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Abstrakt 
Preschool library - how preschool teachers create and use literary environments in 

preschool 

 

Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares erfarenheter av att skapa och 

använda litterära miljöer i förskolan för att främja barns intresse för läsning och 

barnlitteratur. Studien utgår från begreppet förskolebibliotek, samt hur förskolorna 

arbetar för att skapa miljöer med fokus på läsintresse. Litterära miljöer är ett annat 

centralt begrepp som beskriver hur miljön samverkar med flera faktorer gällande 

läsning, detta för att skapa en förståelse kring hur flera faktorer samspelar i en lärmiljö. 

Frågeställningarna berör hur förskollärare utformar, planerar och genomför aktiviteter i 

förskolebibliotek med avseende på material samt tillgänglighet, men även hur barnen på 

egen hand och tillsammans med andra ska utforska den litterära miljön. Det är en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod, där fem 

biblioteksansvariga förskollärare från olika förskolor har deltagit. Forskningen i studien 

riktar sig till den litterära miljöns betydelse för barnen i verksamheten med fokus på hur 

material, barns inflytande och miljöns utformning samspelar på olika sätt. Under 

rubriken förskollärare, barn och miljö i samspel lyfts förskollärares förhållningssätt och 

kompetenser samt barnets motivation till att vilja lära. Forskningen tar även upp läsning 

och lärande som mer allmänt berör vad läsningen har för betydelse för barns framtida 

lärande. Resultatet visar att förskollärarna anser att den litterära miljön är viktig och 

påverkar barns läsintresse, genom att den ger möjlighet till att låta barnen utforska på 

egna villkor. Ramfaktorerna är en aspekt som tydligt visar sig påverkar arbetet med 

förskolebiblioteken, då dessa praktiska förutsättningar har inflytande över den dagliga 

verksamheten på förskolorna. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle handlar läsning om mycket mer än att bara läsa i böcker. Numera är 

vi konstant omringade av teknik av olika slag, som inte enbart innefattar text, utan även 

bilder och symboler. Liberg och Säljö (2014) berättar hur vi i vårt moderna 

informationssamhälle ständigt matas med text och bild, genom till exempel massmedia 

och sociala medier, som den enskilde individen behöver bearbeta och granska. Det är 

en kunskap dagens samhälle förutsätter att vi har för att kunna guida oss i det dagliga 

livet, för att kritiskt kunna granska information, söka källor samt kommunicera och 

reflektera kring dessa med andra (a.a). Barn möter idag skriftspråket tidigt, inte enbart i 

böcker, utan även genom modern teknik som ipads, telefoner och interaktiva tavlor. 

Detta tidiga möte skapar förutsättningar för att barn på egen hand ska kunna använda 

till exempel en ipad genom att lära sig bilder och symboler redan innan de knäckt 

läskoden. Tekniken kan även ses som en resurs när det kommer till att kunna ge extra 

stöd vid inlärning då den kan skapa motivation och ge direkt feedback vid användning. 

Att finna flera sätt för att skapa motivation och vilja till att upptäcka skriftspråket är 

grundläggande för barns läsutveckling, särskilt då vi lever i ett samhälle där 

läsförståelsen har stor betydelse. 

 

En PISA-undersökning från 2009 visade att läsförståelse bland svenska elever hade 

försämrats det senaste decenniet och att var femte elev i Sverige inte nådde upp till 

grundläggande nivå för skolan, en nivå skolverket anser behövs för att tillgodogöra sig 

ytterligare kunskap för framtiden (Skolverket 2016a). En senare PISA-undersökning 

från 2015 kan däremot konstatera att denna trend har brutits och resultaten förbättrats 

hos 15-åriga skolelever. Vad som förbättrat resultaten kan undersökningen inte ger svar 

på men Skolverket menar att en gynnsam lärmiljö är det som spelar roll för barnens 

läsutveckling (Skolverket 2016b). Dessa undersökningar indikerar vikten av att tidigt 

ge barn goda förutsättningar för att kunna ta del av en varierad språklig miljö som i sin 

tur bygger en stabil grund för ett livslångt lärande. Forskning visar att miljöns 

utformning har betydelse för barns lärande, Baroody och Diamond (2016) tar upp hur 

barn som får tillgång till en riklig skriftspråksmiljö med stöd av vuxna ges bättre 

förutsättningar till läsinlärning och andra kognitiva förmågor. Dock är det viktigt att 

poängtera att det inte handlar om mängden material som erbjuds i miljön, utan som 

Justice, Kaderavek och McGinty (2012) skriver, ligger vikten i hur det erbjudna 

materialet används.  

 

Vidare inom förskolan är litteratur ett kontinuerligt inslag i barnens dagliga 

verksamhet. Skolverket (2016b) lyfter hur barn i skolan går från att lära sig att läsa till 

att läsa för att lära sig, och att god läsförståelse påverkar barns möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskap i andra ämnen. Förskolan har därför en viktig roll i att ge alla 

barn en god grund för ett livslångt lärande, men även för att redan i ett tidigt stadie 

kunna se vilka barn som behöver extra stöd eller vägledning i sitt upptäckande av 

skriftspråk och läsning. Vi har valt att särskilt rikta oss mot förskolebibliotek och hur 

dess utformning kan få betydelse för barnens intresse och vilja att läsa. 

Förskolebibliotek är en växande trend i en tid där många mindre bibliotek avvecklas 

och förskolor testas i att göra sina bibliotek tillgängliga och inbjudande för såväl barn 

som deras föräldrar. Idag finns ett 80 tal aktiva förskolebibliotek runt om i Sverige och 

fler är på gång att startas. Tanken bakom olika biblioteksprojekt i förskolan har varit att 

inspirera barn att utveckla sitt språk och att genom litteraturen utforska och förstå 

omvärlden. Barn, förskollärare och föräldrar har varit involverade i projekten som vill 

ge en förståelse för vikten av att läsa både i förskolan och hemma. Det finns inga 

riktlinjer för hur ett förskolebibliotek ska se ut då varje förskola utgår efter sina egna 
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förutsättningar, utformningen av biblioteken har därmed sett olika ut. Vi vill söka 

kunskap om hur förskollärare som arbetar med förskolebibliotek resonerar kring olika 

faktorer i förskolans litterära miljö som kan vara betydelsefulla för barns intresse för 

läsande och skrivande, samt hur den litterära miljön integreras i den dagliga 

verksamheten med barnen.   

 

Här blir litterär miljö ett samlingsbegrepp för rum där skriftspråk och bildspråk arbetar 

tillsammans, särskilt utformade för läs- och skrivaktiviteter, som i till exempel 

förskolebibliotek. Vi har valt att använda oss av begreppet litterära miljöer i studien för 

att tydliggöra att det inte enbart handlar om rum med böcker. Litterära miljöer 

innefattar hur material presenteras, den fysiska och psykiska miljön runt materialet 

samt de pedagogiska avsikterna bakom. Dessa pedagogiska avsikter, utförda aktiviteter 

och efterföljande reflektioner blir en samlad erfarenhet hos förskollärarna som vi vill ta 

del av för att lära mer om hur man kan använda den litterära miljön till att främja barns 

läsintresse.  

 

2 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares erfarenheter av att skapa 

och använda litterära miljöer i förskolan för att främja barns intresse för läsning 

och barnlitteratur.  

 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur beskriver förskollärare att de utformar förskolebiblioteken, med avseende på 

material och tillgänglighet? 

2. Vilka utmaningar beskriver förskollärare det finns med att planera och 

genomföra aktiviteter i förskolebiblioteken? 

3. Hur berättar förskollärare att de arbetar för att barnen på egen hand och 

tillsammans med andra ska upptäcka och utforska förskolebibliotek? 

 

3 Litteraturgenomgång 
Studiens litteraturgenomgång inleder med ett avsnitt om läsning i förskolan som ger en 

tillbakablick på hur läsningen har haft betydelse för skolan historiskt sett, fram till hur 

läsning ser ut idag. Därefter följer tidigare forskning upp under tre rubriker, där läsning 

och lärande berör läsning på ett mer allmänt plan och vilken betydelse den har för 

framtida lärande. Nästa rubrik i forskningen, den litterära miljöns betydelse går in på 

hur utformning, utbud och tillgänglighet i miljön samt barns delaktighet i miljön är 

faktorer av betydelse för barns läsinlärning. Den sista rubriken, förskollärare, barn och 

miljö i samspel lyfter hur dessa tre faktorer samspelar och har betydelse för barns 

motivation och vilja till att upptäcka och lära. Vidare tar teoretiskt ramverk upp vilka 

teorier studien lutar mot, vilket dels är ett sociokulturellt perspektiv och hur det kopplas 

till litterära miljöer. Sista delen i kapitlet är reflektion som reflekterar över alla delar av 

litteraturgenomgången i en mindre analys.  

 

3.1 Läsning i förskolan 

Läsning är en djupt rotad tradition i det svenska samhället. Redan år 1723, innan allmän 

skola för barn införts, fastställdes en förordning om undervisningsplikt - vilket innebar 

att föräldrar var skyldiga att undervisa sina barn i hemmet (Lundgren och Säljö, 2014). 

Barnen skulle lära sig läsa olika böcker innantill och Luthers lilla katekes utantill. Dels 

för att sedan kunna läsa och ta till sig viktiga texter i kyrkan, men också för anpassning 
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till samhället där skrift blev allt mer vanligt som ett sätt att kommunicera med varandra. 

Denna förordning blev den första allmänna förordningen om barnundervisning i 

Sverige, och i mitten av 1800-talet kom första skollagen som sa att varje kommun var 

skyldig att erbjuda sina invånare folkskola. Folkskolan förutsatte dock att barnen som 

började redan skulle ha fått undervisning hemma och därmed lärt sig läsa för att sedan 

kunna ta till sig kunskap i skolan (a.a.). Hemundervisningen fungerade dock inte i alla 

hem på grund av att föräldrarna behövde arbeta eller själva inte hade tillräcklig 

läskunskap, många barn kom till folkskolan utan att kunna läsa och en del föräldrar hade 

inte råd att betala folkskolan. År 1858 infördes därför en småskola för barn vars 

föräldrar inte kunde sörja för barnens undervisning av olika orsaker, det blev en första 

form av barnomsorg där fokus låg på läsundervisning (Lundgren 2014). I småskolorna 

utvecklades olika metoder för läsinlärning, bland annat togs det fram särskilda 

läseböcker som skulle lära barnen ljuda bokstäver och ord, och skolan tog allt mer över 

ansvaret för undervisning från barnens föräldrar. Nästan samtidigt som småbarnsskolan 

utvecklades även kindergarten, Fröbels förskola, som till skillnad från småbarnsskolans 

traditionella undervisning utgick från sagor, sånger och leksaker för att främja barns 

utveckling och lärande (Pramling Samuelsson 2014). Med dessa verksamheter för de 

mindre barnen skulle de vuxna lära barnen viktig kunskap och andra färdigheter för att 

de skulle bli goda medborgare i den nya demokratin. Förskolans historia visar på en 

djupt rotad tradition att vi lär oss läsa och skriva tidigt i barndomen för att kunna 

tillgodogöra oss kunskap, som i sin tur skapar förutsättningar för oss att fungera i 

samhället.  

 

Förskolan har genom historien fått fortsatt allt större ansvar för barns tidiga 

kunskapsskapande, och i Läroplan för förskolan (Skolverket 2016c) uttrycks tre 

strävansmål kring hur barn ska få möjlighet till att upptäcka och utveckla intresse för 

språket och dess funktioner. Strävansmålen i Läroplan för förskolan (2016:10) beskriver 

hur förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 

“utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra” 

 

“utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner” 

 

“utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa” 

 

Dagens förskola utgår från strävansmål från läroplanen och därför finns det inga krav på 

att barnen ska kunna läsa när de börjar förskoleklass, även om de finns barn som 

knäcker läskoden tidigare än så. Däremot framhäver dessa mål förskolans uppdrag som 

bland annat innebär att förskolan ska skapa förutsättningar för och lägga en god grund 

som gynnar barnet i dess framtida lärande. Idag sker läsningen på många fler sätt än att 

enbart läsa i böcker då modern teknik som exempelvis ipads och interaktiva tavlor 

skapar fler möjligheter till att ta del av skriftspråket i flera olika former. Tekniken kan 

bli ett stöd i barnens språkutveckling och de kan på ett lekfullt sätt genom pedagogiska 

appar leka med ord och bokstäver. Larsson (2014) skriver hur lärandet sker på fler 

plattformar än enbart utbildning, då vi via medier idag kan söka efter information själva. 

Information som behöver tolkas och därmed kräver en viss förkunskap hos individen 

(a.a). Samhället är i ständig förändring vilket gör att utbildningar behöver utvecklas i 
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samma takt, och detta lägger ansvar på alla, från förskolan hela vägen till högskolan och 

universitet, att erbjuda kunskap och lärande som förhåller sig rätt i tiden.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt lyfter vi forskning om barns läsutveckling och fysisk samt psykisk 

läsmiljö. Avsnittet utgår från rubrikerna läsning och lärande, den litterära miljöns 

betydelse samt förskollärare, barn och miljö i samspel för att svara mot studiens syfte. 

 
3.2.1 Läsning och lärande 

I en studie av Lena Ivarsson (2008) beskrivs läsning som en högt värderad förmåga i vårt 

västerländska samhälle. Vi är idag beroende av att ständigt få lära oss genom bilder och 

texter för att kunna följa med i en kunskapsutveckling. Ivarsson (2008) har studerat barns 

tidiga läsutveckling i förhållande till miljö med fokus på historiska, sociala och kulturella 

miljöer. Studien utgår från tidiga läsare och undersöker resultat på lästest, aktiviteter och 

samspel i olika miljöer barn befinner sig i. I ett av resultaten Ivarsson (2008) presenterar, 

framkommer det att tidiga läsare tenderar att ha utvecklat läsförmågan snabbare innan 

skolstarten medan medelgoda läsare samt “ickeläsare” utvecklat sin läsförmåga först 

under skolår ett och två. Det poängteras dock att senare läsare inte nödvändigtvis blev 

sämre läsare i ett längre perspektiv, men tidiga läsare fick ett försprång i skolan genom att 

de knäckt läskoden tidigare. Ivarsson (2008) diskuterar hur stor påverkan arbete med 

barns läsutveckling i hem- och förskolemiljö kan få på barns tidiga läsande och om detta 

är något som bör satsas mer resurser på i framtiden.  

