare A anser att det är viktigt att läsmiljön är genomtänkt om 

tanken med miljön är att barnen ska sitta där själva och läsa. När det handlar om en läsaktivitet 

anser dock förskolläraren att pedagogen är det allra viktigaste. De val och ställningstagande 

pedagogen gör under läsaktiviteten exempelvis vart pedagogen sitter i förhållande till barnen, 

hur pedagogen läser, håller i boken, behöver barnen se bilderna hela tiden? samt hur pedagogen 

vill framställa sig själv som sagoläsare/högläsare. Hen menar att miljön spelar mindre roll ifall 

pedagogen är en inspirerande berättare eller högläsare samt att verksamheten blir mustigare och 

mer kvalitetsfylld.  

Barnens delaktighet i den fysiska läsmiljön 

Barnens delaktighet i miljön är inget som syns tydligt på förskolorna, dock beskriver 

förskollärare A att hen i framtiden vill göra barnen delaktiga i läsmiljön och att det ska få 

inflytande över dess utformning. Barnen skulle enligt förskolläraren få vara med och bestämma 

vad som skulle sitta på väggarna, exempelvis inspirationsbilder och teckningar barnen målat 

till läsmiljön. att barnen skulle få måla teckningar till läsmiljön. Hen beskriver vidare de 

positiva effekter barns delaktighet i innemiljön kan innebära.  

 

För ofta är det ju så att får dom vara med och bestämma i en hur en miljö ska se ut 

då finns det ju också en acceptans dels håller den iordning och att hålla den, vad ska 

man säga, fin eller också att förhålla sig om det nu finns några regler eller 

förhållningsorder man får liksom inte slita sönder böckerna eller man ska inte hoppa 

i soffan  
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Högläsningens och berättandets möjligheter 
Alla förskollärare tycker att högläsningen i förskolan är betydelsefull eftersom de anser att 

läsning främjar barns språk och att de kommer i kontakt med nya ord och får svåra ord 

förklarade för sig. Detta är något de kommer ha användning för i skolan. Förskollärare C anser 

även att det är ett tillfälle för barnen att uttrycka sig och ta för sig i grupp. Barnen får också 

möta ett varierat språk i böckerna vilket förskollärare B tycker är viktigt. Förskollärare A 

berättar att hen tycker det är betydelsefullt att barn får jobba med sina inre bilder och tankar. 

Det är något förskollärare A tänker på när hen ska hålla i en läsaktivitet och väljer därför oftast 

att berätta en saga. Hen tycker det är friare att berätta en saga istället för att läsa en bok, då det 

ger hen möjligheten att använda sig av sina tidigare erfarenheter inom barnteater. Hen vill 

kunna ställa sig upp och exempelvis stirra någon i ögonen. Förskolläraren tycker att historien 

blir mustigare och att det är lättare för barnen att leva sig in i sagans karaktärer och handling. 

Vidare tänker förskollärare A att hen vill ge sina förskolebarn möjligheten att bli läsare och 

skrivare. 

 

Men det är ju skillnad på att lära barn att läsa men att man önskar att dom kanske är 

12 år är en läsare då har dom tagit till sig läsandets, berättandet kraft och gillar och 

tycker att det är spännande med ord spännande hur man sätter ihop en mening, 

spännande själv att berätta 

 

Det är samma sak jag vill inte lära barnen att skriva, mitt strävansmål är att dom 

nånstans när dom är 12 13 dom har blivit skrivare och när man är en skrivare är det 

samma sak, du förstår, man gillar att skriva, man gillar att hitta på, man gillar att 

kanske till och med att skriva och göra figurerna, man gillar och skapa historier och 

skriva uppsatser och jag har, då får man tänka på ett annat sätt, då är det mer lusten 

och inspirationen, vad jag kan göra med en tvååring som vid 12 års ålder ska vara 

läsare eller skrivare, det är liksom, ger läsandet och skrivandet magi 

 

Förskollärare A beskriver att utifrån ett lärandeperspektiv är det bra att vara en inspirerande 

pedagog. Detta är något som förskolläraren försökte vara hela tiden, inspirera barn vid alla 

tillfällen och aktiviteter samt vara en magisk person i barnens liv. Samtliga förskollärare belyser 

att det är viktigt att vara en engagerad pedagog och lyfta högläsningen genom att läsa/berätta 

med inlevelse. 

Svårigheter och utmaningar under läsaktivitet 
Under läsaktiviteter tycker samtliga förskollärare att det finns svårigheter eller utmaningar. 

