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Abstract 
Det råder statlig och politisk enighet om att barn och ungas läsfärdighet har försämrats vilket 

är alarmerande. Att skapa gynnsamma lärmiljöer kring böcker ses enligt forskning som 

betydande för barns intresse och utveckling inom detta område. Barns förhållande till böcker 

samt läsning grundläggs tidigt och den uppfattning barn erhåller rörande böcker följer barnen 

upp i åldrarna. Det är därför av vikt att barn har tillgång till böcker, får möta böcker i 

meningsfulla sammanhang samt möjlighet till samspel i användandet av dem. Både den 

sociala och fysiska miljön har betydelse för barns möten med böcker. Forskning synliggör 

även att personal styr lärmiljön kring böcker på dagens förskolor vilket även kan bekräftas 

utifrån våra erfarenheter. Med detta examensarbete har vi för avsikt att bidra med kunskap till 

forskningsläget angående barns perspektiv gällande läsmiljöer som kontrast till den forskning 

som utgår från ett top down-perspektiv beträffande barns förhållande till litteracitet. Syftet 

med examensarbetet är därmed att närma oss barns perspektiv, angående hur de önskar 

utforma lärmiljöer kring böcker, genom interaktion med barn på en förskoleavdelning i 

aktiviteter då de planerar och skapar tänkbara läsmiljöer. 

Studiens teoretiska utgångspunkter är barns perspektiv och sociala interaktioner i 

relation till mediering och kommunikation, barns erfarenheter och stöttningens betydelse 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessa begrepp är även grund till analys av det empiriska 

materialet som genererats på en förskoleavdelning med tre- till sexåriga barn och tillsammans 

med två förskollärare genom deltagande observation, filmning, foto och fältanteckningar. 

Resultatet visar att barns perspektiv angående läsmiljöer framkom genom planering och 

skapande av mindre läsrumsmodeller och innehöll artefakter av traditionell art såsom soffa, 

kuddar, bord, bokhyllor och att det ska vara mysigt. Barnen berättade även om och skapade 

andra artefakter i läsmiljöer som kan ses utanför ramen för det traditionella såsom lästorn, 

toaletter, studsmatta och plats för lek. Resultatet visar också på att förskollärarnas stöttning 

för att närma sig barns perspektiv kännetecknades av verbal kommunikation i form av öppna 

och slutna frågor. De öppna frågorna möjliggjorde i högre grad ett lyftande av barns 

perspektiv. De slutna frågorna innebar en styrning mot de av förskollärarna bestämda 

kulturella referensramar och artefakter, vilket i sin tur problematiserar ett närmande av barns 

perspektiv. 

 

Nyckelord: artefakter, barns perspektiv, böcker, interaktion, kommunikation, lärmiljöer, 

medierande handlingar, stöttning 
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Förord 
Rivet hår, uppgivenhet och frustration. Progression, glädje och insikt. Att skriva ett 

examensarbete har beskrivits som att åka berg- och dalbana, en liknelse vi håller med om. Det 

är en hårresande men samtidigt härligt pirrig resa vi varit med om. Vi vill därmed tacka alla 

de människor som varit vårt stöd från avfärd till slutmålet då vi äntligen omtöcknat och 

uppspelta med darriga ben kliver in i ett nytt skede av våra liv som förskollärare. 

Först vill vi tacka de barn och förskollärare som genom sin öppenhet låtit oss vara en 

del av deras verksamhet för att vi skulle ha möjlighet att skildra deras erfarenhetsvärld. Dessa 

människor är grunden för detta examensarbete och det hade sett annorlunda ut utan deras 

medverkan. 

Vi vill tacka våra handledare Lotta Fritzdorf och Kristina Holmberg som med sina 

kunskaper och konstruktiva kommentarer guidat oss i vårt arbete ända fram till mål, samt alla 

andra lärare vi mött under vår utbildning som delgjort oss sitt kunnande och erbjudit stöd. 

Alla ni som bidragit till att vi nått slutet av vår utbildning.  

Vi vill tacka våra studiekamrater, de samtal och diskussioner som avhandlats har varit 

värdefulla för oss och utvecklat vårt examensarbete till det bättre. Ni är otroligt kunniga och 

fantastiska! Tack för er uppmuntran och glada humör som givit oss energi att fortsätta när 

uppförsbackarna känts många och tunga. 

Vi vill tacka examinatorerna Annika Elm Fristorp, Anniqa Lagergren och Ole Olsson 

för goda råd och bedömning av vårt examensarbete.  

Vi vill även tacka våra familjer för ert stöd och er kärlek, för att ni haft förståelse då vi 

försakat er genom att tillbringa kvällar och helger med glasartad blick och näsan tryckt mot 

datorskärmen. För att ni uthärdat när vi varit så inne i vårt skrivande att vi knappt sett eller 

hört er, när vi klagat och gnällt har ni tålmodigt peppat oss. Ni är orsaken till att vi klarar allt!  

Slutligen vill vi tacka varandra för att vi stått ut då humöret dalat, inspirationen sviktat 

och frustrationen frodats. Med gemensamma krafter har vi slutligen nått vårt efterlängtade 

mål och blivit många erfarenheter rikare på vägen. En lärorik resa har nått sitt slut samtidigt 

som en ny precis har börjat.  

 

 

Halmstad, Maj 2015 

Ann Bengtsson och Marie Samuelsson  
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1. Introduktion  
Barn och ungas läsfärdighet är alarmerande låg. Läsfärdigheten har försämrats under de 

senaste tio åren enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2012:65), en uppfattning det 

förefaller råda stor politisk enighet om. Den internationella studien PIRLS från 2011 visar att 

svenska fjärdeklassares läsförmåga har blivit sämre (Skolverket, 2012) och PISA:s resultat 

från 2012 uppvisar att femtonåringars läsförståelse har försämrats ytterligare sedan förra 

mätningen tre år tidigare (Skolverket, 2014). SOU har genom ”Ett läslyft för Sverige”, gjort 

en satsning för att förbättra barn och ungas läsfärdighet och tillgång till litteratur och omfattar 

även förskolan. Det är därmed en satsning många kommuner är intresserade av att delta i 

(Eklöf, 2015). Följaktligen ser stora statliga utredningar och kommunala satsningar 

betydelsen av böcker i förskolans verksamhet. Dessa utredningar utgår dock från ett top 

down-perspektiv där barns förhållande till litteratur och läsning ses som en fråga om 

kompetensbrist.  

Till skillnad från ett top down-perspektiv utgår det här examensarbetet från barns 

perspektiv. Det är från barn vi vuxna kan inhämta kunskap om vad de anser om böcker och 

läsmiljöer, vilket har betydelse för barns intresse som är avgörande för barns läsförmåga och 

läsförståelse. Mängden forskning som lyfter barns perspektiv och miljön i relation till böcker 

och läsning är inte lika utförlig såsom forskning angående läsningens betydelse, hur 

bokläsningssituationer kan genomföras samt förskollärarens roll i densamma. Forskning har 

visat att pedagoger styr användningen av lärmiljön och böcker (Simonsson, 2004; Eriksson 

Bergström, 2013; Engdahl, 2014) och att barn använder böcker på skilda sätt. En del barn 

väljer att endast umgås med böcker i vuxenstyrda aktiviteter medan vissa barn hellre läser 

böcker i samspel med andra barn eller själva, än tillsammans med vuxna (Simonsson, 2004). 

Det väcker frågor rörande lärmiljön kring böcker då de ska väcka intresse hos barn att 

använda desamma och det är betydelsefullt med forskning som lyfter barns perspektiv inom 

detta område. Vårt examensarbete avser därmed att bidra till kunskapsområdet gällande 

lärmiljön kring böcker inom förskolan genom att lägga fokus på barns perspektiv.  

1.1 Våra tidigare erfarenheter av lärmiljöer kring böcker 
Under vår utbildning till förskollärare har vi gjort ett flertal mindre studier kring böcker i 

förskolors verksamheter kopplade till olika utbildningsmål. Böcker har en självklar plats i 

förskolan anser Simonsson (2004), ett faktum som vi tenderar att hålla med om. Vi frågar oss 

dock om böcker och lärmiljön kring dessa alltid används på ett genomtänkt sätt eller 

problematiseras i förhållande till vad de faktiskt bidrar med för lärande i förskolan. När det 

gäller den fysiska lärmiljön kring böcker i förskolor har vi funnit en traditionell syn hos 

verksamma förskollärare och barnskötare på var läsning av böcker bör ske. Med traditionell 

syn menar vi att läsning sker inomhus på bestämda platser. Möjligheten att ta del av böcker i 

en mjuk och mysig lärmiljö för barn, förskollärare och barnskötare ses som representativ 

enligt våra erfarenheter. I förskolor finns en vad vi kallar ”soffkultur” runt böcker vilket 

innebär att läsning av böcker främst sker sittandes i en soffa eller i vissa fall där det finns 

kuddar, madrasser eller andra sorters mjuka sittmöjligheter (Bengtsson et al, 2014). 

Observationer av vad som sker när barn erbjuds böcker i utemiljön visade också att sittplatsen 

blev central för barnen för att ta del av bokläsning eller då de ville vara själva med en bok 

(Bengtsson & Samuelsson, 2015). Vi har även erfarit att förskollärares och barnskötares 

inställning och barnsyn är dominerande i hur och när böcker erbjuds barn (Bengtsson & 

Samuelsson, 2015). Förskollärare och barnskötare anser också att barn inte alltid möter 

böcker i hemmet och att förskolan därmed har en viktig roll att fylla då barn ges möjlighet till 

att utveckla ett intresse för böcker inom verksamheten (Bengtsson et al, 2014). Denna 

samlade erfarenhet från drygt tre års förskollärarstudier har därför kommit att utveckla 
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reflektioner och frågeställningar hos oss rörande hur barn själva ser på böcker och bokläsning 

i sin förskolemiljö samt hur de vill utforma lärmiljöer kring böcker. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Med detta examensarbete har vi för avsikt att bidra med kunskap till forskningsläget angående 

barns perspektiv gällande lärmiljöer kring böcker, även kallat läsmiljöer, i förskolan som 

kontrast till den forskning som utgår från ett top down-perspektiv rörande barns förhållande 

till litteracitet. Studien är aktuell för verksamma och blivande förskollärare samt i 

förlängningen för barn inom förskolans verksamhet då den avhandlar barns perspektiv 

gällande läsmiljöer. Studien riktar fokus mot hur barngruppen på en förskoleavdelning tar sig 

an uppgiften att utforma lärmiljöer kring böcker och vilka artefakter, alltså fysiska och 

intellektuella/språkliga redskap, som de anser vara betydande i en läsmiljö. Vi ämnar således 

möjliggöra för ett närmande av barns perspektiv angående hur de önskar utforma en för dem 

inspirerande och tilltalande läsmiljö med böcker. Medierande handlingar, det vill säga 

interaktioner mellan människor och artefakter, barns uttryckta erfarenheter samt stöttningens 

betydelse för att synliggöra barns perspektiv är därmed av intresse.  

Syftet med examensarbetet är därmed att närma oss barns perspektiv angående hur de 

önskar utforma lärmiljöer kring böcker, genom interaktion på en förskoleavdelning i 

aktiviteter då deltagarna planerar och skapar tänkbara läsmiljöer. 

 Vilka artefakter, erfarenheter och medierande handlingar synliggör barns 

perspektiv angående lärmiljöer kring böcker inom förskolans verksamhet? 

 Hur skapas stöttning i interaktionen när barn uttrycker sitt perspektiv och sina 

preferenser gällande läsmiljöer?  

1.3 Avgränsningar 
I strävan efter att göra detta examensarbete stringent har avgränsningar varit nödvändiga att 

göra. Vi använder oss av begreppet lärmiljöer kring böcker samt läsmiljöer. I detta 

examensarbete ska dessa ses som synonymer. Eftersom böcker bidrar till barns 

litteracitetsutveckling används begreppet lärmiljöer kring böcker. Uttrycket läsmiljö nyttjas då 

en ständig användning av begreppet lärmiljö kring böcker gör texten svårläst. Med ordet 

böcker avser vi alla sorters böcker såsom exempelvis barnböcker, bilderböcker och 

faktaböcker. 

Under 2. Områdesöversikt tas forskning upp som på olika sätt redogör för litteracitet, 

böcker och lärmiljöer. Inom forskningsfältet kring böcker finns ett flertal studier som 

avhandlar hemmiljöns betydelse för barns litteracitet och förhållande till böcker. Denna 

forskning har vi inte valt att fördjupa oss i eftersom dessa inte avhandlar lärmiljöer kring 

böcker i förskolan. Däremot är det ett faktum som kort problematiseras i förhållande till barns 

erfarenhetsvärld kring böcker då en tidigare studie vi gjort visade att förskollärare och 

barnskötare ansåg att inte alla barn möter böcker i hemmet och därför ses förskolan som 

betydelsefull inom detta område (Bengtsson et al, 2014). Vi har även fokuserat på artiklar 

som haft en sociokulturell ansats och/eller vars resultat har relevans för vårt 

forskningsområde. 

Under teoretiska utgångspunkter har vi valt att utgå från delar av det sociokulturella 

perspektivet, det vill säga sociala interaktioner i relation till begrepp som mediering och 

kommunikation, barns erfarenheter och stöttningens betydelse. Att redogöra för hela det 

sociokulturella perspektivet hade inte varit möjligt. När det gäller barnperspektiv och barns 

perspektiv har vi även begränsat oss till att redogöra för en kort diskussion vilken vi anser är 

relevant för vårt arbete och vår tolkning av begreppet barns perspektiv som vi kom att 

använda den i analys av empirin. Den omfattning en diskussion kring exempelvis olika 
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teoretiska utgångspunkter i synen på barnperspektiv och barns perspektiv hade krävt samma 

utrymme som hela detta examensarbete om inte mer. 

Vi har valt att benämna personal som arbetar med barn på förskolor för förskollärare 

och barnskötare. Med förskollärare avses den personal som har en förskollärarutbildning eller 

motsvarande, medan barnskötare är de som inte har denna utbildning. Under 

områdesöversikten väljer forskare även att använda sig av begreppen lärare och pedagoger. Vi 

har valt att behålla dessa begrepp eftersom den bedömningen har gjorts av de specifika 

forskarna. 

1.4 Disposition 
Först följer kapitel 2. Områdesöversikt som redogör för begreppet litteracitet/literacy samt en 

forskningsöversikt inom det aktuella området. Under kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter 

avhandlas en kortare diskussion och en tolkning av barnperspektiv och barns perspektiv samt 

begrepp hämtade från ett sociokulturellt perspektiv. Nedanför kapitel 4. Forskningsdesign 

följer en förklaring för examensarbetets utformning, det vill säga en studie över barns 

skapande av tänkbara miljöer på en förskoleavdelning. Vidare följer underrubriker med 

motiveringar kring metoder, alltså deltagande observation samt datainsamlingsmetod som 

kom att utgöras av filmning, foto och fältanteckningar. Här följer även en beskrivning av 

urval och etiska ställningstaganden. Avsnittet avslutas med en förklaring av studiens 

genomförande samt hur transkribering och analys har gått till. Under kapitel 5. Resultat och 

analys beskrivs den empiri som speglar syftet med examensarbetet och dess frågeställningar. 

Resultatavsnittet har delats upp i rubrikerna 5.1 Planering av läsmiljöer, 5.2 Skapande av 

tänkbara lärmiljöer kring böcker samt 5.3 Barn berättar om sina läsrum. All beskriven empiri 

med fokus att närma sig barns perspektiv.  Varje del avslutas med en sammanfattning. 

Resultat och analyser summeras sedan i förhållande till syfte och forskningsfrågor under 

kapitel 6. Slutlig sammanfattning. Examensarbetet mynnar ut i kapitel 7. Avslutande 

diskussion där hela arbetet knyts samman, studien och empirin diskuteras och sätts i 

förhållande till annan litteratur och forskning i underrubrikerna 7.1 Examensarbetets 

trovärdighet, 7.2 Barns perspektiv angående lärmiljöer kring böcker, 7.3 Förskollärares 

stöttning och styrning samt 7.4 Didaktiska implikationer. Där följer även exempel på områden 

för vidare forskning. 
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2. Områdesöversikt  
I detta avsnitt lyfts en kort sammanfattning av begreppet litteracitet eftersom det är ett 

begrepp som litteratur och forskning ofta nämner i samband med barn och böcker inom 

förskolans kontext. Sedan följer en beskrivning av forskning som avhandlar fysiska och 

sociala lärmiljöer för barn och böcker samt pedagogens roll inom dessa områden. 

2.1 Litteracitet/literacy  
Begreppet litteracitet/literacy innefattar kunskaper inom läsande och skrivande samt det 

muntliga språket och multimodala texter, det vill säga texter som blandar bild och tryckt text 

(Fast, 2008). Bokläsning genererar multipla litteracitetsförmågor såsom verbal 

språkutveckling, utvecklat ordförråd, läsförståelse, fonologisk medvetenhet samt medvetenhet 

om skriftspråket (Beauchat et al, 2009). När begreppet litteracitetsutveckling berörs i detta 

arbete avses därmed utveckling inom ovan nämnda områden. Fast (2008) beskriver 

litteracitetsutveckling som att barn genom andra mer kompetenta socialiseras in i skriftspråket 

vilket sker i varierade kontexter där den kulturella miljön är en faktor som har relevans för 

vilka texter och böcker barn erbjuds samt i tolkningen av dem. Barns tidiga utveckling inom 

litteracitet benämns av Fast som emergent literacy alltså begynnande litteracitet. Det innebär 

enligt McMunn Dooley (2010) att barn genom tidiga interaktioner med andra får erfarenheter 

av böcker och läsning som är vitala för vidare kunskapsutveckling mot konventionell 

läsförståelse. McMunn Dooley lyfter även emergent comprehension, det vill säga begynnande 

förståelse, hos yngre barn vilket inte är samma som emergent literacy utan är något unikt i den 

tidiga utvecklingsfasen av litteracitet. Emergent comprehension utvecklas jämsides med andra 

litteracitetsförmågor och innefattar för barn flexibla och meningsfulla innebörder av läsning. 

Även Fast (2007) lyfter samspelet med andra mer kunniga där mötet med litteracitet sker i 

meningsfulla sammanhang. Det leder till att barn ”läser” och ”skriver” innan de formellt lärt 

sig samt att de identifierar sig själva som läsare då de hanterar böcker. McCarthey (2004) har 

utifrån sociokulturellt perspektiv studerat hur barns språk utvecklas i interaktion med andra 

kring bokläsning och beskriver hur barn approprierar språk från böcker och använder sig av 

det i andra sammanhang. McCarthey menar även att barns narrativa förmåga att berätta sagor 

och historier utvecklas genom frekventa bokläsningssituationer. Utifrån ovanstående ses 

betydelsen av att barn tidigt och i varierade situationer får möta böcker och bokläsning. 

2.2 Pedagogers styrning av lärmiljöer och böcker 
Forskning beskriver hur pedagoger styr lärmiljön kring böcker i förskolan vilket för vår studie 

är intressant utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv. Simonsson (2004) har genom ett 

etnografiskt angreppssätt observerat barn på två förskoleavdelningar. Hennes avhandling 

kring bilderboken i förskolan redogör för samspelet runt den och hur den både används som 

verktyg för förståelse av sig själv och omvärlden samt produktion och reproduktion av sociala 

och kulturella normer. Simonsson beskriver boken som en artefakt vilken har en självklar 

plats i förskolan, men är inte alltid tillgänglig för barnen på grund av pedagogernas 

förhållningssätt. Pedagoger planerar lärmiljön utifrån de föreställningar de har om barn och 

böcker och det är pedagogerna som styr användningen av böcker, när det sker och på vilket 

sätt. De övervakar barns användning av böcker, vilka böcker barn läser samt ser sig själva 

som förebilder och att barn ska socialiseras in i denna samhörighet kring böcker. Eriksson 

Bergström (2013) har skrivit en avhandling utifrån etnografiska studier på tre olika förskolor. 