 

Baroody och Diamond (2016) har, i en studie med 167 barn i åldern 4-5, studerat 

samband mellan klassrums språkmiljö, barns intresse samt deltagande i språkaktiviteter 

och barns tidiga läsförmågor. Deras resultat visar att färdigheter inom läsning i tidig ålder 

får betydelse för den senare läsförmågan, men att det förutsätter att barnen får del av en 

gynnsam litterär miljö redan i förskolan. Klassrummens språkmiljö och barnens intresse 

för miljön och aktiviteterna som utförs där lägger grunden för hur barnens läsförmåga 

utvecklas framåt. Vidare beskrivs det i en brittisk studie (Duncan et al. 2007) mer 

utförligt hur barns språkliga kompetenser påverkar deras framtida lärande. Studien har 

utgått från statistiska undersökningar om tiotusentals barn och studerar hur tidig språklig, 

matematisk och social utveckling påverkar framsteg inom dessa ämnen längre fram under 

skoltiden. Bland annat undersökte man hur barns språkliga kompetenser såg ut vid deras 

skolstart, under årskurs tre samt vid årskurs sex ställdes barnens utveckling i relation till 

hur de sedan presterade över flera års tid i dessa ämnen. Resultatet visar att det fanns ett 

tydligt samband mellan barns tidiga språkutveckling och högre språkliga prestationer 

under barnens skoltid så långt fram som till 14 års ålder då studien upphörde. 

 
3.2.2 Den litterära miljöns betydelse 

Baroody och Diamond (2016) visar i sin studie att barn som tidigt i livet får tillgång till 

en litterär miljö med olika former av texter, till exempel böcker, tidskrifter och skyltar - 

också har ökade chanser att ta till sig och utveckla en god läsförmåga jämfört med barn 

som inte får ta del av en litterär miljö i samma utsträckning. Det kan sedan få följder för 

barns kunskapsinlärning på längre sikt, Duncan et al (2007) påvisar hur den språkliga 

kompetensen påverkar barnen högre upp i skolåldern även inom andra ämnen där 

språkkunskaper, till exempel läsförståelse, behövs för inlärningen. De syftar till att de 

kompetenser barnen besitter redan när de börjar skolan spelar roll för den fortsatta 

inlärningen, vilket lägger fokus på inlärning som sker redan i förskoleåldern. Vidare 

lyfter studien hur den grundläggande språkutvecklingen både gällande språk och skrift 
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är en kritisk aspekt när det kommer till en djupare förståelse av mer avancerade texter. 

Precis som en grundläggande förståelse för siffror och symboler är av vikt när det 

kommer till att behärska matematiska problem.  

 

Justice, Kaderavek och McGinty (2012) har undersökt hur den språkliga miljöns olika 

delar, såsom fysiska och psykiska aspekter, påverkar barns tidiga språkutveckling. 

Deras resultat visar att enbart närvaron av böcker inte påverkar barnens språkutveckling 

nämnvärt men att ett fysiskt läs- och språkområde i klassrummet bland annat stöttar 

barnens inlärning av bokstäver. Tillgängligt skrivmaterial av hög kvalitet tillsammans 

med vägledning av lärarna påverkar på liknande sätt som det fysiska språkrummet. 

Gällande den psykiska miljön lyfter Duncan et al (2007) hur det psykiska klimatet och 

den pedagogiska atmosfären kan påverka individuella barns samt gruppens inlärning, då 

alla barn interagerar med miljön utefter sina egna egenskaper. Barnet i sin tur får 

feedback från miljön som kan påverka barnets motivation till att lära sig, vilket kan ta 

sig uttryck genom till exempel barn blir utåtagerande. Detta gör att tidiga insatser kan 

vara avgörande för barnets senare skolgång och framförallt skapa möjligheter för barnet 

att kunna lyckas och eventuellt förhindra problem som kan uppstå senare.  

 

Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) har i sin studie undersökt hur barns 

läsmotivation kan främjas genom att förändra och skapa nya aktiviteter i den befintliga 

miljön. Under 1 år intervjuades och observerades 16 barn mellan åldrarna 4-6 år med 

fokus på läsmiljö. Resultatet visar att en läsmiljö med utgångspunkt i barnens intresse 

ger positiva effekter på barnens motivation och engagemang för läsningen. Precis som 

Baroody och Diamond (2016) lyfter Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) materialet 

som en viktig faktor, men belyser att materialet måste vara av intresse för barnen för att 

det ska påverka barnens språkutveckling. Genom att ge barnen inflytande i miljön och 

göra dem delaktiga i val av material kan barnens intresse för den omgivande miljön öka 

vilket i sin tur skapar motivation för att interagera med den. En omorganisering av 

miljön kan också bidra till att väcka en nyfikenhet kring det nya och göra det möjligt att 

se rummet på ett nytt sätt eller ur ett nytt perspektiv. Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen 

(2016) poängterar dock att en omorganisering inte enbart handlar om att byta plats på 

till exempel en läshörna eller ett sagorum utan att även göra materialet lättillgängligt 

och inbjudande så att barnen ser vad som erbjuds. Genom att placera låga hyllor till 

böcker, göra det ombonat med kuddar och kramdjur samt sätta fram ritpapper och 

pennor så barnen kan skapa utifrån vad de läst, möjliggör det att barnet kan komma 

fysiskt och emotionellt närmare litteraturen. 

 

Sofia Eriksson Bergström (2013), som i sin avhandling observerat hur barn agerar i 

förskolans miljö, beskriver hur det går att betrakta miljön som ett erbjudande av 

handlingar och barnen som aktörer som väljer bland dessa olika handlingsmöjligheter. 

Om miljön erbjuder neutralt material eller tillåter materialet att användas på olika sätt 

ökas variationen av handlingserbjudanden och ger fler chanser för barnen att hitta 

aktiviteter som passar dem. Alltså kan utformning av rummet på olika sätt skapa både 

hinder och förutsättningar, men framförallt handlar det om att anpassa miljön efter 

barnen, samt reflektera över vad den pedagogiska miljön signalerar. Det som kan uppstå 

i form av hinder för barnen är till exempel om rummen redan har ett förutbestämt syfte, 

eller i hög grad är vuxenstyrda och därmed begränsar barnens användande av rummet 

och materialet. Hur fria barnen är att använda material och hur snäva de vuxnas regler är 

påverkar hur barnen tar till sig miljön. Miljön blir en medskapare i barnens 

upptäckande, och Eriksson Bergström (2013) diskuterar hur barn tenderar att ha lättare 

för att använda sin kreativitet i en miljö där det inte finns ett förutbestämt syfte. Det 
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betyder inte att en miljö som består av rikligt material blir ett hinder, utan om barnen har 

möjlighet använda materialet på fler sätt än det kanske var avsett till för från början - 

skapar det också utrymme till kreativitet. Förutom kreativt utrymme får barnen en större 

delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten och möjliggör för barnen att 

stärka inflytandet i sitt egna lärande. 

 
3.2.3 Pedagoger, barn och miljö i samspel 

I en vetenskaplig artikel från 2015 beskriver Sara Hvit hur lärare reflekterar kring och 

pratar om litterära aktiviteter med barn i förskolans verksamhet. Hon belyser hur läsning 

idag är en tradition inom den svenska förskolans kontext, samt att högläsning och 

sagoberättande varit en central del ända sedan de första planerna för förskolan 

utformades.Vidare diskuterar artikeln hur förskollärarnas kompetenser och 

förhållningssätt får betydelse för vilka olika möjligheter barn har att utforska läsning 

och skriftspråk i förskoleverksamheten. I studien framkommer det att det existerar en 

viss osäkerhet hos förskollärarna kring arbetet med barns litterära kunskaper och att det 

inte alltid reflekteras tillsammans över när ett lärande kopplat till läs-och skrivkunskaper 

sker. Istället ger förskollärarna konkreta exempel när barnen tog del av en litterär miljö 

såsom att bläddra och titta i en bok, men inte hur och när lärandet skapas. Hvit (2015) 

menar här att en litterär miljö är mycket mer än bara högläsning och sitta med en penna 

i handen. Barns läs- och skrivkunskaper utvecklas till exempel även då vuxna inte är 

närvarande, som under en lek när barnen låtsas läsa eller skriver inköpslistor och då 

bekantar sig med texters funktion och användning. Barnen reproducerar då något de sett 

vuxna eller andra äldre barn göra och får själva en erfarenhet av att pröva samma saker 

på sitt egna sätt. Det blir ett ständigt pågående samspel med den litterära miljön genom 

att tecken och symboler är något som hela tiden finns närvarande i det dagliga livet och 

omgivningen. Samspelet mellan miljö, barn och förskollärare tas även upp i Eriksson 

Bergströms studie (2013) som beskriver hur barn väljer handlingar beroende på vad 

miljön erbjuder och vad det pedagogiska klimatet tillåter under aktuell aktivitet. Barn 

kan under en samling låta bli att agera med ett särskilt material när de vet att aktiviteten 

ska följa en särskild rutin, medan de i samma miljö en halvtimme senare kan skapa egna 

aktiviteter med samma material där materialet används på ett helt nytt sätt. Ett rum med 

bokpåsar kan erbjuda organiserade läsaktiviteter mellan lärare och barn såväl som 

spontan läsning mellan barnen själva, det är hur materialet presenteras för barnen samt 

förskollärarnas förhållningssätt som sätter ramarna för vad barnen kan göra med det.  

 

Ivarsson (2008) diskuterar vad individualisering av miljön får för påverkan på barnens 

inställning till läsning. Lärare i avhandlingen lyfter att barn behöver möta litteratur och 

läsuppgifter som ligger inom deras språkliga nivå eller inom deras proximala 

utvecklingszon för att hålla intresse och motivation för läsning vid liv. 

Individualisering av miljön ställer dock krav på både materialet och förskollärarna. 

Båda delar behöver möta barnen på rätt nivå men också kunna utmana barnen vidare, 

och samspelet mellan dessa parter behöver balanseras och harmoniseras. I 

avhandlingen nämns också att barnen själva kan motiveras av att kunna läsa tidigt 

genom sina egna framsteg, men också att andra barns läsutveckling kan främjas genom 

att de får se hur andra har användning av att kunna läsa (a.a.). Baroody och Diamond 

(2016) berättar också hur barnets intresse och engagemang spelar stor roll för hur de 

tar till sig lärande i förskola och skola. Ett barn som är särskilt intresserat av ett ämne 

är sannolikt mer engagerat och nyfiket av att leta mer information eller undersöka 

närliggande områden. Det beskrivs hur den fysiska miljön påverkar barns tidiga 

läskunskaper då en miljö som upplevs tilltalande och inbjudande har större 

förutsättningar för att få uppmärksamhet och locka barnen till läsning. Till exempel 
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kan placering av böcker med framsidan utåt göra att barnen lättare upptäcker böcker 

som tilltalar dem, och en mysig soffa eller läshörna kan bjuda in barnen att sätta sig ner 

och bläddra i de böcker de fastnat för. 

 

Ivarsson (2008) har i sin studie haft fokus på hur miljöns betydelse skapar 

förutsättningar för barns litterära miljö och lyfter literacybegreppet. Literacy, eller 

litteracitet, är ett brett begrepp och handlar om mer än bara läs- och skrivkunskaper. En 

enklare beskrivning av begreppet är vår förmåga att kunna tolka, kommunicera, 

identifiera tryckt och skrivet material i olika sammanhang, att vi behöver se helheten. 

Ivarsson (2008) menar att på samma sätt behöver förskollärare ha en helhetssyn på 

barnet och dess lärande. Barnet lär i olika kontexter och faktorer som intresse samt 

motivation behöver beaktas. Precis som Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) belyser 

Ivarsson (2008) vikten av den kognitiva närvaron hos de vuxna när barnen utforskar 

okända områden som till exempel nya textformat eller böcker, men också den sociala 

närvaron där barnen får känna gemenskap och trygghet i gruppen. Den kognitiva och 

sociala närvaron utgår från barnens egna intressen och motivation där omgivningens 

utmaning blir att fånga upp barnens engagemang och hjälpa dem vidare. Ivarsson (2008) 

talar om de vuxna som goda förebilder vilket även innefattar de vuxna i hemmet. 

Studien visar på att en hemmiljö där både föräldrar och syskon läser i stor utsträckning 

skapar ett naturligt förhållningssätt till en litterär miljö. Resultatet visar att en 

övervägande del av de barn som tagit del av litterär miljö även i hemmet har visat på 

tidiga litterära kunskaper. Som Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) tydliggör att de 

vuxna behöver uppmuntra och skapa en positiv inställning till läsning genom att utforma 

aktiviteter och ge utrymme för barnen att upptäcka. En miljö som inte ger utrymme och 

motivation till att vilja upptäcka kommer inte ge lika bra förutsättningar att skapa 

positiva känslor för läsningen.  

 

En studie av Rabiner, Godwin, och Dodge (2016) har haft fokus på hur barns tidiga 

kunskaper och socioemotionella färdigheter påverkar barns prestationer från barn till 

ungdomsåren. 386 barn deltog från förskolor i olika städer med lägre socioekonomisk 

status och barn intervjuades om sina kamrater. Resultatet av studien visar hur barns 

agerande spelade roll för lärandet, då olika handlingar kunde påverka barnens 

bemötande i skolmiljön. Det kan kopplas vidare till det Duncan et al (2007) skriver om 

hur barn blir antingen positivt eller negativt påverkade beroende på omgivningens 

bemötande, där det finns kopplingar till barnets motivation för kunskapsinlärning. Eller 

som Rabiner, Godwin and Dodge, (2016) skriver, att den psykiska miljön gällande hur 

barnet accepteras bland andra barn, kan få konsekvenser om inte förskollärarna skapar 

positiva upplevelser. Dessa positiva upplevelser behövs riktas mot både specifika barn 

men även mot hela barngruppen för att främja en lärmiljö som gynnar barnen. Vidare 

lyfter Justice, Kaderavek & McGinty (2012) att den psykiska miljön och interaktionen 

som sker i den är det viktigaste för barns läsutveckling, då forskning visar att det finns 

samband mellan vuxna och barn, deras samspel och barns kunskapande. 

 
3.2.4 Reflektion 

I detta kapitel har vi genom den historiska tillbakablicken på skola och förskola kunnat 

se hur läsning sedan länge haft en betydande roll för barns lärande och i fostrandet till 

samhällsmedborgare. Det som förändrats är betydelsens för vad läsningen har haft för 

innebörd då läsningen förr mer var riktad i ett kyrkligt syfte till idag där läsning sker 

genom att vi hela tiden matas med information från vår omgivning som behöver 

bearbetas och granskas. Det kräver en läsförståelse där förskolan har en viktig roll att 

lägga grunden så att alla får lära utifrån sina förutsättningar. Alltså behöver förskolan 
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bemöta och följa samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar och förbereda 

barnet med kunskap som ligger rätt i tiden.  

 

Vidare har vi i den tidigare forskningen lyft hur miljön får betydelse, utöver 

förskollärarnas förhållningssätt, för barns läsinlärning. Forskningen visar att barn som 

får möjlighet till att tidigt ta del av en litterär miljö får avsevärt bättre förutsättningar för 

framtida lärande. Det lägger ansvar på förskolans verksamhet att skapa 

lärandeaktiviteter som gynnar barnen i deras lärande, och förskolebiblioteken kan ses 

som en del i detta arbete.  