Förskollärare B och C beskriver att det är svårt att fånga alla barnen under läsaktiviteten, så att 

alla tycker det är roligt och lyssnar på böckerna. Alla barn gillar olika böcker och förskollärare 

B ser en svårighet med att läsa en bok som alla barn inte tycker om, eftersom det är svårare att 

göra alla barn engagerade under läsningen och skapa ett intresse för boken. Förskollärare C 

berättar att de anpassar sig efter barnens dagsform, om ett barn inte orkar sitta still och lyssna 

på bok får de barnet exempelvis lägga pussel och lyssna på bok samtidigt. Förskollärare A 

tycker att det finns utmaningar med att hålla i läsaktiviteter exempelvis menar hen att de snabba 

valen pedagogen behöver ta inför en läsaktivtet är utmanande vilket kan vara att anpassa 

läsaktiviteten efter barnen och deras olika behov. Förskolläraren beskriver även att barnen 
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ibland redan valt böcker och då behöver förskolläraren välja ifall hen ska läsa böckerna barnen 

valt eller välja en annan bok som hen tycker passar barngruppen bättre, vilket är en svårighet. 

 

När jag ska läsa asså många barn ‘den här vill jag höra, den här vill jag höra, den här 

vill jag höra’ jamen va bra men nu just nu så är den här jag vill läsa för er och då 

försöker jag liksom hitta en br.. en bok som jag tycker håller bra.. 

 

Två av förskollärarna låter oftast barnen välja böcker under läsvilan och en av dem använde sig 

av en ramsa för att välja vilken bok de skulle börja med, den andra förskolläraren lät barnen 

bestämma genom handuppräckning. En av förskollärarna ansåg att det hjälper barnen att 

fokusera på läsningen, då de vet att deras bok kommer läsas snart. Däremot väljer alltid 

förskollärare A böcker vid planerade läsaktiviteter för att kunna anpassa böcker efter barnens 

behov. Hen beskriver även att barnen får möjlighet att välja böcker, fast under andra tillfällen 

på dagen. 

Barnens delaktighet under läsaktivitet 
Förskollärare C berättar att de har som mål på avdelningen att lyfta fram alla barn genom att de 

ska få möjlighet att uttrycka sig samt att de ska respektera och lyssna på varandra. Därför 

försöker förskolläraren se till att alla barn får uttrycka sig och svara på frågor under 

läsaktiviteten och stötta de barn som inte alltid syns och hörs mest. Förskollärare C framhåller 

även vikten av att barnen ska vara delaktiga för att de ska orka vara med under hela aktiviteten. 

 

Skulle man bara läsa boken rakt av så oftast så tappar man dom efter en bok så att 

att dom får vara med å uttrycka sig och fråga å svara gör att dom oftast sitter lite 

längre 

 

Även förskollärare B tycker att barnen orkar mer om de får vara delaktig under läsaktiviteten, 

men påpekar att kommunikationen inte får ta över så att barnen tappar tråden. Hen ger barnen 

utrymme att ställa frågor om exempelvis svåra ord och förskolläraren bekräftar barnens tankar 

och erfarenheter kring olika böcker under läsaktiviteten. Förskollärare A menar att det kan vara 

svårt att veta hur mycket barnen ska vara delaktiga under sagan för att inte bryta sagans magi 

och påpekar att det oftast är samma barn som vill berätta sagan i förväg.  

Tid för läsning 
Samtliga förskollärarna berättade att de läser böcker eller berättar en saga efter lunch. 

Förskollärare A och C beskriver att det är svårt att få tid för läsning under andra tider på dagen 

eftersom det är annat som kommer emellan, exempelvis andra planerade aktiviteter och 

planeringstid. Båda förskollärarna påpekar att det sällan är möjligt att läsa på barnens initiativ 

eftersom det inte finns möjlighet att läsa för exempelvis två barn. Det finns inte tillräckligt med 

pedagoger som kan vara med resten av barngruppen vid dessa situationer. De menar att det blir 

för stor arbetsbelastning för de andra pedagogerna. Förskollärare C uttrycker sig “oftast funkar 

det ju inte att en kan vara med de andra tio att helt ha uppsyn på alla dom själv”. När det uppstår 

en situation när förskollärare A inte har möjlighet att läsa på barnens initiativ försöker hen ändå 

skapa en lust till läsningen genom att säga: 
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Man försöker inte vara så negativ och säga det går inte, men vi kan ta det sen säger 

man istället så att man skapar en lust om man skapar inte ett stopp och ett nej av 

förloppet utan ja det kan vi göra men vi tar det sen 

 

Hen vill att läsningen ska vara något positivt och inte sätta stopp för läsningen utan hålla 

barnens intresse för läsningen vid liv. 

