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Syftet med denna studie är att undersöka hur läsmiljöer på hemvister kan utformas, 
hur förskollärarna i studien tar till vara på läsmiljön samt vilka egenskaper läsmiljöer 
kan ha för att främja barns språkutveckling.  Studien är en kvalitativ studie där semi-
strukturerade intervjuer, observationer samt foto-elicitering genomsyrar metoden. 
Resultatet visar en medvetenhet hos förskollärarna om läsmiljöns och barnbokens 
betydelse för främjandet av barns språkutveckling. Slutsatsen av studien visar att för-
skollärarna är medvetna om att läsmiljöerna har betydelse för barns språkutveckling. 
Förskollärarna arbetar med att ständigt utveckla sina läsmiljöer och varierar hur de 
läser barnböcker i verksamheten för att främja barnens språkutveckling och intresse 
för barnböcker. 
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1 Inledning 

Redan från födseln utvecklar barn sitt språk. Det är därför viktigt att barn direkt får 
kontakt med språket genom till exempel att vuxna pratar med dem och läser för dem 
(Justice, Meier och Walpole, 2005). I den här studien undersöks bland annat hur för-
skollärarna tar tillvara på läsmiljön för att främja barnens språkutveckling samt hur 
barnböckerna är tillgängliga för barnen. Justice, Meier och Walpole (2005) skriver 
att barn snabbt tar till sig nya ord och Robbins och Ehri (1994) menar att förskollä-
rare kan utveckla barnens språk genom att läsa barnböcker för att exponera ord för 
barnen. Förskollärare bör också upprepa läsandet av samma bok för att barnen ska få 
höra orden flera gånger. 

I läroplanen för förskolan (2010) står det att förskollärare ska sträva efter att barnet 
får ett lustfyllt lärande och att förskollärare ska lägga grunden till det livslånga läran-
det. Förskolan ska också lägga stor vikt vid språkutveckling och uppmuntra barnen 
till nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Språk och lärande hänger samman så 
som språk och identitetsutveckling. Verksamheten ska erbjuda miljöer som inspire-
rar barnen till att utvecklas och lockar dem till lek och lärande. Barnen ska ha möjlig-
het till att erövra kunskap genom lek och socialt samspel. De ska också ha möjlighet 
att iaktta, reflektera och samtala.  

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 
utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. (Utbildningsdepartementet, 2010. S.11) 

Författarna menar också att det finns många föräldrar som aldrig läser för sina barn. 
Detta gör att vikten av att förskolan gör det blir större. Enligt Strandberg (2009) och 
förskolans läroplan (2010) ska förskolan vara ett komplement till hemmet.  

Eftersom barnböcker är viktigt för barns språkutveckling så behöver förskolor ha in-
bjudande och lustfylld läsmiljö. Liberg (2008) menar att det är viktigt för språkut-
vecklingen att barnen har en miljö rik på böcker och en miljö som inbjuder till samtal 
och läsning. Miljöerna ser olika ut på olika förskolor. Det är viktigt för barnen hur 
miljön används för att främja barnens lärande och utveckling. Därför är det intres-
sant att undersöka hur läsmiljön används på förskolorna. Denna studie utgår ifrån 
observationer av olika hemvisters läsmiljöer på förskolor.  

Den här studien kommer att utgå från det sociokulturella perspektivet med utgångs-
punkt i Vygotskijs tankar om situerat lärande och socialt samspel som ger upphov till 
lärande och språkutveckling. Studien söker svar på frågorna:  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läsmiljöer på hemvister kan placeras 
och utformas, hur förskollärarna tar tillvara på läsmiljön för att främja barnens 
språkutveckling samt i vilken utsträckning och hur barnböckerna är tillgängliga för 
barnen.  

 Hur utformas läsmiljöerna på hemvisterna och var finns de? 

 Hur och i vilken utsträckning är barnböckerna tillgängliga för barnen? 

 Hur arbetar förskollärarna med läsmiljöerna för att främja barns språkutveckl-
ing? 
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1.2 Uppsatsens disposition  

Det här självständiga arbetet undersöker hur läsmiljöer på hemvister kan utformas, 
hur förskollärarna tar till vara på läsmiljön för att främja barnens språkutveckling 
samt hur barnböckerna är tillgängliga för barnen.  

Bakgrunden har delats upp i fem avsnitt. Genomgången inleds med barnbokens 
historia och går därefter vidare med tidigare forskning kring språkutveckling, läran-
demiljöer och barnböcker i förskolan. Bakgrunden fortsätter därefter med det teore-
tiska perspektiv som valts för studien. 

I metodavsnittet beskrivs forskningsstrategier och de metoder som ligger till grund 
för studiens genomförande, det urval som gjorts, presentation av respondenterna och 
fortsätter sedan med genomförandet av studien. Vidare beskrivs analysprocessen och 
databearbetningen och fortsätter med validitet och reliabilitet. Metoddelen avslutas 
med etiska ställningstaganden som varit relevanta för studien. 

I resultatavsnittet redogörs det material som framkommit utifrån observationer och 
intervjuer. Materialet har delats upp i följande teman; placering och utformning, 
barnböckers tillgänglighet för barnen samt främjandet av språkutveckling i läsmiljön. 
Dessa teman har skapats utifrån de forskningsfrågor som använts i studien. Under 
varje tema har materialet sorterats efter kategorier utifrån deltagarnas svar i inter-
vjuerna och det som undersöks i observationerna. 

I analysavsnittet har sortering av resultat och tidigare forskning gjorts utifrån syfte 
och frågeställningar. Kopplingar mellan resultat och tidigare forskning har skett för 
att stärka de resultat som visats upp. I analysen har likheter och skillnader mellan de 
två avsnitten redovisats.  

I diskussionsavsnittet har resultatet diskuterats utifrån syfte och forskningsfrågor. 
Avsnittet fortsätter med metoddiskussion där metoderna har utvärderats. Därefter 
följer en diskussion kring relevansen för förskolläraryrket och fortsätter med förslag 
till vidare forskning. Diskussionsavsnittet avslutas med studiens slutsats. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

Artefakter  
I denna studie används begreppet artefakt som en synonym till verktyg och redskap. 
Strandberg (2009) beskriver artefakter som olika verktyg för barnens utveckling och 
lärande. 
 
Barnböcker  
Barnböcker ses i denna studie som böcker som är avsedda för barn mellan ett till fem 
år. Begreppet avser i studien också tidningar, kataloger och serietidningar. Nat-
ionalencyklopedin (2015) nämner detta som barnlitteratur men ett val har i studien 
gjorts och därför definieras som barnböcker. 
 
Hemvister 
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Ordet hemvister används i studien som synonym med avdelningar då de responden-
ter vi valt att intervjua arbetar på stora förskolor där avdelningarna kallas hemvister. 
 
Läsa 
Nationalencyklopedin (2016) menar att läsa är ett begrepp som innebär att avläsa 
och tolka innebörden i tecken och bilder i böcker. I studien används begreppet för 
hur barn och vuxna tolkar och avläser tecken och bilder i barnböcker. Både genom att 
förstå texten som står i boken men också att titta och tolka bilder. 
 
Läsmiljö 
I studien används begreppet läsmiljö vilket avser en eller flera miljöer på förskolan 
där det medvetet bjuds in till att läsa. Till exempel kan det vara där böcker finns och 
där samspel och språkutveckling kan ske via böcker. I bakgrunden används ordet 
lärmiljö eftersom det fanns mer relevant tidigare forskning kring miljöer på försko-
lan där barnen lär och utvecklas än just läsmiljöer. 
 
Samspel 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) definieras samspel som gemensamt handlande 
med flera parter som deltar. I studien understryks det att samspel handlar om ett 
möte mellan barn och barn men också mellan barn och vuxna på förskolan. 

Språkutveckling 
I den här studien definieras språkutveckling som en utveckling som sker från barnets 
födsel, på olika sätt och i olika takt. Förskolans roll i barnets språkutveckling har stor 
betydelse eftersom barnen ofta vistas på förskolan stor del av sin uppväxt.  

Tillfällig läsmiljö 
I studien används begreppet tillfällig läsmiljö som innebär en miljö som skapats inför 
lästillfällen på andra platser än den givna läsmiljön på förskolan. Begreppet kan en-
kelt beskrivas som en portabel läsmiljö.  

1.4 Sökning i databaser 

Sökningen efter relevanta avhandlingar, artiklar och rapporter har gjorts i databasen 
ERIC, en databas som innehåller granskade vetenskapliga skrifter. De sökord som 
bland annat har använts är: reading, kindergarden, preeschool, education enviro-
ment, learning environment, language development och environment. 

Artiklarna har valts ut för att de har ansetts som mest relevanta på grund av att de 
lyfter studiens syfte och ger bakgrunden ett sammanhang till resterande text.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs den teoretiska utgångspunkten, barnbokens historia, tidigare 
forskning kring språkutveckling, lärandemiljöer och barnboken i förskolan.  

2.1 Barnbokens historia 

Enligt Klingberg (1998) kom den första svenska barnboken som är skriven för barn år 
1591, boken hette ”Een sköön och härligh jungfrw speghel”. Hallberg (1993) skri-
ver att den handlade om hur flickor skulle uppföra sig i allmänhet.  

I slutet av 1600 talet blev även intresset för folksagor allt större i Europa. År 1697 
släppte fransmannen Charles Perraults en sagosamling som har betytt mycket för 
barnlitterurens framväxt trots att den inte var avsedd för barn. Hallberg (1993) me-
nar att under upplysningstidens slutskede växte däremot intresset för barnlitteratur 
allt mer. Samlingen översattes även till svenska år 1873 och fick namnet Gåsmors 
sagor. I denna samling av sagor fanns bland annat Askungen, Mästerkatten i stövlar 
och Tummelisa. Flera romaner som skrevs under upplysningstiden för vuxna blev 
inspirationskällor till flera av vår tids barnböcker så som Tomtebobarnen, Nils Hol-
gersson och Plupp. På 1800-talet nådde barnboken fler människor än tidigare, då 
dock i huvudsak borgarklassen. Under 1800-talet blev det allt vanligare med pojk- 
och flickböcker som genrer och dessa böcker skulle visa tydligt vilka titlar som hörde 
till vilket kön. Detta gjorde förlagen genom att sätta gröna ryggar på pojkböcker och 
röda på flickböcker. Det höll i sig ända fram till 1960-talet. År 1945 var året då den 
moderna svenska barnboken fick sitt genombrott i och med utgivningen av boken om 
Pippi Långstrump av Astrid Lindgren. I och med detta sattes barnets perspektiv i fo-
kus i barnböckerna.  

Hallberg skriver att i böckerna om Pippi beskrevs Pippi som det busiga barnet med 
utförlig karaktär i kontrast till hur barn skildrats i tidigare barnböcker. Under 1960-
talet blev de moderna bilderböckerna centrala på barnboksmarknaden. Då kom 
bland annat böcker som Lilla Anna och Spöket Laban ut och blev populära i sin 
genre. Även Alfons som kom ut på 70-talet blev en populär bok som håller i sig än 
idag. Det blev också under dessa år en annan typ av handling i bilderböckerna där 
syskonbråk och ilska skildrades tillsammans med vardagsfenomen som skilsmässa 
och ”daghem”. Våra författare idag skriver böcker utifrån vardagliga- och allmänna 
livsfrågor. Detta gör författarna för att barnböcker alltmer också är till för att vuxna 
ska läsa dem. De vuxna får inte bara kunskap om barn när de läser barnböcker idag 
utan även om sig själva (Hallberg, 1993).  