 

 

4 Teoretiskt ramverk 
Studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv där kunskap ses som något som skapas 

mellan människor, i relation till varandra och sin omvärld. Syftet med studien är att 

synliggöra några förskollärares erfarenheter av att skapa och använda litterära miljöer i 

förskolan för att främja barns intresse för läsning och barnlitteratur - därav ser vi ett 

samband mellan syftet, miljöerna och det som sker i dem kopplat till ett socialt samspel. 

Säljö (2014) förklarar hur Vygotskij talade om språk som ett system som inte enbart 

innefattar det talade språket utan även tecken i form av exempelvis skrift och bilder. Ett 

 begrepp inom sociokulturellt perspektiv är mediering, som Vygotskij använde sig av 

för att beskriva hur människan nyttjar språkliga och materiella redskap för att förstå och 

agera i sin omvärld. Han såg det språkliga och tänkandet som en helhet där vi behöver 

språket för att kunna förmedla tankar och dela vår kunskap med varandra. Språket skulle 

ses i ständig utveckling och samverkan med andra uttrycksformer. Barn erövrar språk 

redan i tidig ålder i samspel med andra i dess närhet, och allt eftersom de lär sig språket 

utvecklas barnens tänkande och förståelse för omvärlden (Säljö 2014). 

 

Vidare inom det sociokulturella perspektivet ses människan i ständig utveckling vilket 

leder vidare till teorin om den proximala utvecklingszonen. När människan erövrar 

kunskap eller färdighet innebär det att ny kunskap finns att behärska inom räckhåll med 

hjälp av en person som redan besitter denna kunskap (Säljö 2014). Det betyder att 

förskollärare, föräldrar eller andra barn måste vara fysiskt och socialt närvarande i den 

pedagogiska verksamheten för att barn ska kunna utveckla och ta till sig ny kunskap. 

Genom att samtala och reflektera kring en bok eller en bild, kan barnet i samspel med 

miljön och vuxen nå kunskap som ligger inom barnets egen utvecklingszon. I studien 

berör vi därför inte bara den fysiska miljön i de aktuella förskolebiblioteken utan ser 

också till hur man använder miljön och kommunicerar den tillsammans med barnen i 

förskolans verksamhet. 

 

Biteus och Engholm (2016) lyfter hur olika miljöer och kontexter skapar en arena för 

socialt samspel. När barn får möjlighet till att upptäcka tillsammans med andra får de 

även möjlighet till socialt samspel där barnen kan utbyta tankar, ideér och erfarenheter 

med varandra, men även upprätthålla vänskapsrelationer. Människan skapar kunskap 

och förståelse genom handlingar som i sin tur ger ny kunskap av sociala handlingar. Vi 

lär i kontext med andra och författarna utgår från en teori att känsla, tanke och fysisk 

aktivitet inte kan separeras från varandra utan fungerar som delar i en helhet. Med detta 

tar de upp hur vi ska se på barnet som en kompetent individ som är med och bygger sin 

egen kunskap i samspel med sin omgivning, vilket i sin tur leder till ett 

meningsskapande.  
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Utgångspunkten och den grundläggande idén för denna studie kopplas till hur barn 

erövrar sitt språk i samspel med miljön och sin omgivning. Lärare kan skapa litterära 

miljöer för barnen, men det måste ske ett samspel mellan barn, förskollärare och miljö 

för att ett kunskapsbygge ska ske. Biteus och Engholm (2016) menar att förskollärare 

och lärare behöver vara medvetna om lärmiljön och dess utformning för att kunna skapa 

rätt förutsättningar för barnet att lära. En lärmiljö behöver utformas så att barnets 

kompetenser synliggörs men även så att barnet har möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Biteus och Engholm (2016) beskriver att utifrån reflekterande frågor som, 

vad signalerar och inbjuder detta rummet till?, kan förskollärare se vad som eventuellt 

behöver ändras eller vad som skapar gynnsamma situationer. Det är i samband med 

förändringar av miljön som det finns goda möjligheter att inbjuda barnen till delaktighet 

och inflytande då det i grunden är de som ska använda rummet och samspela med 

miljön. 

 

Här blir även begreppet ramfaktorer viktigt då det innefattar mer än bara barnens 

inflytande gällande den pedagogiska miljön. Lundgren (2014) beskriver hur förskolan 

behöver ta hänsyn till en rad faktorer som både kan bidra och hämma den pedagogiska 

verksamheten. Resurser, till exempel ekonomi, spelar roll för materiella inköp, 

administrativa frågor kring hur verksamheten bedrivs, samt det organisatoriska. 

Ramfaktorer kan också vara lokaler, styrning från kommun eller chefer, styrdokument 

eller liknande som på olika sätt påverkar förskolans verksamhet. Faktorer som mer eller 

mindre går att styra över men som är viktiga att ta hänsyn till för att få en fungerande 

verksamhet. Det lägger ansvar på förskollärarna i förskolans verksamhet att kunna 

förhålla sig till ramfaktorerna på ett sätt som möjliggör en fungerande verksamhet som 

präglas av kvalitet, samt skapar utrymme för barnens delaktighet och tankar.   

 

4.1 Reflektion 

Slutligen har vi kunnat följa det sociokulturella perspektivet där vi utgått från att 

lärandet är något som sker i samspel med omgivningen även gällande läsandet med 

utgångspunkt i förskolebiblioteken. Litteraturen lyfter hur förskollärare kan skapa 

miljöer som gör att barn tillsammans kan lära och upptäcka, men att barnen även 

behöver göras delaktiga för att motivera dem och bemöta deras proximala 

utvecklingszon gällande deras kunskapsnivå. Här kan vi även se hur begreppet 

ramfaktorer blir centralt då det är ett begrepp som utöver förskolläraren, barnet och 

miljön spelar roll i den dagliga verksamheten gällande faktorer som exempel ekonomi 

och organisering. 

 

5 Metod 
Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares erfarenheter av att skapa och 

använda litterära miljöer i förskolan för att främja barns intresse för läsning och 

barnlitteratur. Här ingår hur förskollärare använder litterära miljöer i den dagliga 

verksamheten samt hur förskollärarna stöttar barnens egna upptäckande av miljön. 

 

Studiens frågeställningar handlar om förskollärares erfarenheter och resonemang kring 

skapande och användande av förskolebibliotek kopplat till barns intresse för läsning och 

böcker. För att närma sig ett svar på dessa frågeställningar använder vi en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer som öppnar för djupgående svar och 

följdfrågor. Kihlström (2007) förklarar att en kvalitativ forskningsprocess kan innefatta 

datainsamling i form av intervjuer, observationer samt bearbetning genom att identifiera 

variationer och systematisera de uppfattningar som datainsamlingen ger. Människors 
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erfarenheter kan grunda sig på praktiskt handlande men också teoretisk kunskap, och ses 

alltid som en relation mellan individen och omvärlden. Subjekt och objekt är 

sammanlänkade i ett istället för att ses var för sig. Ett problem eller skeende ses aldrig 

enskilt utan ständigt i ett större sammanhang där skeendet alltid står i relation till 

personer och situationer som berörs i samma kontext. Då alla människor bär med sig 

olika erfarenheter, fokuserar på olika saker och tänker på olika sätt, så kommer även 

problem eller händelser att erfaras på olika sätt av olika människor. Den kvalitativa 

forskningsprocessens utgångspunkt ligger i att upptäcka dessa olika upplevelser, och 

den innebörd personerna fyller de med, samt att jämföra och kategorisera dem (a.a.). 

 

5.1 Datainsamlingsmetodik 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, en kvalitativ 

forskningsmetod där fokus ligger på djupa intervjuer med ett mindre antal människor. 

Valet föll på denna metod då en semistrukturerad intervju ger ett förbestämt fokus med 

ett antal lämpliga öppna frågor, där informanten ges utrymme att berätta ingående eller 

beskriva närmare vad de tänker (Kihlström 2007). Utifrån studiens syfte behövde 

förskollärares enskilda tankar om verksamheten komma fram, som sedan kunde svara 

mot syftet och aktuella frågeställningar. Denna metod lämpade sig också genom att den 

gav utrymme för intervjuaren att kunna ställa följdfrågor eller byta strukturen på 

frågorna för att anpassa intervjun efter behov i sammanhanget. Intervjuerna spelades in 

genom dubbel ljudupptagning, och transkriberades för att säkerställa att all information 

kom med i datainsamlingen och underlätta bearbetning. 

 

5.2 Urval 

Till bakgrund av studiens innehåll och syfte begränsades urvalet till förskolor som har 

ett aktivt förskolebibliotek. Då förskolorna har valt en eller två ansvariga 

bibliotekspedagoger som arbetar aktivt med dessa litterära miljöer var dessa 

förskollärare särskilt intressanta. Ett strategiskt urval var passande för studien då urvalet 

har ett specifikt fokus jämfört med andra förskolor som är grundläggande för studiens 

relevans och resultat. Vi besökte fem förskolor för att intervjua en biblioteksansvarig 

förskollärare på varje förskola inom ramen för vårt urval. Förskolorna som vi tog 

kontakt med låg i detta fall i olika stadsdelar vilket vi såg som en fördel, inte enbart för 

den geografiska bredden, men även för att det gav en bredd i olika sätt att arbeta med 

förskolebiblioteken och därmed kunde vi få flera perspektiv på arbetssätt.  

 

Att vi valde de biblioteksansvariga förskollärarna grundades särskilt på att de tidigare på 

egen hand fått möjlighet att föra reflekterande dialog kring förskolebiblioteken under 

uppstart, och är de som varit främst drivande i projekten på förskolorna. Det säkrar en 

trovärdighet när det kommer till innehållet i intervjusvaren och användbarheten till 

studien. Personerna vi intervjuade valdes alltså genom strategiskt urval, där geografisk 

placering och tillgängligheten hos de biblioteksansvariga prioriterades. 

 

Våra informanter och deras förskolor kommer att presenteras med fingerade namn, och 

citeras med sitt fingerade förnamn vid citat. De utvalda bibliotekspedagogerna är; 

Malou, 40 på Blåsippan, en stor förskola i utkanten av kommunen med många 

flerspråkiga barn. Klara, 30 på Förskolan Nyckelpigan, en nystartad medelstor förskola 

med mestadels svensktalande barn. Lisa, 35 på Virvelvindens förskola i ett medelklass 

bostadsområde. Blenda, 35 på Slottet, en mellanstor förskola i ett låginkomstområde 

med många barn med olika modersmål. Samt Anna, 60 på Flodens förskola i ett äldre 

bostadsområde med övervägande andel svensktalande barn. 
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5.3 Genomförande 

För att förbereda ett tillräckligt underlag för studien valde vi att på ett tidigt stadie ta 

kontakt med 8 olika förskolor via mail som hade ett uppstartat och aktivt 

förskolebibliotek, och berätta om studien för aktuella förskollärare. Alla förskolor valde 

inte att delta av olika skäl, tidsbrist var en den främsta aspekten samt att 2 av 

förskolorna inte hade kommit så långt i sitt uppbyggande av biblioteket. De 

förskollärarna som valde att delta informerades om studiens syfte, etiska aspekter samt 

vår tidsplan för när intervjuerna kunde genomföras. Vi fick komma överens om en tid 

som passade oss båda samtidigt som vi hade fokus på studiens övriga delar, utvecklade 

dessa, la grunden för studiens fortsatta arbete samt påbörjade intervjuguiden. 

Intervjuguiden grundade sig på studiens syfte och frågeställningar och frågorna 

bearbetades tillsammans med handledare innan vi gick ut på intervjuer för att säkerställa 

att vi skulle få användbara svar. Datainsamlingen utfördes på fältet, på plats hos de 

berörda förskolorna i deras naturliga sammanhang, men i avskildhet från barngrupp och 

tog cirka 30 minuter vardera. Intervjuerna genomfördes personligt mellan intervjuare 

och informant, med förberedda frågeställningar med utrymme för intervjupersonerna att 

tala fritt om deras erfarenheter och reflektioner. 

 

Vi valde att använda oss av två ljudupptagare för att vara säkra på att om den ena 

ljudfilen förstördes skulle materialet ändå finnas kvar. Ljudupptagningen följdes av 

transkribering för att säkerställa att all information dokumenterades även i text, samt för 

att underlätta bearbetningen. Detta underrättades förskollärarna om i förväg så att de 

fick samtycka till förfarandet i god tid innan intervjun. För att kunna genomföra en 

kvalitativ intervju av detta slag ansåg vi det viktigt att de som skulle intervjuas kände 

sig väl förberedda på vad som förväntades av dem och vad som skulle hända på plats, 

därför fick de information om syftet med studien och hur det skulle gå till som för 

övrigt är del av informationskravet. De fick också ha våra intervjufrågor som underlag 

och stöd för att kunna svara på frågorna under vårt samtal. Vår förhoppning var att en 

god kontakt med tydliga förberedelser skulle skapa förutsättningar för ett öppet samtal 

där de intervjuade fick möjlighet att svara på intervjufrågorna på ett naturligt och 

reflekterande sätt.  

 

 

5.4 Bearbetning av data 

Våra intervjuer har utgått från en kvalitativ ansats där vi med hjälp av kategorisering 

genom tema strukturerat datan för att presentera vårt resultat. Genom analys av 

intervjuerna ville vi få insikt i förskollärares olika uppfattningar om hur 

förskolebiblioteks utformning och användning påverkar barnens intresse för läsning och 

litteratur. Vi transkriberade alla ljudinspelade intervjuer så att allt ljudmaterial blev till 

text. Transkriberingen lästes sedan igenom flera gånger av oss båda, för att lära känna 

materialet och se vilka tankar och mönster som stod ut i de olika intervjuerna. Då vi inte 

hade möjlighet att genomföra alla intervjuer tätt inpå varandra fick vi transkribera det 

material vi hade för att sedan gå ut på ytterligare två intervjuer vid ett senare tillfälle. 

När vi var välbekanta med materialet, bröt vi ner det i mindre bitar och kodade de olika 

svaren utifrån våra frågeställningar för att skapa en tydligare blick över de likheter och 

olikheter i mönster vi fick fram. Materialet bearbetades flera gånger, för att se så att 

ingen missat något viktigt i intervjuerna och kontrollerade att inga mindre tydliga 

mönster eller samband kunde utläsas i materialet. Vi försökte förhålla oss objektiva 

under resultatkapitlet för att lägga fram en så rättvis och korrekt bild av vårt material 
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som möjligt, och valde bort irrelevant information som ansågs icke nödvändig för att 

besvara vårt syfte och frågeställningar. Efter kodning började arbetet med att lägga upp 

det material vi fått och strukturera det under aktuella teman och underrubriker. Våra 

frågeställningar fick utgöra våra tre huvudrubriker i resultatkapitlet, vi kodade även 

fram nyckelord ur våra teman som sedan blev grunden för vår beskrivning av resultatet. 

Vi kopplade sedan relevanta citat till olika underrubriker i resultatet för att förstärka 

förskollärarnas svar och ge en bild över de resultat som kommit fram. 