Planering av läsaktivitet 
Alla förskollärare svarar olika på hur de lägger upp en läsaktivitet, förskollärare A anser att det 

viktigaste inför en läs- och berättaraktivitet är hur hens inställning till att ta sig an uppgiften och 

hur sagan upplevs av barnen. Sedan känner hen sig trygg i sin roll som förskollärare och med 

läroplanen vilket gör att hen använder sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. I sin tur 

berättade förskollärare B att de har en tydlig rutin under läsvilan vilket gör att barnen är 

medvetna om vad som ska hända och hur det går till under läsvilan. Sedan anpassar hen sig 

efter barngruppen och utifrån de behov som finns. Förskollärare C berättar att de oftast inte 

planerar läsvilan men att hen brukar ha planerade läsaktiviteter under samlingar och vid 

temaarbeten. Vidare menar hen att de brukar anpassa läsningen efter vad det är för typ av 

läsaktivitet. Att alla läsaktiviteter inte var planerade beror på att planeringstiden inte räcker till. 

 

Jaa oftast i alla fall det beror lite på vad det är för läs.. det finns ju man kan ju dela 

upp, dels läsvilan då blir det ju att man kanske förhåller sig på ett annat sätt att man 

sitter nära barnen åå försöker hålla så att det är som en lugn aktivitet att det är fokus 

mer på att de ska sitta och lyssna och titta på bilder kanske inte alltid lika mycket 

ehm.. frågor att jag frågar dem lika mycket eller att vi diskuterar boken lika mycket… 

vi gör ju det också men inte lika mycket sen har man det mer som en aktivitet så 

tänker jag mer utbyte att är viktigt att de får uttrycka sig sådan social ja aktivitet 

Bibliotek 

Biblioteket är något som samtliga förskolor utnyttjar och de har kontakt med biblioteken på 

olika sätt. Eftersom förskola B håller till i tillfälliga lokaler och har långt till biblioteket hjälper 

biblioteket förskolan med nya böcker. Biblioteket väljer böcker och gör iordning bokpåsar till 

förskolan, de kommer även och byter ut bokpåsarna med jämna mellanrum. Hen beskriver detta 

som positivt.  

 

Ja så dom plockar ihop bokpåsar å så kommer dom hit med till oss å de har funkat 

jättebra och lite kul att vi har fått nya sak.. typer av böcker som vi inte själva kanske 

hade lånat det är jättesnällt av dem och så kommer de och byter och så får vi nya 

 

Hen menar vidare att de skulle tagit med sig barnen och gått på biblioteket om biblioteket låg 

närmare. det inte varit så långt. På avdelningen där förskollärare A jobbar går pedagogerna till 

biblioteket. Pedagogerna väljer böcker som passar barngruppen utifrån lyssnarvana och nivå 

samt utifrån olika teman de har i verksamheten. Förskollärare A anser att det finns bättre 

tillfällen för barnen att få inflytande över verksamheten, än att välja en bok. Förskollärare C 

berättar att de går till biblioteket med barnen. När de lånar böcker tänker de utifrån barnens 

intressen, temaarbeten, barnens etnicitet och väljer böcker på de språk som är representerade 
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på avdelningen. De väljer också böcker utifrån genus, att det är lika många killar och tjejer som 

är huvudperson i böckerna. Förskollärare C beskriver även att de tänker be bibliotekspersonalen 

plocka ihop böcker åt dem utifrån deras önskemål, för att de ska kunna vara med barnen och 

koncentrera sig på dem under biblioteksbesöket. Förskolläraren anser att besöket kommer bli 

mer betydelsefullt för barnen om fokuset inte ligger på att välja och plocka ihop böcker. 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att förskolornas läsmiljöer har flera likheter, som exempelvis sköna sittplatser 

och belysning. Det framkommer även att det är svårt att sätta ord på en bra fysisk läsmiljö utan 

det verkar vara en smaksak. Det som framkommer av förskollärarna är att läsmiljön ska vara 

mysig, lugn, utan störande ljud och utan personal som går förbi under läsaktiviteter. Dock 

framkommer det att den fysiska miljön har större betydelse om tanken är att barnen ska sitta 

själva och läsa böcker. Under läsaktivitet kan den fysiska miljön ha mindre betydelse om 

pedagogen är engagerad.  