2.2 Språkutveckling 

Med grund i aktuell forskning gör folkhälsan (odaterad) en översikt över barns 
språkutveckling som ses som en förmåga som barnet har redan när det föds. Det är 
omgivningen som lägger grunden för hur vida barnets språk utvecklas. Språket anses 
som den viktigaste artefakten och det är språket som lägger grunden för ett barn och 
dess identitet och självuppfattning. Språket är också länken mellan individer och är 
verktyget för att underlätta inlärning och interaktion, en form av mediering. Under 
barnets första  fem år så kan vuxna i dess närhet imiterar mimik, rimma och sjunga 
tillsammans med barnet. Det är också av värde att vara lyhörd och benämna det som 
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intresserar barnet, även känslor som upplevs kan benämnas. Läsning tillsammans 
med barnen är också en metod för att barnen ska utveckla sitt språk. Barnet behöver 
få peka, smaka och prata om bilderna tillsammans med någon annan, ett samspel 
underlätta barnets lärandeprocess. Barnet intresserar sig för omgivningen och att ta 
reda på vad det är för namn på föremål och vad de är till för. Upprepningar är då av 
betydelse för bans språkutveckling och det är också viktigt att ge barnen längre me-
ningar i de avseenden då de använder sig endast av ettordsmeningar. Runt tre års 
ålder börjar barnen kunna föra samtal och tala i hela meningar. Det är då av värde att 
ta tid för barnen att samtala, diskutera och ge barnen nya ord. En viktig del är också 
att barnen så småningom utvecklar en förmåga att återberätta och ställa frågor om 
saker de upplevt eller som intresserar dem. Högre upp i åldrarna utvecklar barnet sitt 
skrivspråk och fortsätter utveckla sitt talspråk.  

Genom hela livet utvecklar barnet språket genom samspel med andra och därför är 
det av vikt att de vuxna är lyhörda och öppna för barnens frågor och intresse att an-
vända sig av språket (Folkhälsan, odaterad). 

2.3 Språkutvecklande arbeten 

Justice, Meier och Walpole (2005) skriver att trots att det har varit centralt i pedago-
giken för de yngsta barnen att lära sig språk och att få bättre ordförråd i förskolan så 
finns det fortfarande okända delar i ämnet. Eventuellt kan det kopplas till att det är 
svårt att forska kring, då lärandeprocesser är svåra att definiera. Utifrån detta har 
samma författare gjort en studie som visar att barn ofta lär sig nya ord genom tillfäl-
liga exponeringar av orden, till exempel via ett program på tv eller barnböcker. Även 
Robbins och Ehri (1994) betonar vikten av att ge ord till barnen för att de ska ut-
veckla en positiv språklig kompetens. Justice, Meier och Walpole (2005) menar att 
barn snabbt tar till sig nya ord och använder dem också snabbt dagligen. Det är också 
viktigt enligt Justice, Meier och Walpole (2005) att vuxna pratar med barnen redan 
när de föds för att barnen redan då ska få en positiv effekt på sin språkutveckling. 
 
En miljö rik på böcker och en miljö som ger tillfälle att få använda sig av böcker, 
skriva och samtala om dem ger barnen en stark språkutveckling (Liberg, 2008). Rob-
bins och Ehri (1994) skriver att det är av betydelse för barnen att ha ett brett ordför-
råd för att kunna kommunicera och för att kunna utvecklas vidare till en god med-
borgare i samhället. Justice, Meier, Walpole (2005), Robbins och Ehri (1994) samt 
Ewers och Brownson (1999) skriver alla om att förskollärare kan utveckla barns språk 
på ett positivt sätt genom att läsa barnböcker för barnen. En bok innehåller hela me-
ningar som ger sammanhang till orden. Att upprepa läsandet av samma bok eller att 
ha böcker som upprepar ord flera gånger är därför en bra aktivitet för att utveckla 
barnens ordförråd och förståelse. Det har visat sig att bara genom att läsa en bok två 
gånger så har det påverkat barnens språkutveckling.  

2.4 Lärandemiljöer 

Enligt Baker (2014) anses miljön inom Reggio Emilia pedagogiken vara den tredje 
pedagogen. Det ägnas mycket tid åt att ändra utseendet, klimatet och erbjudandet av 
olika artefakter för att det i den mån det går ska främja barnen på bästa sätt. Miljön 
ska hela tiden vara föränderlig utefter barnens behov och intressen. Barnen ska i en 
bra miljö kunna skapa nya relationer som kan främja deras utveckling och lärande. 
Miljöerna på förskolorna ska bjuda in barnen till lärande och samspel. Artefakterna 
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ska vara tillgängliga för barnen. Tadesse och Washington (2013) skriver att det finns 
forskning som säger att när barn har fri tillgång till böcker i den miljö de vistas i finns 
det positiva effekter på barns lärande och utveckling. Detta tror forskarna handlar om 
att barnen har möjlighet att utforska böcker spontant och lustfyllt. Det är viktigt för 
barnen att ha tidig kontakt med böcker och kunna bläddra och titta i dem för att ut-
vecklas positivt inför skolstart och dess olika krav på barns läsande (Tadesse och 
Washington, 2013). 
 
Det finns även fler författare som belyser betydelsen av fri tillgång till böcker. Björk-
lund (2008) menar att böcker kan ha många funktioner. Att bära runt på böckerna 
och bläddra i dem till att de börjar se på bilderna, peka, granska och låtsas-läsa eller 
berätta om boken för sina kompisar kan vara olika sätt att använda en bok. Björklund 
menar också att vissa barn suger eller biter i böckerna och känner på boken med alla 
sina sinnen.  
 
Det finns också forskare som hävdar att en god kommunikation är en förutsättning 
för lärande och utveckling. Baker (2014) skriver att utveckling och lärande sker ge-
nom god kommunikation mellan barn och barn, barn och förskollärare, barn och för-
älder samt mellan förskollärare och föräldrar. Genom kommunikation mellan dessa 
parter så skapas goda lärmiljöer för barnen att vistas i. Justice, Meier och Walpole 
(2005) skriver att barns lärprocess utvecklas med påverkan av olika sätt att kommu-
nicera på till exempel genom samtal och gestikulering och detta sker bäst via inter-
aktion med vuxna. Därför krävs det bra lärandemiljöer för att samspela. 
 

2.5 Barnböcker i förskolan 

Forskning visar att det är av betydelse för barnens språkutveckling att de blir lästa 
för.  Ewers och Brownson (1999) skriver att det är av vikt för barnen att vuxna läser 
för dem och att texten som de vuxna läser för barnen repeteras om  för att barnen ska 
få en förståelse för begreppen. Gemensamläsning, där vuxna och barn läser tillsam-
mans, har enligt Tadesse och Washington (2013) visat sig ha positivt inflytande i 
barns läskunnighet. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) har i sin 
rapport utvärderat förskolans kvalitet och sett samband mellan positiva lässtunder 
och förskolans kvalitet. De skriver att förskolans kvalitet har betydelse för hur barns 
språkutveckling sker samt hur barn kommunicerar med varandra. Förskolläraren 
vägleder barnen i de situationer där samspel sker och det är då möjligt för barnen att 
förstå begrepp och talspråkliga symboler som de tidigare inte har behärskat. Deras 
utvärdering visar också att artefakter i samband med bokläsning är centrala för barns 
språkutveckling. Artefakterna ger möjlighet till samtal och en möjlighet att knyta an 
till barnens erfarenheter. Genom barnböcker kan barnen göra egna associationer och 
reflektioner till verkligheten och ta hjälp av de artefakter som finns tillgängliga.  
 
Liberg (2008) menar att det är ofta korta texter med bild till som förskolan visar upp 
för barnen. Det är i de tidiga förskoleåren som det är viktigast att lägga betoning på 
barnens språkutveckling till exempel genom att knyta an till erfarenheter, identifiera 
budskapet i boken och att knyta an till förförståelsen. Det handlar också om en hand-
ling i boken som ligger nära till hands för barnen. När förskolans arbete med barn-
böcker genomförs på detta sätt så menar Liberg att barnen har möjlighet till en inne-
hållsrik och lång startsträcka för språkutvecklingen. Det är därför viktigt att ett så-
dant här arbete börjar tidigt i barnens liv. 



 7 

 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att det har betydelse 
hur förskolläraren handlar i olika lässtunder. Att ta hjälp av till exempel sångpåsar 
eller andra artefakter är något som visat sig vanligt i de förskolorna med hög kvalitet. 
Barnen har då möjlighet att i sin fria lek bearbeta intryck från böcker. Sheridan, 
Pramling Samuelsson & Johansson skriver att i deras studier har de kunnat se att nio 
procent av de deltagande föräldrarna inte läser för barnen hemma och detta innebär 
att det är av stor vikt att förskolan använder boken som artefakt. Enligt förskolans 
läroplan (2010) ska förskolan vara ett komplement till hemmet och därför ska försko-
lan bidra med det som hemmet inte erbjuder barnen. Tadesse och Washington (2013) 
menar att i vissa delstater i USA läser inte föräldrarna för barnen. Det är enligt förfat-
tarna ofta förknippat med ekonomiska förhållanden där de inte har råd att köpa hem 
böcker.  

Det är viktigt för barnen att de blir lästa för och än mer viktigt att förskolan använder 
läsning i verksamheten om föräldrarna inte läser för barnen. Enligt Sheridan, Pram-
ling Samuelsson & Johansson (2009) bör bokläsning vara en kontinuerlig aktivitet 
som återkommer för barnen då bokläsning har betydelse för barns lärande och ut-
veckling. Deras utvärdering visar tydligt på att det är av stor vikt för barn att bli lästa 
för i tidig ålder för deras kommande språkutveckling och för deras läskunnighet. Det 
är varierande hur ofta barnen erbjuds bokläsning i förskolan. Vissa förskolor i utvär-
deringen har fasta tider varje dag och vecka där de har bokläsning för barnen medan 
andra förskolor inte har några bestämda tider för det. Tankarna om att ha språkut-
veckling som syfte är också något som är centralt för de förskolor som håller hög kva-
litet. Där genomsyras verksamheten av planerade och målinriktade aktiviteter för att 
stärka barns språkutveckling. Det är däremot inte lika centralt för de förskolor som 
håller lägre kvalitet.  
 

2.6 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i Vygotskijs 
teorier. Vygotskij var och är fortfarande en stor förebild inom pedagogiken och de 
tankar han hade kring barns utveckling och lärande genomsyrar än idag de flesta av 
Sveriges förskolor. Strandberg (2009) skriver om att situerat lärande är en viktig del i 
Vygotskijs teorier vilket innebär att barn lär sig bättre av att vistas i en miljö som är 
anpassat för det tänkta lärandet. Miljöer är inte neutrala. Det finns till exempel för-
väntningar, känslor och kunskaper i en miljö och detta har stor betydelse för barnens 
lärande eftersom ett situerat lärande är det optimala enligt Strandberg. Strandbergs 
(2009) tankar utgör en god teoretisk grund till det valda ämnet i studien. På grund av 
det sociokulturella perspektivets tankar kring lärmiljöer samt vikten av att barnen får 
ta del av språket redan under de första åren i livet. Därför anses det här teoretiska 
perspektivet som mest lämpat för den här studien.  