Eriksson Bergström anser sig ha intagit ett barnperspektiv och framhåller medieringens 

betydelse när hon studerat relationen mellan förskolans fysiska miljö, barn och pedagoger, 

vad som därmed erbjuds och vilket handlingsutrymme det skapar för barnen. Eriksson 

Bergströms avhandling har därmed inte fokus på böcker men hennes forskning kring fysisk 

miljö, barn och pedagoger och vad dessa element tillsammans möjliggör, är intressant på 
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grund av hur pedagoger erbjuder lärmiljöer. Eriksson Bergström (2013) problematiserar 

liksom Simonsson (2004) förskolan som institution vilken ska gagna barn men samtidigt är en 

plats där barn blir kontrollerade och där normer reproduceras genom hur den fysiska miljön 

används. Eriksson Bergströms resultat visar att pedagoger sätter gränser kring vad barn får 

göra eller inte göra men att barn kan influera miljön inom dessa gränser. Eriksson Bergström 

menar att barn är skickliga på att både anta de handlingar som erbjuds och skapa egna men att 

planerade miljöer kontra de mer fria skapar olika sorters möjlighet för handlingsutrymme för 

de individuella barnen. Dessa aspekter lyfter även Engdahl (2014) i sin avhandling. Hon har 

använt sig av ett etnografiskt tillvägagångssätt i en studie som berör den fysiska miljön i 

förskolan och de samspel den möjliggör för bland annat barn och pedagoger. Engdahl 

diskuterar hur pedagoger är styrande och hur de kan bidra till att skapa lärmiljöer som gagnar 

socialt samspel, barns inflytande och som inbegriper olika meningserbjudanden. Barns syn på 

böcker och lärmiljön däromkring kan enligt ovanstående forskning härledas till pedagogers 

förhållningssätt och styrning, men barn ses även som kompetenta i att anta handlingar och 

därför är dessa aspekter intressanta i relation till barns perspektiv. 

2.3 Barns förhållande till böcker och litteracitet 
Flera vetenskapliga studier avhandlar barns förhållande till böcker och litteracitet i förskolans 

lärmiljö. Simonsson (2004) anser att flera barn i hennes studie inte använder böcker förutom i 

vuxenstyrda aktiviteter och andra söker inte kontakt med pedagoger utan sitter själva med 

böcker eller i samspel med andra barn.  Barn ses använda sig av böcker för att avskärma sig 

från den gemensamma miljö som utgör förskolans kontext. Simonsson anser att fast 

pedagogerna ser böcker som viktiga, är det inte dem som oftast tar initiativ till att använda 

böcker utan det är istället barnen. Barn skapar regler, normer och strategier kring användandet 

av böckerna samt att de använder dem utanför de planerade aktiviteterna. Studien visar på att 

barn har en klar uppfattning om hur böcker ska behandlas på ett gott sätt och är rädda om 

dem. McMunn Dooley (2010), som även nämns ovan, utgår i sin kvalitativa studie från ett 

sociokulturellt perspektiv där hon beskriver hur sociala, kulturella och utvecklingsmässiga 

aspekter ligger till grund för barns utveckling av emergent literacy och emergent 

comprehension. McMunn Dooley menar att yngre barn interagerar med text på andra sätt än 

äldre barn och vuxna, deras symboliska förståelse för texter utvecklas över tid via 

interaktioner och meningsskapandet börjar vid födseln via upplevelser med den primära 

vårdnadshavaren samt andra betydelsefulla vuxna. De yngre barnens läsaktiviteter menar 

McMunn Dooley är socialt definierade av rutiner och inbjudan till socialt samspel. I barns 

bokanvändning går boken från att vara en leksak till ett verktyg för interaktion och förmedlare 

av ett abstrakt innehåll. Edwards, Cline, Gandini, Giacomelli, Giovannini och Galardini 

(2013) har, i vad dem kallar en kvalitativ metodologisk studie, fokuserat på en förskola i 

Italien. De hävdar att böcker får en speciell betydelse för barnen, de blir näst intill 

personifierade och något som barnen har en anknytning till. De menar att böckerna anses 

tillföra lust och inte något som är påtvingat.  

Olika undersökningar visar även att barns upplevelser av böcker inte alltid är positiva. 

Till exempel har Cunningham (2008) forskat kring yngre barns attityd till läsande och 

skrivande på grund av den litteracitetsmiljö de befunnit sig i. Barnens enkätsvar när de börjar 

i skolan samt kvalitetsundersökning av de förskolor de kom ifrån har legat till grund för 

studien. Cunningham lyfter betydelsen av förskolan för barns litteracitetsutveckling och 

intresse på grund av barns olika hemmiljöer samt menar att barn redan har utvecklat en tydlig 

attityd till läsande och skrivande när de börjar skolan. Cunningham påtalar att lärmiljön är 

väsentlig för utvecklingen av emergent literacy och vidare attityd hos barn och lägger ett stort 

ansvar på förskolan.  Även McDonald Connor, Son, Hindman och Morrison (2005) menar att 

förskolans kvalitet har betydelse för barns litteracitetsutveckling. De har använt sig av vad de 
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benämner en ekologisk modell när de forskat kring hur barn influeras av lärmiljöer såsom 

lärarens attityd och kompetens, förskolans och skolans lärmiljö samt barns hemförhållanden. 

De menar att barns tidiga upplevelse av sin egen läs- och skrivutveckling, oavsett om den är 

bra eller dålig, underbyggs med tiden vilket innebär att de stannar i den uppfattning de har om 

sig själva. Tidigare forskning menar följaktligen att barns förhållande till böcker ter sig olika 

och inte alltid positivt. Hur barn erbjuds böcker kan ses som relevant för vilket förhållande 

barn utvecklar till desamma. Således är det betydande att barn får möjlighet att interagera med 

böcker i för barn meningsfulla kontexter vilket kan inträffa genom att forskningen i högre 

grad riktas mot barns perspektiv rörande den egna läsmiljön. 

2.4 Böcker i den fysiska och sociala miljön 
Forskningsrapporter beskriver även hur böcker används i den fysiska miljön och vad en god 

litteracitetsmiljö anses innehålla. De faktorer som lyfts nedan är relevanta då barns 

erfarenheter av böcker kan speglas i hur de ser på lärmiljöer kring böcker. Simonsson (2004) 

menar att pedagoger ser boken som ett betydande redskap för flera områden såsom barns 

språkutveckling, utveckling av fantasi, för vila och underhållning samt för att undersöka olika 

ämnen. Bilderboken ses som ett medierande redskap, det skapas mening runt den i den 

kontext den används i och kan därför tolkas olika i olika sammanhang. Cunningham (2010) 

anser att miljön behöver vara rik på språk, experimenterande samt meningsfull för att främja 

barns litteracitetsutveckling. I Norlings (2014) studie beskriver lärarna hur de anser att de 

använder sig av olika sorters böcker under dagen för spontana läsaktiviteter, de anser att 

böcker är viktiga samt att barn ”läser” för varandra. Lärarna uppmuntrar barn att använda sig 

av böcker och att ta med sig böcker hemifrån till förskolan. Simonsson (2004) beskriver hur 

miljöer i hennes studie är skapade för olika interaktioner mellan barn och böcker, men 

interaktion förekommer främst där det finns möbler att sitta på, framförallt sker samspel 

mellan barn och pedagog med böcker i soffor. Flera gånger nämner Simonsson att det anses 

ska vara ”mysigt” i den miljö där böcker används. Edwards et al (2013) utgår från att lärande 

sker i sociala samspel, lyfter vikten av fantasi och kreativitet samt språket som verktyg. 

Genom sitt material diskuterar de kring hur lärarna på förskolan i deras studie använder sig av 

lärmiljöer innehållandes böcker, berättande och fantasi för att väcka barnens intresse till 

litteracitetsaktiviteter samt för att gynna deras språkutveckling. Genom att skapa en miljö 

innehållandes bibliotek där barnen är delaktiga i utformning, innehåll och ansvar samt har 

möjlighet att låna hem böcker, är faktorer som författarna menar är centrala för barns 

litteracitetsutveckling. Cunningham (2008) anser också att en god lärmiljö erbjuder material, 

aktiviteter och stöttning kring litteracitet under hela dagen. Cunningham (2010) menar att 

kvaliteten i barns litteracitetsmiljö och deras litteracitetskunskaper hänger ihop. Cunningham 

listar faktorer som bör gynna litteracitetsutveckling såsom att förändra lärmiljön och erbjuda 

barnen fler tillfällen under dagen att själva välja material, erbjuda särskilda rum för 

interaktion med böcker såsom bibliotek, se över urvalet av böcker, att det finns variation och 

minst tio böcker per barn samt att låta böckerna vara åtkomliga och tillgängliga överallt. Även 

Nyström (2002) diskuterar att barns förståelse och intresse för skriven text kan öka genom att 

erbjuda ett stort och brett utbud av böcker. Nyström beskriver i sin avhandling lärmiljöns 

betydelse för elevers läs- och skrivlärande. Hon har använt sig av etnografins 

tillvägagångssätt i förhållande till socialkonstruktivism och sociokulturellt perspektiv när hon 

har undersökt relationen mellan individ och lärandemiljö. Enligt nämnda studier är lärmiljöer 

och bokanvändning relaterade till pedagogers styrning. Förskollärarens roll, som stöd och mer 

erfaren i förhållande till hur barns perspektiv kommer till uttryck, ses som betydande och en 

aspekt vilken behöver lyftas i skapandet av för barn goda och meningsfulla 

litteracitetsmiljöer. 
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2.5 Interaktion och stöd för barns litteracitetsutveckling 
De sampel och interaktioner som sker mellan pedagoger och barn samt den stöttning 

pedagoger ger barn i förskolan har enligt nedanstående forskning visat sig betydande för 

litteracitetsutveckling. Guo, Piasta, Justice och Kaderavek (2010a) har studerat relationen 

mellan förskollärares upplevda självförmåga, klassrumskvaliteten och barns språk- och 

litteracitetsutveckling. Författarna menar att klassrummets lärmiljö är multidimensionell i den 

bemärkelsen att lärare ska vara lyhörda för barnens behov, utmana barns tankar och lärande 

av kunskaper samt ska stötta barns delaktighet och lärande i olika aktiviteter. Om barn fick 

stöttning av läraren genom en gynnsam lärmiljö ökade deras ordförråd. Även McDonald 

Connors, Morrisons och Slominskis (2006) studie visar liknande resultat. Utifrån 

observationer av aktiviteter kring språk och litteracitet i förskolemiljön, studerade de hur 

dessa inverkade på barns utveckling av ordförråd och emergent literacy. De kom fram till att 

interaktion och meningsfulla aktiviteter kring böcker ökade barns vokabulär mer än om de 

ingick i aktiviteter som endast fokuserade på att känna igen bokstäver eller ord. Guo et al 

(2010a) menar att deras resultat är intressanta då de pekar på att det grundläggande för barns 

språklärande är en hög grad av stöttning från en vuxen. Vidare menar Nyström (2002) i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet att lärande sker genom samspel och att 

kontexten där lärandet sker är central för människors förståelse. Språk och kommunikation är 

signifikant för samspel och lärande och läraren som mer erfaren innehar också en 

betydelsefull roll för barnets möjlighet till lärande. Edwards et al (2013) framhåller att det är 

mer vitalt att barnen i sin litteracitetsutveckling ingår i sociala, meningsskapande kontexter i 

förskolan än att barnen ska lära sig enskilda baskunskaper och Cunningham (2010) menar att 

lärares kompetens och förmåga att stötta är centralt för barns litteracitetsutveckling. Guo, 

Justice, Kaderavek och McGinty (2010b) har observerat hur barns litteracitetsutveckling sker 

i självständiga miljöer samt i miljöer där det sker interaktion mellan lärare och barn. Deras 

resultat, enligt ett sociokulturellt perspektiv, menar att förskollärares kunskaper om litteracitet 

och deras stöd som mer kunniga är det som är mest betydelsefullt för barn i deras 

litteracitetsutveckling. Författarna menar att det inte är den fysiska miljön i form av 

exempelvis rikt skrivmateriell som är det väsentligaste för barns litteracitets- och 

språkutveckling utan det är den sociala miljön präglad av positiva och kunniga lärare som 

främjar barns utveckling. En rik fysisk miljö utan stöttning från en mer kunnig och erfaren 

vuxen, innebär att barns litteracitetsutveckling på de flesta områden inte ökar lika gynnsamt. 

De menar dock att en samstämmig, stark fysisk och psykisk lärmiljö är det som främst 

understödjer barns litteracitetsutveckling. Engdahl (2014) tar även upp hur tillgänglighet av 

material innebär möjliggörande av kommunikation och samspel. I detta examensarbete ses 

sociala interaktioner i samspel med den fysiska litteracitetsmiljö barn möter som faktorer 

avhängiga varandra och således betydande. 

2.6 Barns litteracitetsutveckling i förhållande till pedagogers kompetens 
Flera studier lyfter även vikten av kompetenta pedagoger i barns möte med litteracitet. 

Edwards et al (2013) anser att det är lärarnas skapande av lärmiljöer som väcker fantasi och 

intresse hos barnen samt skapar känslor av tillhörighet och gemensam strävan att undersöka 

böcker och berättande. Dickinson och Caswell (2007)  lyfter också betydelsen av välutbildade 

förskollärare. De har gjort en komparativ studie av förskollärare som har eller inte har deltagit 

i fortbildningsprogrammet Literacy Environment Enrichment Program (LEEP) och undersökt 

om lärmiljön kring exempelvis emergent literacy förändrades när lärarna deltagit i denna 

vidareutbildning. De såg en ökning vad gäller användning av böcker och material för 

skrivande, men deras resultat visar att den främsta ökningen kom att gälla lärarnas förmåga att 

planera och instruera till gagn för språk- och litteracitetsutveckling. Dickinson och Caswell 

menar att genom utbildning kom lärarna att få syn på hur förhållandevis enkelt det är att skapa 
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en förebyggande lärmiljö. Resultatet visar även att bokläsande i grupper kom att förändras 

men dock inte lika tydligt som på andra områden vilket författarna tolkar beror på att 

bokläsning är en vanligt förekommande aktivitet som inte ansågs behöva förändras 

ytterligare. De ansåg att lärarna behövde erbjuda mindre läsgrupper och mellan endast en 

vuxen och ett barn, men det innebar förändringar i antaganden kring personaltäthet, roller och 

ansvar. Norlings (2014) studie pekar på att sociala aktiviteter kring böcker och berättande ses 

som centralt för lärmiljöer gällande emergent literacy, men att lärare kan ha svårt att utmana 

barn vid läsaktiviteter. Lärarna ser en problematik i att inte kunna läsa med en större grupp 

med barn men Norling anser barn har olika erfarenheter av läsande av böcker vilket innebär 

att det är mer lämpligt att dela in barnen i mindre grupper vid dessa aktiviteter. Vidare lyfter 

även Cunningham (2008) vikten av vidareutbildning för lärare och deras kunskaper kring att 

skapa en miljö rik på litteracitet samt att förändra attityder överlag hos vuxna och barn. 

Norling (2014) menar att det är angeläget att lärare inom förskolan tar del av forskning 

eftersom lärares inställning är grundläggande för att skapa en god emergent literacy-miljö. 

Grace, Bordelon, Cooper, Kazelskis, Reeves och Thames (2008) har undersökt resultatet från 

14 förskolor som genomgick ett större utvecklingsarbete kring literacy-miljöer. De menar att 

ett pågående utvecklingsarbete kan gynna förskolors lärmiljöer kring litteracitet samt fungera 

som stöd för pedagogerna. Genom att förändra och uppdatera den fysiska lärmiljön med 

material och möbler, stöd och feedback till pedagoger från mentorer samt återkommande 

workshops och övningsaktiviteter, kan deras kunskap om hur de ska använda lärmiljön i sitt 

utvecklingsarbete kring litteracitet öka. Grace et al menar dock att det tar lång tid, stöd, 

pengar och insatser för att förändra förskolans litteracitetsmiljöer till det bättre. Nyström 

(2002) lägger också vikt vid förskolans roll för barns lärande och förståelse för läsande och 

skrivande och att lärarutbildning och kompetensutveckling för förskollärare ska öka 

kunskapen om betydelsen av läs- och språkutveckling. I examensarbetet ses betydelsen av 

pedagogers kompetens inom litteracitet men även relevansen av ett tillvaratagande av barns 

perspektiv rörande en tilltalande läsmiljö för att på så vis väcka intresset för böcker hos fler 

barn.   

2.7 Sammanfattning 
I områdesöversikten framkommer att bokläsning anses ha en betydelsefull roll för barns 

litteracitetsutveckling eftersom flera litteracitetsförmågor gynnas härav såsom språk, 

läsförståelse, fonologisk medvetenhet, medvetenhet om skriftspråk och narrativ förmåga 

(McCarthey, 2004; Fast, 2007; Fast 2008; Beauchat et al, 2009). Därför kan bokläsning och 

tillgången till böcker ses som vitalt inom förskolans kontext samt att barn får ett gott 

förhållande till böcker. Forskning visar dock att pedagoger är styrande över tillgänglighet och 

användande av böcker samt att lärmiljöer erbjuder barn olika möjligheter att agera och 

samspela på beroende på hur pedagogerna utformar dessa. Normer reproduceras och olika 

handlingsutrymmen skapas för barn genom användandet av den fysiska miljön i förskolan 

(Simonsson, 2004; Eriksson Bergström, 2013; Engdahl, 2014). Detta är intressanta aspekter i 

förhållande till barns perspektiv samt hur barn ges möjlighet att interagera med böcker och 

bör därför beaktas vid utformandet av läsmiljöer. De kan även ställas i relation till de 

erfarenheter kring läsmiljöer som barn kan tänkas ha inför uppgiften att skapa egna. Tidigare 

studier ovan menar att pedagogers kompetens och förmåga att skapa goda litteracitetsmiljöer 

är grundläggande (Nyström, 2002; Dickinson & Caswell, 2007; Cunningham, 2008; Grace et 

al, 2008; Guo et al, 2010a; Edwards et al, 2013; Norling, 2014). Det är därmed relevant att 

förskollärare är skickliga i att vara lyhörda för barns perspektiv i utformandet av lärmiljöer 

kring böcker. Även goda sociala miljöer som gynnar samspel och stöttning av lyhörda lärare 

(Nyström, 2002; McDonald Connor et al, 2006; Cunningham, 2010; Guo et al, 2010a; Guo et 

al, 2010b; McMunn Dooley, 2010; Edwards et al, 2013) samt pedagogernas förmåga att 
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bemöta barnen på ett varmt och tillgängligt sätt (McDonald Connor et al, 2005; Norling, 

2014) anses vara väsentliga faktorer utifrån forskningen beskriven ovan. Det är aspekter som 

går hand i hand med att inta ett barnperspektiv för att därigenom närma sig barns perspektiv 

avseende lärmiljöer kring böcker. Vidare beskrivs den sociala miljön som mer betydelsefull 

än den fysiska (Guo et al, 2010b), men den fysiska miljön kan dock gynna den sociala miljön 

(Engdal, 2014). I detta examensarbete ses den sociala och den fysiska miljön som en 

integrerad helhet vilken kan möjliggöra eller begränsa de sätt barns perspektiv kommer till 

uttryck. 

Studier beskriver hur böcker i den fysiska lärmiljön gynnar barns litteracitetsutveckling, 

att böcker ska kräva sin plats i förskolans lärmiljö samt vara tillgängliga för barnen (Nyström, 

2002; Simonsson, 2004; Cunningham, 2008; Cunningham 2010; Edwards et al, 2013; 

Norling, 2014;). Barn tar initiativ till att använda böcker, både i samspel med andra och i 

enskilt syfte och de är medvetna om hur böckerna ska användas, de skapar normer och ett 

personligt förhållande till dem (McMunn Dooley, 2010; Edwards et al, 2013; Simonsson, 

2014). Barn grundlägger tidigt sin syn på litteracitet och tron på sin egen förmåga inom detta 

område. Lärmiljön anses därmed vara vägande i barns förhållande till litteracitet (Nyström, 

2002; McDonald Connor et al, 2005; Cunningham, 2008). Det är således av intresse att utröna 

hur barn önskar forma en för barn tilltalande miljö i vilken de kan möta böcker. 