 

Vårt resultat och det tema vi presenterat analyserades sedan i relation till den litteratur 

och tidigare forskning vi redovisat i tidigare kapitel. Under analysen gick vi först 

igenom det intervjumaterial vi fått och den bearbetade datan. Sedan gick vi tillbaka till 

vår litteratur och tidigare forskning för att se hur vårt material kunde förstås genom den 

tidigare teorin. Spontana idéer som dök upp under läsningen antecknades, medan vi tog 

oss igenom materialet, för att efteråt återvända till grunddatan med litteraturen. Här fick 

vi se intervjudatan med glasögon färgade av vår litteratur, och började diskutera, 

reflektera och skriva ner de analyser som gjordes under arbetets gång. En del rubriker 

och teman fick göras om, byta plats och omvärderas allt eftersom processen gick vidare. 

Analysen gjordes av båda författarna, tillsammans och enskilt, för att sedan kopplas till 

rätt område utefter våra angivna syfte. 

 

Processen med studien har varit som en spiral där vi ibland har fått gå tillbaka en bit för 

att sedan kunna komma framåt, detta genom att hela tiden utveckla det material vi fått 

fram med exempelvis nya begrepp och omarbeta den befintliga texten. Vi har delvis 

delat upp arbetet oss emellan för att arbeta effektivt, men också för att lyfta våra 

respektive styrkor i processen, samtidigt som vi kontinuerligt under skrivningen stämt 

av varandras arbete och tankar för att få en röd tråd och enhetlig text tydligt märkt av 

oss båda. 

 

5.5 Etiska överväganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. Björkdahl Ordell 

(2007) skriver om de fyra etiska forskningsprinciperna som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

• Informationskravet innebär att de berörda informeras kring studiens syfte. Detta 

gjorde vi genom att maila informanterna om syftet med studien, de etiska 

aspekterna och hur studien skulle genomföras innan vi kom dit. Vi 

informerade sedan ytterligare en gång på plats angående upplägget av studien. 

• Samtyckeskravet innebär att de deltagande har rätt att själva styra sin 

medverkan. Vi informerade därför informanterna att deras medverkan var 

frivillig och kunde avbrytas när som helst samt att vi skaffade både ett 

muntligt och skriftligt godkännande av intervjun.  

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ges största konfidentialitet 
och obehöriga ska inte kunna ta del av dessa. Därför har vi gett 

informanterna fiktiva namn och vi ansvarar för att ingen obehörig har 

tillgång till vårt material. 

• Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter endast får användas i vetenskapligt 

syfte. Detta har vi tagit hänsyn till genom att enbart använda materialet till vårt 

forskningssyfte och inte sprida vidare materialet.  

Vetenskapsrådet (2011) skriver hur etiska dilemman kan uppstå i samband med att 

samla in material som kommer användas i studien. Vilket kan ske när forskaren vill 
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sätta sig in i informanternas miljö genom att delta, iaktta eller spela in. Vi har ett ansvar 

att skydda informanterna som kan leda till att identiteter kan röjas eller på annat sätt 

göra skada. Detta har vi i studien gjort genom att ta hänsyn till ovanstående etiska 

aspekter. 

 

 

6 Resultat 
Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares erfarenheter av att skapa och 

använda litterära miljöer i förskolan för att främja barns intresse för läsning och 

barnlitteratur. Studiens resultat presenteras löpande genom tre teman byggda på våra 

frågeställningar. Varje enskilt tema är sedan sorterade och grupperade ytterligare under 

mindre kategorier, baserat på de resultat studien gett. Analysen följer resultatet efter 

varje underkategori och bygger på vår teoretiska bakgrund. 

 

6.1 Den litterära miljön 

Vår första frågeställning handlar om hur förskollärare skapar litterära miljöer i förskolan 

med avseende på material och tillgänglighet. Förskollärarna i studien talar framförallt 

om möjligheter och begränsningar i detta bygge, hur man skapar en känsla i rummet och 

hur olika perspektiv på miljön ger olika resultat. Denna frågeställning delas därför upp i 

tre underkategorier; yttre ramar och villkor, den fysiska miljön samt barns delaktighet 

och inflytande, som tillsammans tar upp de aspekter förskollärarna diskuterar i våra 

intervjuer. 

 
6.1.1 Yttre ramar och villkor 

Något av det första som nämndes under intervjuerna när vi diskuterade hur det kom sig 

att förskolan valt att starta upp förskolebibliotek var förskolecheferna. Majoriteten av 

förskollärarna talade om att det var deras chefer som till stor del varit drivande och 

engagerade att starta upp projektet. Klara på Nyckelpigan berättar om hur deras 

förskolechef tog kontakt med henne:  

Det var eh det dök upp ett mail, till våran chef, som erbjöd att ansöka om att få driva med 

i det här projektet för förskolebibliotek då som kommunen valde att satsa pengar på förra 

hösten då. Då blev chefen helt “ja åh det måste vi göra, Klara kom nu kör vi!” För vi har 

även en språkgrupp där jag sitter med, där vi liksom varit inne och naggat lite i det här hur 

man ska jobba vidare, och då tänkte vi att det här var ett ypperligt steg alltså i samma 

riktning då. (Klara) 

Några förskollärare säger att deras chefer har gett både tidsmässiga och ekonomiska 

bidrag till skapandet av biblioteken, och flera av förskolorna har jobbat extra med språk 

sedan tidigare. Ekonomin är en fråga som kommer upp flera gånger, kommunen har 

som uppstart av projektet tilldelat varje förskola en summa pengar för inköp av material 

till biblioteken. Ett par av förskolecheferna har sedan valt att på egen hand tillföra mer 

pengar till projektet.  

Det va ju snarare så ett tag, så ska man ju egentligen inte säga, vad ska vi köpa nu då? Nej 

men vi hade budgeten i förskolebibliotekspotten och sen så fick vi ju pengar av våran chef 

och sen fick vi ju ytterligare den här julklappen med, vad var de, ja då fick man ju också 

lite pengar att handla för så då var de ju, vad köper vi nu? Och vi måste göra oss av med 

dom nu, så vi hade ju pengar innestående nu som vi måste eh vi måste göra oss av med 

dom nu och vi vill köpa de här o de här. (Malou) 
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Här illustrerar Malou på förskolan Blåsippan hur de som medverkande i pilotprojektet 

fick stöd från både kommun och förskolechef i form av ekonomiska bidrag. Anna på 

Floden förklarar hur ekonomin också sätter gränser för vad som går att göra i biblioteket 

och vilka ramar de har att förhålla sig till.  

Vi kan inte göra så mycket mer med det här utrymmet känner vi. Jag skulle vilja ha ett 

mindre bord här men nu hade vi detta så då fick de bli de, det är en ekonomisk fråga om 

man ska byta ut en massa. (Anna) 

En annan aspekt som kommer upp i intervjuerna rörande yttre ramar som påverkar 

skapandet av litterära miljöer är förskolornas lokaler. Flera förskollärare berättar att det 

redan innan uppstarten av förskolebiblioteken var trångt och att upprättandet av ett 

bibliotek kan kräva att de gör avkall på annat utrymme, medan några berättar att de 

använt utrymme som ändå inte fyllt någon särskild funktion. Lisa berättar om deras 

bibliotek som inhysts i en del av ett personalrum och därför påverkas av den dubbla 

funktionen att fungera både som barns bibliotek och vuxnas personalrum. Även Flodens 

bibliotek har fått dela utrymme där det finns material med andra syften, och Anna 

beskriver sina erfarenheter av de utmaningar som uppstår på olika sätt: 

 
Vi har inga väggar kvar heller, annars hade man ju velat ha tavellister på betydligt fler ställen 

så man hade kunnat presenterat fler böcker. Sen tänkte jag att man hade kunnat ha bokstöd på 

den här hyllan men de går inte för vi använder ju dom här bänkarna att sitta på, dom puffar ju 

ut böckerna så jag fick lägga ner det av rent praktiska skäl vi inte har de på fler ställen med 

tanke på hur det ser ut här. Det är ju en kombinerad lokal. (Anna) 
 

Förutom rent fysiska möjligheter för biblioteken, nämns också ansvarsfördelning i 

upprättande av den litterära miljön. Även här ser berättelserna olika ut beroende på 

förskola, chefers engagemang och kommunikation mellan förskollärare. Malou på 

Blåsippan förklarar hur de delade ansvaret för biblioteket, både från början och längre 

fram i arbetet:  

 
Vid det tillfället så kände jag direkt att det här måste vi, fast jag vill inte va ansvarig 

(skrattar). Och min kollega Cissi, hon ville väldigt gärna så hon sa wow det här måste vi göra. 

Sen hjälptes vi åt lite just vart, vilket rum vi skulle ta och hur vi skulle göra, skulle vi ha ett 

rum eller skulle vi ha de inne på avdelningen. Och sen så var de ju så att hon skulle ju ha barn 

helt plötsligt och då var det ganska självklart att det var jag som tog över, för att jag hade 

varit med. /… / Cissi mailade ut till alla, vad vill vi med vårt språkrum, hur vill vi ha det, 

vilka ska ha tillgång till de och hur ska vi göra. Så alla har ju varit engagerade, alla som har 

valt att engagera sig kanske man ska säga. En del har ju sagt att, det här kommer bli jättebra 

oavsett hur de blir medan andra har kommit med lite mer konkreta tips liksom. (Malou) 
 

På några ställen var det dock enbart den biblioteksansvariga förskolläraren som var 

drivande på arbetsplatsen, vilket vi ser i intervjun med Anna:  

 
Det var i stort sett jag som jobbade med det, och sen ställde jag lite frågor på APT möten om 

dom hade några tankar och ideér. /… / Chefen har inte varit alls inblandad i uppbyggandet, vi 

har fått fria händer med att köpa och bestämma och så. (Anna) 
 

Baserat på citaten ovan, och det resultat vi fått fram utgår vi från begreppet ramfaktorer 

där vi kan se olika aspekter av detta begrepp i intervjuerna; som chefers engagemang, 

ekonomi och lokalers utformning. De yttre villkor som förskollärarna påtalar, har 

påverkat utformningen av förskolebiblioteken, möjliggjort eller begränsat inköp av 

material och möbler och även vilken tid de utvalda förskollärarna haft att planera den 

litterära miljön. Ramfaktorerna är en till synes ständigt närvarande aspekt som de olika 

förskollärarna behövt ta hänsyn till i det dagliga arbetet, aspekter som mer eller mindre 



  
 

15 

gått att påverka. I detta fall är det kommunen som varit mest drivande och därmed gett 

förskolorna möjlighet att ta del av projektet med förskolebibliotek - men de har då 

samtidigt satt begränsningar, på så sätt att det funnits en särskild ekonomi att förhålla 

sig till. I nästa steg har förskolornas chefer gått in och stöttat sina förskolor med bland 

annat mer pengar, tid och andra resurser, samt gett förskollärarna mer eller mindre frihet 

att skapa den litterära miljön. En ramfaktor som varit mindre påverkansbar utifrån är 

lokalerna, då både utbud och utformning beror helt på hur förskolorna är byggda och 

vilka behov som funnits från början. Här ser vi hur förskollärarna i intervjuerna talar om 

att de dels gör vad de kan med det utrymme som finns, eller kombinerar flera syften i ett 

rum.  

 

Ansvarsfördelningen har i majoriteten av fallen bestått av en ansvarspedagog som varit 

drivande i planering och uppbyggnad, grunden till detta är enligt lärarna att på ett 

effektivt sätt kunna driva utvecklingen av biblioteket framåt då processen hade tagit 

längre tid med fler inblandade. En slutsats som kan dras av förskollärarnas berättelse 

och de olika ramfaktorerna som vi diskuterat är att yttre villkor påverkat biblioteken på 

olika sätt då de olika ramfaktorerna sett olika ut och därmed gett varierande 

förutsättningar för varje förskola. 

 
6.1.2 Den fysiska miljön 

När vi började beröra frågor om hur förskollärarna tänkt i själva uppbyggnaden av den 

litterära miljön, med fokus på material och tillgänglighet, visade det sig snart att alla 

förskollärare haft en särskild vision av hur resultatet av projektet skulle bli. De berättade 

hur de ville skapa ett rum för att förmedla en känsla av bibliotek, en litterär miljö som 

utstrålar en särskild energi i ett speciellt syfte. Lisa förklarar hur biblioteket ska utstråla 

lugn och bjuda in till läsning: 

Det ska va inbjudande, att det ska va lättillgängligt, att man ska bli sugen på att läsa. Att 

man liksom det här vill jag göra, åh vad detta ser spännande ut, jag tänker att det ska va 

som en … att det ska va en lugn miljö som jag ändå tänker att ett bibliotek ska vara. Man 

ska vara lugn och det ska vara när man kommer ner hit att man kanske kan tända ett ljus. 

(Lisa) 

Blenda diskuterar sin vision på liknande sätt och ger en bild av hur hon ville att det 

skulle se ut. Här ligger fokus på det materiella, med mjuka textilier och ljus. 