 

Den återkommande högläsningen sker efter lunch för att det passar verksamheten bäst med 

tanke på personaltäthet, planeringstid och övriga inplanerade aktiviteter. Läsningen sker som 

rutin och är sällan välplanerad. Det framkommer att förskollärarna förlitar sig på sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper om både läsaktiviteter och barngrupp. Under läsaktiviteterna ligger 

det ett delat fokus på både vila och lärande. Förskollärarna är lyhörda och utgår från barnens 

behov och intressen för att anpassa läsaktiviteten efter den aktuella barngruppen, vilket 

skaparen en god social miljö. Högläsning som sker på barnens initiativ är svåra att bemöta då 

personalen inte räcker till. De planerade läsaktiviteterna är något som förekommer men på 

grund av tidsbrist är det svårt att genomföra. Det framkommer i att samtliga förskollärare tycker 

högläsning och berättande är viktigt för barnen i förskolan och de kunskaper om språket de 

erövrat bär de med sig till skolan. Den sociala läsmiljön och förskollärarens förhållningssätt, 

engagemang och inlevelse har störst betydelse för en god läsmiljö vid läsaktivitet.  
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Analys 
I denna del kommer resultatet analyseras tillsammans med litteratur och tidigare forskning samt 

jämföras och ställas mot varandra för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Strukturen 

i denna del utgår från frågeställningarna. 

Läsmiljöers utformning och förskollärares agerande under läsaktivitet  

I resultatet av observationerna blir det tydligt att det finns typiska drag för en läsmiljö. Samtliga 

läsmiljöer är läshörnor, alltså en avskärmad del i ett större rum. Det finns också en mjuk plats 

för barnen att sitta på, soffor i läshörnorna är de vanligaste och finns på alla förskolorna. Vidare 

finns det mer inredning som återkommer i alla läshörnor exempelvis mys-, läsbelysning, fönster 

för ljusinsläpp, mattor samt böcker som är tillgängliga för barnen. Alla läshörnor indikerade att 

det är tänkt för högläsning/läsning vilket även Pramling Samuelsson och Sherdian (2016) 

beskriver, att miljön ska berätta för barnen vad som förväntas ske på olika platser i förskolan 

samtidigt som de ska underlätta barns lärande. I litteratur och tidigare forskning står det om 

böckernas placering i läsmiljön och det är många författare som nämner böckernas inverkan på 

barnen. Damber m.fl. (2013), Heimer (2016), Hultgren & Johansson (2016) samt Chambers 

(2011) anser att böckerna i en läsmiljö ska vara väl synliga med framsidan utåt samt att 

böckerna ska vara tillgängliga för barnen. På förskolorna som observerats är böckerna 

lättillgängliga för barnen men de är inte väl synligt synliga, utan står på en hylla där de inte 

syns, eller liggandes i en låda. 

 

Förskollärarna är lyhörda till barnens behov under läsaktiviteterna vilket resulterar till 

aktiviteter med goda relationer. Barn och förskollärare lyssnar till största del på varandra, vilket 

är viktigt för den sociala miljön enligt Fagerli m.fl. (2001). Den sociala miljön under 

läsaktiviteten påverkas av förskollärarens engagemang och barngruppens dagsform. 

Läsaktiviteterna genomförs efter lunch, så kallade läsvilor och många barn är trötta. Detta 

syntes tydligt under läsaktiviteten där barnen är i treårsåldern. Lindö (2009) anser att 

läsaktiviteter helst ska ske då barnen är som piggast. 

Den fysiska och sociala läsmiljön 
Litteraturen ger inte någon tydlig bild om hur fysiska läsmiljöer kan utformas, vilket inte 

informanterna gör heller. Pramling Samuelsson och Sherdian (2016) beskriver hur innemiljön 

på förskolor överlag kan se ut och inte specifikt läsmiljöns utformning. De nämner att miljön 

på förskolan ska inspirera barnen till olika typer av aktiviteter och handlingar. Enligt 

informanterna vill de att läsmiljön ska locka och inspirera barnen till läsning. Dock anser 

informanterna att detta inte uppfylls helt i deras läsmiljöer, vilket beror på deras engagemang 

och hur verksamheten ser ut. 

 

Även om inte informanterna riktigt kunde definiera hur läsmiljön bör se ut så finns det 

gemensamma tankar om hur en läsmiljö bör verka. Det informanterna beskriver om läsmiljön 

är att läsmiljön ska vara lugn, mysig, inspirerande och genomtänkt men berörde inte hur 

läsmiljön ser ut om den är mysig eller genomtänkt. I Eriksson Bergströms (2013) avhandling 

framkom en läsmiljö som var mysig och hemtrevlig eftersom de fanns särskild belysning i 

läsmiljön vilket det även finns i informanternas läshörnor. Samtliga informanter anser att 
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läsaktiviteterna påverkas negativt om det är något som stör exempelvis personal som går förbi. 