Det är betydelsefullt att barn möter litteracitet i meningsfulla sammanhang och olika 

kulturella kontexter medierar olika meningsskapande samt tolkningar av böcker (Simonsson, 

2004; Fast, 2007; Fast, 2008; Cunningham, 2009; McMunn Dooley, 2010). Dessa ovan 

nämnda studier synliggör betydelsen av att barn erbjuds tillgång till böcker samt får möta 

läsning i kontexter och miljöer som för barn är meningsfulla. Därför är barns perspektiv 

rörande hur och var möten med böcker sker samt hur läsmiljön är utformad en signifikant 

aspekt att lyfta. Denna studie är följaktligen angelägen eftersom förståelse för barns 

perspektiv gällande lärmiljöer kring böcker även är förankrat i barns vidare intresse för och 

utveckling kring litteracitet.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Examensarbetets teoretiska utgångspunkter tar avstamp i en kortare diskussion och en 

tolkning av barnperspektiv och barns perspektiv i förhållande till delar av det sociokulturella 

perspektivet och dess barnsyn. Detta arbete utgår från sociala interaktioner i relation till 

följande begrepp vilka är mediering och kommunikation, barns erfarenheter och stöttningens 

betydelse. Ur ett sociokulturellt perspektiv lyfts samspel, den sociala kontexten och stöttning 

av en mer erfaren som centrala för barns lärande (Säljö, 2000). I förskolan uppstår samspel 

och interaktion mellan barn samt mellan barn och vuxna där olika kulturer för barn med 

regler, värderingar och koder skapas (Williams, 2006). Halldén (2007) menar att förskolan 

som institution skapas av de aktörer som finns däri samt att de platser som barn skapar är 

sociala. Examensarbetet avhandlar barns perspektiv gällande lärmiljöer kring böcker i den 

sociala kontext som förskolans avdelning utgör till vilket ovanstående begrepp har relateras 

och använts för analys av det empiriska materialet.  

3.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Barnperspektiv är enligt Halldén (2003) ett flertydigt begrepp då det både kan användas i ett 

ideologiskt syfte och som ett metodologiskt angreppssätt inom vetenskapen. Halldén menar 

att barnperspektivet kan användas för att få syn på barns uppfattningar om olika företeelser 

men att barnperspektiv även kan ingå i ett större sammanhang där barn och deras 

erfarenhetsvärld ges plats i den samhälleliga kontexten. Pramling Samuelsson, Sommer och 

Hundeide (2011) diskuterar att barn endast kan vara delaktiga ifall deras perspektiv 

respekteras. De problematiserar hur rätten att bli lyssnad på och ha möjlighet att uttrycka sig 

anses vara en självklar del av den svenska förskolans läroplan, men att barns delaktighet och 

perspektiv beror på hur pedagoger tolkar läroplanens texter. 

Skillnaden på barnperspektiv och barns perspektiv menar Halldén (2003) är att ett 

barnperspektiv utgår från att verka för barns bästa men behöver inte grunda sig i barns egna 

åsikter medan barns perspektiv oavkortat kommer från dem själva. Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeide definierar barns perspektiv genom att det ”representerar barns 

erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld” (Pramling Samuelsson et al, 

2011:42) och att barnperspektiv ”riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen” (Pramling Samuelsson et al, 2011:42). 

Vi tolkar därmed att barns perspektiv alltid utgår från barnens egna uppfattningar som bland 

annat avser det barn säger, tänker och hur de agerar. Vuxna kan försöka tolka barns 

erfarenhetsvärld genom att inta ett barnperspektiv, det vill säga utifrån ett vuxenperspektiv 

göra antaganden om barn genom att försöka förstå barns perspektiv utifrån det barnen på olika 

sätt uttrycker.  

Både Halldén (2003) och Pramling Samuelsson et al (2011) uttrycker betydelsen av 

barnsyn när det gäller barnperspektiv och barns perspektiv. Förmågan att se barn som 

kompetenta, sociala aktörer som har erfarenheter att bidra med och som andra kan dra lärdom 

av är centralt. Emilson (2007) poängterar lärares attityd till barn som subjekt och deras 

förmåga till att närma sig barns perspektiv som vägande för barns möjlighet till inflytande 

inom förskolans kontext. Kommunikation präglad av lyhördhet och ömsesidig respekt samt 

lärares barnsyn och strävan efter att förstå barns perspektiv är faktorer som är signifikanta för 

barns inflytande. Johansson (2003) menar också att pedagogers förhållningssätt och barnsyn 

är avgörande. Genom att se barn som medmänniskor med individuella upplevelser och behov 

samt att låta dem ha kontroll över sin tillvaro, möjliggör det också för vuxna att närma sig och 

synliggöra barns perspektiv. Johansson påtalar att det inte fullt ut går att förstå barns 

perspektiv, utan det handlar om att försöka tolka deras agerande vilket sker i en komplex 

social kontext, det vill säga det sammanhang och kultur barn vistas i, där även pedagog och 
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forskare ingår. Det krävs därför tid och kunskap för att vuxna ska erhålla den närhet till 

barnen som krävs samt förståelse för den komplexa situation där de tillsammans samverkar. 

Halldén (2003) anser att när barnperspektiv och barns perspektiv används i 

vetenskapliga sammanhang är det angeläget att forskare problematiserar begreppen och är 

tydliga med hur de ämnar tolka dessa. Med förståelse för det komplexa i begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv har barns perspektiv i denna studie kommit att användas 

för att hörsamma barns erfarenheter och åsikter om lärmiljöer kring böcker. Barn ses som 

sociala och kompetenta aktörer vars kunskaper är grundläggande för detta examensarbete. 

Genom interaktion med barnen och att vara lyhörda för vad de berättar, avser vi att närma oss 

barns perspektiv beträffande hur de anser att läsmiljöer ska utformas. Nedan knyts barns 

perspektiv an till valda sociokulturella begrepp. 

3.2 Mediering och kommunikation. 
Dessa begrepp kan relateras till de perspektiv på lärmiljöer kring böcker som barn uttrycker 

både verbalt och i sitt skapande av läsmiljöer. Nedan redogörs för mediering och 

kommunikation samt begrepp som relateras till dessa två. Avslutningsvis beskrivs begreppen i 

förhållande till barns perspektiv rörande läsmiljöer. I sin uttolkning av det sociokulturella 

perspektivet beskriver Säljö (2000) mediering, kultur och kulturella redskap. Mediering 

innebär att människans tankevärld utvecklas i relation med omvärlden, det vill säga den kultur 

samt de intellektuella och fysiska redskap människan omges av. Kulturella redskap innefattar 

tal- och skriftspråk, vilka har en framträdande roll i sociala interaktioner och människors 

lärande. Säljö lyfter språket som människans främsta medierande redskap. Vidare beskriver 

han kultur som ett samlingsnamn för idéer, kunskaper och resurser som individen tillägnar sig 

genom interaktion. Kulturen är skapad av människan, existerar mellan människor och den 

kontext de ingår i samt innefattar både fysiska och intellektuella/språkliga redskap vilka 

benämns som artefakter. Simonsson (2004; 2007) benämner barnboken som en kulturell 

artefakt runt vilken samspel är vanligt förekommande.  

Wertsch (1998) lyfter begreppet mediated actions, medierande handlingar, vilka utgörs 

av interaktionen mellan människor och kulturella redskap. För att förstå mänskliga handlingar 

bör därför hänsyn tas till den kontext hen ingår i. Tänkande, lärande och handlingar är 

relaterade till kulturella, institutionella samt historiska kontexter. Människans agerande 

förändras och medierande handlingar uppstår när nya kulturella redskap introduceras. Det 

innebär även att de medierande handlingarna är föränderliga och det medför enligt Wertsch att 

en handling även om den ter sig annorlunda kan ha sitt ursprung i en annan medierad 

handling. Wertsch menar även att de kulturella redskap som erbjuds både kan utveckla och 

hindra de handlingar som uppspelar sig. Detta kan knytas an till det Säljö (2000) beskriver, 

nämligen att handlingar står i relation till den sociala kontext individen ingår i och att 

individen agerar utifrån de förväntningar omgivningen antas ha. Sociala interaktioner kan 

beskrivas som en drivkraft för lärande vilket genererar förändringar i tanke och handling. 

Dessa förändringar medieras av de kulturella redskap som erbjuds i den sociala kontexten 

(Vygotskij, 1978; Wertsch, 1998). Det barnet erfar tillsammans med andra klarar barnet 

senare att utföra själv och det kommunikativa språket är ett betydande redskap i detta 

sammanhang (Vygotskij, 1978). Då barnet deltar i kommunikativa kontexter sker, via 

medierande redskap, en utveckling till att bli en sociokulturell individ i samhället samt i de 

kulturella traditioner som råder där (Forssell, 2011).  

Kunskap från sociala praktiker införlivas och används för att hantera nya situationer där 

erfarenheter kan utgöra grund för flexibla och kreativa lösningar av eventuella problem (Säljö, 

2000). Det innebär att barnet utifrån en inre kommunikation kan återkoppla till erfarenheter 

och kunskaper från sociala interaktioner med andra till att dra nya slutledningar och agera 

därefter (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000). Vygotskij (1978) menar att kunskap uppträder först 



15 

 

på social nivå mellan människor för att sedan internaliseras till en inre kunskap hos barnet. 

Hans nämnande av internalisering i sammanhanget är något som Säljö (2000) menar kan 

förknippas med dualism och ett överförande av färdig kunskap. Forssell (2011) påtalar dock 

att Vygotskij snarare avser lärandet som en ständigt pågående process och medierande 

redskap som ändlösa i det lärande som kan utvecklas kring dem. Appropriering är ett vidare 

begrepp som innebär både ett bemästrande av kulturella redskap samt ett införlivande hos 

individen (Wertsch, 1998). Säljö (2000) lyfter de kommunikativa processerna som en 

signifikant aspekt på lärande och utveckling, det vill säga appropriering. Genom 

kommunikation delges information, kunskap samt medvetandegör barnet om olika perspektiv 

och förhållningsätt beträffande omvärlden. En kommunikativ praktik innefattar de så kallade 

regler och kulturella normer som en företeelse kan omges av. Skriftspråket är utöver det 

verbala språket ett annat signifikant medierande redskap och genom interaktioner i 

meningsfulla kontexter blir barn inkluderade i läsning och skrift (Smidt, 2010; Forssell, 

2011). Fast (2008) lyfter den kulturella kontextens betydelse och menar att läs- och 

skrivfärdigheter innefattar kulturella traditioner vilka barn använder sig av.  

Barns förhållande till böcker och lärmiljöer kring böcker kan ses i relation till 

mediering, det vill säga hur barns tankar utvecklas i relation till kulturella och medierande 

redskap samt den kultur och sociala kontext barnen ingår i. De handlingar barn utför då de 

talar om och skapar läsmiljöer kan genom medierande handlingar sättas i relation till andra 

handlingar och kulturella redskap. Den sociala och kommunikativa kontext barn ingår i kan 

ses som betydande för vad barn approprierar och de perspektiv som barn uttrycker kring 

läsmiljöer samt sättas i relation till rådande kultur, referensramar och erbjudande av 

artefakter. I detta examensarbete har kulturella redskap och medierande handlingar använts 

för ett närmande av barns perspektiv och hur de väljer att utforma tänkbara lärmiljöer kring 

böcker. Appropriering används för att försöka förstå den kunskap och de erfarenheter barn 

uttrycker. De aktiviteter som barnen i studien ingår i under planering och skapande av 

läsmiljöer ses som sociala och kommunikativa praktiker där olika kulturella referensramar 

ingår. 

3.3 Barns erfarenheter och stöttningens betydelse 
I detta avsnitt beskrivs barns erfarenheter i relation till lärande via den proximala 

utvecklingszonen samt stöttningens betydelse. Hur barns perspektiv ter sig kan sättas i 

relation till de erfarenheter av läsmiljöer som barn har samt den stöttning barn ges och vilka 

möjligheter att uttrycka sig som erbjuds. Vygotskij (1978) menar att barnet lär sig och skapar 

erfarenheter av omvärlden via samspel med de personer som finns i barnets närhet, vilket 

innebär att kunskaper medieras till barnet genom någon mer erfaren. Lärandet sker, eller har 

sin utgångspunkt, i sociala kontexter och bygger på tidigare kunskaper som i sin tur tillägnats 

socialt genom främst kulturella och psykologiska redskap (Smidt, 2010). Tidigare 

erfarenheter, menar Vygotskij (1995), är grundläggande för handlingar och skapande. 

Tidigare handlingsmönster och erfarenheter kan både reproduceras men även vara grund för 

kreativt skapande av något nytt som för barnets utveckling framåt. 

Ett signifikant begrepp för lärande och utveckling är den proximala utvecklinszonen, 

Zone of Proximal development (ZPD) (Vygotskij, 1978). Människan befinner sig ständigt i 

olika utvecklingszoner som utgörs av miljö samt olika sociala sammanhang vilka riktar den 

väg utvecklingen tar (Säljö, 2000). Det är vitalt att se barnet som aktör i sitt eget lärande och 

för att främja lärande bör en mer erfaren agera stöttande, scaffolding. Det innebär att barnet 

vägleds och erbjuds möjligheter samt stöd att lösa ett problem eller utveckla ett lärande. Den 

proximala utvecklingszonen beskrivs av Vygotskij (1978) som avståndet mellan det barnet 

behärskar självständigt, det vill säga barnets uppnådda kompetens, till den framtida 

kompetens barnet kan uppnå med stöd av annan mer erfaren. Vygotskij menar att barnet kan 
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uppvisa mer kunnande under handledning av annan än under självständigt problemlösande. 

Utveckling och lärande är nära förbundna med sociala interaktioner, stöttning genom 

kommunikation leder barnet vidare och via interaktioner skapas erfarenheter vilka barnet kan 

använda sig av för att fungera i relation med omvärlden (Forssell, 2011). Stöttning från en 

mer kompetent person kan ges från både en vuxen eller ett annat barn. Smidt (2010) beskriver 

kamratundervisning där två barn har olika kunskaper inom ett område vilket kan göra att 

lärandet och stöttningen ges från båda barnen till varandra. Stödet kan också ges via 

tvåvägsundervisning där det sker ett ömsesidigt utbyte då den mer kompetente bekräftar och 

språkligt utvecklar barnets görande vilket leder till reflekterande och införlivande hos barnet. 

Hur barnen i detta examensarbete utformar lärmiljöer kring böcker kan relateras till 

barns erfarenheter, de kunskaper barn har samt de sociala kontexter i vilka barnen ingår. 

Tidigare erfarenheter används enligt ovan antingen för reproduktion eller nyskapande, vilket 

är intressant i förhållande till vår studie och det barn uttrycker. I den proximala 

utvecklingszonen är stöttning ett centralt begrepp vilket är relevant eftersom det stöd som ges 

mellan vuxna och barn samt mellan barn kan möjliggöra ett närmande av barns perspektiv.   

4. Forskningsdesign 
Detta examensprojekts insamling av data har koncentrerats till en tre- till sexårsavdelning i en 

förskola där vi initierat uppgiften för barn och förskollärare att planera och skapa tänkbara 

läsmiljöer för att på så sätt närma oss barnens perspektiv gällande lärmiljöer kring böcker. En 

kvalitativ metod inspirerad av så kallad mikro- eller minietnografi har valts genom 

användandet av deltagande observation och fältanteckningar för att samla in data för analys 

(Bryman, 2011; Lalander, 2011). Fokus har inte varit på hela förskolans kontext utan på det 

av oss igångsatta området på den valda avdelningen. I denna studie var följaktligen analysen 

beroende på det samspel som försiggick och de kulturella aspekter som förekom på denna 

precisa avdelning mellan barn, förskollärarna samt oss observatörer. Vi är medvetna om att 

analysen av barnens perspektiv på den observerade avdelningen är beroende av förevarande 

specifika sociala kontext. Därmed innebär det inte en problematik då barns perspektiv i varje 

avseende ska beskriva barns personliga erfarenhetsvärld. Barnen i denna studie utgör en del 

av den sammanlagda information vi vuxna kan förskansa oss genom att vara lyhörda för barns 

perspektiv och är därmed av intresse för alla som vill fördjupa sig inom detta område. 

4.1 Deltagande observation  
I denna studie har deltagande observation valts för att studera hur barn och förskollärare 

tillsammans planerar och skapar nya tänkbara läsmiljöer i förskolan och på så sätt närma oss 

barns perspektiv gällande desamma. Valet av observation gjordes på grund av möjligheten att 

vara närvarande i och erhålla förståelse för den kontext vi erbjudits tillträde för vår studie. De 

data som genererades på detta sätt möjliggjorde studier av interaktion och stöttning mellan 

aktörerna vilket för vår studie var signifikant. Endast genom observation kunde vi studera 

naturligt förekommande samspel och hur barns perspektiv stöttades av förskollärare.  

Deltagande observation är centralt inom etnografin där forskaren deltar under en längre 

tid i en specifik social kontext och studerar människornas uttryck och handlingar. På grund av 

att forskaren är delaktig i den grupp människor som observeras, sker ett utbyte mellan 

forskare och de studerade. Forskaren har därmed möjlighet att både lyssna till och delta i 

samtal (Fangen, 2005; Bryman, 2011; Lalander, 2011). Kvalitativa metoder har en 

utgångspunkt i processen vilken avser de händelser som sker både på individ- och gruppnivå 

under den tid forskaren vistas i en specifik kontext (Bryman, 2011). Den här studien kom att 

pågå under en kortare tidsperiod och använde deltagande observation med utrymme för 

samtal under observationens gång med både barn och förskollärare. Lalander (2011) 

benämner denna forskarroll som partiellt deltagande vilket möjliggjort för oss att kunna 
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interagera med barn och förskollärare. Det gav oss en förståelse för olika företeelser, gruppens 

kultur och människornas agerande inom den samma. På så sätt erhölls en större inblick i den 

sociala miljö som förskolans kontext utgjorde och därigenom ökade möjligheten att studera 

hur barn uttrycker sitt perspektiv gällande lärmiljön kring böcker. Genom deltagande 

observationer minskar även problemet med att olika företeelser kan misstolkas menar Bryman 

(2011). Deltagande observation innebär att forskaren kommer närmare människorna som 

observeras än vad andra kvalitativa metoder gör och kan även underlätta för att ta del av 

information som människor väljer att inte nämna i ett intervjusammanhang (Fangen, 2005). I 

de deltagande observationerna, som synliggörs genom empirin, har den verbala 

kommunikationen fått en framträdande roll samt de frågor som ställdes till och mellan barnen. 

Språket ses som essentiellt när människor kommunicerar (Säljö, 2000; Forssell, 2011) och 

genom kommunikativa interaktioner mellan människor medieras sociala erfarenheter 

(Forssell, 2011). Det som sägs är en betydelsefull del i människors samspel och det som yttras 

vid observationer är inte svar på riktade frågor som vid intervjusituationer (Fangen, 2005). 

Frågorna i examensarbetet ska därmed ses som en del av kommunikativa interaktioner och har 

karaktären stöttning istället för att ses som former av intervjuer eller fokusgruppsamtal. 

Frågor kom främst att användas av förskollärarna för att stötta barnen och som mediering av 

erfarenheter. Även barn och forskare använde sig av frågor vid interaktion för att närma sig 

andras perspektiv. Genom deltagande observation ökade förståelsen för de interaktioner som 

sker i samband med verbal kommunikation och som även speglar de erfarenheter som 

förmedlas mellan individerna i den sociala miljön. Observationerna möjliggjorde alltså för 

samtal med frågor och därmed bättre förståelse för den sociala kontexten samt ett närmade av 

barns perspektiv. Genom deltagande observation kom även aspekter fram i planeringen och i 

skapandeprocessen som inte hade synliggjorts genom intervjuer eller fokusgruppsamtal, till 

exempel barnens samspel sinsemellan.  