Jag har fokuserat starkt på mysfaktorn. Jag har haft liksom mycket kuddar och tyg och 

såna här ljusslingor bara för att det ska bli inbjudande och gå in där. Sen i allmänhet att det 

ser snyggt och fint ut gör ju att man vill gå dit och och det finns nya liksom fräscha böcker 

också man kan gå in där och lukta på ny bok . Hela rummet luktade ju av ny bok rätt länge 

så det var jättehärligt. (Blenda) 

En gemensam nämnare bland de vi intervjuat är att alla talar om hur böckerna ska vara 

tillgängliga och stå på barnens nivå. Man valt att erbjuda denna tillgänglighet på olika 

sätt, till exempel med hyllor där böcker kan radas upp så alla bokryggarna syns eller 

med boklådor där barnen kan bläddra mellan böckerna och välja sin favorit. De flesta 

har fått hjälp av biblioteksprojektets bibliotekarie att kategorisera och systematisera 

böckerna, och har sedan valt att placera böckerna i förhållande till vad som ska vara 

åtkomligt för barnen. På Nyckelpigan har de försökt skapa biblioteket utifrån ett 

barnperspektiv, där böckerna ska vara tillgängliga för barnen då man vill att de ska 

kunna vistas i biblioteket på egen hand ibland: 
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Vi vuxna vill alltid ha ryggen utåt det tycker vi liksom är ordning och reda i en bokhylla, 

medan barn tänker inte så de lägger bara och så travar de upp så här. Då kände vi att nej de 

måste kunna stå och bläddra för att de tittar ju på framsidan eftersom de inte kan läsa och vet 

vad den handlar om så tittar de på framsidan åh den vill jag titta i. Då sa vi att då måste vi ha 

det tillgängligt, vi kan inte ha det för högt för de är ju inte så långa, det är ju de som ska nyttja 

biblioteket. Vi kan ju liksom anpassa oss till vad som helst vi vuxna, men det är ju barnen 

framförallt som ska kunna bläddra i böckerna och komma åt och läsa det de vill läsa. Sen 

finns det ju vissa böcker som är vuxenböcker om man säger så, som bara vi vuxna har, men 

de har vi placerat högre upp för det ska inte vara tillgängligt för dem. För böcker som 

används slits går sönder, och så är det och det får man räkna med. Det är ett slitage på dem 

och ju yngre barnen är desto hårdare är slitaget. (Klara) 
 

En del bibliotek fyller mer funktion än bara en plats att läsa böcker. Blåsippans 

bibliotek fungerar också som språkrum där de bland annat ska kunna se på film eller 

använda olika digitala verktyg för upptäckande, och har därför utformats med de olika 

funktionerna i åtanke. Hur rummen förändras över tid visar sig skilja lite från bibliotek 

till bibliotek, ett par förskollärare berättar hur de ser på miljön som något föränderligt 

som behöver omarbetning då och då. En av dem är Blenda som förklarar att biblioteket 

aldrig blir riktigt klart: 

Alltså jag tycker att när biblioteket var färdigt, när det var invigning så var det inte färdigt 

för mig. Jag har hela tiden sett det som nånting som ska ändras hela tiden så byta böcker 

har jag inte gjort för jag har bara smällt in typ allt som fanns däremot har jag ju bytt ut 

dom dom highlightade böckerna dom som jag har haft uppe på tavellisten. (Blenda)  
 

Andra förskollärare berättar istället om miljön som en fast bakgrund där materialet som 

till exempel böcker och dekorationer är mer anpassningsbara. Malou beskriver hur till 

exempel barngruppen påverkar vad som erbjuds och förändras i miljön: 

Däremot byter vi bort böcker och sätter till böcker så det liksom hela tiden...det kanske är 

att Kalle vill läsa en särskild bok i tre veckors tid, då plockar vi bort den boken och sen får 

han välja en annan bok och så sätter vi kanske dit den igen.../… / de är lite så vi tänker att 

vi kommer försöka låta de se ut likadant och sen att vi tillför nytt material och plockar bort 

och så, så vi har ju nån garderob utanför som vi kan förvara lite i och sen plocka in om de 

behövs. (Malou) 

Svaren visar att alla förskolor vi varit i kontakt med har haft ett syfte och en vision i 

skapandet när de valde att delta i projektet. Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) 

skriver att dekorera en läsmiljö kan göra den mer inbjudande och locka barnen till att 

utforska miljön och komma emotionellt närmare litteraturen. På liknande sätt kan man 

se hur förskollärarna i studien reflekterar kring hur de inreder och dekorerar miljön för 

att locka till läsning och väcka särskilda känslor för rummet och litteraturen. Det 

framgår tydligt att biblioteket skulle vara inbjudande och ha en mysfaktor som skulle 

locka barnen till att vilja utforska böckerna, och ge en känsla av att vara i ett bibliotek.  

Genom att skapa en miljö med material som presenteras på ett särskilt sätt skapas också 

förutsättningar för barnens aktivitet. Det går att se detta ur perspektivet att miljön 

fungerar som en arena av handlingsmöjligheter (Eriksson Bergström 2013), där man 

använder miljön för att skapa en atmosfär som bjuder in barnen till en viss sorts 

aktiviteter. Det ger förskollärarna möjlighet att styra hur biblioteket används beroende 

på hur de organiserar miljön, väljer tillgängligt och genom dessa delar erbjuder olika 

handlingsmöjligheter för barnen. Utformningen av biblioteken blev olika beroende på 

vilka förutsättningar man hade, men ursprungstanken var att böckerna skulle vara i 

fokus och i barnens nivå för att barnen lätt skulle kunna nå och titta i dem. Två av 

förskolorna såg dessutom biblioteket som en möjlighet att få in andra funktioner mer än 



  
 

17 

enbart läsning, då de genom till exempel interaktiv tavla kunde låta barnen upptäcka 

språket på ett lekfullt sätt eller spela teater inför kamraterna. 

Förskollärarnas förhållningssätt spelar också roll när det kommer till hur mycket barnen 

släpps fria till att använda rummet. Allt för snäva regler kan hindra barnen i sitt 

användande, medan allt för fria kan leda till att barnen missar syftet med biblioteket och 

därmed också avsett lärande. Oavsett vilka regler som fanns så framkom det i 

intervjuerna att biblioteken var ett rum i ständig förändring som skulle anpassas efter 

barnen och deras behov.  

 
6.1.3 Barns delaktighet och inflytande 

När vi frågar hur förskollärarna gått till väga för att involvera barnen i skapandet av 

biblioteken får vi varierande svar. På några förskolor har barnen inte varit delaktiga alls 

i skapandet av den litterära miljön, på ett par har de tillfrågats om vad de önskar i ett 

bibliotek och på något ställe har de varit med i flera skeden.  

Det var ju några barn som hjälpte till att färglägga bokstäver till biblioteket. Det var ju 

utklippta ord och sen var det en barngrupp som gjorde stjärnor som vi hade uppe i en 

sänghimmel som var ovanför en fåtölj, sådär jättecharmiga stjärnor (skrattar). Det är 

nånting jag hade tänkt att liksom, “vad vill ni ha nu”, och så fråga barnen hur tycker ni det 

ska se ut nu när dom liksom vet vad det är för nånting. (Blenda) 

Förskollärarna berättar om de projektmöten som varit inför uppstarten av 

förskolebiblioteken endast handlat lite ellet inget alls om hur barnen ska inkluderas, 

vilket kan ha påverkat hur förskollärarna arbetat med den litterära miljön och barns 

delaktighet. En pedagog reflekterar i banor som “hur ser ett bibliotek ut för barnet?”, 

oavsett barnens erfarenheter hemifrån. Klara reflekterar kring barnens delaktighet i 

förskolebiblioteket och vad som påverkat det. Om barnen vet vad ett bibliotek är för 

något, att som förskollärare kan förutsätta att alla vet vad som görs i bibliotek, och om 

barnen då ska inkluderas i bygget av biblioteket om de inte har “rätt” målbild. 

När vi var på första mötet, det var inte jättemycket prat om att hur gör ni barnen delaktiga 

utan det var; vi ska starta upp bibliotek, det hade kanske tryckts lite mer där så hade det 

kanske också sett annorlunda ut jag vet faktiskt inte. /… / Det är kanske inte alla barn som 

har varit på ett bibliotek, hur vet du då egentligen vad du vill ha i det? Jag kan inte utgå 

från att alla har varit där tyvärr. (Klara) 

De mönster vi kan se i svaren från förskollärarna angående barnens delaktighet är främst 

att delaktighet ses antingen genom olika former av barnsamtal. Blenda berättar om hur 

hon och förskolechefen gick tillväga för att få barnens syn på bibliotek med sig i 

projektet: 

Sen var det ju min chef också som föreslog att vi skulle ha barnråd och barnråd är ju 

nånting som redan fanns på förskolan sen tidigare, den är jag tror det är två gånger per 

termin. Som två barn från varje avdelning förutom där det är minst barn får komma 

liksom in och ha ett möte med chefen och sen brukar det alltid vara någon bestämd punkt 

typ vad tycker ni vi ska köpa in eller vad tycker ni om att göra ute vad skulle ni vilja göra 

ute. /.../ Eh då fick ju barnen komma med önskemål typ vad tycker ni ska finnas på 

biblioteket. och då var det ju allt ifrån ja det var ju någn som ville ha en robot jättegärna 

som tjatade om det varje gång alltså dom två gångerna så ville han ha en robot. Sen sänkte 

han kraven lite, han sa men han vill ha en liten robot som kan snurra okej ja vi får se vad 

vi kan göra. /.../ men det slutade med att jag skrev ut några olika robotar och så satte jag 

dom i sån här ståltråd så dom hängde liksom ja så det blev som en dekoration. Där fick 

han sina robotar. Men dom kom med olika önskemål. (Blenda) 
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Ett annat sätt att se på delaktighet och inflytande var genom att låta barnen vara med och 

välja vilka böcker de ville skulle köpas in till biblioteken. Nyckelpigan som använde en 

del av sina extra projektpengar att köpa in böcker, passade på att låta barnen välja fritt: 

Det var då de fick liksom önska böcker, bara önska allt. jag kan ju säga att när man sitter 

på adlibris och ska beställa böcker för tjugotusen.. det blir ganska mycket. så vi har ju 

mängder med böcker här nu. /… / Sen har vi ju försökt göra barnen delaktiga men 

eftersom det blev lite sådär pang på nu kör vi så har deras delaktighet bestått mycket i 

önska vad vill ni att det ska finnas för böcker i biblioteket lite tankar om hur dom skulle 

vilja ha det men mest var det vi vuxna. (Klara) 

Förskolans läroplan (Skolverket 2016:12c) anger barns delaktighet och inflytande som 

ett av målen med verksamheten, för att barn ska få chans att påverka sin situation och 

uttrycka sina åsikter. Förskolornas sätt att involvera barnen i biblioteken varierade från 

att inte göra barnen delaktiga alls, till att erbjuda barnen att önska material och val av 

böcker vid inköp. Utifrån samtalen framkom det att barnens delaktighet inte varit 

prioriterat, detta gäller även för de träffar som ansvariga förskollärarna för biblioteket 

varit på. Istället har de haft fokus på material och uppbyggande, och funnits som 

stöttning till de ansvariga bibliotekspedagogerna. De förskolor som delvis haft barnen 

delaktiga gav barnen möjlighet att önska böcker vid inköp och via barnsamtal frågat 

barnen vad de önskat till sitt bibliotek. Baroody och Diamond (2016) beskriver hur 

barns tidiga läsförmåga utvecklas står i koppling till klassrummens språkmiljö och 

barnens intresse för den. Detta påtalar även Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) som 

vidare diskuterar hur man genom att göra barnen delaktiga i skapandet av miljön ger 

dem ett inflytande som främjar intresset för den litterära miljön - vilket i sin tur kan ge 

barnen motivation för att agera i den. Genom att förskolorna i studien involverar och 

engagerar barnen i uppbyggnaden av förskolebiblioteket ges barnen möjlighet att på 

egna villkor intressera sig för den litterära miljön och ökar chanserna att barnen hittar 

material och aktiviteter de dras till. Det kan kopplas till förskollärarnas reflektioner 

kring målet med biblioteken som varit att barnen ska bli mer intresserade av litteratur 

och läsning. 

Samtalen visar att det funnits en vilja att göra barnen delaktiga men av olika skäl, främst 

personal- och tidsbrist, har det inte funnits möjlighet i den utsträckning personalen har 

velat att involvera barnen. Återigen hamnar ramfaktorerna i fokus då organisering av 

verksamheten blivit ett hinder för att uppnå målet att göra barnen delaktiga - men 

samtidigt har den ekonomiska ramfaktorn i vissa fall istället skapat möjligheter då 

barnen kunnat vara med vid inköp av böcker och fått välja fritt. 

 

6.2 Aktiviteter i den litterära miljön 

Studiens andra frågeställning handlar om vilka utmaningar förskollärare ser med att 

planera och genomföra aktiviteter i den litterära miljön, och därför valde vi bland annat 

att fråga vad för sorts aktiviteter förskollärarna hade för avsikt att hålla i biblioteken och 

vilka aktiviteter som kunnat genomföras. Vi frågade också förskollärarna vilka 

utmaningar som sågs med att genomföra olika litterära aktiviteter i förskolebiblioteken, 
och hur de tänker att miljön har betydelse för de aktiviteter som skapas. Resultatet drog 

åt olika håll, dels mot aktiviteterna och vilka sorts aktiviteter den litterära miljön passar 

för, och dels mot barns upplevelse av biblioteket som litterär miljö. Som en del i detta 

ämne slöt sig även förskollärarnas reflektioner kring sin egen roll som språklig förebild 

i de aktiviteter som genomförs, vilket presenteras som en sista avslutning i detta avsnitt. 
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6.2.1 Målstyrda aktiviteter eller rekreation 

När det kommer till att diskutera utmaningar med att genomföra aktiviteter är det först 

viktigt att klargöra vad för sorts aktiviteter som har varit som mål från början. Som vi 

tagit upp tidigare i resultatdelen har en del haft dubbla funktioner med sina bibliotek, 

men även där förskolorna valt att ha bara bibliotek så präglas dessa bibliotek av olika 

syften, mål och pedagogiska förhållningssätt. På frågan om vad förskollärarna ville göra 

i biblioteken gav de flesta svaret att de ville kunna gå till biblioteket med en grupp barn 

och hålla aktiviteter som till exempel boksamlingar, språkstund eller IT-baserade 

aktiviteter. Några berättar dock att de också har målet att biblioteket ska bjuda in till en 

lugn stund, spontant bläddrande i böcker eller vila. Lisa berättar om hur hon önskade en 

blandning av fria och mer målstyrda aktiviteter i biblioteket: 

Som ett extra rum som alla här kan ta tillvara på och att man liksom ah, spela spel och läsa 

böcker och det får ju var en kanske liksom göra som dom vill eller så./… / En aktivitet, det 

är ju inte bara att läsa högt utan jag tänker att jag kanske väljer en bra bok som jag tycker 

är lämplig, dels för ålder o med språk o vad jag vill förmedla o just såna saker eller så. För 

de pratade vi lite om i tisdags på det här mötet att det ändå är viktigt att man kanske läser 

böckerna innan eller så, så att man vet lite hur man ska läsa den, betona i språket. Och just 

med dom äldre barnen kan man ju fråga lite mer också, just vad är det som händer, de är ju 

också bra för språket eller så tänker jag. (Lisa) 

Ibland går inte det planerade som tänkt, flera förskollärare berättar sina upplevelser 

kring vad målet från början kan vara, vad som sedan är möjligt att genomföra. Blenda 

diskuterar hur målbild, rutiner och olika ramar påverkar varandra på olika sätt: 

Det har ju blivit mycket läsvila och sånt det var väl säkert.. det var inte mitt främsta mål 

men det är rätt naturligt att ha det där sen är det många avdelningar som har gått in där. Vi 

delade upp alla avdelningar, fick en förmiddag i veckan liksom och då har man gått in i 

smågrupper och läst och lånat böcker. Men min främsta önskan var att få dit lite teknik typ 

nån skärm av nåt slag så man typ kunde fota böckerna i förväg så att alla barnen kunde se 

bilden samtidigt, för det är ofta så här “jag ser inte jag ser inte kan du visa bilden igen” och 

det är ju mycket... det är ju skitbra för läsförståelsen också att de hela tiden kan följa det. 