Westerlund (2009) anser att den plats där högläsning för barn genomförs bör vara lugn och utan 

störande ljud. 

Pedagogiska uppdraget 

Enligt PISAs undersökning (OECD, 2016) och undersökningen om barns kultur och 

medievanor (Lund, 2003), framkommer det att barns läsförståelse blivit sämre och barns möten 

med böcker sjunkit. Samtidigt anser Damber m.fl. (2013) att högläsningen inte prioriteras i 

förskolan samt att högläsningen sker som en rutin. Informanterna bekräftar att det är svårt att 

få tid för läsning på grund av andra planerade aktiviteter, personalbrist och för stora barngrupper 

som gör att det svårt att möjliggöra läsning under andra tillfällen än efter lunch. Detta är något 

som har betydelse för hur ofta pedagogerna har tid för högläsning och hur länge högläsningen 

pågår. Det sågs som ett problem i verksamheten och det är även något Ekström (2002) ser som 

ett problem, att det är för många barn i relation till antal pedagoger på förskolorna. Även 

Simonsson (2006) tar upp problematik kring bristen av resurser och svårigheter med att 

pedagoger ansvarar för flera barn samtidigt som de håller i en läsaktivitet, vilket även 

informanterna i denna studie framhåller. 

 

Forskning visar att det inte finns något speciellt syfte med läsaktiviteterna om barnen väljer 

böcker samt att läsaktiviteterna inte är välplanerade (Damber, 2014). Det som framkommer i 

studien gällande hur och vem som väljer böcker beskriver två av informanterna att de väljer 

böcker eller berättelse till planerade läsaktiviteter medan barnen får välja böcker när 

läsaktiviteten är på barnens initiativ. Medan en av informanterna alltid låter barnen välja böcker. 

Resultatet visar att informanterna tycker det är viktigt att barn får erfara högläsning, berättande 

och böcker i förskolan. De anser att högläsning ger barnen möjlighet att komma i kontakt med 

varierande texter, nya ord och får svåra ord förklarade för sig. De uttrycker att det främjar barns 

språk och att det är viktigt att barnen får möjlighet att skapa ett intresse för läsning. Både 

Damber m.fl. (2013) och Ekström (2002) beskriver barns senare läs och skrivutveckling och 

menar att högläsning och textmöten i förskolan är viktigt för barnen. Det framkommer i studien 

att en informant vill göra sina förskolebarn till blivande läsare och skrivare vid senare ålder. 

Informanten menar att högläsning och berättandet ska vara lustfyllt. Barnen ska få möjligheten 

att lära sig uppskatta högläsning, berättelser och böcker. Därför anser informanten att rollen 

som en inspirerande och utmanande förskollärare är viktig. 

 

På samtliga förskolor är barnen till viss del delaktiga och aktiva under läsningen, vilket beror 

på förskollärarnas inställning till vad barnen ska erfara under läsningen. Två av informanterna 

framhåller ett fokus på flytande läsning där magin runt läsningen inte ska påverkas genom för 

många avbrott. Samtidigt anser de att barnen ska få göra sig hörda under läsaktiviteterna och 

att det är en balansgång mellan flyt och barns delaktighet under läsning. Medans en informant 

framhåller att högläsningen ska stimulera barnen att utbyta tankar och funderingar under 

läsaktiviteten för att skapa ett lärande. Ett annat syfte med barnens delaktighet under 

läsaktiviteten är att informanterna upplever att barnen orkar mer om de är delaktiga under tiden 

de läser. Damber m.fl. (2013) och Lindö (2009) anser att det är viktigt med effektiv läsning där 

samtalet under aktiviteten har en viktig roll för läsningens positiva effekt. Vidare anser 
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informanterna att det är viktigt att vara engagerad och läsa/berätta med inlevelse för att fånga 

barnen, vilket även är tydligt under observationerna. En av informanterna anser att det är lättare 

för barnen att leva sig in i berättelsen när hen engagerar sig genom att själv leva sig in i 

berättelsens karaktärer. Resonemanget stöds av Westerlund (2009) som anser att det är viktigt 

för att fånga barnens intresse under läsaktiviteter. 

 

Det framkommer av förskollärarna att det är svårt att genomföra de dagliga läsvilorna som 

planerade läsaktiviteter, eftersom planeringstiden inte räcker till. Detta innebär att ingen av 

förskollärarna har en tydlig planering och inte läst alla böcker innan de genomförde 

läsaktiviteten vilket en högläsare bör göra enligt Lindö (2005). Dock är läsvilan en rutin som 

både barn och förskollärare är vana att genomföra, vilket i sin tur skapar en trygghet hos barnen. 