I enlighet med etiska riktlinjer och samtyckeskravet (se 4.4 Etiska ställningstaganden) 

har vi valt att använda oss av öppen observation vilket innebar att de observerade var 

medvetna om vår närvaro och syftet med den (Lalander, 2011). Vi är medvetna om att vår 

närvaro kan ha inverkat och medfört att de observerade individerna agerat annorlunda än de 

skulle gjort i vår frånvaro. Vi ser inte detta som ett problem då deltagande observation innebär 

att forskaren ingår i den sociala kontexten samt att vi initierade uppgiften för den observerade 

gruppen. En annan aspekt som kan innebära en problematik är forskarens agerande och de 

signaler hen sänder ut till de observerade. Respekt och hänsyn till de människor som 

forskaren möter är nödvändig för att skapa förtroende och relationer (Lalander, 2011), vilket 

är grundläggande faktorer i detta examensarbete. Enligt Johansson och Karlsson (2013) ligger 

det på forskarnas ansvar att bemöta barnen som involveras i forskningen med respekt för att 

öppna upp för kommunikation samt utforma metoder som upplevs som roliga och 

meningsfulla. Det är betydande för barnen att känna sig delaktiga samt att de tillåts delta på 

sina egna villkor vilket i sin tur gör forskningen för dem mera meningsfull och leder till 

utökad kunskap rörande barns perspektiv. Det är aspekter som är beaktade i det här 

examensarbetet för att möjliggöra ett närmande av barnens perspektiv och observationer har 

endast gjorts i den utsträckning som barnen har varit intresserade att delta. En 

acklimatiseringsfas med möjlighet för forskare och deltagare att bekanta sig är gynnsamt 

menar Lalander (2011). För vår del var en av oss sedan tidigare bekant med deltagarna vilket 

kan varit fördelaktigt då endast en av oss var ny i kontexten. Båda forskare sökte dock skapa 

kontakt och relationer genom att samspela med barn och förskollärare under besöken och blev 

därmed mer förtrogna för de observerade deltagarna.  
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4.2 Datainsamlingsmetod 
För dokumentation av observationer har ljud- och bildupptagning i form av filmning med en 

iPhone 6 använts på grund av den goda bildåtergivningen samt att dess kompakta storlek 

gjorde den enkel att använda och mindre iögonfallande. Filmning är en resurs som bevarar 

observationer och gav oss en så tillförlitlig och detaljrik avbildning av verkligheten som 

möjligt samt erbjöd möjligheten att studera filmen flera gånger. Vi är införstådda med att 

filmning även innefattar vissa begränsningar vilka utgörs av kamerans vinkel och fokus samt 

den influens kameran kan ha på de filmade individernas agerande (Bjørndal, 2005). Enligt 

Jordan och Henderson (1995) innebär filmning en transformering av verkligheten till empiri. I 

arbetet med att transkribera filmat material blir dock transkriptionen en inte helt objektiv och 

trovärdig avbildning av verkligheten. Detta beror delvis på att en viss mängd information kan 

gå till spillo men att denna förlorade mängd tenderar att bli mindre än med andra 

datainsamlingsmetoder och ses därmed som mera fördelaktig. I detta examensarbete har 

fältanteckningar kommit att användas i de fall det var angeläget, exempelvis när det fanns risk 

att förlora väsentlig information då inte filmningen kunde täcka allt. Foto har använts för att 

dokumentera barnens skapelser vilka återges i resultatet. 

4.3 Urval 
Urvalet har gjorts utifrån relevans för studien, det vill säga med ett så kallat målinriktat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), på en tre- till sexårsavdelning på en kommunal förskola 

där förskollärarna var intresserade av innehållet i detta examensarbete och därmed erbjöd 

tillträde för deltagande observation. På avdelningen finns det 21 barn, tretton flickor och åtta 

pojkar, två förskollärare och en barnskötare. Förskolan ingår i en pågående kommunal 

satsning gällande språk-, läs- och skrivutveckling. Förskolan har även inrättat ett 

kapprumsbibliotek där barn och föräldrar kan låna hem böcker. En av forskarna var även 

insatt i den sociala kontexten sedan tidigare och hade därmed förkunskaper som var 

fördelaktiga vid deltagande observation. Valet av en avdelning med äldre förskolebarn gjordes 

med förförståelsen att underlätta för oss forskare i den verbala kommunikationen samt att 

barnen skulle ha tillägnat sig fler erfarenheter att förmedla genom den sociala interaktionen. 

Därigenom ökade våra möjligheter att närma oss deras perspektiv.  

4.4 Etiska ställningstaganden 
För att visa hänsyn till alla deltagare så de kan känna sig trygga med sin medverkan har 

studien strikt följt vetenskapsrådets fyra principer vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer utgör grunden 

för identitetskyddskravet när det gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002; Johansson & Karlsson, 2013).  

Via ett informationsbrev till medverkande och vårdnadshavare (se Bilaga) har vi sökt 

medgivande för deltagande och dokumentation av deras barn, delgivit information om vår 

forskning, tillvägagångssätt och syftet med densamma. Vi har upplyst om de fyra principerna 

och deras innebörder samt att medverkan är frivillig och det finns möjlighet att träda ur när 

som helst om så önskas. Genom informationsbrevet samt erhållandet av skriftligt samtycke 

från vårdnadshavare uppfylldes informations- och samtyckeskravet. Examensarbetet har följt 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet på så sätt att deltagarna i studien samt förskolan 

givits fiktiva namn för att omöjliggöra identifikation. Filmerna har även förvarats på ett säkert 

sätt för att undvika spridning och handhavande av otillbörliga. Ett USB har använts, för 

lagring av filmerna, vilken inte varit tillgängligt för utomstående. Då en iPhone 6 har nyttjats 

för filmning har det i förväg säkerställts att den inte varit uppkopplad till iCloud för att 

förhindra spridning av filmer och foton. Efter studien kom filmer att raderas för att garantera 

att de inte används i andra syften vilket även deltagare och vårdnadshavare informerats om.  



19 

 

Vi har även visat hänsyn och respekt genom att vara lyhörda för de barn vi observerat. 

Om något barn hade visat att hen inte var bekvämt med situationen skulle detta respekterats 

och observationen avslutats i enlighet med principen om självbestämmande (Bjørndal, 2005), 

men något sådant inträffade inte. Utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv är barns 

rättigheter, deras integritet och medgivande grundläggande aspekter (Halldén 2003; Johansson 

2007). Det är faktorer vilka vi strävat efter att hörsamma. Barnen blev introducerade till 

aktiviteten och kunde sedan själv välja om de ville vara med eller inte. Öppenhet och samtal 

med barnen angående filmning och fältanteckningar samt varför detta gjordes ökade deras 

möjlighet att förtälja deras perspektiv gällande denna del av studien. De gavs därmed 

möjlighet att på olika sätt meddela om de inte ville delta. Observationen kom att ske inomhus 

och avsikten med datainsamlingen var att genom den försöka tolka barns perspektiv gällande 

utformning av lärmiljöer kring böcker. Alla barnen på den observerade avdelningen hade 

vårdnadshavares skriftliga medgivande och om barnen själva inte ville närvara hade de 

möjlighet att lämna platsen. 

4.5 Genomförande 
Studiens genomförande kom att avhandlas med berörda förskollärare på den observerade 

förskolan före starten av studien. De var inte intresserade av att ändra den fysiska miljön 

därav skapande av tänkbara miljöer kring böcker i form av mindre modeller. Syftet med 

undersökningen lyftes och upplägget gällande observationstillfällena beskrevs där 

förskollärarna blev införstådda med sin roll som stöd för barnen för att göra deras perspektiv 

angående lärmiljön kring böcker synlig i planeringen och skapandet av tänkbara lärmiljöer. 

Det kan ha genererat en förförståelse hos förskollärarna där de själva har gjort en tolkning 

över vad begreppet stöd innebar och hur de kom att stötta barnen i samband med 

observationerna. Förskollärarna fick själva välja hur uppgiften skulle introduceras för barnen. 

Detta på grund av att vi var intresserade att observera denna interaktion mellan förskollärare 

och barn samt möjliggöra för dem att tillsammans styra upp uppgiften, det vill säga göra en 

planering. Förskolan besöktes vid ett par tillfällen, vilka bestämdes i samråd med 

förskollärarna, då deltagande observation kom att ske. 

I observationerna har vi fokuserat på den sociala kontext som barn och förskollärare 

deltog i när de planerade och skapade tänkbara lärmiljöer kring böcker. Vi observerade 

sociala interaktioner, den stöttning som förkom samt det sätt barnen uttryckte sitt eget 

perspektiv gällande lärmiljöer kring böcker. Observationerna skedde i ett begränsat rum för 

att underlätta dokumentationen och med hänsyn till etiska aspekter, det vill säga att endast 

filma de barn som fått medgivande från vårdnadshavare samt var intresserade att delta. 

Vid det första tillfället kom tolv flickor och sju pojkar av avdelningens 21 barn, att bli 

introducerade för författarna för detta examensarbete och vad som avsågs att undersöka 

tillsammans med dem. Samtal kring böcker och lärmiljöer utspelade sig i samband med 

fruktsamlingen på förmiddagen och avslutades med att de barn som var intresserade fick 

möjlighet att klistra bilder från en beställningskatalog för möbler till rum för barn, på ett större 

papper. Denna aktivitet valdes av de två närvarande förskollärarna. Samtalet leddes främst av 

förskollärarna som är väl förtrogna med barngruppen. Frågor för att utmana barnens 

erfarenheter angående lärmiljöer kring böcker ställdes av författarna. Spontana samtal med 

barnen förekom både innan och efter samlingen. 

Vid det andra tillfället besöktes förskolan efter lunch en varm och vacker vårdag. Fem 

barn, fyra flickor och en pojke, var intresserade av att delta i en aktivitet tillsammans med oss 

forskare där barnen skapade tänkbara modeller av läsrum. Vid detta tillfälle var inte någon 

förskollärare närvarande vid observationen eftersom de inte kunde lämna den övriga 

barngruppen som vid tillfället befann sig utomhus. Vi bidrog med allehanda material att skapa 
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med såsom lådor, äggkartonger, plastförpackningar, plastglas i olika storlekar, tyg, servetter 

och sugrör samt att barnen hade tillgång till de material som förskolans ateljé kunde erbjuda.  

4.6 Transkribering och analys 
Analysarbetet har skett genom att studiens data, i form av filmer och fältanteckningar, 

transkriberades vilket förenklade vår granskning och sortering av empirin. Mängden filmat 

material uppkom till drygt en och en halv timme av cirka tre timmars observationer på 

förskolan. Transkribering av materialet kom att omfattas av 49 sidor, där den verbala 

kommunikationen har fokuserats och skrivits ned. Förtydligande gjordes av det som sades 

genom att markera betoningar med versaler och pauser med punkter, även förtydligande kring 

den verbala samt den ickeverbala kommunikationen gjordes i transkriberingarna.  

Transkriberingarna har lästs igenom flera gånger.  Kommentarer i marginaler och 

färgöverstrykningar, det vill säga kodning (Fangen, 2005; Rennstam & Wästerfors, 2011; 

Svensson & Ahrne, 2011), gjordes för att tydliggöra empirin och vad den kom att berätta. De 

teman (Fangen, 2005; Svensson & Ahrne, 2011) som synliggjordes var barns svar/berättande, 

förskollärare upprepar/förtydligar barns svar, förskollärare ger exempel, förskollärare frågar 

barnen samt nämnandet av ordet mysigt. Material som inte var relevant utifrån syfte och 

frågeställningar reducerades bort vilket gav ett stramare fokusområde (Rennstam & 

Wästerfors, 2011).  Exempel på reducering var när förskollärarnas perspektiv angående 

läsmiljöers utformning tog för stort utrymme eller samtal som frångick ämnet. För att berika 

den valda empirin som redovisas i resultatet, har filmerna återigen studerats vid ett flertal 

tillfällen och tillägg till transkriptionen har gjorts för att klargöra ickeverbal interaktion samt 

det görande som sker än mer. 

 Utifrån syfte och forskningsfrågor kom sorteringen (Rennstam & Wästerfors, 2011) att 

ske genom fokusering av det material där barnen uttryckte sina perspektiv genom verbal 

kommunikation och skapandeprocesser knutna till lärmiljöer kring böcker, samt datamaterial 

där olika form av stöttning var synlig. Analysenheter kom därmed att vara barn och 

förskollärare som aktörer, barns handlingar, erfarenheter och kommunikation samt barns 

skapandeprocess av läsmiljö. Den valda empirin skildras i kronologisk ordning för att 

tydliggöra de av oss initierade aktiviteterna och på så sätt också synliggöra det utbyte av 

erfarenheter och medierande handlingar som därmed kom att ske under tiden mellan alla 

deltagare. Empirin beskrivs narrativt där oväsentliga pauser eller inlägg tagits bort och 

talspråk förtydligats. Verbal kommunikation har ibland ändrats till berättarform till exempel 

när förskollärare och forskare upprepar det barnen säger eller för att introducera läsaren till 

det som föranlett den verbala kommunikation som sedan tydliggörs. Centrala teoretiska 

begrepp som kulturella redskap och medierande handlingar, appropriering, sociala och 

kommunikativa praktiker, erfarenheter samt stöttning har verkat som analysverktyg för ett 

närmande av barns perspektiv.   
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5. Resultat och analys 
Syftet med examensarbetet är därmed att närma oss barns perspektiv angående hur de önskar 

utforma lärmiljöer kring böcker, genom interaktion på en förskoleavdelning i aktiviteter då 

deltagarna planerar och skapar tänkbara läsmiljöer samt frågeställningarna; Vilka artefakter, 

erfarenheter och medierande handlingar synliggör barns perspektiv angående lärmiljöer kring 

böcker inom förskolans verksamhet? Hur skapas stöttning i interaktionen när barn uttrycker 

sitt perspektiv och sina preferenser gällande läsmiljöer?  

Resultatavsnittet har delats upp i rubrikerna 5.1 Planering av läsmiljöer, 5.2 Skapande 

av tänkbara lärmiljöer kring böcker samt 5.3 Barn berättar om sina läsrum för att klargöra 

genomförandeprocessen som beskrivs under kapitlet 4.5 Genomförande. Empirin beskrivs 

narrativt och analyseras med fokus på barns perspektiv med utgångspunkt i den verbala 

kommunikation som förekom i interaktioner och skapandeprocesser. Under rubrikerna 5.1 

Planering av läsmiljöer och 5.2 Skapande av tänkbara lärmiljöer kring böcker följer 

underrubriker som synliggör de artefakter som barnen lyfter i den sociala interaktionen. Under 

rubriken 5.3 Barn berättar om sina läsrum återfinns deras egna beskrivningar och analyser av 

barnens skapade läsrum. 

5.1 Planering av läsmiljöer 
Miljön på avdelningen där observationerna 

sker är ljus och har möbler och material med 

mycket färg. Den upplevs som omsorgsfullt 

ombonad och inbjudande. Observationer 

kom att ske under fruktsamlingen när barnen 

samtalade om hur de skulle vilja utforma 

läsmiljöer med de två förskollärarna Åsa och 

Tove. Några flickor var de som var mest 

språksamma i sammanhanget men andra barn 

upplevdes engagerade genom bland annat 

jakande svar och huvudnickningar. I slutet 

hjälptes de barn som var intresserade, med 

stöd av förskollärarna, åt att klistra upp bilder 

på ett stort rosa papper som ett av barnen valt 

ut. 

5.1.1 Mysigt och tyst 

Vi befinner oss i ett större rum centralt på avdelningen och barnen sitter tysta i en stor cirkel 

på en rund matta på golvet. – Man kan tänka i rummet där inne, säger Åsa och pekar mot ett 

angränsande mindre rum där det bland annat finns utklädningskläder. – Man kan till och med 

tänka det pytte lilla rummet, säger Tove och pekar mot ett förrådsrum. – Ja, det kan vara det 

pytte lilla rummet, instämmer Åsa och forsätter med lågmäld röst, – Så får man får börja 

fundera: hur tycker jag att det skulle vara allra mysigast att bara kunna gå in där och läsa en 

bok? Åsa lägger betoning på orden hur och mysigast. – Om man tänker då att man ska gå in i 

det här rummet och /…/ ha det lite mysigt för jag vill läsa en bok eller fröken ska läsa en bok, 

hur tycker ni där ska se ut inne? frågar Tove och betonar ut. När barn och förskollärare suttit 

en stund och samtalat om färger och möbler i ett tänkbart läsrum ställer Tove en fråga där 

hon i samband med mysighetsfaktorn även nämner att det ska vara tyst i en läsmiljö. – Tycker 

ni det ska vara ett rum som när man kommer in där så ska det vara ganska tyst? frågar hon. – 

Jaa, säger några barn samtidigt och nickar. – Att man ska kunna sitta där inne och mysa? 

fortsätter Tove. – Jaa, ja, jaa, instämmer flera barn eftertänksamt. 

Bild 1. Barnen har klippt ut bilder från en 

beställningskatalog och klistrat upp på ett rosa 

papper. Foto: Ann Bengtsson 
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Barnen sitter tysta inledningsvis vilket kan bero på att de funderar eller att det är ett 

samtalsämne som de inte finner intressant. De uppmuntras av förskollärarna att börja fundera 

över hur ett läsrum kan se ut genom hänvisningar till rum som finns i deras närhet vilka 

barnen är välbekanta med och ingår i deras erfarenhetsvärld inom förskolans kontext. Barnens 

erfarenheter av förskolemiljön blir utgångspunkt då förskollärarna vill att barnen börjar 

fundera över hur dessa rum skulle kunna inredas till läsrum. Barnen ges en riktning kring 

tänkbar utformning av läsmiljöer då förskolläraren lyfter aspekten av att ha det mysigt 

därinne. Förskollärarens erbjudande av kulturella referensramar (Säljö, 2000) genom riktade 

frågor huruvida barnen anser att det ska vara tyst och mysigt i läsrummet, tolkas som 

erbjudande av erfarenheter rörande hur ett läsrum ska användas. Barnens jakande inlägg kan 

ses som svar på att förskolläraren genom sina riktade frågor ger barnen den stöttning de 

behöver i att uttrycka sina perspektiv angående läsrum som tysta och mysiga. Barnens tidigare 

erfarande av lärmiljöer kring böcker kan även utgöra grund till deras önskan om en mysig och 

tyst miljö. De kan antingen ha erfarenhet av tysta och mysiga läsmiljöer, eller så har dem inte 

det och därmed en önskan om att få det. Det kan också innebära att förskolläraren ger barnen 

en ny möjlighet till erfarande av böcker vilket barnen anser tilltalande och därför bekräftar. 

Genom den kommunikativa interaktionen mellan barn och förskollärare medieras 

erfarenheter och kultur kring tysta och mysiga läsmiljöer vilket barnen kan appropriera och 

använda senare (Wertsch, 1998). I sin stöttning styr även förskollärarna och skapar riktlinjer i 

samtalen. Det sker dels genom att förskollärarna utgår från vissa erfarenheter de vet att barn 

har kring böcker och läsning och dels genom exemplifiering av läsmiljön som mysig och tyst. 

Det kan innebära en styrning och reproducering av normer gällande hur lärmiljöer ska te sig 

vilket även problematiseras av Simonsson (2004), Eriksson Bergström (2013) och Engdahl 

(2014) eftersom det begränsar barns handlingsutrymme. Det innebär därmed en svårighet i att 

närma sig barnens perspektiv gällande dessa faktorer eftersom de inte grundar sig i barnens 

egna röster (Halldén, 2003; Pramling Samuelsson et al, 2011) utan är resultat av 

förskollärarnas erbjudande av erfarenheter. Barnen kommer i de fortsatta samtalen och 

skapandet av tänkbara lärmiljöer kring böcker ofta hänvisa till aspekter av mysighet vilket 

dock borde ses som uttryck för barnens perspektiv och något de approprierat.  

5.1.2 Ett bord med böcker, massa kuddar och att sitta i en soffa 

Barn och förskollärare vistas på en avdelning där lärmiljön präglas av starka, glada färger 

och där det lagts mycket omsorg att det ska vara en färgrik miljö. När förskollärarna Åsa och 

Tove samtalar med barnen om lärmiljöer kring böcker ställer Åsa en fråga rörande färger i 

läsrummet. – Vilka färger ska finnas? frågar Åsa och lägger extra tyngd bakom ordet färger. 

Sigrid räcker genast upp handen och Elsa räcker upp handen lite försiktigt samtidigt som 

andra barn svarar rakt ut: – Orangea. – Lila. – Lila. Sist svarar Elsa – Prickiga, hon tar ner 

sin hand och fortsätter: – Blått. Vita prickar och blått typ målarfärg. – På väggarna? frågar 

Tove och Elsa nickar. Freja tar ordet: – Vet du… Kanske lila. – Kanske lite lila säger du, 

bekräftar Tove och frågar sedan Ella som räcker upp handen. – Kanske grönt, säger Ella.  – 

Kanske grönt, upprepar Tove och vänder sig återigen till Elsa som räcker upp handen. – Där 

kan finnas en bok, ett bord med böcker, säger Elsa. – Där kan finnas ett bord med böcker, 

alldeles sant, säger Tove. – Ett bord! Kanske lite möbler ju, säger Åsa glatt och styrker Elsas 

inlägg samtidigt som Ella ivrigt sträcker upp handen högt och nästan reser sig upp. – Ja Ella, 

säger Tove. – Att man kan ha det lite mysigt med massa kuddar och sitta i soffan, säger hon 

och fnissar samtidigt.  