Strandberg (2009) menar att förskollärare gör förändringar i miljön utifrån barnens 
behov för att det ska bli positivt för barnens utveckling och lärande. Barnen förhåller 
sig kreativt till den miljön som de befinner sig i och därför är det viktigt hur miljön 
byggs upp för att barnen ska kunna utvecklas så positivt som möjligt. Vygotskij ansåg 
att det är viktigt att miljön bjuder in till samspel eftersom barn är sociala individer 
som lär sig bäst i samspel med andra barn och vuxna (Strandberg, 2009).  
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Kunskap erövrar barn tillsammans med andra i ett socialt samspel. Direkt när barnet 
föds så börjar ett lärande och varje dag utvecklar barnen nya färdigheter och kun-
skaper om sin omvärld. Strandberg menar att Vygotskijs teorier också handlar om att 
det barnet inte klarar av själv kan det med hjälp av handledning av ett annat barn 
eller en vuxen klara av. Det sociokulturella perspektivets centrala del är att lärande 
sker via samspel där relationer är en viktig del för god inlärning (Strandberg, 2009). 
Enligt Dysthe (2003)  sker lärandet inom det sociokulturella perspektivet på fler sätt 
än i en människas huvud. Det krävs en god lärmiljö och goda relationer. Strandberg 
(2009) menar att förskolan är ett komplement till hemmets lärande och utveckling.  

Strandberg (2009) anser att artefakter är en central del i det sociokulturella perspek-
tivet. Vygotskij ansåg att det finns både psykologiska och fysiska artefakter). De psy-
kologiska är kommunikation och tankar. De fysiska artefakterna är verktyg som bar-
nen använder sig av när de kommunicerar, till exempel händerna.  Det viktigaste 
verktyget är språket. Språket är länken mellan samhället och individen. Att kunna ett 
språk är avgörande för utveckling och lärande (Strandberg, 2009). Baker (2014) skri-
ver att barn bygger upp en kunskap genom möjligheterna de ges från miljöer och de 
artefakter som miljön erbjuder. Strandberg (2009) menar att förmedlingen mellan 
individ och artefakt benämns som mediering och är en av de viktigaste redskapen 
som kan användas i barns lärande och utveckling. Mediering är ett centralt begrepp i 
det sociokulturella perspektivet. Strandberg (2009) skriver att mediering innebär att 
en kunskap överförs till någon med hjälp av en artefakt eller verktyg såväl fysiska 
som intellektuella. Strandberg menar att barnen inte föds med varken språk eller läs-
färdighet utan att det är om världen erbjuder den möjligheten som barnen kan ut-
vecklas. Det sker alltså som oftast en mediering mellan förskollärare och barn när 
förskollärarna förmedlar en kunskap till barnen.  

I en värld utan böcker uppstår ingen läsfärdighet. I en värld utan kommunikation uppstår inget 
språk. (Strandberg, 2009. S. 20) 

 

3 Metod 

I metoddelen lyfts tillvägagångsättet i studien med intervjuer och observationer. Me-
toder, genomförandet, urvalet, hur säker och tillförlitlig studien är och etiska ställ-
ningstaganden beskrivs också i metoddelen. 

I studien använder vi begreppen respondent eller förskollärare för de personer som 
har intervjuats. 

3.1 Forskningsstrategi och forskningsdesign 

Denna studie är byggd på en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ forsknings-
strategi innebär enligt Bryman (2011) att forskare ska förstå hur miljön och den soci-
ala verkligheten ser ut. I denna studie används den kvalitativa forskningsstrategin för 
att synliggöra hur respondenterna tänker kring det valda forskningsämnet.  
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3.2 Metodval 

Studien baseras på datainsamlat material från observationer och intervjuer. Under-
sökningen har gjorts med hjälp av observationer där observationsschema har använts 
(Bilaga 3). Observationsschema valdes för att det enligt Bryman (2011) är lättare att 
analysera datainsamlingen om de två metoderna har liknande struktur. Studiens ob-
servationer utgår från två av de intervjufrågor som respondenterna får svara på i in-
tervjuerna. Strandberg (2009) skriver att det är viktigt att uppmärksamma lärande-
miljöer eftersom det påverkar barns lärande. Några längre observationer är däremot 
inte möjligt på grund av uppsatsens begränsande omfång. Därför har vi valt att göra 
små observationer på förskolans miljö och sedan kompletterat det med intervjuer. 

Metoden semistrukturerade intervjuer har använts i undersökningen där intervjufrå-
gorna (Bilaga 2) har skrivits utifrån forskningsfrågorna. Bryman (2011) menar att 
semistrukturerade intervjuer innebär att respondenterna har fått frågorna i den ord-
ning det passar och det har eventuellt getts följdfrågor om det behövts under inter-
vjutillfället. I enlighet med Bryman (2011) har intervjuerna skett med standardise-
rade frågor där frågorna är öppna och ger respondenten möjlighet till att svara uti-
från sina tankar och åsikter. 

I intervjuerna används foto-elicitering som enligt Bryman (2011) betyder att med 
hjälp av fotografier på den observerade miljön kommer fokus hos respondenten rik-
tas mot bilderna och miljön som fotograferats tidigare. Fotografiets roll i intervjun 
blir att lägga grund för de intervjufrågor som valts ut att användas vid just foto-
eliciteringen. Respondenterna kan bli hemmablinda i den miljö de befinner sig i. Med 
hjälp av att ställa frågor om deras arbetssätt kring läsmiljön och sedan visa fotot så 
kan svaret bli mer utförligt (Bryman, 2011). 

3.3 Urval 

Respondenterna har valts ut genom att en god kontakt med de förskolorna det berör 
redan finns. Däremot är det inte förskolor som relationen kommer fortsätta med efter 
att studien är färdig. Bryman (2011) skriver om bekvämlighet och därför har valet 
legat på förskolor där en relation redan finns. Däremot har hemvister valts bort där 
en för nära relation finns för att annars kan det bli jävigt och hemmablindhet kan 
spela in i resultatet. Valet har också blivit att intervjua förskollärare för att deras tan-
kar är mest relevant för studien. Alla respondenterna arbetar i förskoleverksamheten 
och valet av förskollärare skedde slumpmässigt och via telefonkontakt med hemvis-
terna vid respektive förskolor. Första kontakten var via telefon och därefter skickades 
det ut ett missivbrev på mail för att de skulle ha chans att läsa det när tid fanns.  
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3.4 Presentation av respondenter 

Fingerade namn har valts för respondenternas säkerhet och i enlighet med våra 
etiska ställningstaganden. Alla respondenterna arbetar på olika hemvister med un-
dantag för Lena och Maria som arbetar på samma hemvist.  

Tabell: 1 

Förskollärare Ålder År av erfarenhet i 
yrket 

Ålder på barngrup-
pen 

Maria 49 år 30 år 3-5 år 

Lena 24 år 1 år 3-5 år 

Ulla 45 år 16 år 4-5 år 

Clara  38 år 15 år 1-4 år 

Anna 29 år 7 år 3-5 år 

Erika 58 år 28 år 1-3 år 

Paula 46 år 25 år 1-3 år 

 

Studiens respondenter har ett åldersspann mellan 24 år och 58 år och många års er-
farenhet av förskolans verksamhet. Två av respondenterna har inte arbetat i försko-
lan mer än sju och ett år. Respondenterna arbetar också med barn i olika åldrar. På 
grund av dessa olika åldrar och erfarenheter, kan det bidragit till ett rikligare data-
material till studien.  

En av förskolorna var mångkulturell och låg centralt i en stor stad i ett mångkulturellt 
område. En annan förskola låg i ett villaområde utanför en stor stad. 

3.5 Genomförande 

Förskollärarna kontaktades via telefon på deras arbetsplatsers telefonnummer. När 
förskollärarna tackat ja till deltagandet skickades missivbrev och planerad tid för in-
tervjutillfällena och observation via mail. Godkännande av tid och observationsdatum 
skickades tillbaka till skribenterna och då kontaktades även förskolecheferna för god-
kännande av att förskollärarna var med i studien. Alla som tillfrågades att vara med i 
studien var positiva till deltagandet, så även förskolecheferna. 

I undersökningen har inte respondenterna varit informerade om innehållet i inter-
vjun. Respondenterna har enbart varit informerade om syftet med studien. Detta val 
gjordes för av att inte respondenterna ska känna sig bedömda, då intresset har legat 
vid att veta deras förhållningsätt till läsmiljön oavsett hur den ser ut. Observationer-
na har valts att göras på en eftermiddag för att det ska vara möjligt att ta bilder utan 
att barn finns i miljön som fotograferas. Observationerna gjordes också innan inter-
vjutillfällena för att bilderna skulle kunna användas till intervjutillfället. 

Sex intervjuer genomfördes varav fem intervjuer genomfördes enskilt och en intervju 
där två respondenter deltog. Anledningen till det var att en respondent ville ha en 



 11 

kollega med sig som var mer insatt i den aktuella läsmiljön. De tyckte att de komplet-
terade varandra. Det var viktigt för oss att vara tillmötesgående i undersökningen och 
efter diskussion kring att trygghet ger mer tillförlitliga svar tillgodosågs därför re-
spondentens önskan. Intervjuerna tog femton till trettio minuter. Intervjuerna ge-
nomfördes på förskollärarnas arbetsplats i ett avskilt rum. Foto-elicitering användes 
vid intervjutillfället och för att möjliggöra ett djupare samtal om läsmiljöns betydelse. 
Samtliga intervjuer har spelats in på grund av att transkribering underlättar i analys-
processen. Samtliga förskollärare har godkänt ljudinspelning.  I de fall där det be-
hövts kompletteras uppgifter från respondenterna har det gjorts via mailkontakt. 
Mailkontakt har skett i ett fall där ”Sagoskogens” syfte behövde förtydligas. 

Observationerna genomfördes en eftermiddag då barnen på förskolan var färre. Bar-
nens deltagande i observationerna var inte relevant i studien. Läsmiljöerna som tyd-
ligt syntes eller som förskollärare på hemvisterna tipsade om fotades inför foto-
elicitering och sedan skedde analysen av observationerna vid annat tillfälle under 
studiens gång. 

Vi har under studiens gång ändrat frågeställningar och syfte då vi funnit andra in-
tressanta delar i vår undersökning. Det skedde därför bortfall av frågor och material 
från intervjuerna som genomfördes. Vi är av uppfattningen att detta endast har för-
bättrat och förtydligat vår undersökning.  

3.6 Databearbetning och analysprocess 

Med stöd av det sociokulturella perspektivet har analys och databearbetning skett via 
sortering och tolkning av transkriberingarna i förhållande till observationerna. Ob-
servationer och transkriberingar har sorterats utifrån intervjufrågor och observat-
ionsschema. I det inledande skedet av sorteringen skedde en tematisering som finns i 
inledningen av resultatavsnittet (avsnitt 4). 

Intervjuerna spelades in och fördelades mellan skribenterna inför transkriberingen. 
Endast relevanta delar valdes ut för transkription. Det som valdes bort i transkribe-
ringarna som inte var relevant var delar i intervjuerna som inte höll sig till ämnet och 
den information som gavs i inledningen av intervjuerna. Stukát (2011) skriver om att 
transkribering är tidsödande och därför är det viktigt att välja endast det relevanta i 
ljudinspelningen för att spara tid i undersökningsprocessen. Transkriberingsutskrif-
terna växlades mellan skribenterna så att allt material kunde granskas och analyseras 
utifrån forskningsfrågorna. För att urskilja variationer i förskollärarnas utsagor an-
vändes två metoder. Ena metoden var att dela upp förskollärarnas utsagor utifrån 
intervjufrågorna för att sedan urskilja likheter och skillnader. Den andra metoden var 
att sortera upp transkriberingarna med post-it lappar och sedan urskilja likheter och 
skillnader. Tillsammans satte sig sedan skribenterna och sorterade utsagorna efter 
forskningsfrågorna som sedan utgjorde tematiseringen i resultatavsnittet. 

När resultatet sammanställts gjordes en analys till tidigare forskning.  