På en av tre förskolor sker det planerade läsaktiviteter utanför läsvilan exempelvis på samlingar. 

Alla förskolor har ett bra utbud av böcker och tillgång till bibliotek på något vis. Det finns ett 

tydligt samarbete mellan förskolorna och biblioteket, från bibliotekens håll är de måna om 

förskolorna ska få tillgång till böcker. Genom samarbetet med biblioteken kan exempelvis 

problem med avstånd lösas. Vilket kan jämföras med Damber m.fl. (2013) som anser att utbudet 

av böcker i förskolan kan bero på närheten till bibliotek. En av informanterna berättade att de 

väljer böcker till avdelningen främst utifrån barnens intressen och behov men även utifrån de 

modersmål som finns representerade på avdelningen samt ur ett genusperspektiv. Lindö (2009) 

anser att böcker är ett bra verktyg för att samtala med barn om ämnen som inte sker spontant. 

När två av informanterna väljer böcker till läsaktiviteter anser de att det är viktigt att anpassa 

böckerna efter barnens behov och intressen. Detta är även något som Westerlund (2009) anser 

är viktigt att ha i tanken vid val av böcker. 
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Diskussion 
I denna del diskuteras de mest intressanta resultatet och egna reflektioner redovisas. 

 

Att svara på frågan vad en fysisk och social läsmiljö är, var mer komplicerat för förskollärarna 

än vi trodde när vi skrev intervjuguiden. Svaren var vaga, men allt eftersom intervjuerna pågick 

fick vi en tydligare bild vad förskollärarna ansåg vara en fysisk och social läsmiljö. Vi har 

funderat på om detta kan bero på att förskollärarna inte själva reflekterat över om vad det 

betyder för dem. De verkade inte ha en tydlig bild över den pedagogiska tanken bakom 

läsmiljöns utformning. Vi hade säkert fått andra svar om förskollärarna fått ta del av exempelvis 

intervjuguiden före intervjun. Dock ville vi inte att förskollärarna skulle veta allt för mycket 

om vår studie, eftersom det fanns en risk att de anpassat sitt förhållningssätt under 

observationen utifrån våra frågeställningar i intervjuguiden. Vi har märkt under arbetets gång 

att det ibland är svårt att skilja på fysisk och social miljö samt det pedagogiska uppdraget under 

läsaktiviteter då de är sammankopplade och beroende av varandra. Vi tycker det skulle vara 

intressant att återkoppla till förskollärarna efter genomförandet av observationen och intervjun. 

För att höra om de reflekterat vidare om vad en fysisk och social läsmiljö är och om de har 

förändrat något i sitt arbetssätt efter deras deltagande i denna studie. 

 

I förskolans läroplan nämns inte högläsning och böcker överhuvudtaget, vilket kan vara 

problematiskt då andra “språkaktiviteter” kan ta fokus från den betydelsefulla högläsningen 

(Damber m.fl., 2012). I tidigare dokument med riktlinjer för barnomsorg, Barnstugeutredningen 

från 1972 (SOU, 1972) och Pedagogiskt program för förskolan från 1987 (Socialstyrelsen 

Stockholm, 1987). Står det tydligt om böckers och högläsningens betydelse och hur förskolan 

kan använda sig av dem för att främja barns språkutveckling samt att högläsningen ska ha ett 

stort utrymme i förskolans verksamhet. Vi anser att högläsning och böcker bör ha en tydligare 

plats i den läroplan som finns idag för förskolan, för att inte böcker och högläsning ska glömmas 

bort då de är viktigt för barns språkutveckling. Det framkommer i vår studie att informanterna 

tycker att högläsning är viktigt. Dock visar resultatet att högläsningen inte får stor plats i 

förskolans verksamhet utan blir lagd som en rutin för att passa in i verksamheten och en miljö 

som glöms bort. Om läroplanen skulle lyfta fram högläsning och böckers betydelse tror vi 

läsaktiviteter och läsmiljöns utformning fått större fokus i förskolans verksamhet än vad som 

framkommer i studien. 