Barnen ger förslag på flera olika färger vilket kan avspegla hur deras faktiska 

förskolemiljö ser ut, det vill säga avdelningens kultur. De svar Elsa, Freja och Ella ger, 

bekräftas av förskollärarna genom upprepning. Elsas färgförslag, blått med vita prickar ”typ 

målarfärg” utvecklas med hjälp av förskolläraren då hon försöker närma sig Elsas perspektiv 

genom frågan om det gäller väggarna. Det bekräftas genom kroppslig kommunikation då Elsa 
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nickar. I och med förskollärarens önskan att förstå Elsa ställer hon dock en sluten fråga som 

Elsa endast kan svara ja eller nej på.  Elsas uttalande om att där kan finnas ett bord tas emot 

och bekräftas genom förskollärarnas positiva respons. Elsa ger egna exempel på en artefakt 

hon ser som viktig i en läsmiljö, eller i alla fall färger som hon uppskattar. Elsa kan ha 

erfarenhet av detta färgval från någon annan miljö. På grund av att Elsa själv nämner denna 

artefakt som grundar sig i hennes erfarenheter ses detta som uttryck för barns perspektiv 

(Halldén, 2003; Pramling Samuelsson et al, 2011) 

Även Ella lyfter artefakter kring läsmiljöer, massa kuddar och att sitta i en soffa, något 

som inte har nämnts tidigare under samtalet. Dessa artefakter kan knytas till ovan nämna 

mysighetsfaktor (se resultat 5.1.1), vilka Ella kan anse är betydelsefulla i skapandet av ett 

läsrum. Önskan om kuddar och soffa kan även knytas till den interaktion som sker mellan 

barn och förskollärare på avdelningen. Förskollärarna har initierat begreppet mysighet i 

samband med lärmiljöer kring böcker vilket Ella kan tolka som en norm angående läsmiljöer 

(Säljö, 2000). Introduktionen av kulturella referenser, såsom mysighet, ger nya medierande 

handlingar då Ella föreslår kuddar och soffa (Wertsch, 1998). Ella kan använda dessa 

artefakter för att bekräfta förskollärarna i det sociala samspelet och de erbjudande av 

erfarenheter som sker i den specifika kontexten. Hon kan agera utifrån de förväntningar Elsa 

upplever att förskollärarna har på henne (Säljö, 2000). Gällande barns perspektiv lyfter Elsa 

och Ella förhållanden av läsmiljön som tidigare inte vidtalats; ett bord med böcker, massa 

kuddar och sitta i en soffa. Dessa artefakter ses som barns egna erfarenheter, att ha ett bord 

med böcker ingår i Elsas erfarenhetsvärld. Ella nämner kuddar och soffa, som kan ses som 

faktorer av mysighet, vilket enligt Wertsch (1998) kan tolkas som att hon har approprierat 

begreppet och därigenom utvecklar det vidare genom att nämna artefakter som hon anser är 

mysiga.  

5.1.3 En grön soffa 

Flickorna Sigrid, Ella, Elsa, Lova och Nova sitter bredvid varandra i ringen. Ella har nämnt 

sitt intresse över att ha en soffa och massor med kuddar för att det ska vara mysigt att sitta 

och läsa. Förskolläraren Tove fortsätter: – Ska det finnas soffa eller tycker ni det är bättre 

med något på golvet, madrass eller så, vilket tycker ni är mysigast? frågar hon alla barnen. – 

Madrass, tycker Elsa. – Du gillar mer en madrass och Ella säger en soffa, menar Tove.  Även 

Sigrid, Lova och Nova upprepar madrass efter varandra. – Ska det vara en stor eller en liten 

soffa? Ska man kunna ligga i den… eller? frågar Åsa. Flickorna Sigrid, Ella och Lova tittar 

på varandra. – Ähum… stor, säger Sigrid fundersamt samtidigt som hon tittar på de andra 

flickorna. – Ja en stor, replikerar Ella och nickar ivrigt. Lova och Nova upprepar ordet stor. 

– En stor soffa i så fall, bekräftar Åsa, hummar och tittar bort mot Tove. – Som är grön också, 

fortsätter Ella. – Som är…? frågar Åsa. – Som är grön också, upprepar Ella. – Grön! utropar 

Åsa och tittar menande bort, samtidigt som hon pekar på den gröna soffan som står i rummet. 

– Vi har en ganska bra grön soffa här ju, säger Åsa leende. 

Barnen erbjuds ett annat alternativ, madrass, att ta ställning till varpå Elsa väljer det 

senare alternativet vilket fångas upp av flickorna intill och bekräftas genom upprepning. Ella 

stöttas i sin önskan att ha en soffa i ett läsrum då en fråga angående soffans storlek ställs. 

Flickorna Sigrid, Ella och Lova söker ögonkontakt och samspelar med varandra innan de 

besvarar frågan och därefter genmäler de unisont att soffan ska vara stor. Flickorna söker 

bekräftelse av varandra innan ett svar ges. Det kan bero på att det är betydelsefullt för dem att 

ha varandras bekräftelse. De kan även agera stöttande för varandra då förskolläraren ger ett 

annat förslag när Ella föreslår en soffa. Förskollärarens medierande handling genom att 

introducera ett annat kulturellt redskap (Wertsch, 1998), kan medföra en osäkerhet hos barnen 

att förslå något som kan anses vara fel och därför sker ett byte av vald artefakt. Förskolläraren 

ses som sagt stötta Ella genom sin frågeställning vilket innebär att Ella fortsätter beskriva 

soffan, i ett tänkbart läsrum, som grön. På avdelningen står en ny grön soffa, vilken 
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förskollärarna har valt ut och är nöjda med, något Ella är införstådd med. När Ella nämner att 

soffan ska vara grön spelar den omgivande kontexten roll, det vill säga Ellas erfarenhet av 

avdelningens kultur där det redan finns en grön soffa samt det sociala samspelet där Ella söker 

förskollärarnas bekräftelse genom att nämna något hon vet de uppskattar. Ella svarar på 

omgivningens förväntningar (Säljö, 2000). Barns perspektiv ses här beroende på stöttning av 

förskollärare och begränsas när Elsa, Sigrid, Lova och Nova upplever att deras exempel 

rörande en artefakt i läsmiljön inte tas emot med nyfikenhet utan istället med en frågeställning 

utifrån Ellas förslag. Flickorna söker därför stöd hos varandra och deras utsagor blir danade 

av omsorgen att säga ”rätt” istället för att göra sina egna röster hörda gällande lärmiljöer kring 

böcker. För ett närmande av barns perspektiv behöver barn bemötas med lyhördhet och 

ömsesidig respekt (Emilson, 2007), som aktörer med erfarenheter som andra kan lära av 

(Halldén, 2003; Pramling Samuelsson et al, 2011). 

5.1.4 Plats för en så det kan vara lugnt 

Förskolläraren Åsa har använt sig av barns erfarenheter från en annan miljö där böcker 

förekommer, det vill säga biblioteket. Genom att anspela på barns erfarenheter av 

bibliotekets läsrum skapar förskolläraren ytterligare referensramar rörande en läsmiljös 

utformning.  Flickan Ella har nämnt myshörna och saccosäck och samtalet leds återigen in 

på att läsmiljöer ska vara mysiga. Sedan får barnen frågan om läsmiljön ska vara en plats för 

enskildhet och lugn och ro. – Kan det vara så i ett bokrum att det kan vara skönt att sitta lite 

ifred? Alltså man får sitta lite lugnt i en saccosäck och läsa boken till exempel? frågar Tove 

och bekräftar samtidigt Ellas önskan om att ha en saccosäck i en läsmiljö.  – Eller kan det 

vara plats för många barn? Man kan sitta tillsammans, inflikar forskaren Marie.  – Bara en, 

säger Ella samtidigt som hon tittar på förskolläraren Åsa. – Du vill bara en? Jaa, bekräftar 

Åsa och nickar.  – Så det kan vara lugnt, fortsätter Ella. – Så är det lugnt, det kan jag hålla 

med dig om, instämmer Åsa och fortsätter: – Är det någon som vill ha ett stort rum? Flera 

barn nickar och en del säger ja. – Det vill du med? frågar Åsa Ella som nickar och svarar ja. 

– Det kanske kan vara både och, menar Åsa. 

Barnen ges exempel på läsmiljön som en plats för avskildhet från den omgivande 

sociala miljön. Forskaren för motaspekten på tal, det vill säga att det även skulle kunna vara 

en miljö för socialt samspel mellan flera. Ella säger att läsmiljön bara ska vara för en med 

motiveringen att det ska vara lugnt. Barns önskan om att ta del av böcker antingen själv eller i 

olika samspelskonstellationer är även en aspekt som Simonsson (2004) poängterar. När 

förskolläraren sedan ställer frågan om någon vill ha ett stort rum och andra barn ställer sig 

positiva till det, anammar även Ella detta förslag. Förskolläraren ger dock Ella stöd genom att 

säga att det kanske kan vara både och. Ellas perspektiv gällande lärmiljöer kring böcker 

förhåller sig därmed till det ramverk som skapats angående det sociala samspelets vara eller 

icke vara. När Ella nämner att läsmiljön bara ska vara för en för att det ska vara lugnt sätts det 

i samband med hennes interaktion med förskollärarna, två personer som i denna kontext är 

signifikanta för Ella och vars bekräftelse hon söker. Förslaget gällande ett stort rum och 

underförstått ett rum för flera ställs därmed i kontrast till Ellas önskan om ett rum för en. Å 

andra sidan behöver Ellas senare val av ett stort rum inte nödvändigtvis innebära att Ella 

tänker sig att det ska vara flera personer samtidigt i det stora rummet utan skulle även kunna 

utgöras av möjligheten att få sitta själv i ett stort rum. Vad Ella avser i denna fråga kan 

därmed inte säkerställas. Däremot bör Ellas nämnande av myshörna, saccosäck och en plats 

för lugn och ro, ses som aspekter av ett barns perspektiv eftersom Ella själv nämner dem 

(Halldén, 2003; Pramling Samuelsson, 2011).  
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5.1.5 Måla det 

På avdelningen är det som tidigare påtalat en färgrik miljö. Här lyfter dock flickan Sigrid upp 

en annan aspekt gällande hur en miljö kan inredas med färger när Tove ställer följande 

fråga: – Om vi tänker så här då, om vi skulle få bygga det här rummet, vi skulle få göra det 

här rummet. Gunilla hade kommit hit och sagt nu ska ni få pengar och göra er ett mysrum 

med böcker, ett bokrum, säger Tove och syftar på förskolechefen. – Vad skulle vi göra allra, 

allra först? Efter en liten stunds tystnad svarar Sigrid – Målat det. – Du tycker det är viktigast 

att börja med att måla det? frågar Tove Sigrid. – Ja, måla, måla, instämmer Ella leende 

samtidigt som hon nickar och söker ögonkontakt först med Tove och sedan med andra barn. – 

Måla, måla, måla, upprepar flera barn glatt, några nickar.  

Förskolläraren inleder med en öppen fråga vilken barnen har möjlighet att besvara 

utifrån sina egna perspektiv. Sigrid återgäldar att hon vill måla det först. Flera andra barn 

bekräftar Sigrids åtgärd med att måla ett tänkbart läsrum genom att upprepa ordet måla med 

ett positivt tonfall. Sigrids erfarenheter kan grunda sig i den färgglada miljön på avdelningen 

samt det tidigare samtalet kring färger där Elsa uttryckte en önskan om målarfärg vilket 

förskolläraren tolkade avsåg väggarna (se resultat 5.1.2). Detta uttalande kan ha approprierats 

av Sigrid och ligga till grund för det inlägg hon själv gör (Wertsch, 1998). Sigrids yttrande 

kan även ha sitt ursprung i de erfarenheter hon har kring att måla rum då de ska inredas. 

Genom interaktion mellan barn och förskollärare i rummet där temat färg började avhandlas 

kunde Sigrids erfarenheter inom detta område synliggöras. Flera andra barn däribland Ella 

instämmer med Sigrids uttalande och uttrycker sitt bifall samtidigt som de söker stöd hos de 

övriga barnen genom ögonkontakt. Barnen ger därmed uttryck för sitt perspektiv där 

möjligheten att måla ses som signifikant. I barns sociala interaktion sker stöttning, deras 

kommunikation innebär ett utbyte av erfarenheter och vägledning (Forssell, 2011) gällande att 

måla ett läsrum.  

5.1.6 En bokhylla 

Till vänster om förskolläraren Åsa sitter fyra pojkar bredvid varandra vilka inte har bidragit 

med några inlägg under samtalets gång när Åsa vänder sig till dem. – Killar, vad tycker ni 

det ska finnas? frågar hon. – En bokhylla, replikerar Anton och tittar på Åsa som sitter 

närmast till höger om honom. De andra pojkarna är tysta. – En bokhylla, upprepar både Åsa 

och Tove för att bekräfta Antons svar. – Ja det måste man ju ha för att ha böcker i ju, säger 

Åsa uppmuntrande med ett leende. 

Anton får en öppen fråga med utrymme för att uttrycka sitt perspektiv gällande en icke 

tidigare nämnd artefakt i läsmiljön, nämligen en bokhylla. Genom förskollärarens fråga till 

pojkarna stöttar och uppmuntrar hon dem till att svara och båda förskollärarna bekräftar 

Anton genom verbal upprepning. Förskollärarens leende ses också som en kroppslig gest 

vilken även den har till uppgift att stötta och uppmuntra till interaktion. Antons perspektiv 

gällande ett läsrums utförande kan grunda sig i hans erfarenheter och kunskaper om liknande 

miljöer (Pramling Samuelsson et al, 2011). Olika slags hyllor ses ofta i sammanhang där 

böcker förvaras och används och Antons erfarande blir synlig genom den öppna frågan. 

5.1.7 Ett bord 

Pojken Isak har precis anslutit till avdelningen och gruppen när förskolläraren Tove erbjuder 

honom sittplats i ringen och informerar honom i vad samtalsämnet handlar om. – Kom du, 

kom Isak, vi pratar om att om man skulle få bygga ett rum, du kan sätta dig där bara, om vi 

skulle få göra oss ett rum, där vi kan sitta och läsa och där vi kan ha massa böcker… Tove 

berättar för Isak samtidigt som han går på knäna bort till Åsa som håller fram fruktskålen till 

honom. Han tar frukt och går tillbaka på samma sätt. Tove söker hans uppmärksamhet. – 

Isak?  – Ja, svarar Isak för att bekräfta att han hör vad Tove säger. – Så sitter vi och funderar 

på hur vi skulle vilja att det rummet såg ut, fortsätter Tove när hon förstår att Isak lyssnar. – 
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Mm, jag vet inte, säger Isak. – Nej, och barnen här har sagt att det ska vara fina färger på 

väggarna, det ska finnas en stor madrass med mycket kuddar, en saccosäck som man kan 

ligga och läsa i och en bokhylla med mycket böcker. Är det något du tycker vi skulle behöva 

ha mer? – Hm… bord! svarar Isak. – Ett bord. Ja, det sa ju faktiskt, det sa du innan Anton, ett 

bord också som man kunde lägga böckerna på, säger Tove samtidigt som hon bekräftar ett 

annat barns tidigare önskan om bord i en tänkbar läsmiljö. 

Isak ges exempel rörande olika artefakter och möjliga utformningar av lärmiljöer kring 

böcker såsom färger, madrass, kuddar, saccosäck och en bokhylla med massor av böcker. Isak 

får därmed erbjudanden som han har möjlighet att anamma men han väljer att nämna något 

nytt, det vill säga ett bord. Tidigare under samtalet är det ett annat barn som också nämner ett 

bord, vilket förskolläraren drar sig till minnes och uppmärksammar. Isaks perspektiv på att ha 

ett bord i en läsmiljö blir tydlig eftersom att det är något som inte nämns under förskollärarens 

beskrivning av artefakter i ett läsrum. Isak erbjuds stöttning genom förskollärarens exempel 

och öppna frågeställningar som vägledning (Säljö 2000) vilket han kan fundera kring utifrån 

sina egna erfarenheter. Exemplen innebär även en styrning av lärmiljöer (Simonsson, 2004; 

Eriksson Bergström, 2013; Engdahl, 2014) till ett traditionellt rum där bord anses vara en 

vanlig möbel. Att Isak föreslår ett bord kan innebära att han införlivat de erbjudande av 

erfarenheter som givits, till att uttrycka en egen för honom icke nämnd artefakt. Genom 

kommunikationen delges information och kunskap som gör Isak medveten om dessa 

förhållningssätt (Säljö, 2000). Då Isak själv föreslår bord bör det ingå i hans perspektiv 

(Halldén, 2003; Pramling Samuelsson et al, 2011) oavsett de exempel som förskolläraren gav. 

Däremot kan det inte avgöras om Isak utifrån sitt perspektiv ser bord som en betydelsefull 

artefakt.  

5.1.8 En studsmatta 

Samtalet kring tänkbara läsmiljöer förflyttas till att behandla läsning utomhus av forskare 

och förskollärare vilket öppnar upp för andra sidor av barns perspektiv. – Jag kommer i alla 

fall ihåg att vi satt mycket ute på soffan där och läste och tog ut böcker. Kommer ni ihåg det? 

frågar Tove. – Jaa, svarar Ella fundersamt. – Det kommer ni ihåg va? fortsätter Tove. – På 

studsmattan, säger Anton plötsligt samtidigt som han tar en tugga av sin frukt. – På 

studsmattan tycker du det är bra att läsa böcker, bekräftar Åsa. – Mm, intygar Anton. – Jaa, 

fortsätter Åsa och nickar när Isak inflikar: – Jag tycker om att läsa böcker inomhus och inte 

bli störd. – Ja, säger Åsa. – Du vill sitta ifred, upprepar Tove. – Ja, menar Isak. 

Genom att samtala om läsning i andra miljöer och hänvisa till tidigare gemensamma 

erfarenheter medieras en helt ny infallsvinkel i sammanhanget. Anton nämner en studsmatta 

vilket bekräftas av förskolläraren och som hon tolkar innebär att Anton vill läsa på en 

studsmatta. I Antons erfarenhetsvärld ingår det möjligen att läsa böcker på studsmattan men 

Anton kanske även nämner studsmattan eftersom det är en artefakt som förekommer utomhus. 

Det kan därmed innebära att Anton utvecklar tanken kring sina erfarenheter av studsmattan 

och reflekterar över om den även kan inbjuda till läsning. I varje avseende är studsmattan en 

intressant artefakt utifrån Antons perspektiv och kan innebära att Anton approprierat tanken 

kring olika läsmiljöer till att kunna gälla studsmattan, hans tidigare erfarenheter genererar nya 

slutledningar (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000). Isak som inte var närvarande under det tidigare 

samtalet kring om ett läsrum skulle vara tyst (se resultat 5.1.1) och ett rum för en eller flera 

(se resultat 5.1.4) lyfter i detta sammanhang att han föredrar att läsa böcker inomhus och att 

inte bli störd. Hans åsikt stöttas av förskollärarna genom att de bekräftar och upprepar. Isak 

visar här tydligt sitt perspektiv angående hur han önskar att en läsmiljö ska vara, det vill säga 

inomhus där han inte blir störd. Isaks erfarenheter av utemiljön är kanske att den inte 

möjliggör för att sitta i lugn och ro och läsa en bok utan inbjuder till annat. 
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5.1.9 Sammanfattning   
Under planeringstillfället framkom att barnen gavs stöttning av förskollärarna genom frågor 

och exempel på hur en läsmiljö kan vara, vilket öppnade upp för barnen att ge egna förslag 

och uttrycka sitt perspektiv. Barnens erfarenheter utgjorde grund för den inspiration 

förskollärarna gav genom att referera till den egna förskoleavdelningens miljö. Aspekter som 

en mysig och tyst läsmiljö avhandlades vilka initierades i barngruppen av förskollärarna 

genom slutna och riktade frågor. De utgjorde kulturella referensramar vilka barnen anammade 

och återkom till, något som kan tyda på uttryck av barns perspektiv och en önskan om en 

sådan miljö. Artefakter såsom ett bord med böcker, många kuddar, saccosäck, myshörna och 

att sitta i en soffa lyftes av barnen. De kan ses som barns egna erfarenheter av läsmiljöer samt 

att de även kan relateras till de kulturella referenser förskollärarna gav inledningsvis då de 

lyfte mysighetsfaktorn. Det kan tyda på att begreppet approprierats och utvecklats vidare till 

nämnande av mysiga artefakter. Färger och att måla rummet var även faktorer som barnen 

framhöll som betydelsefullt.  Ett par barn utryckte en önskan om att sitta i fred och läsa 

medan andra barn föredrog ett stort rum. Dessa förslag kan ha sitt ursprung i barnens 

erfarenheter av biblioteket, den kulturella miljö som finns där och vara något som de finner 

tilltalande.  