3.7 Validitet och reliabilitet  

Enligt Bryman (2011) betyder reliabilitet hur pålitlig informationen är som studien 
har fört fram, alltså dess trovärdighet. Validitet handlar om ifall valet av metod är rätt 
för att besvara frågeställningarna, alltså hur tillförlitlig studien är. 
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3.7.1 Validitet 

Bryman (2011) menar att om fokus ligger på syftet med studien ökar validiteten. Un-
der studiens gång har fokus legat vid att förhålla sig till frågeställningarna och syftet. 
Under hela undersökningen har det skett tillbakablickar mot frågeställningar och 
syfte för att fokus skulle hållas till det som avsågs att undersöka. 

3.7.2 Reliabilitet 

Intervjuerna har spelats in i enlighet med Bryman (2011) som menar att det är bra att 
spela in intervjuerna för att ha både frågor och svar. Det gör också att det går att 
transkribera och på ett lättare sätt få tillförlitlig information till datainsamlingen. Vid 
intervjutillfället var det även två som intervjuade, en kunde då ha koncentrationen på 
intervjufrågorna och den andra kunde ha koncentrationen på kroppsspråket hos re-
spondenten och kunde föra anteckningar om det behövdes.  

3.8 Etiska ställningstagande 

I studien har hänsyn tagits till de fyra etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) 
har tagit fram för att skydda respondenternas anonymitet, frivillighet, integritet och 
konfidentialitet. Hänsyn har tagits till dessa riktlinjer genom att deltagarna i studien 
har blivit informerade om syftet med den samt fått ett missivbrev skickat till sig där 
de blir informerade om vilka som gör studien och respondenternas rättigheter under 
studiens gång. Ingen annan än forskarna kommer ha tillgång till vem det är som in-
tervjuats eller vilken förskola som observerats. Respondenterna har blivit tillfrågade 
om de vill vara med i studien och även informerade om att de kan avbryta deltagan-
det när som helst. Det insamlade materialet kommer endast användas i denna studie. 
Efter att studien avslutats kommer materialet förstöras. Information kring detta har 
respondenterna fått.  
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4 Resultat och inledande analys 

En första analys av resultatet från studiens observationer och intervjuer visar föl-
jande teman; Placering och utformning, barnböckers tillgänglighet för barnen samt 
främjandet av språkutveckling i läsmiljön. Under varje tema finns också de kategorier 
som framträtt i analysen (se tabell 2).  

Tabell: 2 

Tema Placering och ut-
formning 

Barnböckers till-
gänglighet för 
barnen 

Främjandet av 
språkutveckling i 
läsmiljön 

Kategorier Läsmiljöer utom-
hus 

Böckernas place-
ring 

Arbetet med 
språkutveckling i 
läsmiljöer 

Läsmiljöer inom-
hus 

IKT Främjandet av 
språkutveckling i 
annan miljö 

Utvecklandet av 
läsmiljöer och till-
fälliga läsmiljöer 

  

 

Tabellen visar resultatet av tre övergripande teman och sex kategorier av beskriv-
ningar och observationer gällande hur förskollärarna tar till vara på läsmiljön för att 
främja barnens språkutveckling samt hur barnböckerna är tillgängliga för barnen. 

4.1 Placering och utformning 

Analysen av det insamlade materialet visar tre kategorier, läsmiljöer inomhus, läsmil-
jöer utomhus och utvecklandet av läsmiljöer som beskriver förskollärarnas uppfatt-
ning om placering och utformning av läsmiljön.  

Begreppet tillfällig läsmiljö har valts att användas på grund av att den miljön inte är 
fast på en specifik plats på förskolan men att det är av lika stor vikt som den tradit-
ionella läsmiljön på en specifik plats. 

4.1.1 Läsmiljöer inomhus 

Läsmiljöernas utformning och placering skiljer sig åt på de olika hemvisterna. Några 
av förskollärarna anger att de har specifika läsmiljöer på sin avdelning. Responden-
terna uttrycker att de stora lokalerna gör det svårt att hitta en lugn plats att läsa på. 
Det är svårt för förskollärarna på hemvisten att hitta en bra placering av läsmiljön.  
Några av förskollärarna har hittat platser på hemvisterna som de har gjort till läsmil-
jöer, där syftet är just att läsa böcker.  Däremot har andra förskollärare ingen läsmiljö 
överhuvudtaget. Anna anser att hennes hemvist har en dålig läsmiljö då deras speci-
fika läsmiljö är deras soffa. Hon beskriver situationer där barnen tar böcker och går 
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in i garderober i ett annat rum och läser istället för att vara där böckerna är tillgäng-
liga eller vid soffan där den tänkta läsmiljön är uppbyggd.  

Sen så inne hos oss så är det ju väldigt dålig läsmiljö på det sättet som jag sa att vi har ingen 
stans som man lugnt kan sitta ner utan att få massa intryck från andra barn /.../ speciellt min 
grupp är att de ofta går in i vårat samlingsrum och sätter sig i en av garderoberna. (Anna) 

Flera av förskollärarna berättar att de använder alla lokaler som läsmiljöer på olika 
sätt. Detta på grund av att de tycker att det är viktigt att barnen själva ska få be-
stämma var de vill bli lästa för. En förskollärare använder sig av tillfälliga läsmiljöer 
vilket hon skapar genom att ställa madrasser som soffor eller för att täcka till exempel 
leksaker i rummet där hon läser för barnen. Men en annan förskollärare menar att 
det är viktigt att läsmiljöerna bjuder in till läsning och att det finns böcker tillgängliga 
för barnen överallt. Hennes hemvist har till exempel en läsmiljö inne i skötrummet 
(se bilaga 4), detta på grund av att hon såg ett behov av en ytterligare aktivitet i den 
miljön. Alla sju förskollärarna är eniga om är att böckerna ska få läsas varhelst bar-
nen vill.  

Ett problem som flera förskollärare uttrycker är att de upplevt att barnen leker och 
skadar böckerna mer än de läser i dem. Detta är en anledning till att flera av förskol-
lärarna vill ha en specifik plats för läsmiljön och för böckerna. Barnen behöver bli 
mer införstådda i att det är värde i böckerna. En förskollärare anser att på grund av 
förstörelsen av böckerna har hennes hemvist inte hittat en optimal plats för läsmil-
jön. Just nu använder sig hennes hemvist av ett rum där en ”pöl” finns. Pölen är en 
mjuk rund och stor madrass med kanter på som det går att luta sig mot (se bilaga 4). 
Lena och Maria däremot har hittat ett sätt att arbeta med läsmiljön för att få barnen 
att förstå värdet i böckerna. De har ett tydligt syfte i rummet och tillåter inte barnen 
att ta med andra saker till läsmiljön än böcker.  

…böckerna respekterades inte dom trampade på böckerna lekte med böckerna mer än dom an-
vände dom /…/ vi förflyttade till ett enskilt rum där syftet enbart är att samspela med böcker 
antingen får du titta i böcker /…/eller bara ta det lugnt men ingen lek i den läsmiljön  
(Lena och Maria) 

Några av förskollärarna nämner att de har gemensamma läsmiljöer på förskolorna, 
miljöer som de delar med alla på förskolan. Enligt de observationer som har gjorts är 
de gemensamma läsmiljöerna lika på det sättet att de har en avskalad miljö.  I miljön 
finns det inga leksaker eller annat material förutom böckerna som barnen som bar-
nen kan intressera sig för. En av de gemensamma läsmiljöerna använder sig endast 
av smartboard som ersätter barnböckerna i pappersform. En smartboard kopplas till 
en dator och på datorn går det att använda bibliotek som erbjuder barnböcker och 
filmer. En annan gemensam läsmiljö som observerats har inte barnböcker tillgäng-
liga för barnen alls. Däremot förklarar förskolläraren vid intervjutillfället att detta är 
en tänkt läsmiljö. I den tänkta läsmiljön tar de med sig böcker om de planerar att vis-
tas där. I de gemensamma läsmiljöerna finns det något att sitta på och i vissa av dem 
hyllor att ställa saker på. 

Enligt observationerna ser de enskilda läsmiljöerna på hemvisterna också olika ut. 
Flera av förskollärarnas hemvister har en tydlig läsmiljö, där syftet genomsyrar mil-
jön. De har böcker, soffor, mattor, fåtöljer, ”pölar” och böcker tydligt satta i någon del 
på hemvisten. Några av förskollärarna väljer att ha läsmiljön i ett särskilt rum och 
andra väljer att ha läsmiljöerna i öppna och större utrymmen. En av förskollärarna 
har också läsmiljöer i tamburen och en annan i skötrummet.  
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4.1.2 Utomhusmiljön 

De traditionella läsmiljöerna är återkommande i den så kallade inomhusmiljön. Un-
der intervjuerna så är det dock flera förskollärare som beskriver  utomhusmiljön som 
en läsmiljö. Lena och Maria berättar att förskollärarna använder sig av en speciell 
plats i skogen utanför förskolan för att läsa och berätta sagor för barnen. De kallar 
platsen för Sagoskogen”. Idén med sagoskogen uppkom genom att förskollärarna 
ville utveckla läsmiljöerna och barnens intresse för böcker och läsning. Sagoskogens 
syfte är att barnen ska få chansen att dramatisera tillsammans och reflektera kring 
innehållet i sagan. De ska även få ta del av olika metoder för att läsa sagan exempel 
genom en traditionell bok men även genom filmer, kassetband, flanografisagor med 
mera.  

…då gick vi till en skogsdunge i närheten av förskolan och där hade vi med oss en sagofågel som 
vi hängde upp i ett träd och det är sagofågeln som presenterar en bok och så läste vi en bok.. 
(Lena och Maria) 

Två andra förskollärare berättar att de också använder utomhusmiljön som läsmiljö. 
Den ena förklarar att hon brukar ta ut filtar och läsa för barnen ute på sommaren. 
Hon ger barnen varierade möjligheter till läsning i olika miljöer. Den andra förskollä-
raren berättar att hon använder utomhusmiljön för dramatisering av böcker och 
ibland för att läsa böcker för barnen. Hon uttrycker att det är viktigt att ge möjlighet-
er till barnen att få flera lärmiljöer än inomhus. 

4.1.3 Utvecklandet av läsmiljöer 

De flesta av förskollärarna har gemensamt att de inte är nöjda med hur deras läsmiljö 
är uppbyggd och hur de använder den. De ser däremot olika utvecklingsområden i 
läsmiljön.  

En likhet mellan förskollärarna är att de vill utveckla läsmiljöerna så att det främjar 
barnens språkutveckling. Detta i form av en läsmiljö i ett hörn eller ett rum. En av 
förskollärarna menar att hon inte trivs med den läsmiljön de har idag men säger där-
emot inte hur hon vill utveckla den vidare. Flera av förskollärarna anser att det är ett 
problem med de stora rummen, det blir svårt att göra utvecklande miljöer på grund 
av hemvistens storlek. Paula däremot skiljer sig från de andra då hon är nöjd med 
hur hennes hemvists läsmiljö ser ut i dagsläget men hon lägger även till att miljön 
självklart är föränderlig utefter barnen behov.  

Inte just nu! Sen är miljön föränderlig hela tiden. Hela tiden. Det enda jag inte skulle göra är att 
ta bort böckerna! (Paula) 

Att böcker gärna slits och slängs med istället för att användas till läsning är de flesta 
av förskollärarna eniga om, men ingen har någon konkret lösning på problemet. För-
skollärarna försöker utveckla miljön så att barnen har möjlighet att välja böcker på 
ett medvetet sätt. Maria och Lena säger att de gärna hade haft böckerna framme. 