 

Att lägga läsaktiviteten efter lunch skapar sämre förutsättningarna för en god fysisk och social 

läsmiljö då det är mycket som händer i verksamheten vid denna tid. Pedagoger stressar för att 

ta ut sina raster, matvagnar som ska lämnas och barnen är som tröttast. Det finns flera syften 

med läsaktiviteten som krockar med varandra, barnen ska vila samtidigt som högläsningen ska 

vara en språkstimulerande aktivitet. Då de flesta barnen är trötta efter lunch skapar det inte de 

bästa förutsättningarna för en god social miljö. Barnen är känsligare och har inte samma ork för 

att kunna delta i en pedagogisk aktivitet på bästa sätt. Vi har sett under observationerna att 

förskollärarna har en pedagogisk tanke, utifrån ett lärandeperspektiv, med högläsningen. Trots 

att läsaktiviteterna sker som en rutin i verksamheten har vi sett att stor del av fokuset ligger på 

barnens språkutveckling och lärande. Dock finns det störmoment i den fysiska miljön som 

påverkar högläsningen negativt och detta kan inte pedagogerna styra över eftersom förskolan 

https://www.facebook.com/messages/t/moa.lundberg.94
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är utformad på ett visst sätt exempelvis att pedagogerna måste gå igenom en avdelning för att 

lämna/hämta matvagnar samt gå till personalrummet. 

 

Under en av observationerna där barnen väljer böcker, blir det tydligt att läsaktiviteten inte är 

planerad. Eftersom förskollärare läser de böcker barnen väljer blir det svårare för förskolläraren 

att förbereda läsaktiviteten. Detta märker vi tydligt eftersom förskolläraren inte läst alla böcker 

innan och det pedagogiska uppdraget inte blir lika synligt. Litteratur och tidigare forskning 

framhåller de negativa aspekterna med att barnen väljer böcker (Damber, 2014). Dock upplever 

vi, utifrån studien, att det finns både positiva och negativa delar med att barnen väljer böcker. 

Det negativa är att förskolläraren inte hinner förbereda sig om det är barnen som väljer böcker, 

vilket kan ha en negativ påverkan på läsaktiviteten då genomförandets kvalitet kan påverkas. 

Samtidigt kan en positiv effekt att barnen får välja böcker vara att barnen håller uppe intresset 

under läsaktiviteten då de vet att de är delaktiga i vilka böcker som kommer att läsas. 

 

Det verkar som den fysiska miljön har mindre betydelse för läsaktiviteter än vi hade förväntat 

oss innan vi genomförde studien, vi har insett att pedagogen har störst betydelse när det gäller 

genomförandet av en läsaktivitet. Samtidigt är en läsmiljö en förutsättning för att kunna 

genomföra en läsaktivitet, det måste finnas ett bra ställe för barnen att sitta på. Resultatet visar 

att läsmiljön är desto viktigare för att barns eget intresse för böcker ska väckas och stimuleras. 

Utifrån observationerna och tidigare erfarenheter är soffan ett återkommande inslag i 

förskolornas läsmiljöer. Utifrån observationerna och våra egna erfarenheter brukar inredningen 

vara anpassad för barnen, vilket vi inte upplever att soffan är. Speciellt inte för de minsta barnen, 

utan soffan står möjligen där för pedagogernas skull. 

 

Vi tycker att alla förskolor ska ha tillgång till ett varierat utbud av böcker samt att det finns en 

lugn, trygg, mysig och inbjudande läsmiljö på alla avdelningar i förskolan. När vi kollat igenom 

förskolornas utbud av böcker blev vi förvånade över att endast en av tre förskolor hade böcker 

på andra modersmål än svenska. Böcker är ett bra sätt att presentera, samtala och utveckla 

kunskaper om olika språk (Lindö, 2009). 

 

Med tanke på vad litteratur och tidigare forskning tar upp om barns språkutveckling av tidiga 

textmöten (Damber m.fl., 2013) och våra kunskaper vi förvärvat genom denna studie. Tror vi 

att det finns ett samband mellan elevers försämrade läsförståelse, att barns möten med böcker 

sjunkit och att lästiden sjunkit (OECD, 2016; Lund 2003). Vi har insett att läsning i förskolan 

ger barnen en grund som de kommer ha användning för i skolan och vidare i livet. Därför tycker 

vi att böcker, högläsning och berättande av pedagoger i förskolan är viktigt och det inte får 

glömmas eller prioriteras bort av pedagogerna som är verksamma i förskolan. Pedagogens 

engagemang är viktigt både i läsaktiviteter och utformande av läsmiljöer. Om det inte finns ett 

engagemang hos pedagogen skapas inte möjligheten för barn att tycka om läsning. En av 

informanterna vill att barnen ska utveckla ett intresse för böcker och sagor för att senare tycka 

att det är roligt med skriftspråket. Vi tror också att det är viktigt att skapa ett tidigt intresse för 

böcker och sagor, för om barnen tycker det är roligt och intressant kommer de troligtvis bli 

lättare att ta till sig skriftspråket i skolan.  
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Genom denna studie har vi fått ny kunskap om den fysiska och sociala läsmiljön som vi kommer 

ha användning för när vi jobbar som förskollärare. Studien visar att det är viktigt att ha ett 

tydligt syfte med olika miljöer har och att det krävs att aktivt reflektera över vad olika miljöer 

ska berätta och möjliggöra. Vi vill jobba aktivt med bli en inspirerande högläsare och berättare 

eftersom vi fått kunskaper som visar att pedagogen är viktig både i den fysiska och sociala 

läsmljön. De nya kunskaperna vi förvärvat kommer vi delge våra framtida kollegor.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Förfrågan om att delta i en studie om läsmiljöer i förskolan 
 