Öppna frågor gav fler nya aspekter som barnen lyfte såsom att rummet först ska målas 

och att det kan finnas en bokhylla vilka också skulle kunna härledas till barns erfarande och 

vara betydelsefulla artefakter för barn. Då läsning i utemiljön berördes kunde barnen utifrån 

tidigare erfarenheter göra nya slutsatser och ett barn föreslog studsmattan som läsmiljö. 

Barnens möjligheter till reflektion och införlivande resulterade i yttranden av nya aspekter 

rörande läsmiljöer vilket förskollärarnas vägledande samtal initierade. De slutna frågorna 

angående madrass och en eventull soffas storlek utgörs av barns perspektiv rörande de 

alternativ de har att ta ställning till och vilket av dem de föredrar. Det är således tveksamt om 

dessa svar kan vara uttryck för barns perspektiv eller om det endast handlar om att ta ställning 

för eller emot något. De slutna frågorna gav inte barnen större utrymme att göra andra inlägg i 

samtalet, därmed begränsas möjligheten att uttrycka sina perspektiv. Följaktligen visade det 

sig att barnen uppmuntrades och stöttades till att ingå i den kommunikativa praktiken genom 

frågor och exempel på kulturer kring läsmiljöer. Det framkom att de öppna frågor som 

ställdes och bekräftanden av barnens inlägg bidrog mer än de slutna frågorna till ett närmande 

av barns perspektiv eftersom dessa bidrag kom från barnen själva. 

5.2 Skapande av tänkbara lärmiljöer kring böcker 
Observationer vid det andra besöket på förskolan kom att ske inne i avdelningens ateljé. 

Närvarande var fem barn som visat intresse för att delta i aktiviteten samt forskare. Barnen 

satte sig vid ett lågt runt bord, därefter introducerades uppgiften samtidigt som ett varierat 

material packades upp och placerades på bordet. De fick även tillgång till saxar, lim, penslar 

och olika färger. Inledningsvis valde barnen varsin låda och därefter tog de sig an uppdraget 

att inreda modeller av läsrum i sina lådor. Barnen hjälptes åt och uppmuntrade varandra under 

hela observationstillfället. 

5.2.1 Ett lästorn 

På bordet framför barnen finns olika material att tillgå såsom äggkartonger, engångsartiklar 

i form av plastglas i olika storlekar, sugrör, tomma matförpackningar, tygbitar och servetter. 

Linus har valt två stora plastglas. – Och dem här kan man ha till lampor! säger han. Sedan 

provar han att sätta ihop dem på olika sätt, han tar fler glas och sätter ihop. – Kolla, jag 

kunde göra ett torn, deklarerar Linus och tar fler plastglas.  – Jag kommer göra ett högt torn, 

säger Linus. När han hållit på en stund visar han för forskaren Marie vad han har gjort. – 

Kolla tornet. – Mm. Oj, säger Marie – Det här är ett lästorn, förklarar Linus. – Ja, svarar 

Marie. – Ett lästorn? upprepar forskaren Ann. – Ja, bekräftar Linus nöjt. 
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Linus inspireras av materialet och undersöker dess potential att bygga något med. 

Inledningsvis menar han att plastglasen kan vara lampor, något som inte tidigare lyfts i 

sammanhanget. Linus förslag kan vara ett uttryck av tidigare erfarande rörande läsning och 

betydelsen av ljus. Efter en stunds byggande konstaterar han att det blev ett torn vilket han 

relaterar till uppgiften då han påtalar att det är ett lästorn. Därmed ger han uttryck för 

kreativitet och barns perspektiv i skapandet av en helt ny artefakt i detta sammanhang 

gällande lärmiljöer kring böcker (Vygotskij, 1978; 1995). Möjligheten att sitta högt upp och 

läsa är en ny infallvinkel Linus nämner då läsmiljöer i samtalen med dessa barn tidigare 

handlat om mysiga läshörnor och soffor. Materialets utformning kan ha medierat den artefakt 

som det kom att bli, det är dock Linus val att avgöra vad han skapat för något. Linus 

erfarenheter har utvecklats genom samspel och medierande kunskaper med andra vilket utgör 

grund för Linus skapande av något nytt (Vygotskij, 1978; 1995). 

5.2.2 Ett bord med duk och en matta 

Ella har tagit ett litet plastglas som hon flera gånger poängterar för de andra att hon ska 

använda till ett bord. Elsa initierar möjligheten att ha en duk på bordet för de andra genom 

att lägga en liten tygbit över sitt glas. De övriga barnen börjar också tillverka bord av tomma 

matförpackningar och använder små tygbitar som dukar. – Vad ska ni ha i era rum nu då? 

undrar forskaren Ann. – Ett bord, svarar Ella och håller upp och visar bordet med duk som 

hon gjort. – Ja… Vad ska du ha bordet till i läsrummet? undrar Ann. – Till att ha böcker på, 

förtydligar Ella. – Ok… mm. Vad gör du för något Linus? frågar Ann Linus som har tagit en 

bit tyg vilken han lägger på ett litet plastglas i sitt rum. – Ett bord, berättar han och Ann 

bekräftar genom upprepning. – Vad ska du g… ha bordet till? – Mm… att läsa på, svarar 

Linus. – Att läsa på, mm, säger Ann när Linus håller upp tygbiten som han haft som duk. – 

Det här kan vara mattan, fortsätter Linus.   

Ella och Elsa introducerar möjligheten till att göra bord med dukar att ha i sina läsrum 

vilket de andra barnen också anammar. Att ha ett bord i ett läsrum omnämndes av barn själva 

under planeringen av lärmiljöer kring böcker (se resultat 5.1.7), och är en artefakt och 

erfarenhet som barnen nu väljer att synliggöra i skapandet av läsrum. Materialet barnen har 

tillgång till kan också inbjuda till möjligheten att skapa bord med dukar. Linus provar 

inledningsvis att ha en duk på sitt bord men yttrar sedan att tygbiten ska vara en matta. Matta 

har inte nämnts förut men kan ingå i Linus tidigare erfarenheter om hur rum är inredda. 

Tygbiten kan även påminna om en reell matta som Linus har stött på tidigare. Barnen ges 

chans till att berätta med egna ord om deras skapande av läsmiljöer genom forskarens öppna 

frågor. Emilsson (2007) menar att lyhördhet och strävan efter att förstå barns perspektiv är 

angeläget för barns inflytande. De öppna frågorna ökar därmed möjligheten för forskarna att 

närma sig barnens perspektiv. 

5.2.3 Kuddar, en soffa, en myshörna och en saccosäck 

Forskaren Ann återkopplar till föregående veckas samtal om lärmiljöer kring böcker. – 

Kommer ni ihåg förra gången när vi pratade om läsrum? Vad var det ni sa ni ville ha i ert 

läsrum? frågar Ann. – Jag… Ella sa att man skulle ha kuddar, svarar Elsa. – Kuddar ja. Och 

vad var det mer förutom kuddar? frågar Ann. – En soffa, svarar Sigrid vilket Ann upprepar. – 

En myshörna, säger Ella samtidigt som hon klipper till något med saxen. – En myshörna, jaa, 

bekräftar Ann och fortsätter; - Och ni pratade om bokhylla och madrasser var det fler som sa 

också. – Mm, hummar Sigrid till svar och sträcker sig efter limmet. Ann frågar om de har 

kommit på något annat som de skulle vilja ha i ett läsrum men inget av barnen svarar utan 

börjar prata om annat. Elsa ber Sigrid om limmet och Linus visar upp vad han gjort. Efter en 

liten stund frågar Ann: - Ella vill du berätta om ditt rum som du håller på med? Men det vill 

inte Ella, hon skakar på huvudet.  – Jag gör ett bord, replikerar Elsa. – Och Elsa gör ett bord, 
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säger Ann uppmuntrande. – Jag gör en liten saccosäck, kontrar Ella då. – Snart ska jag 

faktiskt göra en soffa, lägger Elsa till. 

Genom återkoppling till föregående veckas samtal börjar barnen berätta om artefakter 

som då omnämndes såsom kuddar samt en myshörna och forskaren nämner bokhyllor och 

madrasser. Återkopplingen kan verka stöttande för barnen i sitt skapande. Barnen visar sig 

dock inte intresserade av att samtala om det mer och inte heller berätta om de funderat på 

något annat de skulle önska ha i ett läsrum. Däremot återkopplar både Ella och Elsa till 

föregående veckas samtal kring läsmiljöer då de säger att de ska göra bord, saccosäck och 

soffa, tre artefakter som avhandlades då genom att Ella förde dem på tal (se resultat 5.1.2 & 

5.1.4). Återkopplingen genererar att barnen drar sig till minnes den kommunikativa praktik 

med kulturella normer (Säljö, 2000) som dryftades då och det blir införlivat även i detta 

sammanhang. Om återkoppling inte hade skett, hade barnen möjligen synliggjort andra 

erfarenheter kring läsmiljöer som inte var relaterade till de erfarenheter och kulturella 

referensramar som uppkom vid planeringen av lärmiljöer. 

5.2.4 Gömma böckerna 

Barnen avböjer inledningsvis att berätta för forskaren Ann om sina läsrum då de får frågan 

och de uttrycker att de vill vänta med det. Elsa berättar att det ska bli en överraskning som vi 

vuxna kommer få ta del av senare. Barnen fortsätter att skapa tänkbara läsmiljöer och 

använder små kartongbitar som böcker i sina rum som forskaren Marie hjälper till att klippa 

ut. – Två böcker, säger Linus och visar Ann böckerna som han håller mellan fingrarna med 

båda händerna. – Två böcker? frågar Ann. – Vet du vad jag ska lägga dem? frågar Linus 

finurligt. – Nej, var ska du lägga dem? undrar Ann. – Här, här i, säger Linus och lägger ned 

dem i en crème fraiche-burk där det redan ligger en tygbit. – Däri, bekräftar Ann.  – Och sen 

ska jag ha en till bok, fortsätter Linus. – Varför vill du ha böckerna där? frågar Ann då.  – 

För där i ska man gömma böckerna så att man inte hittar dem där, berättar Linus. – Ska man 

gömma böckerna? Jaha, vad spännande! säger Ann bejakande. – Ser man inte vad dem är… 

Kolla! utropar Linus som har satt ett genomskinligt plastglas över böckerna och burken. – Så 

man får gå och leta efter böckerna eller att, för att man ska få ha dem för sig själv eller? 

undrar Ann. – Jaa, för att man ska leta efter böckerna, svarar Linus. 

Linus väljer att gömma böckerna, ett nytt perspektiv från ett av barnen rörande 

lärmiljöer kring böcker. Varför Linus väljer att gömma böckerna berättar han är på grund av 

att man ska leta efter dem. Linus eget perspektiv hade dock kunnat tydliggöras än mer genom 

en öppen fråga från forskaren istället för en sluten fråga med två valmöjligheter. Linus 

intresse för att gömma böckerna kan även ha väckts genom Elsas tidigare respons på att 

läsmiljöerna ska bli en överraskning vilket Linus tolkar som en inbjudan till att skapa en miljö 

där vi ska leta efter böckerna. Elsas uttalande kan vara den medierande handling (Wertsch, 

1998) som föranlett Linus val att gömma böcker. 

5.2.5 En toalett 

Medan barnen pysslar vidare och samtalar kring olika saker till sina tänkbara läsrum, håller 

Thea plötsligt upp en urklippt bit av en äggkartong. – En toalett, säger hon. – En toalett? He! 

Det kan det vara kanske, ler forskaren Marie och ämnet utreds inte vidare. Samtalen och 

pysslet fortsätter runtomkring men plötsligt utbrister Linus: – Jag behöver en toalett! Linus 

får hjälp av Marie som klipper ut en toalett av en bit äggkartong åt honom. – Det här är min 

toalett, säger Elsa sedan och tar en annan liknande del av äggkartongen, sätter den i sin låda 

och säger sedan: – Jag bara kiss, kiss, kiss. 

Theas kommentar om en toalett kan både utgå från att äggkartongsbiten såg ut som en 

toalettstol men också att Thea har erfarenheter av att läsa på toaletten. Eftersom det inte 

avhandlades vidare försvåras möjligheten att närma sig hennes perspektiv gällande detta. Den 

sociala kontexten innebär dock att både Linus och Elsa anammar toalettstolen som en artefakt 
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vilken kan ingå i deras läsrum. Thea medierar denna erfarenhet till Linus och Elsa genom den 

sociala interaktionen (Vygotskij, 1978). Både Linus och Elsa kan liksom Thea ha erfarenheter 

kring att läsa på toaletten eller så anser de att det är ett intressant föremål som Thea 

introducerar vilken de väljer att använda i sammanhanget. 

5.2.6 Där leker man 

Elsa håller på att pyssla med ett genomskinligt runt plastlock. – Här kan man leka, här kan 

man ist… Detta är en soffa, säger Elsa. Det går en liten stund och sedan frågar Marie Elsa: – 

Vad gjorde du nu för någonting spännande där? – Här leker man, berättar Elsa. – Man leker, 

bekräftar Marie. – Nä det är en soffa, ändrar sig Elsa. – En soffa, upprepar Marie.  

Elsa lyfter här en ny aspekt, det vill säga en plats att leka på i rummet som hon skapar. 

Önskan att ha möjlighet att leka är något som ingår i hennes perspektiv. Plastlockets 

utformning kan även inbjuda till tanken att skapa en lekplats eller så påminner det om en 

artefakt som enligt Elsas erfarenheter hör hemma i en lekmiljö. När Elsa ändrar sig till att det 

är en soffa kan det innebära att hon beaktar de kulturella normer hon erfarit rörande 

läsrummet som en plats där det ska vara tyst och lugnt (se resultat 5.1.1, 5.1.4 & 5.1.8). Elsa 

har förståelse för de normer denna kommunikativa praktik omges av och hon agerar utifrån de 

förväntningar som kontexten antas ställa på henne (Säljö, 2000) vilket ses hindrande 

(Wertsch, 1998) för Elsas perspektiv. Elsa bestämmer sig därmed för att en lekplats inte 

passar sig i en miljö där bokläsning ska ske. En soffa passar bättre då enligt Elsas 

erfarenheter. Forskaren uppvisar inte heller att hon lägger någon värdering i sina affirmativa 

upprepningar av det Elsa säger eller då Elsa ändrar sig. 

5.2.7 Sammanfattning  
När barnen utformade sina läsrum framkom flera aspekter rörande läsmiljöer där några kunde 

härledas till planeringstillfället medan andra var helt nya i sammanhanget. Lästornet ett barn 

konstruerade ses som ett kreativt uttryck rörande barns perspektiv. Flera barn införde mattor i 

sina läsrum och skapade bord med dukar som de placerade böcker på. När återkoppling till 

planeringstillfället ägde rum lyfte barnen artefakter såsom kuddar, soffa och myshörna vilka 

senare återfanns i flera av barnens läsrum och kan således ha bidragit till hur rummen kom att 

utformas. Barnens val att inreda med mattor kan också ses som en artefakt vilken gör ett rum 

ombonat och mysigt och kan vara en medierande handling beträffande mysighet. De fem 

barnens interaktion när de skapade sina läsrum innebar att de utbytte erfarenheter och 

handlingar medierades då de inspirerades av varandras artefakter. Barnen skapade liknande 

möbler för bokförvaring samt diverse mysiga faktorer bestående av myshörnor, soffor, kuddar 

och en fåtölj. Nya aspekter av läsmiljöer framkom också såsom lästorn, möjligheten att 

gömma böcker samt införandet av toalett. Ett barn nämner en lekplats men ändrar sig och 

kallar den för soffa istället vilket kan tyda på en åminnelse av diskussionen rörande en lugn 

läsmiljö som fördes under planeringsstadiet. De nya infallsvinklarna ska ses som uttryck för 

barns perspektiv. 

5.3 Barn berättar om sina läsrum 
I slutet av observationen ber forskarna barnen berätta om sina tänkbara läsrum för att 

möjliggöra för barnen att visa sina skapelser och öppna upp för samtal vilket kan öka 

forskarnas intentioner att än mer närma sig barnens perspektiv angående deras läsrum. 

5.3.1 Linus läsrum 

– Jag vet inte vad jag har gjort riktigt, svarar Linus när han ombeds att berätta om sitt 

läsrum. – Är det böcker någonstans? frågar Ann för att hjälpa honom på traven. – Mm, 

svarar Linus. – Var är böckerna någonstans då? Kan du peka? frågar Ann. – Där är en bok 

och här är böcker, säger Linus samtidigt som han pekar på ett uppochnervänt plastglas där 
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det ligger små kartongbitar och på en lång 

remsa från äggkartongens lock som det ligger 

fler små kartongbitar på. – Och här är filmer, 

fortsätter Linus och pekar till höger mellan en 

kartongvägg och ett uppochnervänt plastglas. 

Linus har tidigare berättat att han har två filmer 

i sitt tänkbara läsrum som går att titta på medan 

man läser böcker. – Är det, är det filmerna som 

ligger där bakom eller? både frågar och 

bekräftar Ann. – Och där inne är krukan med 

böcker, berättar Linus och visar en crème 

fraiche-förpackning med lock som han lagt 

tygbitar i, klippt ett hål i locket på och ur hålet 

sticker en tygbit upp. – Jag har gömt böcker, 

fortsätter Linus. – Du har gömt böcker, säger 

Ann som är införstådd med hans gömställen 

sedan tidigare och fortsätter: – Är det en 

bokhylla som är där? Ann pekar på den långa 

äggkartongsbiten som ligger i hans rum. – Ja, 

svarar Linus. – Ja, och vad har du mer gjort då? 

En toalett var det, bekräftar Ann eftersom Linus 

tidigare gjort en toalett av en bit äggkartong. – Mm. Där inne, säger Linus och pekar på en 

toarulle som det ovanpå finns en bit av äggkartongen som liknar en stol och över detta finns 

ett uppochnervänt plastglas. – Där inne, bekräftar Ann och fortsätter: – Och vad är detta för 

någonting då? – Ähum, det är ett litet bord, berättar Linus. – Linus, vad är detta höga här du 

har gjort? frågar Ann vidare. – Där inne är en stor rulle och här högt uppe är ett bord, över 

stolen, svarar Linus. – Ah, stol och bord, bekräftar Ann. – Man kan sitta där uppe på bordet, 

avslutar Linus.   

Med begynnande stöttning kommer Linus igång och berättar om det läsrum han har 

skapat och till synes är stolt över. Linus visar böckerna i sitt rum då forskaren frågar, och 

väljer sedan att berätta om filmer som han har i rummet. Linus visar vidare var han gömt 

böcker bland annat i en blomma som han tillverkat. Han har även en bokhylla och en toalett i 

läsrummet. Linus berättar också att de finns ett litet bord men också ett bord med en stol där 

det går att sitta högt upp i Linus rum. Filmerna är liksom de gömda böckerna nya aspekter 

som Linus infört och speglar således hans perspektiv rörande hur han önskar ha det i sitt 

läsrum. Möjligheten att titta på film kan anses motsäga de kulturella normer, det vill säga den 

kommunikativa praktik rörande en tyst miljö som omger böcker (Säljö, 2000), vilket framkom 

under första besöket (se resultat 5.1.1 och 5.1.4). Även potentialen att sitta högt skiljer sig 

från de övriga barnens läsrum. Linus har genom forskarnas bekräftande stöttning funnit det 

möjligt att införa dessa artefakter och därmed har hans kreativitet givits fritt spelrum. 