Hade barnen kunnat hantera låneböcker hade vi haft dem framme. (Lena och Maria) 

En av förskollärarna berättar att de gärna vill göra det gemensamma utrymmet till en 
mer trivsam miljö och ha böckerna på hyllor på väggarna. De vill också ha fler aktiva 
pedagoger i det rummet då de anser att det är ett sätt att öka kvaliteten. Däremot ser 
de att just nu fungerar inte det då det finns många platser och situationer de ska 
räcka till och de kan inte vara överallt.  
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En förskollärare berättar att hon vill skapa en ny gemensam läsmiljö. Alla pedagoger 
ska ha ett gemensamt ansvar för utrymmer och det ska finnas utrymmer för barnen 
att möta varandra över åldersgränserna.. Hon drömmer om att femåringarna ska 
kunna bläddra i och prata om böcker med de yngsta ettåringarna. Hon ser att de tidi-
gare läsmiljöerna som funnits har legat där det varit mycket störningsmoment och 
ser att det vore tydligt och bra för barnen att veta att i det här rummet är det tyst och 
lugnt för att det sitter barn och läser. 

4.2 Barnböckers tillgänglighet för barnen 

I analysen av det insamlade materialet så uppkom det två kategorier, böckernas pla-
cering och IKT som beskriver förskollärarnas tankar kring barnböckers tillgänglighet 
för barnen.  

4.2.1 Böckernas placering 

Böckernas placering i miljön är olika på de hemvister som undersökts. Vid en hem-
vist erbjuds böcker i skötrummet och genom att böckerna är lättillgängliga har bar-
nen fått ett större intresse för böcker. Förskolläraren vill också att böckerna ska vara 
tydligt presenterade och inte ligga i en röra.  

/…/sen har vi flyttat den till skötrummet faktiskt. /…/ Nu när de är mer lätt tillgängliga så är de 
mycket mer populära kan man säga. (Erika) 

En av förskollärarna lyfter betydelsen av att ha böckerna presenterade på ett tydligt 
sätt. De har nu böcker i boklådor och det anser dem blir rörigt för barnen. De vill 
kunna ha böckerna på tavellister för att barnen ska kunna göra ett mer medvetet val 
av bok. En pedagog menar att bokläsande ska ske under ordnade former där en pe-
dagog är närvarande. När barnen läst klart ska böckerna tillbaka till sin plats igen. 

En annan hemvist erbjuder böcker överallt på hemvisten, i tamburen, på väggar och 
på golv. Förskolläraren menar att genom detta så får hon på ett tydligt sätt se hur 
barnen implementerar sagor och böcker i sin vardag. Hon ser också att genom det 
här förhållningsättet får barnen tillgång till böcker när de vill och de förstår också 
böckernas betydelse. Hennes hemvist har däremot valt att ställa böcker de är rädda 
om på en hylla där barnen inte når. För förskolläraren är det ändå viktigt att barnen 
ska ha möjlighet att känna, prova och smaka på saker för deras positiva utveckling. 

..För att barnen måste få känna, prova och smaka. Jag menar de är ju fysiska! (Paula) 

Enligt observationerna har de gemensamma läsmiljöerna på de olika hemvisterna 
inte böcker tillgängliga för barnen utan dit får förskollärarna ta med böcker om de 
ska läsa där. Däremot menar en av förskollärarna att planen är att ha böcker i hennes 
hemvists gemensamma läsmiljö (som hennes hemvist delar med andra hemvister på 
förskolan), dit har de däremot inte kommit än. 

Observationerna som gjorts visar på att i de flesta hemvister finns det böcker i olika 
höjder. Böcker som barnen kan nå själva och böcker uppe i hyllor där det krävs hjälp 
av personal för att använda sig av dem. Det syns även att några av förskollärarna har 
tänkt på att ha böcker på fler ställen i verksamheten. Däremot finns det två hemvister 
som inte har några böcker tillgängliga för barnen. Enligt observationerna finns det 
inte böcker överhuvudtaget på en av hemvisterna.  
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4.2.2 IKT 

I dagens förskola finns det fler sätt att läsa böcker än endast i bokformat. Alla förskol-
lärare nämner att de har gemensamma läsmiljöer som de använder olika mycket. Där 
kan de läsa böcker, dramatisera och ha en stund för olika typer av berättande. Några 
av förskollärarna använder en Smartboard. Smartboarden används för att bland an-
nat läsa böcker och visa filmer. Flera av förskollärarna använder också projektorn 
som ett stöd för bokläsning. Enligt två av förskollärarna är det viktigt för barnen att 
se bilderna då barnen ofta får känslan av att de inte ser bilden när de läser ur en van-
lig bok. På grund av känslan som barnen har är projektorn en bra artefakt. Claras 
hemvister använder också datorn för att låna e-böcker, som de sedan kan visa upp på 
smartboard eller projektor.  

…med äldre för att där hade man ofta stora grupper ofta efter maten då var det tacksamt att läsa 
en bok då funkade det väldigt bra med projektor när alla såg. (Clara) 

Paula använder aldrig projektorn för bokläsning utan tror att det är bättre för de 
hemvister med äldre barn, dock använder hon den till att dokumentera tillsammans 
med barnen. Hon trycker även på att läsning ska vara intimt och mysigt. 

…Men vi gör ju oss allihopa olika och visst med de äldre barnen är det ju bra med projektorn 
men för mig är det inte viktigt att man läser för tjugo barn samtidigt utan det ska vara en stund 
där vi är färre och där man kan sitta nära och mysa. (Paula) 

En förskollärare använder också PenPal som är ett verktyg för flerspråkiga förskolor. 
PenPal är en penna som läser upp böcker på det språk man väljer att ha i pennan, till 
exempel arabiska eller engelska. Denna artefakt är enligt förskolläraren ett viktigt 
redskap för de barn som har ett annat modersmål. Däremot är det en ny artefakt som 
hon själv inte är insatt i än på grund av att hennes hemvist har språkstöd via personal 
med språk som barnen pratar. 

4.3 Främjandet av språkutveckling i läsmiljön 

Analysen av det insamlade materialet visar två kategorier, språkutveckling i läsmiljön 
och språkutveckling i annan miljö. Det har valts att göra en andra kategori för att det 
genom analyser av det insamlade materialet visat att förskollärarna använder sig av 
språkutvecklande material tillsammans med barnen, dock ej i en specifik läsmiljö.  

4.3.1 Arbetet med språkutveckling i läsmiljön 

Att läsmiljöer används som språkutvecklande är inte självklart för någon av förskollä-
rarna. Det synliggörs däremot i intervjuerna att flera av förskollärarna arbetar med 
språkutveckling i läsmiljön utan att de är medvetna om det.  

En förskollärare använder läsmiljön för att låta barnen ha en stund att avnjuta en bok 
och trycker på att hon inte använder läsmiljö till att utveckla språket hos barnen. 
Flera av förskollärarna använder boken och läsmiljön för en stunds vila före eller ef-
ter lunch eller innan mellanmål för att barnen ska ha möjlighet att koppla av och för 
att komma ner i varv. Ulla lyfter att alla barn är olika och vissa barn behöver ha en 
vila under dagen. Några av förskollärarna förklarar också att de har bestämda tider 
under dagen de läser för barnen, till exempel vid samlingarna.   

En förskollärare arbetar däremot med språkutveckling i läsmiljöerna vid andra till-
fällen än vid vila. Hon berättar att hemvisten arbetar med språklig medvetenheten 
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med hjälp av Babblarna och Ajja och Bajja. Detta arbete sker oftast i deras läsmiljöer. 
I de projekten dramatiserar de och använder boken som manus för de dramatisering-
arna de gör. Syftet med dessa projekt är språklig medvetenhet där de fokuserar på 
ord som ”på”, ”under” och ”prassla”. Orden har de valt för att på och under är ord 
barnen är vana vid att höra och de tränar även barnens rumsuppfattning. Ordet 
prassla använder de för att ge barnet ett ord som är spännande och roligt.  Förskollä-
raren trycker på att det roligaste med dessa projekt är att se hur barnen implemente-
rar orden i sin vardag till exempel i fria leken. Att barnen implementerar ord är inget 
hon nämner att de dokumenterar för att synliggöra men hon trycker på att de har sett 
det och att det är en viktig del i barnens lärprocess. Hon menar att det är viktigt att 
arbeta med språkutveckling för att språk är makt. Hon menar att barnen kommer 
klara sig bättre i framtiden om de har utvecklat ett bra språk. Hon trycker på att det 
är extra viktigt för två- eller trespråkiga barn att arbeta med språkutveckling 

Ulla menar att hon ser sig själv som en del av den språkutvecklande miljön ihop med 
läsningen. Hon använder sig själv genom mimik och dramatisering. Hon väljer alltid 
att sitta framför barnen för att alla barnen ska se och ha fokus på det hon visar upp 
och berättar. Hon berättar att hon läst kapitelböcker för barnen och att det gjorde 
dem språkstarka genom att de lärde sig att tänka logiskt och lärde sig att hitta koder-
na i böckerna. Ulla tränade återberättande med barnen vid dessa tillfällen då hon 
ställde frågor till barnen om boken, till exempel: ”hur började den?”, ”vad hände 
sen?” och ”hur tror ni att den slutar?”.  

De frågorna att liksom om man hjälper barnen att hitta de är koderna från början då tränas 
dom in i det här med återberättande så de är ju ja, de är riktigt vassa på det när de lämnade 
här i år är de inte riktigt på samma sätt men förra året var de otroligt intresserade (Ulla) 

Barnen lärde sig på så sätt att utveckla sitt språk genom att föra resonemang kring 
boken. Hon berättar att hon märkte tydliga lärandeprocesser hos barnen och många 
av barnen kunde läsa när de började förskoleklass. Hon förtydligar också att hon såg 
flera lärprocesser, bland annat ömsesidighet, turtagning och samförstånd. Även 
andra förskollärare arbetar med kapitelböcker men de ser inte kapitelboken som 
språkutvecklande och har istället haft som syfte att barnen ska träna minnet och 
återberättandet av boken. 

4.3.2 Främjandet av språkutveckling i annan miljö 

Det är olika hur mycket förskollärarna använder läsmiljöerna som språkutvecklande. 
Fler av förskollärarna arbetar inte med språkutvecklingen i läsmiljöerna utan har 
andra syften när de läser för barnen. 

Asså vi använder ju oss av medel för språkutveckling men inte alltid i just den här läsmiljön 
utan det blir ju i den miljön vi har samling i delvis. (Lena och Maria) 

Flera av förskollärarna arbetar med boken som tema. Boken är deras nyckel och se-
dan arbetar de vidare utifrån barnens intressen från boken. En förskollärare berättar 
att en av hennes kollegor valde ut en bok som var intressant och sedan läste de boken 
för de äldsta barnen och sett vad som fångat deras intresse. Förskollärarna utvecklar 
sedan ett tema utifrån vad de sett att barnen blir fångade av. De har låtit barnen dra-
matisera boken och på så vis utvecklade de barnens språk och andra utvecklingsom-
råden. Barnen har bland annat fått beskriva och resonera genom både berättande och 
dramatisering. Förskolläraren ser att ordförrådet har stärkts genom denna typ av ar-
bete. Hon menar också att det är bra för barnen att läsa olika typer av böcker för att 



 19 

se att det finns olika typer av språk. Hon arbetar gärna med rim och ramsor för att 
förstärka den utvecklingen. 