Men det var ju lite såhär ekonomigrej som sköts upp hela tiden. (Blenda) 

Malou förklarar hur oförutsedda saker kan uppstå på vägen, och att ibland behöver det 

göras anpassningar efter vilken barngrupp och situation eller förändra en aktivitet för att 

kunna komma vidare: 

 
Det är ju väldigt kul att hoppa i puffarna (skrattar). Oftast handlar det om hur man samlar 

barnen och de hänger ju oftast på oss pedagoger, alltså jag kan ju inte gå dit med 10 av de här 

små och tro att jag fixar det själv, utan det handlar om hur man fördelar sig och hur man är 

och hur man gör som i allting annat. Men just det här med att hoppa i puffarna de blir ju lite 

av en grej. Jag vet nån grupp som va där och rätt som de va öppnades dörren och ut flög två 

fatboys och sen fortsatte dom sin aktivitet där inne för det var de som störde liksom..så kan de 

ju va. (Malou) 

Förskollärarna diskuterar bland annat hur de kan skapa utrymme i miljön för barnen att 

kunna upptäcka och utforska både tillsammans och på egen hand, vilket kan ses med det 

sociokulturella perspektiv som studien vilar på. Miljön som arena för socialt samspel 

(Biteus och Engholm, 2016) ställer krav på varierande aktiviteter där förskollärarna 
skapar tillfällen för barnen att upptäcka tillsammans med varandra, så att ett 

kunskapsutbyte kan ske. Förskollärarna i studien berättar att de vill blanda målstyrda 

lärtillfällen med lugna lässtunder, vilket kan ses som ett sätt att möjliggöra formandet av 

den sociala arenan miljön ska bli. Genom att variera de olika aktiviteterna i miljön ges 
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utrymme för barnens varierande egenskaper och intressen vilket kan locka barnen att 

utforska nya saker. 

När förskollärarna pratar om hur de planerat att använda biblioteken för till exempel 

målstyrda lärtillfällen eller vilostund, och sedan hur dessa planerna faktiskt ägt rum - 

märks en tydlig koppling till organisatoriska och praktiska villkor. Blenda som nämner 

att biblioteket används mycket åt läsvila illustrerar därmed hur praktiska aspekter och 

ramfaktorerna påverkar förskollärarnas mål. Här blir det nödvändigt för förskollärarna 

att planera aktiviteter som är möjliga att anpassa efter ramfaktorer och spontana behov 

då det inte alltid blir som tänkt. Genom reflektion av dessa påverkansfaktorer och 

spontana behov skapas förutsättningar för verksamheten att anpassa sig efter 

barngruppens behov och oförutsedda händelser. 

 
6.2.2 Upplevelse av bibliotek 

Förutom de aktiviteter förskollärarna anordnar i den litterära miljön, såsom läsvila eller 

språksamlingar, nämner flera av lärarna att biblioteket i sig är en upplevelse. De talar 

om situationsträning, att barn bör få erfara bibliotek som ofta har särskilda regler eller 

etikett och helt enkelt få en förståelse för vad ett bibliotek är för något. Det ses inte som 

en självklarhet att barnen varit på bibliotek, och då kan förskolan gå in och komplettera 

erfarenheten och tillsammans med barnen utforska miljön, hur man ska vara i ett 

bibliotek och vilka aktiviteter som är lämpliga där. 

Vi har ju inte närheten till något skolbibliotek här, utan närmaste är nere i centrum och det 

är en bit gå dit, tar sin lilla stund. Då får man ta bussen, och där vet jag att många av 

avdelningarna är också, men ibland är det skönt att bara ja men vi kan gå bort och sätta oss 

i biblioteket och det blir en situationsträning också. Vi är i biblioteket nu vi kan inte 

springa runt här det kan vi inte göra på dom andra heller för det finns ju en kutym liksom 

på biblioteket. Ja men lite lugnare man kan inte härja runt hur som helst för det är så 

många olika åldrar som möts där inne och alla är fostrade i olika liksom. /… /. Sen är det 

ju då också det här intresset, för ha en känsla att jag får gå och bläddra bland böckerna. 

(Klara) 

Att förmedla en särskild känsla med biblioteket kopplas till barnens intresse och 

nyfikenhet för litteraturen. Förskollärarna uttrycker en vilja att skapa positiva 

förväntningar på den litterära miljön så att barnen självmant ska utforska rummet och 

innehållet, och därmed ge förutsättningar för barns bekantskap med böcker och att vara i 

dessa särskilda rum. Lisa pratar om hur miljön ska förmedla vilka förväntningar som 

finns på barnen som besöker biblioteket och vilka känslor som ska väckas: 

Man ska bli sugen på att läsa, att man liksom det här vill jag göra åh vad detta ser 

spännande ut /… / men ah just att jag tänker med regler, ja gillar inte de ordet egentligen, 

men nu säger jag regler iallafall. Att barnen ska veta lite vad som gäller när dom kommer 

ner hit, det ska va en inbjudande och lugn miljö liksom. (Lisa) 

Atmosfären i biblioteket är en viktig del för de förskollärare vi intervjuat. Duncan et al 

(2007) förklarar att barn och deras lärande påverkas av det psykiska klimatet i ett rum, 

och att alla barn interagerar med rummet efter sina villkor. Förskollärarnas strävan efter 

att skapa en inbjudande miljö kan vara ett sätt att försöka främja den pedagogiska 
atmosfären så att barnen känner att de får utrymme och trygghet att utforska och 

interagera med miljön. Då såväl den fysiska miljön som den psykiska atmosfären i 

miljön ständigt ger respons på barnens handlingar, kan barnens lust att lära påverkas 

både positivt och negativt beroende på hur lärarna bygger den litterära miljön och dess 

atmosfär. 
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Förskollärarna talar om de normer och värderingar som gäller i ett bibliotek och hur 

förskolan i vissa fall blir ett komplement då alla barn eventuellt inte vet vad det innebär 

att besöka ett bibliotek och vad som förväntas av barnen i den miljön. Kommunikation 

kring normer och hur man ska vara i biblioteken i förskolan kan ge förutsättningar för 

barn att få en positiv upplevelse av den litterära miljön. I ett sociokulturellt perspektiv 

går det att se samspelet mellan vuxen-barn och barn-barn som en möjlighet för barnen 

utbyta dessa normer och värden med sin omgivning som blir ny kunskap för barnen. 

Förskollärarna beskriver hur positiva upplevelser av bibliotek står i fokus och att miljön 

ska utformas för att locka barnen till att utforska.  

 
6.2.3 Förskolläraren som språklig förebild 

Tredje delen i detta avsnitt om förskollärarnas reflektioner kring utmaningar och 

möjligheter i att genomföra aktiviteter i miljön, centreras kring förskollärarens egen roll 

som inspiratör och språklig förebild. Flera av förskollärarna pratar om hur deras intresse 

för böcker och läsning kan påverka barnens engagemang och upplevelse. Malou 

reflekterar kring hur intresset för en bok ska locka både en själv och barnen för att skapa 

ett gemensamt engagemang i läsningen: 

Hur man bjuder in barnen och hur man själv..alltså hur man själv är. Jag menar, tycker jag 

att det är fruktansvärt tråkigt att läsa den här boken jag ska läsa, då är ju jag ganska tråkig 

när jag ska läsa den boken. Att man hittar ett intresse både för en själv och för barnen, där 

man kan finna varandra och liksom… har jag läst en bok 10 gånger då kanske jag inte är 

lika entusiastisk den 11 gången (skrattar). Så det handlar ju både om att hitta sitt eget och 

barnens intresse och man reflekterar sen efteråt utifrån sig själv... varför blev det stökigt 

denna gången… om det blir jättestökigt denna gång varför blev de just stökigt idag och 

inte förra gången, vad var skillnaden? Är det att jag glömde vara glad denna gången eller 

hur fångade jag dem förra gången, tyckte jag det var roligt själv? (Malou) 

Klara diskuterar hur hon som förskollärare behöver anpassa läsningen efter de olika 

barnen och de böcker som väljs ut av barnen att läsa, så att oavsett om boken är 

intressant i hennes ögon är det hennes uppgift att skapa en anpassad läsupplevelse för 

barnet. 

 
Man måste vara genuint intresserad så är det bara. Kommer de med böcker, kan vi läsa det 

här? Ja självklart, kom vi hittar en liten stund så sätter vi oss här. Man måste visa att det de 

kommer med är av intresse. Alltså även om jag tycker att fy satan vilken tråkig bok du har 

valt men ja, du kom vi läser den det går jättebra! Är det för långa böcker ja men då får man ju 

sammanfatta dem, då får man prata om bilderna istället för att man hinner inte läsa allt, men 

det är ju också ett sätt att få till sig en bok. Så länge det jag berättar hänger ihop med bilderna 

liksom, så får de ju den röda tråden, att läsberätta om den. (Klara) 
 

Det dyker även upp reflektioner om hur förskollärares intresse och engagemang kan 

användas som verktyg för att utmana barnens läsvärldar, och vikten i att balansera 

barnens egna val av litteratur med förskollärarens val för särskilda syften. 

 
Vissa barn väljer ju alltid samma böcker men då är det lite min pedagogiska uppgift att 

introducera de för andra böcker och lite större utmaningar och bli bredare. Det tycker inte jag 

är så svårt för tycker man själv att en bok är bra blir man ju en bra uppläsare av den och då är 

de ju lätt att fånga dem. Jag tycker att de ska ha både och, det ska ju vara både det de själva är 

intresserade av att läsa i och plocka fram, men även böcker som pedagogen plockar fram. De 

här passar ju just nu, alltså böcker som handlar om konfliktlösning eller maskar eller 

ensamhet, det går ju att hitta böcker som passar alla sammanhang. (Anna) 

Förskollärarnas funderingar riktar sig dock åt samma håll när de berättar att det krävs 

engagerade och närvarande förskollärare i den litterära miljön. Både när det kommer till 
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att fånga upp barnens intressen, ge förutsättningar till barnens egna utforskande, till att 

göra avvägda didaktiska val i hur olika böcker ska läsas för barnen. Alla förskollärare 

sätter ord på dessa erfarenheter även om det sker på lite olika sätt vilket visar på en 

medvetenhet kring barnens varande och lärande i den litterära miljön. 

Engagemang är ett ord som förskollärarna nämner som drivande hjul, både i processen 

med biblioteken men även i utforskandet tillsammans med barnen. De ser sig själva som 

förebilder när det kommer till läsning och att det är viktigt att skapa en positiv 

läsupplevelse som fångar barnet. Vuxna behöver vara närvarande i barnens upptäckande 

och utmana deras proximala utvecklingszon (Säljö 2014) genom att till exempel 

introducera barnet för nya böcker eller föra en dialog där den vuxna kan ställa frågor 

angående innehållet i böckerna. Anna på Floden beskriver hur vissa barn alltid väljer 

samma böcker och det då är hennes pedagogiska uppgift att utmana barnet med annat 

material, och Malou på Blåsippan förklarar hur de tog bort och satte dit nya böcker för 

att se vilket nytt upptäckande som blir. Förskollärarna reflekterar vidare kring sin roll 

som inspiratörer och läsande förebilder, att deras engagemang och förmåga att tända liv 

i de tråkigaste av böcker möjliggör för barnen att få en skräddarsydd läsupplevelse. 

Ivarsson (2008), som diskuterar hur individanpassad läsmiljö påverkar barnens 

läsintresse, påpekar att individualisering ställer krav på förskollärarnas förmåga att möta 

barnen där de är och att utmana dem vidare. Det kan i sin tur kopplas till den proximala 

utvecklingszonen, och att de intervjuade förskollärarna skräddarsyr läsupplevelsen för 

barnen kan ses som ett sätt att individanpassa läsmiljön och utmana barnen. 

Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) lyfter hur vuxna kan skapa positiva erfarenheter 

av läsning genom att designa de pedagogiska aktiviteterna på ett sätt som ger utrymme 

för barnen att upptäcka nya saker i linje med deras intressen. Lärarna som i denna studie 

berättar om högläsning som en central aktivitet i förskolebiblioteken får möjlighet att 

agera positiva förebilder för läsning genom att visa hur böcker kan vara spännande, 

intressanta och värdefulla. Detta kan också kopplas till Hvit (2015) som förklarar hur 

barn ser på hur vuxna och andra barn gör för att sedan reproducera vad de har sett. 

Därigenom kan barnen, efter högläsning tillsammans med vuxna, själva prova och få 

erfarenheter av att göra samma saker med sina kamrater i spontana sammanhang utanför 

de planerade pedagogiska aktiviteterna.  

 

6.3 Barns upptäckande – enskilt och tillsammans med andra 

Studiens tredje frågeställning rör hur förskollärare arbetar för att barn på egen hand och 

tillsammans med andra ska kunna upptäcka och utforska den litterära miljön. De resultat 

vi har fått fram börjar med att gå åt två håll, i någon förskola har barnen fri tillgång att 

använda biblioteken medan man hos andra inte låter barnen vistas i biblioteket själva 

utan närvaro av en vuxen. Förskollärarna är överens om, och resonerar runt, hur barnens 

möjligheter att genom biblioteken få bläddra och välja fritt bland böcker kan främja 

deras resa mot att bli läsande individer.  

 
6.3.1 Övervakad vistelse eller fri tillgång 

De olika förskollärarna berättar om olika strategier för barnens utforskande. På 

Blåsippan ger de barnen tillgång till allt material, men aldrig utan närvaro av en vuxen 

för att man inte vill att barnen ska förstöra materialet där. 
 

Barnen får inte vara i det rummet själva utan de ska alltid finnas en pedagog med. För vi vet 

att barn som läser böcker att det kan rivas sönder lite vi är ju väldigt rädda om sakerna vi har 

där inne. Annars får dom ju använda allting som är där inne naturligtvis, självklart. (Malou) 
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Klara berättar att på Nyckelpigan erbjuds biblioteket som ett eget rum där barnen kan gå 

in när de vill så länge rummet är ledigt och barnen förhåller sig till de överenskomna 

reglerna. 

 
Det är många barn som ofta ja men jag vill gå ut och sätta mig i biblioteket, ja självklart gör 

det, inga problem liksom. De valde själva att gå dit och liksom jag tänker att för barn blir det 

ofta att den här ja men nu får jag en liten lugn stund för mig själv. De behöver den på olika 

tidpunkter på dagen, inte bara när vi erbjuder efter maten för att vi ska hinna rasta, för det är 

ju egentligen det det handlar om också. /… / man har känt det som en sån tillgång att de kan 

gå ut där själva liksom och att de väljer det. (Klara) 
 

Förskolläraren på Virvelvinden i sin tur berättar om hur de gärna gett barnen mer ansvar 

att röra sig i biblioteket själva, men att placeringen av rummet och att biblioteket delar 

utrymme med personalen gör att det inte är möjligt. På Floden har de liknande utmaning 

då deras bibliotek delar utrymme med ett större NO-rum, och Anna förklarar att en del 

barn kanske kan hantera att vara i miljön själva medan andra inte kan. Blenda 

reflekterar runt hur det från början fanns en vilja att låta barnen använda rummet mer på 

egen hand, men att det nuvarande bokningssystemet för tillfället inte gör det möjligt då 

varje avdelning har egna dagar. 

 

Hvit (2015) talar om hur lärande kan ske även när vuxna inte är direkt närvarande eller 

insatta eftersom barn kan reproducera det som de har lärt sig eller sett vuxna göra. 

Genom att reproducera aktiviteter lär barn litteraturens och språkmaterialets funktion. 