5.3.2 Theas läsrum 

– Vad har du gjort för rum Thea? Vill du berätta? frågar Ann. – Ett stort rum, svarar Thea 

och Ann bekräftar genom att upprepa: – Ett stort rum. – Ett stort rum som heter Stjärna, 

fortsätter Thea. – Okej och vad är detta för något? frågar Ann samtidigt som hon pekar på en 

tom rund plastburk med målade kartongbitar i. – Ett …(ohörbart)… där böckerna ligger i, 

säger Thea medan andra barn talar högt bredvid. – Böckerna ligger i den, bekräftar Ann och 

fortsätter: – Vad är dem gula? samtidigt som hon pekar på två uppochnervända små målade 

plastglas. – Ähum, att man ska hoppa på dem, svarar Thea. – Och vad är det då? frågar Ann 

och pekar på en bit av en äggkartong. – En toalett, svarar Thea. 

Bild 2. Linus rum. Foto: Ann Bengtsson 
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Thea berättar att hon har döpt sitt rum till 

Stjärna, ett namn som hon antagligen finner 

tilltalande och som kanske inspirerats av 

plastduken som ligger på ateljéns runda bord 

där vi sitter. Inget av de andra barnen yttrar att 

de namngett sina rum. Hon har erfarenhet av 

förskolans kontext där de olika avdelningarna 

bär namn vilket kan ha inspirerat henne till att 

ge namn åt sitt läsrum. Thea berättar att hon 

har böcker i sitt rum som ligger i något vilket 

kan vara ett bord eftersom att hon tidigare 

talade om plastburken som ett bord. Thea har 

även två föremål som man ska hoppa på samt 

en toalett. I likhet med Linus har Thea lyft in 

nya artefakter som erbjuder andra handlingar än enbart läsande. Thea var inte närvarande vid 

planeringstillfället vilket medfört att hon inte innehar de kulturella referensramar rörande en 

lugn miljö som avhandlades då (se resultat 5.1.4). Det gör att Thea inte begränsas i sitt 

skapande av en mer lekfull miljö där barn kan hoppa. Thea är också den som först nämner en 

toalett i sammanhanget och denna medierande handling har inspirerat andra att göra likadant 

(se resultat 5.2.5).  

5.3.3 Ellas läsrum 

– Och Ella vad har du gjort för något? frågar Ann. – En bokhylla, svarar Ella. – En bokhylla. 

Var, kan du peka på var bokhyllan är någonstans? ber Ann. Ella har ägnat mycket tid åt att 

göra en bokhylla till sitt tänkbara läsrum. – Där, svarar Ella och pekar på ena väggen i 

läsrummet. – Där. Och du har jättemånga böcker ser jag, fortsätter Ann. – Hon har mest! 

utbrister Thea som står bredvid. – Vad har du mer för någonting i ditt rum? frågar Ann. – 

Eh… Mer? Säger Ella och ser frågande ut. – Ja, vad är det för någonting där? frågar Ann 

och pekar på en rosa möbel för att få Ella att berätta om sitt läsrum. – Ett bord där böcker 

ligger på, svarar Ella. – Ja. Och vad har, vad har du där för någonting? Fortsätter Ann att 

fråga samtidigt som hon pekar på en del från en äggkartong som det ligger små målade 

böcker i. - En liten… äh, jag vet inte riktigt. Ett litet, en boklåda. En boklåda, säger Ella 

tillslut. Det går en stund och sedan frågar Ann Ella 

igen vad hon har mer i sitt rum. – Jag har en bok, 

också böcker ligger i. Också en boklåda, och sen 

bokhylla och sen matta, berättar Ella. – Är det så du 

vill ha ditt rum när du läser? – Aa, jag tycker det är 

mysigt när det är många böcker och så. Och så ska 

det vara tyssst, svarar Ella och drar ut på ordet tyst. 

Ella limmar på en ny bok på bokhyllan. – Varför ska 

det vara tyst då när man läser böcker? frågar Ann. – 

Så man kan läsa lite i fred. Annars blir det inte så 

tjatigt och så, meddelar Ella. – Det saknas någonting. 

En sån här kan vi väl ta. Ja, den kan vara grön, säger 

Ella och tar ett litet plastglas. – Vad ska du ha den till 

då? frågar Ann. – Den, ska vi se här, de gör jag till 

faktiskt till ett litet mysrum, förklarar Ella. – Okej, 

säger Ann. – Som är litet som bara en kan vara i. Det 

ska vara grönt, fortsätter Ella att berätta. – Är det 

viktigt att man ska sitta själv när man läser böcker 

också? frågar Ann. – Nä, säger Ella men det är oklart Bild 4. Ellas rum. Foto: Ann Bengtsson 

Bild 3. Theas rum. Foto: Ann Bengtsson 
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till vad eftersom att hon ofta pratar högt med sig själv medan hon skapar sitt rum. Ann blir 

osäker på vad Ella menar och säger: – Men du sa att man ska sitta själv i den. – Ja man ska 

sitta själv. Det är viktigt att man ska vara tyst, annars kan man inte läsa ordentligt, förklarar 

Ella tålmodigt. 

Ella berättar att hon har en bokhylla och både Thea och forskaren uppmärksammar att 

Ella har många böcker i sitt tänkbara läsrum. Nyström (2002) och Cunningham (2010) anser 

att möjligheten för barn att omges av ett stort och brett urval av böcker kan vara gynnsamt för 

barns litteracitetsutveckling. Ella har även ett bord med böcker samt en boklåda. Ella menar 

att det är mysigt med många böcker och berättar att hon vill att det ska vara tyst i ett läsrum 

samt att det finns möjlighet till att vara ifred vid läsning av böcker. Hon menar även att det 

inte går att läsa ordentligt om det inte är tyst vilket kan härröra från erfarenheter hon gjort, 

möjligen i förskolans sociala kontext. Ella skapar även ett utrymme i sitt läsrum som bara en 

person kan vistas i men på frågan om det är viktigt att sitta själv när man läser böcker säger 

Ella nej. Ella ändrar sig dock vilket kan bero på att hon antingen korrigerade sitt svar 

beroende på forskarens ifrågasättande eller att hon först missförstod frågan eftersom att hon 

besvarar den igen så tålmodigt. Det kan också bero på att hon sa nej till något annat eftersom 

hon ofta pratade högt för sig själv medan hon skapade sitt läsrum. I hennes rum finns varken 

soffa eller saccosäck, två föremål som hon tidigare nämnt som betydelsefulla i lärmiljöer 

kring böcker (se resultat 5.1.3, 5.1.4 & 5.2.3). Däremot har hon klistrat fast tygbitar på golvet 

i sitt läsrum. 

5.3.4 Sigrids läsrum 

– Och Sigrid vad har du gjort för något? Vad har du för någonting i ditt rum? frågar Ann. – 

En soffa, svarar Sigrid som håller på att färdigställa sitt rum. – En soffa, bekräftar Ann och 

frågar; är det den man kan krypa in i och sitta där i? Ann pekar på en liggande genomskinlig 

plastbytta som målats och i den finns en servett, kartongbitar som föreställer böcker och en 

boll som Sigrid tidigare berättat föreställer en kudde. – Ja, svarar Sigrid. – Ja. Du har också 

många böcker, fortsätter Ann. – Ja, svarar Sigrid igen. – Vad är detta, oj. Vad är det för 

något? frågar Ann. – Eh… ett bord, berättar Sigrid fundersamt.- Ett bord kan man ha böcker 

på, säger Ann för att bekräfta barnens tidigare samtal kring bord. – Vad är det för någonting 

du håller på med just nu? Vad ska det 

bli? frågar Ann Sigrid som håller två 

stora bollar i sina händer och en bit 

kartong. – Kuddar, svarar Sigrid. En 

stund senare berättar Sigrid att hon är 

klar med sitt läsrum. – Åh, får jag kolla 

vad du har gjort Sigrid, frågar Ann 

intresserat. – Vad är det lila där för 

någonting? undrar Ann och pekar på en 

målad lila boll. – En stol så man kan 

sitta och ta böcker, förklarar Sigrid. – 

Jaha. Och den där då? fortsätter Ann 

fråga intresserat och pekar på en rund 

vit kork i Sigrids soffa. – Eh… En kudde, 

svarar Sigrid. 

Sigrid är fåordig när hon berättar om sitt rum och svarar kort på forskarens frågor. Hon 

har lagt ned en hel del arbete med att formge sitt rum som innehåller en soffa, kuddar och 

flera böcker som ligger på ett bord. De komponenter som Sigrids rum består av har 

diskuterats under föregående besök (se resultat 5.1.2). Erfarenheterna därifrån kan ha 

inspirerat Sigrid i hur hon valt att utforma sitt rum. Under första besöket uttryckte Sigrid att 

hon föredrog en madrass men valde ändå en soffa när hon slutligen skapade rummet. De 

Bild 5. Sigrids rum. Foto: Ann Bengtsson 
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kulturella referenser som erbjöds då kan Sigrid införlivat (Wertsch, 1998) och resulterat i 

valet av annan artefakt. Den nya sociala interaktionen som sker när hon skapar sitt läsrum kan 

också innebära att Sigrid genom sina erfarenheter väljer att resonera på ett annat sätt och 

därmed skapa en annan artefakt (Vygotskij, 1978; Säljö, 2000). I rummet finns olika 

sittalternativ såsom soffan och stolen som erbjuder möjlighet att sitta vid bordet och läsa 

böcker. 

5.3.5 Elsas läsrum 

– Elsa, vad är det för någonting du har där i? frågar Ann. – Eh en myshörna, svarar Elsa. – 

En myshörna och vad är det för någonting du lägger in nu där? frågar Ann när Elsa lägger in 

en mjuk boll. – Kuddar, berättar Elsa. – Kuddar! Mm, säger Ann affirmativt. – Vad mysigt du 

har det där, säger Sigrid till Elsa då. – Och ett bord och vad var är det för någonting där? 

frågar Ann och pekar på ett föremål utklippt från en äggkartong som det ligger en fyrkantig 

kartongbit i vilken i sin tur representerar en bok. – En hylla, meddelar Elsa och Ann bekräftar 

genom att upprepa. – Och en sådan bok som man lägger i så, fortsätter Elsa. – Jaa, och det 

var en fåtölj eller en stol eller? frågar Ann och pekar på en blåmålad möbel utklippt av 

äggkartong vilken tidigare benämndes som en toalett. – En, en stol, säger Elsa fundersamt. – 

En stol, ja det sa du ju, säger Ann bejakande. – Mm, en fåtölj, svarar Elsa sen. Det går en 

liten stund och sedan känner sig också Elsa klar med sitt rum.– Och där har också kommit till 

något nytt, den där, säger Ann och pekar på en tygbit i lådan. – Eh mattan, säger Elsa. – Åh 

matta, bekräftar Ann. – Och fåtölj, fortsätter Elsa. – Och fåtölj ja, bekräftar Ann Elsa. – Och 

bokhylla och en pall, jag menar bord med en bok på. Och en myshörna! utropar Elsa medan 

hon pekar runt på de olika delarna i sitt rum. – Och en myshörna, bekräftar Ann. – Och 

kuddar där inne, avslutar Elsa och menar små mjuka bollar som ligger inne i myshörnan 

gjord av en plastlåda.  

Elsa berättar gladeligen om sitt 

rum som innehåller en myshörna och 

kuddar, vilket Sigrid intygar är mysigt. 

Elsa och Sigrid har stått bredvid 

varandra under tiden de skapat sina 

läsmiljöer och har inspirerat varandra i 

utformingen bland annat av Sigrids 

soffa och Elsas myshörna. Att Sigrid 

bekräftar Elsas myshörna som mysig 

förstärker betydelsen av mysighet i 

deras läsmiljöer och kan relateras till 

förskollärarnas initiering av mysfaktorn 

(se resultat 5.1.1). Elsa berättar också 

att hon har en hylla i sitt rum med en 

bok och en fåtölj. Fåtöljen benämner 

Elsa först som en stol men hon ändrar 

sig vilket skulle kunna tyda på att hon upplever fåtölj som ett mysigare och bekvämare 

alternativ och därmed att föredra. I likhet med Ella och Sigrid har Elsa ett bord med duk och 

en bok på vilket gör att den sociala kontextens betydelse framkommer och det skapande som 

utspelar sig medierar likartade handlingar (Wertsch, 1998). När forskaren senare frågar om 

det som tillkommit, berättar Elsa om mattan men också ännu en gång om hela sitt läsrum som 

hon upplevs vara nöjd med.  

  

Bild 6. Elsas rum. Foto: Marie Samuelsson 
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5.3.6 Sammanfattning  

Barnen berättar själva om hur de utformat sina läsrum vilket forskarna uppmuntrar genom att 

ställa öppna frågor, ge bekräftande inlägg och visat intresse över det barnen skapat och 

berättat om i omgångar. Detta stöd öppnade upp för ett närmande av barns perspektiv. Barnen 

utformade sina lärmiljöer kring böcker på följande sätt. I Linus läsrum finns flera böcker som 

han gömt, en bokhylla och en kruka med böcker, filmer att titta på, en toalett, ett litet bord och 

stol med ett högt bord som går att sitta på. I Theas läsrum vilket hon benämnde ”Stjärna” 

finns något som skulle kunna vara ett bord med böcker, en toalett samt något som går att 

hoppa på. Ella berättade att det i hennes rum finns en bokhylla på väggen med många böcker, 

hon har ett bord med en duk som det ligger böcker på, en boklåda och en matta. Ella uttryckte 

att hon tycker det är mysigt med många böcker samt att det ska vara tyst i rummet annars går 

det inte att läsa ordentligt. Ella tillverkar även ett mysrum som bara en person kan vara i men 

hon säger att det inte är betydande att vara själv under läsningen. I Sigrids rum finns en soffa 

som går att krypa in i. I soffan finns böcker och en kudde. Sigrid har även ett bord med duk 

och flera färgglada böcker samt en stol intill bordet. Elsa beskrev sitt läsrum vilket innehåller 

en myshörna med kuddar och ett bord med duk som det ligger en bok på. I rummet finns även 

en hylla med en bok och en fåtölj.  

6. Slutlig sammanfattning  
Deltagande observation och interaktioner i den sociala kontexten på denna förskoleavdelning 

genererade djupare förståelse och kunskaper för ett närmande av barns perspektiv. Empirin 

under de tre rubrikerna 5.1 Planering av läsrum, 5.2 Skapande av tänkbara miljöer kring 

böcker och 5.3 Barn berättar om sina läsrum, har på olika sätt öppnat upp för ett närmande av 

barns perspektiv genom att barn gör sina röster hörda. Genom att utgå från forskningsfrågan; 

Vilka artefakter, erfarenheter och medierande handlingar synliggör barns perspektiv angående 

lärmiljöer kring böcker inom förskolans verksamhet?, har detta examensarbete visat att barn i 

sitt skapande ger utryck för sina perspektiv angående lärmiljöer kring böcker. I både planering 

och skapande av läsmiljöer synliggjordes aspekter av barns erfarenhetsvärldar, de nämnde och 

utformade artefakter som kan ses som betydelsefulla för barnen. Barn hörsammade andras 

medierande handlingar vilka de approprierade och även utvecklade vidare samt kom med 

egna förslag utifrån sina egna erfarenheter. Traditionella perspektiv och förskolans kultur 

kring läsmiljöer blev tydliga, såsom soffa, bokhylla och möjligheten att sitta på en lugn och 

skön plats för att ta del av böcker. Vid de olika tillfällena kom även andra erfarenheter till 

uttryck som inte ingår i ett traditionellt perspektiv eller i förskolans kultur såsom studsmatta 

och lästorn, vilka därmed kan ses som uttryck för barns erfarenheter utanför förskolan. 

Toalett, filmer och lekrum är artefakter som finns inom förskolans kontext men som barnen 

lyfter i samband med läsmiljöer vilket är intressant utifrån närmandet av barns perspektiv. Ett 

närmande av barns perspektiv är dock problematiskt. Flera uttryck för barns perspektiv 

angående lärmiljöer kring böcker kan ses som barns erfarenheter kring läsmiljöer och hur 

dessa kan se ut, inte hur dessa läsmiljöer blir mer inbjudande för barn att ta del av böcker. 

Även skapandeprocessen kan ha utvecklat artefakter i ett tänkbart läsrum utifrån det material 

som erbjöds. Att bygga torn med plastglas var en rolig aktivitet som därmed utvecklades till 

ett lästorn eftersom det ingick i uppgiften. Äggkartongens utseende inbjöd till utformandet av 

en toalett. När barn dock utrycker önskan om att sitta ifred i en lugn miljö när de läser böcker, 

framträder barns perspektiv tydligt och kan härröra från de erfarenheter de har om lärmiljöer 

kring böcker inom förskolans sociala kontext.  

Empirin ger även svar på forskningsfrågan; Hur skapas stöttning i interaktionen när barn 

uttrycker sitt perspektiv och sina preferenser gällande läsmiljöer? I interaktionen mellan 

deltagarna förekom det stöttning, genom både verbal kommunikation såsom frågor, 

bekräftelse och uppmuntan samt genom det individerna uttryckte ickeverbalt till exempel via 
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ögonkontakt och leenden. Genom stöttningen kunde även barns perspektiv gällande lärmiljöer 

kring böcker synliggöras. Barnen uppmuntrade varandra och utbytte erfarenheter. Främst 

genom skapandet av tänkbara läsmiljöer kom barnens interaktion och stöttning sinsemellan 

tydliggöras och därmed också mer gynnsamt som forskare att närma sig deras perspektiv. Det 

berättande som barnen förmedlar genom den sociala interaktionen under tiden de skapar samt 

när de sedan beskriver sina rum, är betydelsefullt för ett närmande av deras erfarenhetsvärld 

och hur de väljer att synliggöra den. Förskollärarna kom att erbjuda stöttning i form av 

exemplifiering av möjliga aspekter utifrån de erfarenheter de anser barnen har om läsmiljöer. 

Förskollärarna stöttade även genom affirmation och frågor. Empirin synliggör hur öppna 

frågor agerande mer stöttande att närma sig barnens perspektiv än de slutna. De öppna 

frågorna fungerade stöttande på så sätt att de erbjöd barnen möjlighet till reflektion och att 

göra sina egna röster hörda angående lärmiljöer kring böcker. Slutna frågor medför 

problematik gällande barns perspektiv eftersom de kan tolkas som endast val mellan två olika 

alternativ och inte ett erbjudande som leder vidare till de andra kunskaper barn har kring 

läsmiljöer. 

7. Avslutande diskussion 
I detta examensarbete har vi utgått från intentionerna att närma oss barns perspektiv angående 

lärmiljöer kring böcker genom att tillsammans med barn och förskollärare planera och skapa 

tänkbara läsmiljöer. En studie inom detta område är relevant eftersom barn och ungas 

läsfärdighet har försämrats (SOU 2012:65; Skolverket 2012; Skolverket 2014) samtidigt som 

forskning poängterar betydelsen av att läsa böcker för barns litteracitetsutveckling 

(McCarthey, 2004; Fast, 2007; Beauchat et al, 2009). Utformandet av lärmiljöer kring böcker 

är väsentlig då dessa ska väcka intresse hos barn att använda desamma. Vi har utgått från 

syftet att närma oss barns perspektiv, angående hur de önskar utforma lärmiljöer kring böcker, 

genom interaktion med barn på en förskoleavdelning i aktiviteter då de planerar och skapar 

tänkbara läsmiljöer. Nedan följer en avslutande diskussion där examensarbetets trovärdighet 

problematiseras, studiens resultat och analyser diskuteras i förhållande till litteratur och 

tidigare forskning. Examensarbetets didaktiska implikation förklaras och kapitlet avslutas 

med exempel på vidare forskning. 

7.1 Examensarbetets trovärdighet 
Studiens trovärdighet påvisas genom val av teoretiska utgångspunkter i förhållande till syfte 

och forskningsfrågor, det vill säga en kortare diskussion och en tolkning av barnperspektiv 

och barns perspektiv i förhållande till delar av det sociokulturella perspektivet och dess 

barnsyn. Sociala interaktioner i relation till mediering och kommunikation, barns erfarenheter 

och stöttningens betydelse klargörs samt förskolans innehav av kulturer. Examensarbetet 

avhandlar barns perspektiv i skapandet av lärmiljöer kring böcker inom den sociala kontext 

som förskolans avdelning utgör till vilket ovanstående begrepp har relateras och använts som 

analysverktyg av det empiriska materialet. En tydlig beskrivning av studiens genomförande 

samt att syftet och frågeställningarna har besvarats och diskuterats avgör också 

examensarbetets trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2011). 