Två förskollärare arbetar också med att introducera böckerna för barnen genom 
dramatisering och upprepning av högläsningen av böckerna. Att dramatisera istället 
för att läsa upp ord för ord anser de är viktigt när de gäller de yngsta barnen. Drama-
tisering av böcker är något alla förskollärare lyfter. Förskollärarna menar att det går 
att läsa samma bok för barnen flera gånger för att de uppskattar upprepningar. Upp-
repningar är viktigt för barns språkutveckling anser förskollärarna då till exempel 
orden exponeras fler gånger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

5 Analys/fortsatt analys 

Analysavsnittet presenteras utifrån studiens frågeställningar; Hur utformas läsmiljö-
erna på hemvisterna och var finns de? Hur är barnböckerna tillgängliga för barnen? 
Hur arbetar förskollärarna med läsmiljöerna för att främja barns språkutveckling? 
Analysen utgår från tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 

5.1 Hur utformas läsmiljöerna på hemvisterna och var finns de? 

Resultatet visar att de flesta förskollärarna har en specifik läsmiljö, det vill säga en 
miljö där syftet är att läsa böcker. Dessa läsmiljöer är utvecklade för att barnen ska 
kunna gå undan till en miljö som erbjuder lugn och inbjuder till att läsa böcker och 
att bläddra i dem. Dessa läsmiljöer är gjorda för det situerade lärandet som enligt 
Sandberg (2009) innebär att barns lärande sker bäst i en miljö som är anpassad för 
det tänkta lärandet. Miljöer är aldrig neutrala, de innehåller förväntningar, känslor 
och andra egenskaper. Dessa egenskaper har stor betydelse för barns lärande enligt 
Strandberg.  Ett situerat lärande är det som utvecklar barnen mest. Detta kan kopplas 
till resultatet som visar att en förskollärare tycker att det är viktigt med läsmiljöer 
som syns och bjuder in till läsning.  Det finns även de förskollärare i studien som an-
ser att de inte har en specifik läsmiljö och de belyser att miljön som de har inte är av 
god kvalitet. Flera av förskollärarna är dock medvetna om att miljön bör vara förän-
derlig.  Baker (2014) skriver att inom Reggio Emilia pedagogiken anses miljön vara 
den tredje pedagogen. För att barnens lärande ska främjas på bästa sätt så ägnas tid 
åt miljöns utformning samt åt att göra artefakterna tillgängliga. Förskolan ska hela 
tiden förändra miljön utefter barnens intressen och behov.  

En förskollärare beskriver läsmiljön i skötrummet. En läsmiljö finns i skötrummet på 
grund av att barnen behöver aktivering under tiden de vistas i skötrummet. Då tar 
förskolläraren vara på detta och skapar en läsmiljö för att tillfredsställa barnens be-
hov. Detta är också i likhet med vad Baker skriver om att det är viktigt att göra arte-
fakter tillgängliga. En ytterligare förskollärare berättar att hon använder sig av tillfäl-
liga läsmiljöer som hon bygger upp. Baker (2014) menar att i en bra miljö ska barnen 
kunna skapa relationer som kan främja deras lärande och utveckling. I lärmiljöerna 
ska det enligt Baker finnas rum för lärande och samspel. Detta kan kopplas till förs-
kolläraren som skapar tillfälliga läsmiljöer. Eftersom att förskolläraren bygger upp 
miljöer utifrån barnens behov och intresse så skapar hon också en läsmiljö som bar-
nen är intresserade av att använda. Till följd av intresset kommer barnen att sam-
spela och lära sig saker av varandra.  

Det är viktigt enligt Strandberg (2009) att miljön bjuder in till samspel eftersom barn 
är sociala individer, det ligger också på förskollärarens bord att överföra sin kunskap 
till barnet genom mediering. Genom att förskolläraren är uppmärksam på vad bar-
nen intresserar sig för så kan de överföra sin kunskap på en intellektuell nivå. Barnen 
får ta del av förskollärarens kunskap kring ämnet och i samspel med förskolläraren så 
bygger även barnen upp en förståelse och kunskap. Förskollärarna i studien visar på 
att de inte lagt fokus på vad barnen faktiskt lär sig i samspel med dem.  Studien visar 
att förskollärarna inte är medvetna om den språkutvecklande kunskap de faktiskt 
delger barnen i läsmiljöerna. Resultatet visar på att mediering sker trots att förskollä-
rarna i studien inte påpekar det.  
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Samspelet mellan alla parter i förskolan skapar goda lärmiljöer som i sin tur skapar 
goda språkutvecklande miljöer.  Baker (2014) menar att utveckling och lärande sker 
bäst om det finns kommunikation mellan barn och barn, barn och förskollärare, barn 
och förälder och mellan förskollärare och förälder. Genom denna kommunikation 
mellan alla parter så kan goda lärmiljöer skapas för att främja barns lärande och ut-
veckling. En av förskollärarna drömmer om att göra ett bibliotek där alla olika åldrar 
av barn kan mötas och samspela med varandra. Hon vill att de äldsta barnen ska ha 
möjlighet att bläddra i och titta i böcker tillsammans med de yngsta barnen på för-
skolan. Strandberg (2009) menar att Vygotskij hade teorier om att det ett barn inte 
klarar ensam, klarar barnet tillsammans med någon. Dysthe (2003) menar också att 
det sociokulturella perspektivets centrala del är att lärande sker via samspel där relat-
ioner ses som en viktig del för att god inlärning ska ske. Att vikten ska läggas vid att 
barnen ska ha möjlighet att samspela är en självklarhet utifrån studiens bakgrund. 
Förskollärarna i studien anser emellertid att eftersom de har stora lokaler är det pro-
blematiskt att hitta lugna miljöer som inbjuder till samspel kring läsandet av barnbo-
ken.  

En av förskollärarna önskar att de kunde ha mer personal på plats i deras läsmiljö, 
detta för att öka kvaliteten. Förskollärarna vill också ha närvarande pedagoger i läs-
miljön för att det kan utveckla barnens medvetenhet om att böckerna ska respekte-
ras. Detta anser de däremot inte är möjligt då det alltid finns platser och situationer 
där personalen inte räcker till.  Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 
(2009) menar att genom att en förskollärare är närvarande kan hen vägleda barnen i 
alla situationer och då får också barnen en större möjlighet att utveckla en större för-
ståelse för de aktiviteter de deltar i.  

5.2 Hur är barnböckerna tillgängliga för barnen? 

Liberg (2008) menar att miljöer rika på böcker bjuder in till samtal och diskussioner 
som utvecklar barnens språk. Flera av förskollärarna i studien lyfter att de har böck-
erna tillgängliga i barnens höjd. I enighet med detta så menar Tadesse och Washing-
ton (2013) att om barn har fri tillgång till böcker finns det positiva effekter på deras 
utveckling. Anledningen till att språkutveckling sker om barnen har fri tillgång till 
böcker menar forskarna beror på att de då har möjlighet att utforska böckerna på ett 
lustfyllt och spontant sätt. Det är också viktigt att kontakt med böcker kan ske tidigt i 
barnens liv. Detta trycker en förskollärare i studien på genom att hon menar att 
böckernas presentation är viktig. Förskollärarens reflektion innebär att hon har 
skapat miljöer som endast innehåller böcker och inget annat material då de vill att 
böckerna ska få större betydelse för barnen. Det fanns också en förskollärare som 
beskriver att hon placerar böcker på barnens nivå när hon eller en annan i personalen 
är närvarande. De flesta förskollärarna i studien arbetar med att barnen ska få större 
respekt för böckerna. Däremot lyfter en förskollärare att det är viktigt för barnen att 
få känna, prova och smaka på böckerna, därför väljer hon också att ha många böcker i 
barnens höjd. Det är i likhet med vad Björklund (2008) skriver att böcker har många 
funktioner och att många barn suger, biter och känner på böckerna, de vill använda 
alla sina sinnen. 

Förskollärarna erbjuder barnen böcker på andra sätt än enbart böcker i bokform. De 
erbjuder barnen berättelser genom projektor och smartboard, där kan förskollärarna 
exponera berättelsen på ett större sätt. Barnen kan genom att läsa böcker genom pro-
jektor eller smartboard enklare se sidorna i boken. Det är inte bara berättelser på 
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smartboard och projektor som visas, det är även tv program, spel och filmer. En av 
förskollärarna som arbetar med de yngsta barnen på förskolan menar däremot att 
hon aldrig använder projektor när hon läser för barnen för att hon anser att barnen 
behöver närheten och hon anser att läsning ska vara något intimt och mysigt. Detta 
är i enighet med vad Robbins och Ehri (1994) skriver om att barnen tidigt utvecklar 
språket och detta sker mer i sociala interaktioner än när barnen tittar i böcker själva.  

5.3 Hur arbetar förskollärarna med läsmiljöerna för att främja 
barns språkutveckling? 

Justice, Meier och Walpole (2005) menar att det finns okända delar i forskningen 
kring hur barn lär sig nya ord trots att ordförrådets utveckling har varit centralt i pe-
dagogiken i flera år. Att forskning inte finns kring ämnet genomyrar också det förs-
kollärarna förklarar. De flesta av förskollärarna i studien använder läsning i andra 
syften än för språkutveckling. Det centrala är att de läser för boken och sagoberättan-
dets skull. En förskollärare beskriver att hon använder läsmiljön och böcker för att 
låta barnen varva ner, hon trycker även på att hon inte använder läsmiljön för språk-
utveckling. Det fanns också en förskollärare som menar tvärtom, istället arbetar hon 
med språkmedvetenhet som ett centralt syfte i arbetet med böcker och läsmiljö. Detta 
kan kopplas till Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) som menar 
att förskolorna i deras studie med hög kvalitet hade målinriktade aktiviteter och hög-
läsning för att stärka barnens språkutveckling. Kvaliteten på arbetet i de undersökta 
förskolorna är dock ingenting som har undersökts i denna studie då det ligger utanför 
studiens syfte. 

Förskollärare Ulla beskriver sig själv som en del av den språkutvecklande miljön. 
Hon använder sig av dramatisering och mimik som en språkutvecklande miljö. Hon 
anser att det gör att barnen fokuserar på det hon vill berätta och det hon vill för-
medla. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar det är viktigt 
hur förskollärarna agerar vid de olika lässtunder de skapar. Sångpåsar och andra ar-
tefakter har visat sig vara bra att använda sig av för att höja kvaliteten. Genom att 
Ulla använder sig av sig själv som artefakt så kan barnen på ett enklare sätt ta till sig 
det Ulla läser för dem och bearbeta det genom till exempel den fria leken. 

Förskollärarna är eniga om att barn utvecklar sitt språk om det finns vuxna som läser 
för dem. Hur förskollärarna kan se detta är däremot inget som någon av dem näm-
ner. Det är få av förskollärarna som kopplar språkutveckling till de aktiviteter de gör i 
läsmiljön. En förskollärare beskriver en tid av kapitelboksläsning med de äldsta bar-
nen på hennes hemvist. Hon beskriver att hon läser kapitelböcker kontinuerligt för 
barnen och genom detta lär sig barnen bland annat återberättande.  Detta är i enighet 
med Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) som menar att högläs-
ning bör vara en kontinuerlig aktivitet som återkommer för barnen och som har stor 
betydelse för deras lärande och utveckling. 

Flera av förskollärarna utryckte att de hade bestämda tider då de läste för barnen un-
der dagen. Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) är det varie-
rande hur ofta barnen erbjuds bokläsning i förskolan. En del förskolor använder sig 
av fasta tider där de läser för barnen, andra förskolor har inga bestämda tider för när 
de ska läsa för barnen.  

Det är också viktigt att barnen får kontakt med högläsning av böcker tidigt i deras liv. 
Justice, Meier och Walpole (2005) menar att barnens ordförråd utvecklas i och med 
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exponeringar av nya ord, i form av till exempel böcker eller tv program. Det är viktigt 
för barnen att få orden upplästa för sig flera gånger. Det kan antingen ske genom att 
förskollärare läser en bok flera gånger för barnen eller så kan de läsa en bok som upp-
repar orden flera gånger. Flera av förskollärarna i studien beskriver att de också arbe-
tar med upprepningar av böcker. Förskollärarna läser gärna böckerna flera gånger för 
barnen, de anser att det är viktigt för barns språkutveckling. En av förskollärarna i 
studien uttryckte att hon tydligt kan se hur barnen tar till sig nya ord och implemen-
terar det i sin vardag.  I likhet med Justice, Meier och Walpole menar Robins och 
Ehri (1994) att det är viktigt att ge barn möjligheter till ett bredare ordförråd för de-
ras positiva språkutveckling.  