Hej, vi är två studenter som går sjunde terminen på förskollärarprogrammet vid Umeå 

universitet och ska genomföra vårt examensarbete som är en del av förskollärarprogrammet. 

Syftet med studien är att undersöka förskolors läsmiljöer.  

 

Studien kommer genomföras genom observation av en läsaktivitet och sedan en intervju som 

behandlar dina uppfattningar/erfarenheter av läsmiljöer i förskolan. Observationen och 

intervjun kommer ske under 13/10 – 31/10 2017. De behöver inte vara vid samma tillfälle men 

vi ser helst att vi får genomföra observationen först. Intervjun kommer ta ca 20 minuter i en 

lugn miljö och kommer vara på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas 

in och skrivas ut i text. Observationen kommer dokumenteras med hjälp av papper och penna.  

 

Vi kommer i denna studie förhålla oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Den 

information som du lämnar kommer att behandlas säkert och ingen obehörig kommer ta del av 

den. Du kommer att framstå som en anonym källa i studien. Det inspelade och utskrivna 

materialet kommer raderas när studien är klar.  

 

Du har själv rätten att bestämma över din medverkan i studien. Du har rätt till att bestämma 

villkor för din medverkan och kan avbryta den om du vill.  

 

Är du intresserad av att medverka i studien eller om du har någon fråga är du välkommen att 

höra av dig till någon av oss.  

Tack på förhand! 

 

 

Judith Emilsson  Moa Lundberg Åsa Perez 

Student    Student   Handledare 

xxxxxx@umu.se  xxxxxx@umu.se xxxxxx@umu.se 

07x-xxxxxxx   07x-xxxxxxx  07x-xxxxxxx 
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Bilaga 2 

Observation av läsmiljö 
Förskola, datum och 

tidpunkt  

 

 

Rummets: storlek, 

möblering, belysning, 

fönster, färger, 

material 

 

 

 

Syns barnens 

delaktighet i rummet 

 

 

 

 

 

 

Placering/tillgänglighet 

av böcker 

 

 

 

 

Utbud av böcker 

 

 

 

 

 

 

Observation av läsaktivitet 
Hur väljs böcker? 

 

 

 

Hur sitter barnen i 

förhållande till 

pedagogen?  

 

Antal barn? 

 

Inledning av 

aktiviteten 

 

 

Pedagogiska verktyg: 

 Kroppsspråk 

 Tonläge 

 Fysiska 

hjälpmedel 

 

 

 

 

Relation mellan  

Barn – pedagog 

Barn - barn 
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Dialog mellan: 

Barnen - pedagogen 

Barn - barn 

 

 

Innan, under och efter 

aktiviteten  

 

 

Finns det några 

störmoment? 

 

 

Avslutning av 

aktiviteten 

 

 

 

Övrigt 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur anser förskollärarna att den fysiska och social miljön påverkar arbetet 

kring läsning i förskolan?  

Om man tänker utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vad innebär fysisk och social läsmiljö för 

dig? 

Hur skulle du beskriva läsmiljön på din förskola utifrån ett pedagogiskt perspektiv?  

 Berätta mer! Har ni förändrat något i läsmiljön? 

Vad tycker du är viktigt för en god läsmiljö i förskolan? 

 Kan du ge exempel på det?  

Har du några erfarenheter av en dålig läsmiljö?  

 Kan du ge något exempel?  

Hur upplever du att barnen utnyttjar eran läsmiljö?  

 Sätter de sig själv och läser? 

Hur väljer ni böcker till avdelningen? Finns det något syfte? 

 Vem/vilka brukar gå till biblioteket? 

Hur förhåller sig förskollärarna till sitt pedagogiska uppdrag under 

läsaktiviteter? 

Kan du beskriva hur du lägger upp en läsaktivitet? Du får gärna utgå ifrån något du nyligen 

gjort.  

Vilket syfte tycker du att högläsning har i förskolan? 

 När läser ni? 

Är barnen delaktiga under läsaktiviteten? 

Finns det något du tycker är svårt/utmanande med läsaktivitet? 

 Kan du ge något exempel?  

 

 