Examensarbetet går givetvis att problematisera. Val av teori och metod hade kunnat 

göras annorlunda men då hade syfte och frågeställningar inte heller varit de samma. Teoretisk 

utgångspunkt i barns perspektiv i förhållande till delar av ett sociokulturellt perspektiv 

möjliggjorde ett närmande av barns erfarenhetsvärld utifrån aspekter såsom interaktion och 

stöttning som annars inte varit görligt. Genom deltagande observation tog vi del av den 

sociala kontexten och fick en ökad förståelse för människorna i den på ett sätt som inte hade 

varit möjligt vid en intervjustudie. Genomförandet hade kunnat ske på olika sätt, till exempel 

kanske inte planeringen behövt utföras. Valet att fokusera den verbala kommunikationen kan 



37 

 

även problematiseras utifrån barns perspektiv då alla barn inte är bekväma med att uttrycka 

sig verbalt utan kanske hade haft större möjlighet att göra sitt perspektiv synligt på ett annat 

sätt. Även att skapa ett tänkbart läsrum kan vara en aspekt som barn upplever som obekväm 

vilket gjorde att de valde att inte delta. Vårt fokus angående verbal kommunikation samt 

skapande kan därmed uteslutit några barns möjlighet att ge uttryck åt sitt perspektiv. Utan 

planeringen och tagna fokus hade vi dock inte fått syn på den framträdande roll frågor hade i 

verbal kommunikation, hur dessa användes som stöttning samt vad frågorna innebar i 

interaktionen mellan människorna på avdelningen. Skapandet av läsrum kom även att vara 

betydelsefullt för några barn och möjliggjorde ett närmande av deras perspektiv som vi 

kanske inte hade haft chans till annars. För examensarbetet var även barnens intresse att delta 

grundläggande. Det innebar att flera barn inte deltog vilket medförde att deras röster inte blev 

hörda. Om studien genomförts på ett annat sätt hade kanske deras intresse väckts och därmed 

hade fler barn haft möjlighet att tydliggöra sina perspektiv angående lärmiljöer kring böcker. 

Barnens ointresse kan dock berätta något om deras inställning, läsmiljöer kanske inte är 

centralt i deras erfarenhetsvärld, men det gör också denna studie angelägen. Vi är också 

medvetna om komplexiteten med att närma oss barns perspektiv och är ödmjuka inför att vår 

analys är tolkningar för att försöka förstå det barnen berättar i den sociala kontexten vi 

tillsammans ingår. Deltagande och interaktion med dessa barn under en längre tid hade 

möjliggjort en djupare förståelse för barnens erfarenhetsvärldar vilket är aspekter som även 

Johansson (2003) poängterar. Examensarbetet är dock relevant och intressant genom dess 

bidrag gällande barns perspektiv samt vidare reflektioner och diskussioner kring böcker och 

dess lärmiljöer. 

7.2 Barns perspektiv angående lärmiljöer kring böcker 
Då statliga utredningar utifrån ett top down-perspektiv påtalar att det råder en kompetensbrist 

gällande barns läsförmåga samt att forskning visat att pedagoger styr användningen av 

lärmiljön och böcker (Simonsson, 2004; Eriksson Bergström, 2013; Engdahl, 2014), är det 

betydelsefullt med forskning kring läsmiljöer som lyfter barns perspektiv. Utifrån ett bottom 

up-perspektiv föregicks detta examensarbete av en spänd förväntan över att barn nu skulle ha 

möjlighet att verkligen uttrycka sina perspektiv och skapa fantastiska och fantasifulla, 

tänkbara läsmiljöer innehållandes artefakter som fanns bortom våra vuxna, trångsynta 

perspektiv. Barnen gav verkligen uttryck för sina perspektiv och skapade fantastiska tänkbara 

läsmiljöer som de arbetade länge och tillsynes entusiastiskt med. Däremot uttryckte inte 

barnen de där fantasifulla artefakterna bortom våra vuxna, vildaste fantasier som skulle ge oss 

den där fingervisningen om varför barn inte lockas att läsa böcker längre. Barn nämnde 

typiska artefakter i läsmiljöer såsom exempelvis soffa, bord, bokhylla och kuddar samt att det 

skulle vara tyst och lugnt. I barns erfarenhetsvärld ingår böcker samt hur dessa har ingått i 

olika sammanhang och Pramling Samuelsson et al (2011) menar att barns perspektiv utgörs av 

deras erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld. Ovan nämns dock, utifrån en 

av våra tidigare studier, hur förskollärare och barnskötare anser att barn inte alltid möter 

böcker i hemmet och att förskolan därmed har en viktig roll inom detta område (Bengtsson et 

al, 2014). Det betyder i så fall att de erfarenheter som vissa barn har av böcker och miljön 

kring dessa kanske endast har approprierats hos dem genom hur och var böcker används inom 

förskolans kontext. Det betyder i så fall att barnen i detta arbete ändå kan ge uttryck för sitt 

perspektiv när de antar de erbjudanden om exempelvis en tyst och mysig miljö då detta är de 

erfarenheter som ingår i deras perspektiv om lärmiljöer kring böcker. Barns önskan om färger 

kan spegla barnens erfarenheter av förskolans färgrika miljö och som har blivit betydelsefullt 

enligt barnens perspektiv.  

Visserligen var det inte alla barn som lyfte dessa företeelser, det var flera som förhöll 

sig tysta under observationerna och de var inte heller intresserade att delta i skapandet av 
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tänkbara läsmiljöer. De barn som visade intresse är kanske de barn som även är intresserade 

av böcker och ser de traditionsenliga lärmiljöerna som lockande. De övriga barnen är kanske 

de som än mer behöver andra erfarenheter kring böcker än de som de redan har. Studier av 

McDonald Connor et al (2005) och Cunningham (2008) har också visat att barns upplevelser 

av läsande och dess lärmiljöer inte alltid är positiva och att den uppfattning de tidigt 

grundlägger underbyggs med tiden. Signifikansen att erbjuda barn erfarenheter i förskolan 

som kan förändra deras uppfattning till böcker och vidare litteracitetsutveckling är därmed 

uppenbar. När barn lyfter exempel som studsmatta, lästorn, toaletter och filmer, kan det tyda 

på erfarenheter som barnen förskansat sig utanför förskolans verksamhet. Vi ser betydelsen av 

att barn därmed erfar fler sätt att umgås med böcker i förskolan och då har förskollärarna en 

viktig roll genom att gå utanför de traditionella ramarna kring böcker. Barn skapar ett 

förhållande till böcker och önskar att möta dessa på olika sätt (McMunn Dooley, 2010; 

Edwards et al, 2013; Simonsson, 2014). Förskollärarna som mer erfarna kan skapa nya 

förutsättningar för erfarande av böcker tillsammans med barnen vilket i förlängningen skapar 

gynnsamma förutsättningar för barnens litteracitetsutveckling. Det är angeläget att 

förskollärarna i sin stöttning är lyhörda för barnens perspektiv och erbjuder dem andra 

alternativ när det gäller böcker och dess lärmiljöer. Lärmiljöers betydelse för barns 

förhållande till litteracitet bekräftas även av Nyström (2002), McDonald Connor et al (2005) 

och Cunningham (2008). 

Vi ska inte förringa de kunskaper som barnen i detta examensarbete har givit oss genom 

att de bjudit på sig själva och synliggjort sina perspektiv. De har erbjudit oss möjlighet att 

förstå de erfarenheter och den förståelse som de har över sin omvärld. De har också rört sig 

utanför författarnas egna preferenser genom att lyfta aspekter vilka också nämns ovan såsom 

lästorn, toaletter, film, studsmatta och möjligheten att leka i ett läsrum. Det är också 

företeelser kring läsning som vi vuxna kan förstå och relatera till eftersom de är artefakter 

som även ingår i våra erfarenheter men som barnen nämner i ett nytt sammanhang. Även 

barns förslag av typiska artefakter som exempelvis soffa och bokhylla kan ses som uttryck för 

barns perspektiv rörande läsmiljöer. De kan dock också relateras till de exempel på kulturella 

referenser förskollärarna givit då de inledningsvis gav förslag på rum och ställde frågor om 

mysighet. Liksom Simonsson (2004) ser vi hur barn och förskollärare poängterar betydelsen 

av att miljön ska vara mysig och därmed ses inte mysighetsfaktorn som något unikt för vår 

besökta förskoleavdelning utan snarare som en mer generell aspekt och kulturell norm. Barns 

önskan om kuddar och soffa kan tyda på att de approprierat begreppet ”mysigt” och utvecklat 

det vidare genom de erfarenheter de har om vad som är mysigt. Sittplatsens betydelse, vilket 

även synliggjorts i en av våra tidigare studier (Bengtsson & Samuelsson, 2015), blev också 

central i barns skapande av lärmiljöer kring böcker. Examensarbetet bidrar således med 

erfarenheter angående lärmiljöer kring böcker med hänsyn till barns perspektiv, vilka är 

angelägna kunskaper för personal i förskolor att ta del av vid skapandet av läsmiljöer. 

7.3 Förskollärares stöttning och styrning 
Simonsson (2004) menar att pedagoger genom sitt förhållningssätt styr lärmiljön kring böcker 

och att de ser sig själva som förebilder i användandet av dem. I detta examensarbete ses 

barnen få stöttning av förskollärarna men samtidigt sker en reproducering av normer via de 

erbjudanden förskollärarna ger då de exemplifierar olika kulturella aspekter av miljöer kring 

böcker och hur dessa används. De normer kring bokläsning som förskollärarna lyfter 

reproducerar barnen genom att bekräfta dem med jakande svar. Eriksson Bergström (2013) 

problematiserar också detta faktum och menar att reproduktion av normer tyder på att barnen 

blir kontrollerade och avgränsar sig i förhållande till vad som är tillåtet eller inte. Barnens 

perspektiv angående lärmiljöer kring böcker i denna studie kanske fördunklades genom att 

barnen ser upp till de mer kompetenta vuxna förskollärarna och ser deras exempel som de 
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rätta och det barnen ska förhålla sig till. Eriksson Bergström (2013) menar dock att barn är 

skickliga på att både anta och skapa egna handlingar. Gällande ett närmande av barns 

perspektiv i detta examensarbete blir det emellertid problematiskt när dessa erfarenheter inte 

först och främst grundar sig i barnens egna röster (Halldén, 2003; Pramling Samuelsson et al, 

2011) utan utgår från förskollärarnas erfarenhetserbjudande.  

Förskollärare observerades ge stöttning genom frågor och förebilder för att barnen 

skulle synliggöra sina perspektiv angående lärmiljöer kring böcker. Enligt Vygotskij (1978) 

lär sig barnet och skapar erfarenheter av omvärlden via samspel med de personer som finns i 

barnets närhet och kunskaper medieras till barnet genom någon mer erfaren. Examensarbetets 

empiriska material visar hur barn och förskollärare skapade mening via interaktion och verbal 

kommunikation. Lärarna som de mer erfarna gav stöttning via erfarenheter för barnen genom 

den proximala utvecklingszonen. Det gav barnen möjlighet att appropriera nya erfarenheter 

hos sig själva (Säljö, 2000). Det synliggjordes hur kulturella normer anammades på både gott 

och ont. Förskolans och bibliotekets kulturella särdrag tydliggjordes, det vill säga att det ska 

vara mysigt och tyst. Således skedde ett erbjudande av referensramar vilka barnen kom att 

förhålla sig till och vilka kan ha medierat de handlingar barnen uppvisade vid våra besök. Den 

stöttning barnen gavs kan dels bidra till att barnen uttryckte sitt perspektiv gällande den 

aktuella frågan. Det kan även innebära att barns perspektiv uteblev då de endast erbjöds vissa 

alternativ att ta ställning till eller där det ena alternativet framställdes som mer positivt än det 

andra på grund av hur frågan ställdes av förskolläraren. Stöttning kan därmed resultera i en 

styrning där riktade och slutna frågor ger barnen kulturella referensramar kring ett läsrums 

utformning vilket gör det problematiskt att närma sig barns perspektiv. Förskollärarnas slutna 

frågor innebar en svårighet få grepp om vad som i själva verket speglade barnens egna 

perspektiv. Frågor med två bestämda svarsalternativ kan dessutom ha uteslutit andra förslag 

från barnen. Öppna frågor angående lärmiljöer kring böcker medförde däremot möjligheter 

för barn att ge svar som inte var lika tydligt sammankopplade till de vuxnas exemplifiering av 

erfarenheter som vid de slutna frågorna. Vi menar därmed att stöttning i form av fler öppna 

frågor i interaktionen mellan barn och förskollärare skulle öka möjligheterna för barn att 

uttrycka sina perspektiv på ett sätt som gör det enklare för oss vuxna att försöka förstå. 

Tidigare studier menar att pedagogers kompetens och förmåga att skapa goda 

litteracitetsmiljöer är grundläggande (Nyström, 2002; Dickinson & Caswell, 2007; 

Cunningham, 2008; Grace et al, 2008; Guo et al, 2010a; Edwards et al, 2013; Norling, 2014). 

Denna kompetens och förmåga att skapa goda litteracitetsmiljöer bör därmed innehålla 

kunskaper hos förskollärare att ställa de frågor som är gynnsamma för ett närmande av barns 

perspektiv. Det betyder att förskollärare har kunskap av att vara lyhörda för det barn berättar, 

vilket även innebär att vara goda lyssnare, samt möjliggöra för interaktion. Detta är aspekter 

som också bekräftas av andra studier (Nyström, 2002; McDonald Connor et al, 2006; 

Cunningham, 2010; Guo et al, 2010a; Guo et al, 2010b; McMunn Dooley, 2010; Edwards et 

al, 2013) som signifikant för barns litteracitetsutveckling där böcker är en betydelsefull 

medierande artefakt. Även Halldén (2003), Johansson (2003) och Pramling Samuelsson et al 

(2011) menar att pedagogers barnsyn och förmåga att kommunicera på ett sätt som präglas av 

lyhördhet, ömsesidig respekt och medmänsklighet är faktorer som möjliggör för vuxna att 

närma sig barns perspektiv. Förskollärares kompetens och barnsyn är därmed av yttersta vikt 

för ett närmande av barns perspektiv vilket bekräftas av vår studie. 

7.4 Didaktiska implikationer 
Examensarbetets resultat är centralt för blivande och verksamma förskollärare och 

barnskötare eftersom det synliggör barns perspektiv angående lärmiljöer kring böcker. 

Bokläsning ses som betydande för barns litteracitetsutveckling (McCarthey, 2004; Fast, 2007; 

Beauchat et al, 2009) men pedagoger ses styra lärmiljöer (Simonsson, 2004; Eriksson 
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Bergström, 2013; Engdahl, 2014) samtidigt som barn och ungas läsfärdighet har försämrats 

(SOU 2012:65; Skolverket 2012; Skolverket 2014). Förskollärare har en viktig roll att skapa 

förutsättningar för erfarande av böcker tillsammans med barnen. De behöver således vara 

lyhörda för barn perspektiv för att barn ska ha inflytande över lärmiljön (Emilson, 2007). 

Barns perspektiv i detta examensarbete erbjuder möjlighet att förstå de erfarenheter och den 

förståelse som de har över sin omvärld, vilka är kunskaper som är betydelsefulla för arbete 

tillsammans med barn. Examensarbetet visar även hur stöttning kan resultera i styrning där 

riktade och slutna frågor ger barnen kulturella referensramar och skapar problematik för 

närmande av barns perspektiv. Öppna frågor möjliggör för interaktion där barns erfarenheter 

och uppfattningar tydliggörs. Förskollärares kunskap om dessa aspekter är betydande för en 

kompetent yrkesutövning.  

7.5 Vidare forskning 
Utifrån vårt examensarbete ser vi därmed det angeläget med fortsatt forskning inom detta 

område för att öka barns lust för böcker och vidare litteracitetsutveckling. Det behövs mer 

forskning utifrån ett bottom up-perspektiv angående litteratur och litteracitet i förskolan i 

förhållande till det top down-perspektiv som företräds av statliga utredningar. Exempel på 

forskningsområden kan således vara: 

Lärmiljöer kring böcker: I vilka miljöer erbjuds barn böcker i förskolan? Hur erfar barn 

böcker när dessa erbjuds i nya, icketraditionella läsmiljöer? Lärmiljöns betydelse för barns 

erfarande av böcker är en aspekt som kan främja litteracitetsutveckling. Kvaliteten i barns 

litteracitetsmiljö kan ställas i samband med barns litteracitetskunskaper samt att miljön 

behöver vara rik på språk, experimenterande och meningsfullhet (Cunningham, 2010). Genom 

att erbjuda böcker i varierade miljöer och stöttning kring litteracitet under hela dagen kan barn 

ges vidgade erfarenheter och ökad förståelse för skriven text (Nyström, 2002; Cunningham, 

2008; Cunningham, 2010). 

Intervjustudie gällande barns perspektiv på böcker: Vad anser de om böcker och varför? 

Barns perspektiv på böcker och vad de anser rörande dessa är intressant då Edwards et al 

(2013) menar att böcker kan bli näst intill personifierade och något som barn har anknytning 

till. Cunningham (2008) menar att barn redan har utvecklat en attityd till läsande och 

skrivande då de börjar skolan. Barn har dock inte alltid en positiv attityd till läsning och 

upplevelsen av den egna läs- och skrivförmågan underbyggs med tiden (McDonald Connor et 

al, 2005; Cunningham, 2008). Således finns en didaktisk implikation till att forska utifrån ett 

barnperspektiv kring vad barn anser om böcker och varför.  

Barns perspektiv rörande bokutbudet inom förskolan: Hur delaktiga är barn i val av 

vilka böcker som finns att tillgå? Vårt sista föreslagna forskningsområde berör böcker som 

utgår från barns intresse och barns delaktighet i att själva välja material vilket kan ses som 

gynnsamt för barns litteracitetsutveckling (Cunningham, 2008). Böcker kan anses tillföra lust 

(Edwards et al, 2013) vilket kan möjliggöras genom barns perspektiv rörande utbudet av 

tillgängliga böcker. Detta kan även sättas i relation till att pedagoger planerar och styr utifrån 

de föreställningar de har om barn och böcker samt att barn är skickliga på att skapa egna 

handlingsutrymmen (Simonsson, 2004; Eriksson Bergström, 2013).  
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Till vårdnadshavare! 

 

Vi heter Ann Bengtsson och Marie Samuelsson och studerar på Förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Nu har vi påbörjat vårt Examensarbete där vi ska genomföra en 

mindre studie som handlar om hur barn ser på miljön kring böcker i förskolan. Syftet med 

studien är att ta reda på hur barn skulle vilja utforma en läsmiljö med böcker i förskolan. Vi 

kommer därför att genomföra och observera aktiviteter där barn tillsammans med oss och 

förskollärarna på ett lekfullt sätt, planerar och skapar nya tänkbara läsmiljöer. Dessa 

aktiviteter dokumenteras via film/foto och fältanteckningar. Dokumentationen kommer att 

användas som underlag för vårt examensarbete. Under några dagar kommer vi att besöka er 

förskola i samråd med arbetande personal.  

I vår studie följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev. Samtyckeskravet 

innebär att endast de barn där målsmän gett sitt skriftliga samtycke kommer att delta i studien. 

Dessutom kan ert barn närsomhelst avbryta sitt deltagande i studien, vi kommer att vara 

lyhörda för om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i 

studien. Medverkan i studien är frivillig och deltagandet kan om ni så önskar avbrytas när 

som helst. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla 

dokumentation och uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

identifiera dessa barn. Barn, personal och förskola kommer att få fiktiva namn i vårt arbete. 

Nyttjandekravet innebär att dokumentationen som insamlats endast kommer användas för 

forskningsändamål, det vill säga i vårt examensarbete. Foton och filmer kommer att försvaras 

säkert för att efter vår studie raderas. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Vill du veta mer eller har du några frågor kan du kontakta oss  

Via mail: Ann Bengtsson: annben12@student.hh.se  

                Marie Samuelsson: marsam11@student.hh.se 

På telefon: Ann: 076-83 91 403  Marie: 070-35 00 288  

  

eller kursansvariga på högskolan 

Via mail: Kristina Holmberg: kristina.holmberg@hh.se 

                Liselott Fritzdorf: lotta.fritzdorf@hh.se 

På telefon: Kristina Holmberg: 035-16 79 25 

 

✂
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

____________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 

Lämnas till personal på förskolan senast måndag 13 april 
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