Språket är länken mellan samhället och individen menar Strandberg (2009), det vik-
tigaste verktyget är språket. För att utveckla språket är både psykologiska och fysiska 
artefakter av stor vikt för barnens språkutveckling. Strandberg menar också att det är 
avgörande för alla människors lärande och utveckling att kunna ett språk. Paula an-
ser också att språk är makt. Hon menar att genom att barn lär sig språk så kommer 
de klara sig bättre i framtiden och lättare kunna anpassa sig till samhället. Hon anser 
att det är viktigt för de flerspråkiga barnen att utveckla sina olika språk. Paula har 
därför en artefakt som kallas PenPal (en penna som läser upp böcker på det språk 
man väljer att ha i pennan) på sin hemvist. Inom det sociokulturella perspektivet an-
ser Strandberg (2009) att ett av de viktigaste redskapen som kan användas i barns 
lärande och utveckling är mediering. Mediering är förmedlingen mellan individ och 
artefakt. Mediering kan kopplas till PenPal som är en artefakt som hjälper individen 
till en språklig utveckling. 
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6 Diskussion 

Under diskussionsavsnittet förs en diskussion kring resultatet utifrån syfte och forsk-
ningsfrågor. Avsnittet fortsätter med metoddiskussion där metoderna utvärderas. 
Sedan följer diskussion kring relevansen för förskolläraryrket och därefter med för-
slag till vidare forskning. Diskussionsavsnittet avslutas med studiens slutsats. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur läsmiljöer på hemvister kan pla-
ceras och utformas, hur förskollärarna tar tillvara på läsmiljön för att främja barnens 
språkutveckling samt hur barnböckerna finns tillgängliga för barnen. Resultatet i 
studien har visat att många av förskollärarna inte uppfattar sina läsmiljöer som 
språkutvecklande. 

När resultatet granskats synliggörs att flera av förskollärarna som beskrivit att de inte 
har en språkutvecklande läsmiljö ändå arbetar med språkutveckling i läsmiljön. Dock 
är förskollärarna inte medvetna om att de arbetar med språkutveckling vilket visades 
i analysen och de har inte heller ett språkutvecklande syfte som synliggörs i och med 
deras arbete. Resultatet visar att flera av förskollärarna som intervjuats inte funderat 
över språkutvecklingen i läsmiljön utan använder miljön för att avnjuta en bok eller 
för berättandets skull. Ofta har förskollärarna ett annat syfte med läsmiljön än att det 
är just språkutvecklande. Till exempel att de gjort en läsmiljö för att få en bättre för-
ståelse hos barnen för att böcker ska behandlas med respekt. Tanken går alltså mer åt 
rädslan över att barnen ska förstöra böckerna än den går till att miljön kan vara 
språkutvecklande. Vår uppfattning är att läsmiljön är bra så länge det finns ett syfte 
med den, oavsett vad syftet är. Dock menar Strandberg (2009) att det är viktigt med 
situerat lärande där rummets miljö ska tas tillvara på för barns lärande och utveckl-
ing. Helst skulle vi vilja se att förskollärarna i högre grad tar tillvara på den stora 
framgången i att läsa böcker för barnen och att de använder miljön medvetet som 
språkutvecklande. Baserat på Strandbergs (2009) tankar kring situerat lärande är det 
viktigt för barnen att ha tillgång till talade texter vid språkinlärning. Enligt Justice, 
Meier och Walpole (2005) är det också viktigt för barnen att så tidigt som möjligt få 
kontakt med språket för att kunna utveckla det. Därför tycker vi att det är bra att an-
vända läsmiljön som språkutvecklande för barnen på förskolan.  

Strandberg (2009) anser att förskollärare kan göra förändringar i miljön i tron om att 
det ska gynna barns lärande och utveckling. Egentligen spelar inte ändringarna nå-
gon roll om inte barnens uppfattningar får komma till tals.  Ändringar ska göras efter 
barns behov och intressen. Barnen använder miljön på ett kreativt sätt där de leker 
med det som finns. Förskollärare måste hitta det som barnen intresserar sig för och 
bygga en miljö efter det. De flesta av förskollärarna som deltagit i studien uttrycker 
att de inte är nöjda med läsmiljön på hemvisten och att de vill utveckla den till en 
bättre plats för barnen att läsa på.  

En av förskollärarna berättar att hon väljer att använda sig av tillfälliga läsmiljöer 
som hon iordningställer inför lästillfället. Hon bygger upp dessa tillfälliga läsmiljöer 
för att hon utgår från barns erfarenheter och behov. En del barn kan vara trötta och 
andra barn behöver ha en avskalad miljö för att kunna fokusera och koncentrera sig. 
Förskolläraren vill därför skapa en miljö som inbjuder till lugn. Hon använder 
madrasser för att täcka störmoment och för att det ska bli en mysigare plats för bar-
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nen att sitta på. Enligt Baker (2014) ska miljön vara föränderlig utifrån barnens in-
tressen och behov. Vi vill därför belysa att det är betydelsefullt att ta tillvara på de 
tillfällen där miljöer går att bygga spontant och efter barnens intresse. Den tillfälliga 
läsmiljön är en bra metod för att kunna skymma det som stör barnen, till exempel 
leksaker och annat material. Barnen ges möjlighet till en lässituation där det inte 
finns faktorer runt omkring som kan störa dem.  

Det finns också de förskollärare i studien som inte har någon läsmiljö alls. Enligt våra 
observationer synliggörs det att förskollärarna fokuserar på andra ämnen eller mil-
jöer som har tydligare syften än läsmiljön. Förskollärarna är väl medvetna om att de 
inte har några läsmiljöer men de menar att de gärna vill utveckla en läsmiljö. Tid har 
däremot inte funnits till att skapa en läsmiljö. Det som dock är viktigt att nämna är 
att hemvisterna har böcker och att de är tillgängliga för barnen. Förskollärarna läser 
även där det passar när barnen frågar om en lässtund. Utifrån resultatet av intervju-
erna synliggörs det att förskollärarna inte har läsmiljöer som främjar barnens språk-
utveckling. Däremot berättar förskollärarna att de utvecklar barnens språk på andra 
sätt, till exempel genom dramatiseringar samt regelbundna lässtunder på andra stäl-
len än i läsmiljön. 

Placeringen av läsmiljöerna är olika på de olika förskollärarnas hemvister. Några av 
förskollärarna väljer att använda sig av enskilda rum och andra har valt att ha läsmil-
jöer i de allmänna utrymmena för olika syften. Alla förskollärare nämner de stora 
lokalerna som ett problem då det är svårt för barnen och förskollärarna att hitta plat-
ser där det finns lugn och ro. En förskollärare beskriver att barnen ibland tar med sig 
böcker och går undan och sätter sig i en garderob på hemvisten. Detta kan ses som ett 
tecken från barnen att de har behov av en lugn plats att vistas i på hemvisten, därför 
är det viktigt att förskollärarna är lyhörda för dessa signaler ifrån barnen.  

Förskollärarna använder sig även av högläsning av barnböcker och i viss mån kapi-
telboksläsning. Vid dessa situationer där förskollärarna läser för barnen kan det vara 
viktigt att böckerna även intresserar den förskollärare som läser med barnen. Hall-
berg (1993) skriver att böckerna idag handlar om vardagsfenomen. Författarna väljer 
att skriva både för att intressera barnen men också för att de som läser för barnen ska 
tycka att det är intressant att läsa. Vuxna utvecklar en förståelse kring barnen, men 
också om sig själva ur ett barns perspektiv, när de läser barnböcker. 

Ett problem när det gäller barnböcker och läsmiljöerna är att det finns en stor rädsla 
för att böcker ska gå sönder. Alla förskollärarna vill få barnen att respektera boken 
som bok och de vill att böckerna inte ska förstöras. Björklund (2008) menar att böck-
er ska kunna ha många funktioner och barnen ska kunna ha möjlighet att utvecklas 
genom att peka, känna, leka och låtsas läsa de böcker som förskolan tillhandahåller. 
Trots det är det förståeligt att det finns en rädsla över att till exempel lämna tillbaka 
tjugo trasiga böcker till biblioteket eller det ekonomiska dilemmat där förskolorna 
inte har råd att köpa in nya böcker. Även om förskollärarna är rädda för att böckerna 
ska gå sönder så erbjuds ofta böckerna på barnens nivå och de böcker som inte er-
bjuds i barnens höjd tas gärna ner för att barnen ska kunna läsa dem tillsammans 
med en vuxen. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att ar-
tefakter ger barn och vuxna möjligheter till samtal och en möjlighet till att knyta an 
till barnens erfarenheter. Genom böckerna kan barnen göra associationer till verklig-
heten. I studiens observationer synliggörs att hemvisterna använt sig av boklådor på 
barnens höjd eller av hyllor av olika slag som skyddar böckerna från barnens förstö-
relse. 
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För att utöka barnens erfarenheter så har några förskollärare beskrivit att de går ut 
och läser för barnen och på så vis skapar en läsmiljö utomhus. Två av förskollärarna 
lyfte utomhusmiljön som läsmiljö och gav som exempel en plats som de kallade Sago-
skogen. Förskollärarnas beskrivningar gav oss insikten att läsmiljöer kan finnas även 
utomhus. Traditionella läsmiljöer finns oftast inomhus och därför har tanken inte 
funnits kring att läsmiljöer också kan finnas utomhus. Genom resultatet synliggörs 
att utomhusmiljön är en bra miljö att läsa och dramatisera i för att det fångar barnen 
på att annat sätt och barnen kan få ett annat perspektiv av barnboken eller sagan. Det 
viktiga med miljöerna är vad förskollärarna gör med dem oavsett om det är utomhus 
eller inomhus.  

I resultatet har det också synliggjorts att fokus hos förskollärarna som lagts kring 
språkutveckling har blivit ordförråd och ordförståelse. Det som är viktigt i det här 
sammanhanget är att språkutveckling är mer än ordförråd och ordförståelse. Det kan 
finnas olika anledningar till att ord har blivit centralt i arbetet. Det kan ha fokuserats 
kring det på grund av att det är ett aktuellt ämne på förskolorna just nu. Det kan 
också varit en påverkansfaktor som inte identifierats under studiens gång. 

6.2 Metoddiskussion  

En kvalitativ forskning med metoderna intervjuer och observationer var ett bra me-
todval eftersom de gett oss insikt i förskollärarnas förhållningsätt och hur de arbetar 
med läsmiljöerna för att främja barns språkutveckling.  

Metoderna som använts har valts ut genom diskussioner kring hur frågeställningarna 
kan svararas på. Därför sågs intervjuer av förskollärare och observationer av läsmil-
jöer som relevanta metoder. Diskussioner har förts kring hur observationerna skulle 
gå till eftersom det inte fanns någon självklar metod. Från början var tanken att ob-
servationer av läsmiljöer skulle göras och anteckningar skulle föras kring det som 
setts. Däremot fanns flera frågetecken kring hur detta skulle gå till på ett så tydligt 
sätt som möjligt. I likhet med Bryman (2011) så har det konstaterats att med hjälp av 
foto-elicitering blev det en enklare process i datainsamlingen, samt att det efter foto-
elicitering analyseras kring både förskollärarnas förhållningsätt gentemot läsmiljön 
och hur deras läsmiljöer faktiskt ser ut. Det går även att gå tillbaka till fotografierna 
(Bilaga 4) för att analysera och reflektera kring läsmiljöerna om det behövs under 
studiens gång. I observationerna har det varit tvunget att välja läsmiljöer där det är 
synligt att syftet är att läsa för barnen. Det skulle blivit för stort i studien att synlig-
göra läsmiljöerna ute på förskolorna om en bredare definition på läsmiljöer hade 
gjorts. Detta eftersom det finns många platser på förskolorna där förskolepersonal 
läser för barnen men kanske bara ett fåtal platser som har som syfte att läsa i. 