Gällande hur förskollärarna har resonerat om att släppa eller styra barnen i den litterära 

miljön, visar det en påverkan från de ramfaktorer som gäller verksamhetens lokaler och 

organisering. Fyra av de fem förskolorna hade antingen begränsad eller ingen möjlighet 

alls att låta barnen använda biblioteket på egen hand, då dessa rum ligger åtskilda från 

den övriga verksamheten eller för att rummen delas med övriga avdelningar. Samtidigt 

framgick det att vid den mån de gick kunde vissa barn tillåtas att använda biblioteket på 

egen hand om deras syfte var att läsa, vilket främst gällde de avdelningar med äldre 

barn. Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) tar upp hur vuxna ska ta vara på och skapa 

en positiv inställning till läsning genom att ge barnen utrymme att utforska litteratur, då 

en miljö som inte möjliggör eget upptäckande kan ge motsatt effekt. Att ge detta 

utrymme var vad de flesta förskollärarna strävade efter, men som ovan nämnt blev 

ramfaktorerna en aspekt att ta hänsyn till och blev därför mer hinder än möjlighet. 

Däremot skapar förskollärarna lösningar för att ändå kunna utnyttja biblioteket i största 

möjliga utsträckning från sina förutsättningar. Barnen fick istället större utrymme till att 

på egen hand upptäcka när det var deras avsatta tid och vuxen fanns närvarande, vilket 

kan ses som ett sätt att erbjuda större handlingsmöjligheter när det anses vara lämpligt 

för verksamheten. 

 
6.3.2 Barnens intresse 

Oavsett om barnen använder biblioteken på egen hand eller under tillsyn av 

förskollärare, ger våra intervjuresultat en relativt enhetlig bild över hur de ser på 

barnens egna utforskande av litteratur och miljö. Här återkommer beskrivningarna av 

hur barnen ska ges en positiv upplevelse av biblioteket genom att de får bläddra genom 

stora urval av böcker och välja helt på egen hand vad som lockar dem. 

 
De tycker ju att det är roligt att få vara här och välja böcker och vi tycker ju det också. Det är 

egentligen det vi tycker är bästa med att vi fått det här, att man kan gå in och välja en bok 

man vill läsa. Innan hade man bara ett litet urval som man hade lånat på bibblan och dit hann 

vi inte gå särskilt ofta /… / Vi tycker att vi haft ett hyfsat urval men nu är de ännu roligare 
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och det kan ju bli en vecka en bok är populär och vi läser gång på gång och nästa vecka kan 

de va en annan. Vi läser ju fortfarande när vi har vila och andra gånger också, och då är de ju 

roligt att kunna få gå in här och välja och idag är jag sugen att läsa den här boken för barnen 

med den här gruppen. (Anna) 
 

Att väcka barnens nyfikenhet och motivation att läsa kan vara en utmaning. De lärare vi 

intervjuat har fått frågan hur de kan väcka barnens lust att läsa, och flera av 

förskollärarna lyfter då barnens egna bläddrande och val av böcker som en viktig faktor. 

Ett brett utbud med olika sorters böcker som kan inspirera olika barn framhålls som en 

tillgång när man ska få även de som inte brukar läsa att vilja utforska litteratur och 

sagornas värld. 

Jag tror att om man inte presenteras och inte vet, alltså inte får vara och bläddra och hitta 

nyfikenheten i det då kanske det inte är så roligt. Alltså då är det, här har du en bok, mm 

men det är skillnad att bara öppna en eller om man får stå och bläddra och verkligen “åhh 

vilken är jag sugen på”, och titta. Jag tror att det väcker en nyfikenhet att det finns 

tillgängligt. (Klara) 
 

Under 5.1 berättade förskollärarna om barnens delaktighet och inflytande vid 

utformandet av den litterära miljön. Detta perspektiv återkommer när de pratar om hur 

de ska ta tillvara barnens egna intressen vid utforskandet av aktiviteter och miljön, vi får 

nästan enhälliga svar av förskollärarna om att delaktigheten ses som en viktig del av 

verksamheten. Barn behöver få utforska litteratur på egen hand och tillsammans med 

andra barn (Ivarsson, 2008), så att de ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna 

tolka och kommunicera tryckt och skrivet material i olika sammanhang och erövra sin 

litteracitet. Förskollärarna pratar om urval och barnens egna val av böcker som en stor 

del i detta utforskande. Eriksson Bergström (2013) påtalar att barn väljer vad de gör 

utefter vad som erbjuds i miljön och det pedagogiska klimatet. Genom att förskollärarna 

i studien strävar efter att utforma litterära miljöer som är inbjudande, lockar varje barns 

intresse och samtidigt ger utrymme för barnen att själva utforska materialet, ges barnen 

också förutsättningar att hitta sin egen väg mot målet att senare bli läsande individer. 

 

 

7 Slutdiskussion 
Diskussionskapitlet kommer för struktur och sammanhang att delas upp i fyra delar, där 

resultatdiskussionen inleder, för att sedan följas av metoddiskusson, vidare forskning 

och en kort avslutande reflektion. Resultatdiskussionen berör de resultat studien visar, 

problematiserar dem och ställer dem i relation till vårt syfte och förskolans verksamhet. 

Metoddiskussionen reflekterar kring studiens genomförande och går igenom de val och 

överväganden som gjorts på vägen. Sista delarna riktar blickarna framåt mot fortsatt 

forskning, och sammanfattar studieområdet med en avslutande reflektion. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att synliggöra några förskollärares erfarenheter av att skapa och 

använda litterära miljöer i förskolan för att främja barns intresse för läsning och 

barnlitteratur. Resultatet visar att ramfaktorer är en stor aspekt som påverkar arbetet, 

både när det kommer till att skapa den fysiska miljön, men också möjligheten att 

genomföra olika aktiviteter i miljön med barnen. Barns delaktighet har främst setts 

genom att de har fått önska material till biblioteket, medan förskollärarna har varit de 

drivande i projektet. Lärarnas målbild tillsammans med de olika ramfaktorerna har 

påverkat utgången för hur resultatet av förskolebiblioteken fallit ut. Vi kan se att de 

olika förutsättningar förskolorna haft och givits i projektet har satt gränser för hur fria 
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förskollärarna har varit att bygga biblioteken, både med material, pedagogisk tanke och 

lokalernas tillgänglighet. Det vi nu fått förståelse för som vi inte hade med oss från 

början, är hur stor betydelse ramfaktorer har för verksamheten. Intervjuerna grundades 

på förskollärarnas syfte och mål med biblioteken, vad biblioteken kan ha för inverkan på 

barnens lärande och varför förskollärarna valt särskild utformning och material. Dessa 

varierande frågor fick vi förvisso svar på men de yttre faktorerna genomsyrade svaren 

som en röd tråd under intervjuerna, även i delar där det från början inte var givet. Det 

här visar på skillnader som kan ta sig uttryck i verksamheterna gällande olika 

förutsättningar och frågan blir hur dessa skillnader påverkar barnens lärande?  

 

Ramfaktorernas påverkan på biblioteksprojektet får stor betydelse för slutresultatet. 

Eftersom alla förskolor har olika förutsättningar när det kommer till lokaler, 

personaltäthet, ekonomi etcetera, får de olika förskollärarna olika mängd resurser att 

arbeta med. En förskola med lediga rum, engagerade chefer och personal tillsammans 

med god ekonomi kan ha större möjlighet att kunna skapa ett förskolebibliotek än en 

förskola där utrymmet redan i stor del är upptaget, ekonomin ansträngd och chefen eller 

övrig personal upplevs oengagerad. Vi har genom studien förstått att förskollärarna 

värdesätter stödet från chefer och annan personal för att kunna behålla sitt driv och 

engagemang genom hela processen, och att de som inte fått detta stöd har saknat att ha 

någon att diskutera löpande med. Forskningen i studien tar upp hur de vuxnas 

förhållningssätt har inverkan på vad som sker i verksamheten. Mei-Ju, Jui-Ching och 

Ya-Wen (2016) beskriver hur det är de vuxna som måste skapa goda förutsättningar för 

barnen att få ta del av en gynnsam lärandemiljö. Eller som Eriksson Bergström (2013) 

talar om hur barnen anpassar sig beroende på vad miljön erbjuder och tillåter i en viss 

kontext. Det vi då kan se är hur resultaten från studien blir viktiga för att förstå de 

skillnader som ses mellan förskolornas olika bibliotek, att varierande förutsättningar kan 

ge olika möjligheter och begränsningar, och att det i slutänden får en påverkan på både 

barn och personal i verksamheten. Det går också se resultatet som att dåliga rumsliga 

förutsättningar kan balanseras av goda psykiska förutsättningar genom engagerade 

kollegor och chefer. Goda ekonomiska förutsättningar behöver inte innebära en fördel 

även om dessa kan underlätta arbetet, då engagemanget också behöver finnas. Får därför 

vissa barn bättre eller sämre förutsättningar beroende på hur verksamheten ser ut och 

vad gör dessa skillnader i så fall? Genom att tidigt i projektet se över de olika 

ramfaktorer som finns för förskolan att förhålla sig till, kan man identifiera vad som 

behöver stöttas upp för att upprätta en större balans. Lundgren (2014) diskuterar att 

ramfaktorerna ställer krav på förskollärare att förhålla sig till dem på ett sätt som främjar 

verksamheten. Det går att reflektera kring hur förskollärarnas förhållningssätt till 

gällande ramfaktorer påverkar förskolan, om ramfaktorer endast ses som hinder eller 

blir ett sätt att ursäkta det man inte gör. Genom att välja hur man ser på utgångsläget 

som hinder eller möjligheter, påverkas vad man ger verksamheten för möjlighet att 

utvecklas.  

Ett annat mönster som synliggjorts i studien rör känslan av ett bibliotek. Alla 

förskollärare beskrev denna känsla på olika sätt och med olika ord men återkom alltid 

till denna tolkande beskrivning av förskolebibliotekets kärna som en känsla; rummet 

som förmedlande av förväntningar och upplevelser till de som vistades där. Trots det 

svåra i att sätta ord på något så flyktigt som en känsla kunde förskollärarna ändå 

leverera en relativt samstämmig bild om vad denna känsla av bibliotek kunde innebära. 

Mei-Ju, Jui-Ching och Ya-Wen (2016) lyfter just hur det inte enbart handlar om att 

skapa en plats för exempelvis en läshörna, utan den måste dessutom vara inbjudande. 

Här gäller det att utgå från ett barnperspektiv för att skapa en miljö som ska vara 
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lockande för just dem, som skapar nyfikenhet och trevnad. Miljön behöver dessutom 

vara i förändring för att hela tiden låta barnen få upptäcka på nytt och skapa nytt 

lärande. I hur stor utsträckning de lyckats uppnå målet med att förmedla dessa känslor i 

miljön har vi inte fått entydigt svar på, men att känslorna varit en del av förskollärarnas 

målbild är tydligt. Vi reflekterar om hur mycket förskollärarna har diskuterat sina egna 

bilder av biblioteket tillsammans med andra förskollärare och barn på förskolan? Då 

ramfaktorer bland annat innefattar stöd från andra förskollärare, blir det relevant att 

diskutera hur förskollärarna reflekterar med kollegor kring just målbilden och känslan 

av ett bibliotek. Att konkretisera och sätta ord på tankarna tillsammans i arbetslagen kan 

bli ett sätt att skapa samsyn i projektet, och kan också underlätta senare aktiviteter i 

biblioteket som svarar mot deras i förväg bestämda syften.  

Gällande barns upptäckande, själva och tillsammans med andra, ser vi en trend att 

förskollärarna velat göra barnmaterial tillgängligt för barnen, och vuxenmaterial utom 

räckhåll. Hur förskollärarna sedan har gett barnen tillgång till miljön, och på vilket sätt 

de låtit barnen använda miljön har dock skiljt sig från förskola till förskola. Vi har delvis 

berört dessa frågor kring varför man valt att inte låta barnen vara själva i biblioteket, 

eller varför barnen låtits vistas i miljön på egen hand, men detta är något vi kunde gått in 

på djupare. Förskollärarna lyfte att det funnits en vision om att låta barnen vara 

delaktiga och kunna upptäcka fritt i förskolebiblioteken men att det inte riktigt blivit så i 

den utsträckning de tänkt, då organisatoriska förutsättningar som tidspress, lokalers 

utformning och personalbrist skapat hinder för detta. Vi kan utläsa två vägar i dessa 

svar, där ena vägen går mot att barn ej bör vara i biblioteken på egen hand för att barnen 

kan ha sönder material eller använda miljön på ett sätt som inte är lämpligt. Andra 

vägen går åt motsatt håll, att barnen är fria att använda miljön då den är ledig under 

förutsättning att de tar väl hand om den, och att böcker är menade att nötas och slitas. 

Det kan diskuteras vilken barnsyn och förhållningssätt dessa olika vägar grundar sig på, 

och vad det kan få för följder för barnens upplevelse och agerande i miljön. Eriksson 

Bergströms (2013) menar på att förskollärares förhållningssätt gentemot miljön spelar 

roll för hur fria barnen blir att upptäcka i den, alltså beroende på hur vuxenstyrd miljön 

är kan det begränsa eller möjliggöra barnen att ta del av den. Om miljön ses som ett 

erbjudande av handlingar, att den fysiska miljön tillsammans med den psykiska 

atmosfären påverkar vilka handlingar som erbjuds barnen, påverkas barnens agerande 

av vad de erbjuds för handlingsmöjligheter. Som vi nämnt tidigare i studien hade alla 

förskolor inte möjlighet till att låta barnen ta del av biblioteken på egen hand, av 

praktiska skäl, även om förskollärarna hade en strävan efter att få göra det. Vilket går att 

tolkas som att förskollärarna haft en vilja som de inte kunnat uppnå i den utsträckning 

de velat med barnens fria upptäckande med tanke på de praktiska förutsättningar de haft.  

Att barn ser bibliotek på ett annat sätt än deras förskollärare, är något som återkommer 

vid flera tillfällen. Till exempel berättar förskollärarna att vuxnas vilja för ordning med 

bokryggar utåt i en bokhylla krockar med barnens vilja att bläddra och titta på 

spännande framsidor. Här berörs inte bara frågan om att ta olika perspektiv, utan också 

frågan om barns delaktighet. Genom att ta med barnen i processen, går det att 

möjliggöra ett närmande av barnens perspektiv på miljön, och kan öka chansen att fånga 

barnens intresse och engagemang i litteraturen och dess omgivning. Som Baroody och 

Diamond (2016) berättar handlar barnens delaktighet och intresse även om hur de tar till 

sig lärandet. Det handlar om hur vi kan veta vad barnen är intresserade av om vuxna inte 

gör dem delaktiga? En miljö som tilltalar barnen har större möjlighet att främja lärandet. 

Dock så återkommer vi till förskollärarnas fråga; vet barn vad ett bibliotek är? Detta 

skiljer sig från barngrupp till barngrupp och det blir läraren som bestämmer vilken 
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betydelse det ska få för barnens inflytande över biblioteken. På samma sätt som vid 

barns eget upptäckande kan denna fråga kopplas till grundtankarna om barnsyn och 

förhållningssätt - kan ett barn som aldrig upplevt ett bibliotek vara med och forma ett? 