Vi har fått inblick i hur förskollärarnas  läsmiljöer är uppbyggda och hur de tänker 
kring läsmiljöerna och barnböcker. Vi är medvetna om att förskollärarna kan ha gett 
svar som de tror är bra för studien men vi har inte uppfattat det så. Vid intervjutill-
fället förklarade vi för förskollärarna att det är deras uppfattningar och åsikter som är 
av intresse för vår studie.  Detta kan ha gjort att de slappnade av och beskrev verklig-
heten.  

Under intervjutillfällena följde vi intervjufrågorna (Bilaga 2) med undantag för följd-
frågor. Genom att vi följde intervjufrågorna blev dataanalysen tydligare. Däremot fick 
vi svar på flera frågor samtidigt och det blev därför bortfall på frågor på grund av 
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detta. De gånger vi ändå ställde frågorna trots att vi tyckte vi fick svar på det tidigare 
ansåg vi det som positivt då vi kunde få ett utförligare och tydligare svar.  

Det skedde också bortfall av frågor och material då en ändring gjordes i syfte och frå-
geställningar, detta skedde på grund av att resultatet visade sig ha flera intressanta 
perspektiv. 

Planeringen för studien var att intervjuerna skulle ta trettio till fyrtiofem minuter, 
dock blev intervjuerna kortare än planerat. En del av intervjuerna blev femton minu-
ter. Vi ansåg däremot att vi fått tillräckligt med data utifrån de frågor som ställts un-
der den tiden. Det uppfattades också som positivt av respondenterna då det gav dem 
mer tid till andra arbetsuppgifter som annars fått stå tillbaka på grund av intervjun.” 

Intervjuerna spelades in och detta såg vi som en fördel eftersom förskollärarna inte 
påverkades av det och för att vi på ett enklare sätt kunde se en helhet via transkribe-
ringarna efteråt. Vår datainsamling blev enklare att analysera tack vare det. 

En av respondenterna önskade att ha en kollega med sig och vi tillgodosedde detta. 
Att det var två förskollärare som intervjuades försvårade inte vår datainsamling.  Vi 
valde att transkribera de två förskollärarnas utsagor tillsammans. Det var svårt att 
urskilja dem ifrån varandra då ena förskolläraren svarade på vissa frågor och den 
andra svarade på de andra frågorna.  

Vid intervjutillfället var vi tillsammans då en intervjuade och den andra antecknade 
och ställde följdfrågor. Anteckningarna användes under analysen av insamlat materi-
al. 

Genom att vi gjorde observationer fick vi bekräftat att förskollärarna inte förskönade 
historierna om deras läsmiljöer. Att vi dessutom använde oss av foto-elicitering 
gjorde det ännu tydligare och det fanns ingen möjlighet för förskollärarna att för-
sköna verkligheten då de hade bilderna framför sig. Förskollärarna visste inte innan 
intervjutillfället att vi skulle använda oss av foto-elicitering, däremot visste de att vi 
hade gjort observationer. Genom att vi ställde frågor innan foto-eliciteringen fick för-
skollärarna en chans att beskriva läsmiljöerna och deras förhållningsätt kring dem 
utan att veta att de skulle få se bilder på miljöerna.  

Vid observationstillfällena var det färre barn på förskolan, vilket vi hade valt tid uti-
från. Däremot blev det ändå tillfällen då förskollärarna och barnen flyttade på sig för 
vår skull, fotograferingen gick dock snabbt och barnen kunde återgå till deras aktivi-
tet snabbt.  

6.3 Relevans för förskolläraryrket 

Ämnet är relevant för förskolläraryrket för att det väcker tankar kring arbetet med 
barnböcker, läsmiljöer och språkutveckling. 

Under arbetets gång har vi förstått att begreppet läsmiljö använts i det här arbetet 
inte är ett begrepp som finns i uppslagsverk eller som ett identifierat ord. Begreppet 
är något förskolevärlden skapat själva och kan ses som en aning diffust. I och med 
den här studien har begreppet fått en mening och en större relevans för förskolepe-
dagogiken och arbetet med läsmiljöer. Relevansen för studien blir då tydligare genom 
sin tidigare obefintliga existens.  
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Det är viktigt att förskollärarna är medvetna om sitt förhållningsätt gentemot barn-
böcker, läsmiljöer och språkutveckling (Justice, Meier, Walpole, 2005) och därför är 
denna studie relevant för förskolläraryrket. Denna studie kan också bidra till att förs-
kollärare utvecklar sitt förhållningsätt till läsmiljöer.  Den här studien kan även vara 
värdefull för andra förskollärare och verksamma inom förskolan att ta del av till ex-
empel under fortbildningsdagar eller utvecklingsarbeten. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

För oss skulle det vara av intresse att undersöka hur förskollärarna arbetar med 
språkutveckling i allmänhet, då inte enbart riktat mot böcker. Det skulle då vara in-
tressant att lyfta förskolor eller alternativt flera förskollärare istället för enskilda för-
skollärare och hemvister, det skulle ge ett bredare perspektiv och ett bredare resultat.  

Genom den här studien kan det utifrån samma frågeställningar ske en bredare studie.  
men då genom att intervjuerna och observationerna blir fler och tidigare forskningen 
på området kan undersökas bredare. 

6.5 Slutsats 

Undersökningen har möjliggjort ett vidare perspektiv och djupare insikt i att läsmil-
jöer av olika slag har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Vi har också 
förstått att genom att skapa miljöer för läsning så kan barnens språk ges förutsätt-
ningar för att utvecklas.  

I vår undersökning upplever vi att förskollärarna använder sig av syftet att språkut-
veckla barnen i andra aktiviteter än läsning men vi ser också att de har syften med att 
läsa böcker för barnen. Flera förskollärare har även berättat ett tydligt syfte med de 
läsmiljöerna de byggt upp medan andra inte har det. Det som är problematiskt för 
förskollärarna är de stora lokalerna på hemvisterna och känslan av att de inte finns 
en lugn plats för barnen att vistas i. 

I studien så har även vikten av att variera läsandet uppkommit. Förskollärarna bely-
ser i sina intervjuer att de varierar läsandet, en del läser inne andra ute. Det finns 
också de förskollärare som varierar sin läsning genom att erbjuda barnböcker via en 
projektor eller att spela upp barnboken på en smartboard. Det alla förskollärare i 
studien är eniga om är att variationen i barnbokuppläsandet främjar barnens språk-
utveckling och att de utvecklar ett intresse för barnbokens innehåll genom variationer 
på hur barnboken eller läsmiljön erbjuds på hemvisterna.  

I vår studie har vår drivkraft förstärkts genom citatet som sades under en av intervju-
erna där en förskollärare betonar vikten av språket och att språk är makt. Det är ge-
nom språket som barnet kan förhålla sig till samhället. Alla förskollärare i studien är 
medvetna om vikten av språkutveckling för barnet. Studien visar ingen större skill-
nad mellan de olika förskolorna och hur de arbetar med språkutveckling. Till exempel 
är en av förskolorna mångkulturell och studien visar trots det ingen större skillnad i 
arbetet med språkutveckling förskolorna i mellan. Slutsatsen av detta anser vi är att 
arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling ser likadan ut som för de enspråkiga 
barnen.  

Genom studien kan vi se att det är förskolläraren och verksamheten som lägger grun-
den för barnets framtid. Resultatet i studien visar vikten av att förskolläraren främjar 
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barnet i dess lärande och utveckling för att barnet ska växa upp och bli en individ 
som klarar sig i dagens samhälle. Vår slutsats är i likhet med förskollärarens, språk 
är makt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Du håller ett informationsbrev om deltagande i en undersökning i din hand. Vi är två 
förskollärarstudenter från Mälardalens Högskola och vi arbetar just nu med vårt ex-
amensarbete där vi har som syfte att undersöka hur läsmiljöer på hemvister kan pla-
ceras och utformas. Hur förskollärarna tar till vara på läsmiljön för att främja bar-
nens språkutveckling samt hur barnböckerna är tillgängliga för barnen. Vi vill därför 
intervjua förskollärare och observera läsmiljöer på förskolor för att få veta hur det 
arbetas med och hur förhållningsättet ser ut gentemot läsmiljöer och dess betydelse 
för språkutveckling hos barn.  

Vi vill med detta brev informera och även fråga dig om du vill delta i denna under-
sökning. För oss är det meningsfullt och viktigt med dina tankar och erfarenheter.  
Intervjun tar cirka 30-45 minuter. 

Vi följer de forskningsetiska principerna. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare moti-
vering och utan några negativa konsekvenser för dig. Informationen vi tar in från dig 
kommer vara helt anonymt för alla förutom än oss två och informationen kommer 
inte hamna hos obehörigas personer. Efter att undersökningen är avslutad förstörs 
informationen och under undersökningen används endast informationen i forsk-
ningssyfte.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högs-
kola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om du har intresse av att läsa 
den färdiga uppsatsen så finns det möjlighet till det.  

Eftersom du är betydelsefull för oss i vår undersökning så vill vi så snart som möjligt 
ha svar om du vill medverka. Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna oss 
eller vår handledare. 

 
Med vänliga hälsningar 

Caroline Björkenborn xxx-xxxxxxx 
Caroline Pettersson xxx-xxxxxxx 
Handledare: xxxxxxx xxxxxx  

 

Ort: Eskilstuna 
Datum: 2015-11-09 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 Hur många år i yrket? 

 Ålder? 

 Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

 Hur ser din avdelnings/hemvist läsmiljö ut? 

 Hur arbetar du med läsmiljöerna för att främja barns språkutveckling? 

 Hur erbjuder ni böcker för barnen på din hemvist/avdelning? 

 Vad erbjuds barnen för böcker och hur går det till när ni väljer böcker till avdel-
ningen/hemvisten? 

Visar bilden på den/de läsmiljöer vi sett och fortsätter ställa frågorna 

 Vad har du för tankar kring den här läsmiljön? 

 Använder du dig av den konkreta läsmiljön som vi sett? Hur? 

 Känner du att du skulle vilja utveckla något i de läsmiljöer som finns på din 
hemvist/avdelning? På vilket sätt? 
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Bilaga 3 - Observationsschema 

 Hur ser hemvistens läsmiljö ut? 

 Hur erbjuder hemvisten böcker för barnen i miljöerna? 
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Bilaga 4 – Observations foton 

Erikas läsmiljöer  
 

  
      Det finns flera läsmiljöer.            Skötrummet som läsmiljön. 

 

Soffa som pedagogerna använder till högläsning. 
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Paulas läsmiljöer 
 

 
Böcker och berättelser i hallen.                          Böcker på väggen. 

 

 
”Pölen” 
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Annas läsmiljöer 

 

 
 

Anna beskriver att hon inte har några läsmiljöer alls. 
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Gemensamläsmiljö på en förskola. 

 

 

Förskolans ”lässtuga”. 

 

 

 

 

 



 39 

Lena och Marias läsmiljö 
 

 

Hemvistens ”biblioteket.” 
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Claras läsmiljöer 

 
”Pölen” 

 

Projektor på väggen.                                 Flanografitavla. 
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Ullas läsmiljö 

 

 

”Vardagsrummet” mitt i det stora rummet på hemvisten 
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Gemensam läsmiljö 

 

 
 

En plats för berättande 