Ska barnens inkludering villkoras av deras tidigare erfarenheter, och vems ansvar är det 

i så fall att se till att barnen når upp till villkoret? 

Förskollärarna menar att miljön har betydelse för barnens läsintresse, dock verkar det 

vara svårt för dem att förklara och sätta ord på hur de ser detta, mer än att barnen gärna 

vill besöka rummet och visar intresse för att utforska materialet i rummet. Läroplanen 

för förskolan (Skolverket 2016c) anger att förskolan ska lägga stor vikt vid att ta tillvara 

barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen, och här kan förskolans 

satsning på förskolebibliotek bli ett verktyg för att dels ge barnen en extra 

skriftspråksmiljö och dels ge barnen en tidig förståelse för bibliotekets form och 

funktion. Frågan är om biblioteken hade sett likadana ut om barnen hade fått vara med 

helt eller till större del i uppbyggandet? Hade barnens bild av ett bibliotek sett likadan ut 

som de vuxnas? Utifrån vad vi kunnat läsa tidigare i studien finns det ett samband 

mellan barns delaktighet i miljön och deras intresse för den. Planering av aktiviteter kan 

bli ett exempel på hur barnen kan få göras delaktiga, även om de inte kunnat delta i 

skapandet av miljön. Ett förhållningssätt som är öppet för idéer och inte ser saker som 

ett nederlag utan vad som kan göras bättre till nästa gång skapar dessutom goda 

förutsättningar för utveckling. Eftersom förskolebiblioteken inte i något fall verkar vara 

en statisk miljö, kan vi också se utrymme för att ta in barnen i det fortsatta arbetet med 

att utveckla miljöerna - och därmed också ge barnen chans att utmana förskollärarnas 

perspektiv och reflektioner. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av semistrukturerade intervjuer som metod var lämpligt för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Utifrån aktuellt urval intervjuades fem 

förskollärare med de frågor vi utformat för att kunna närma förskollärarnas arbetssätt 

och reflektioner. En enkät hade inte på samma sätt kunnat ge de nyanserade svar vi var 

ute efter. Genom att intervjua förskollärarna på plats kunde vi få utrymme för att vid 

behov ställa följdfrågor och informanterna kunde få stöd och förklaring av frågorna om 

det var något som var oklart. Vår metod har möjliggjort att få svar på våra frågor, så att 

vi kunnat besvara frågeställningarna under syftet. Genom intervju som metod ges dock 

utrymme för tolkningar som kan ha påverkat resultatet, så även om vi har försökt 

bearbeta materialet så objektivt som möjligt, kan det ha uppstått personliga tolkningar 

på vägen. Svaren vi fått i studien anser vi är tillförlitliga då förskollärarna vi intervjuade 

var väl insatta i förskolebiblioteken, och de flesta hade någon form av erfarenhet av att 

arbeta med språk sedan tidigare. Ett antagande är att det förmodligen var därför just 

dessa förskollärare valt att vara drivande i projektet, att det funnits ett genuint intresse 

för barnens språkutveckling redan innan biblioteket var aktuellt. Det som inte syns i vår 

valda metod med intervjuer, förskollärares faktiska arbete med miljön i verksamheten, 

hade kunnat ses med hjälp av observationer. Då hade vi kunnat se rent praktiskt hur 

arbetet med biblioteken gått till och hur det tagit sig uttryck i förskolan. Nu är studiens 

fokus dock att lyfta förskollärarnas resonemang och erfarenheter av att skapa och 

använda litterära miljöer, men ett alternativ till att i framtiden undersöka ämnesområdet 

kan vara att observera. Frågan blir vilket resultat som hade visat sig då? 

 

Det vi reflekterar kring angående arbetet med en studie är hur vår egen erfarenhet har 

påverkat slutresultatet. Erfarenheten vi haft med oss rent praktiskt in i arbetet har varit 

relativt låg vilket kan ha haft inverkan på genomförandet. Särskilt på intervjudelen, då 
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det är viktigt att snabbt kunna bemöta de svar man får under intervjun och samtidigt ha 

en överblick över huruvida ens frågor blir besvarade, något vi har känt varit en 

prövning. I detta fall kände vi att vi ändå fick svar på de frågor som lade grunden för 

studien och inga frågeställningar lämnades obesvarade. Det går även att fundera över 

hur förskollärarnas svar påverkades av att vi spelade in samtalet och att vi var två 

stycken som intervjuade, något som eventuellt kan ha känts obekvämt för de som 

intervjuades. Kunde vi fått andra svar om vi bara hade varit en person som intervjuat? 

Har det spelat roll hur informanterna upplevt situationen? Antingen har det inte haft 

någon inverkan eller så kan det ha hämmat, något som vi aldrig säkert kan veta såvida 

informanten inte uttrycker det. Vi utgår från att vara två intervjuare ger möjlighet till 

mer än ett tolkningsperspektiv, samt minskar risken att missa eventuell viktig 

information. Dock så kvarstår frågan hur vår tidigare erfarenhet och hur vi blivit 

formade påverkar studien gällande förutfattade meningar kring vårt valda ämne. Vi ser 

språket som en viktig del i barnens utveckling och anser att det har en stor påverkan på 

inlärning. Hade studien blivit annorlunda om vi inte hade sett detta ämne som intressant 

att lära sig mer om, och velat ha mer kunskap om vad andra anser är viktigt gällande 

språkutveckling? På vilket sätt kan vår positiva inställning till förskolebibliotek färgat 

tolkningarna i analysen? Skulle vi sett annorlunda på förskolebibliotek och fått andra 

svar om vi varit mer kritiska eller negativt inställda till ämnet från början, eller hade 

slutresultatet blivit detsamma? 

 

Våra valda metoder och urval har beskrivits samt styrkts med koppling till studiens 

syfte och frågeställningar. Valen av begrepp, kategorier och teoretiska perspektiv 

motiveras löpande genom uppgiften med tydlighet och relevans för den studie som 

genomförts. För att stärka en studie eller forsknings pålitlighet skriver Denscombe 

(2010) att det måste vara möjligt att granska studieprocessen. Vi har därför strävat 

efter att med tydlighet beskriva våra valda metoder, analyser och även de beslut som 

tagits i processen för att andra forskare ska kunna utföra samma eller liknande 

undersökningar. Studien stärker sin pålitlighet genom att vi löpande beskrivit och 

förklarat vår process och valda metoder på ett sätt som gör att studien kan granskas av 

utomstående. Gällande överförbarhet av studien går det till viss mån även då urvalet är 

relativt smalt. Då syftet med studien är att synliggöra några förskollärares erfarenheter 

av att skapa och använda litterära miljöer i förskolan för att främja barns intresse för 

läsning och barnlitteratur, har vi även fått fram mer generella svar. Dessa svar berör 

aspekter som ramfaktorer, lärmiljöers utformning, material, delaktighet och 

förskollärarens roll vilket är faktorer som går att applicera på alla verksamma 

förskolor med syfte att främja barns lärande oavsett fokus. Studien kan därför bidra 

med kunskap gällande lärmiljöer och hur dessa spelar roll i förskolans verksamhet för 

att skapa möjligheter kring barnens förutsättningar att lära. Studien kan även skapa en 

medvetenhet hos förskollärarna och inspirera till reflektion kring litterära miljöer och 

vad de signalerar till barnen, men även hur verksamheten påverkas av ramfaktorerna 

och skapa diskussion om hur man kan anpassa sig till dem på ett sätt som främjar 

förskolans kvalitet. 

 

7.3 Vidare forskning 

Som nämnt under föregående avsnitt kan det vara av intresse att vidare studera hur 

förskollärare planerar och genomför aktiviteter i litterära miljöer, till exempel i 

 förskolebibliotek, genom fältstudier så som observationer av verksamheten. Med 

observationer går det att synliggöra det faktiska arbetet på fältet och identifiera sådana 

delar som kan vara svåra att upptäcka genom renodlade intervjuer. Alternativt 

kombinera metoderna intervju och observation för att på bred front inhämta kunskap 
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kring hur förskollärare berättar och vad de gör. Det är tydligt att ämnet är aktuellt och 

av intresse att studera vidare då förskollärarna i studien samtliga uttryckt en önskan om 

att få ta del av det färdiga arbetet, som ett sätt att dela erfarenheter som kan vara av vikt 

för deras fortsatta arbete med förskolebiblioteken.  

 

Under intervjuerna frågade vi förskollärarna om de reflekterat kring barn i behov av 

särskilt stöd och hur man tagit med sig dessa reflektioner till förskolebiblioteket. Något 

oväntat fick vi inget direkt svar på detta, merparten svarade istället att sådana behov inte 

fanns representerade på förskolorna. Svaret följdes dock upp med att förskollärarna 

kopplade särskilt stöd till flerspråkiga barn, och hur de arbetat språkstödjande för dessa 

i biblioteken. I förskolans styrdokument finns ingen tydlig definition för vad som är 

särskilt stöd och att göra denna koppling är per definition alltså inte felaktig. 

Förskollärarna i studien har ej velat inkludera flerspråkiga barn i kategorin barn i behov 

av särskilt stöd men gör ändå denna koppling själva i den fortsatta diskussionen med oss 

i intervjuerna. Att flerspråkighet varit en del, och ibland det enda, behovet som setts 

nödvändigt att ta hänsyn till i skapandet av biblioteken står klart. Detta kan vara ett 

resultat av ökningen av flerspråkiga och nyanlända barn i landets förskolor, och kan 

därför vara en aspekt att ta hänsyn till i kommande forskning om förskolebibliotek och 

andra litterära miljöer i förskolan. Det kan också vara relevant att vidare studera om 

litterära miljöer såsom förskolebibliotek kan stötta språkutveckling hos flerspråkiga 

barn, och hur det i så fall kan gå till. 

 

7.4 Avslutning 

Den viktigaste slutsatsen vi drar av studien är att förskollärares förhållningssätt, 

engagemang och intresse för språkutveckling och litteratur inte ensamt kan driva ett 

biblioteksprojekt framåt utan till stor del styrs av yttre ramar och villkor som är mer 

eller mindre påverkningsbara. Om förskolebiblioteken ska kunna främja barnens 

intresse för böcker och läsning krävs närvarande och engagerade förskollärare som kan 

ta tillvara på och använda den litterära miljön på ett sätt som både möter barnen där de 

är, men också utmanar dem vidare. Förskolan ska vila på vetenskaplig grund, därför 

behövs vidare forskning inom området förskolebibliotek och litterära miljöer i 

förskolan. Vi ser det som ett viktigt och betydelsefullt arbete som kan skapa goda 

förutsättningar för barns språkutveckling. Ett, i våra ögon, gott tecken är att 

förskolebibliotek just i detta nu är en växande trend som allt fler förskolor väljer att ta 

del av då det finns en vilja hos aktiva förskollärare att fortsätta förbättra det 

språkutvecklande arbetet i förskolan. 
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Bilagor 

Bilaga A. Intervjufrågor självständigt arbete 

 

A. Hur utformar förskollärare den litterära miljön, med avseende på 

material och tillgänglighet? 

1. Varför har ni valt att starta upp förskolebibliotek på just er förskola och 

var fick ni inspiration ifrån? 

2. Vilka har varit med i planeringen och uppbyggandet? Hela avdelningar, 

utvalda pedagoger eller barn? 

3. Hur går det till vid inköp av böcker? Vilka böcker lockar mest och varför? 

4. Hur försöker ni göra miljön tillgänglig? Så som placering av böckerna, 

framsida/Rygg utåt, lådor/Hyllor, högt/lågt. 

5. Hur tänker ni kring materialet för barn i behov av särskilt stöd? 

6. Hur ofta ändrar ni i miljön nu efteråt och i så fall varför? T ex byter 

böcker, möblerar om eller ändrar dekorationer i rummet. 

 

B. Hur planerar och genomför förskollärare aktiviteter i den litterära 

miljön? 

1. Vilka aktiviteter hade ni som mål med förskolebiblioteket? 

2. Hur planeras aktiviteterna och besöken i den litterära miljön? Vem 

planerar? 

3. Hur kan en aktivitet gå till? Ge exempel, berätta om en aktivitet nyligen? 

4. Vad tror du miljön har för betydelse för aktiviteterna och för barns 

läsintresse? 

5. Reflekterar ni tillsammans med barnen kring aktiviteterna efter besöken? 

Hur går ni tillväga då?  

6. Vilka utmaningar ser du med att genomföra aktiviteter här? 

 

C. Exempel på hur barnen använder/utforskar den litterära miljön på egen 

hand. 

1. Hur kan man ta tillvara på barnens tankar och intressen i skapandet av 

miljön? 

2. Barnens upptäckande av bibliotekets möjligheter, hur främjas barnens 

egna utforskande? Även de som inte uttrycker så mycket? 

3. Hur fria är barnen att använda biblioteken på egen hand? 

4. Vad brukar barnen göra/läsa/leka i miljön? 

5. Hur ser du på din egen roll när det kommer till barns utforskande av 

läsningen – finns det balans mellan att styra/leda och att låta dem utforska 

helt själva? 

6. Vilka faktorer spelar roll när det kommer till att motivera och locka 

barnen till läsning? 

7. Upplever du ett ändrat/ökat intresse för litteratur och språk hos barnen? I 

så fall hur? 

 

Slutfråga: Något ytterligare som bör sägas om biblioteken? 

 



  
 

II 

Bilaga B. Intervjuavtal 

Till denna intervju kommer vi att ta hjälp av ljudupptagning med efterföljande 

transkribering för att säkerställa att all datainsamling kommer med och blir korrekt. 

Intervjun kommer alltså spelas in med ljud.  

 

I vår studie kommer vi ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. Dessa 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

• Informationskravet innebär att berörda parter informeras om studiens syfte. 

• Samtyckeskravet innebär att deltagande har rätt att själva styra sin 

medverkan och när som helst kan avsluta den. 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla personliga uppgifter ges största 

konfidentialitet, data avidentifieras och obehöriga ska inte kunna del av 

dessa. 

• Nyttjandekravet innebär att informationsdata endast får användas i vetenskapligt 

syfte.  

Vetenskapsrådet (2011) skriver att etiska dilemman kan uppstå i samband med att 

samla in material som kommer användas i studien. Detta kan ske när forskaren vill 

sätta sig in i informanternas miljö genom att delta, iaktta eller spela in. Vi som utför 

studien har ett ansvar att skydda informanternas och deras medverkan genom 

ovanstående forskningsetiska principer. Detta säkras genom att informanterna blivit 

informerade och gett sitt samtycke i förväg via denna blankett,  och allt material 

kommer behandlas utifrån konfidentialitetskravet genom att använda fiktiva namn. Vi 

kommer därmed både muntligt och skriftligt informera om vår studies syfte i förväg.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker att medverka i 

studien: 

 

_____________________________ _____________________________ 

Informant   Intervjuare 

 

 

 


