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Abstract 

  
I studien undersöks två förskolor utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv. Studien syftar till att 

beskriva två läskulturer där flickors och pojkars möjligheter i relation till den rådande 

läskulturen tas i beaktande. Studiens empiriska material insamlades utifrån ett etnografiskt 

arbetssätt genom observationer av bilderboksläsning i två förskolor. Ytterligare empiri 

insamlades när en förskollärare från varje förskola intervjuades om läsning och deras 

intention med bilderboksläsning. 
Resultatet visar att läskulturerna som undersöktes hade likheter men att det syntes skillnader i 

hur likheterna kom till uttryck. Det finns ett samband mellan förskollärarnas intention med 

läsning och hur miljön utformas samt hur läsningen sker. Vidare visar studien att barnens 

läsintresse inte var könsbundet dock gjorde förskollärarna omedvetna skillnader kring de 

förväntningar som ställdes på pojkar och flickor. Slutsatsen av studien är att bilderboksläsning 

präglas av kulturella normer och den miljö den sker i. Läskulturen präglas och utmanas av 

deltagarna och det är kulturen på förskolan som definierar barnens positionering i 

bilderboksläsningsaktiviteter.  
 

Nyckelord: kulturanalys, bilderboksläsning, kultur, genus, förskollärare 
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Förord 

Efter 3,5 år som högskolestudenter står det klart att oavsett hur mycket facklitteratur, 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar vi har varit tvungna att läsa så älskar vi böcker. Genom 

arbetet med olika bilderböcker som vi fått uppleva under vår verksamhetsförlagda utbildning 

har vi också utvecklat ett stort intresse för just denna typ av barnböcker. När vi hört om de 

sjunkande skolresultaten i internationella mätningar och undersökningar om hur mycket 

föräldrar läser för sina barn väcktes också vårt intresse för bilderboken som ett verktyg för 

språkutveckling. Det är med utgångspunkt i vårt nyvunna intresse som den här studien 

utformats. I arbetet med uppsatsen har vi fått hjälp av flera personer och vi vill därför rikta 

uppmärksamheten mot dem. 

 

Först och främst vill vi uttrycka vår tacksamhet till alla barn och förskollärare som medverkat 

i vår studie. Utan er medverkan hade studien inte varit genomförbar. Tack till Erika från 

kärnhuset i Halmstad för alla tips på forskning, statistik och litteratur om pojkars och flickors 

läsning och bokvanor i skolåldern. Ditt brinnande intresse för barns språkutveckling har varit 

en stor inspirationskälla till den här examensuppsatsen. 

Vi vill även tacka våra handledare Kristina Holmberg och Liselotte Fritzdorf för god 

handledning som utöver våra grupphandledningsträffar också bistod oss via mejlkontakt. Era 

åsikter har varit till stor hjälp för oss under skrivandets process. Tack också till Mikaela och 

Lina som korrekturläst uppsatsen efterhand som den vuxit fram och som låtit oss ta del av sina 

lärdomar från sitt eget akademiska skrivande. Vad skulle vi gjort utan er hjälp? 

 

Examensuppsatsen har skrivits i ett nära samarbete och det stod tidigt i processen klart att utan 

varandra hade flera frågetecken aldrig rätats ut. Därför vill vi avsluta med ett citat av Franklin 

D. Roosevelt; I’m not the smartest fellow in the world, but I can sure pick smart colleagues. 

 

Tack 

Cecilia Grimsberg och Jasmin Wolf 

Halmstad juni 2015 
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1 Inledning 
 

Vid möten med olika förskolor har vi uppfattat bilderboksläsning som en självklar del av 

barndomen och ett kontinuerligt inslag i förskoleverksamheten. Bilderboksläsning framhävs i 

samtal med arbetslagen som språkutvecklande och samtalsstödjande. Det finns också en 

inställning om att läsförmågan är viktig för barnens framtid. För oss innebär läsförmåga att 

kunna tillgodogöra sig information, och att uttrycka sina kunskaper och tankar relaterat till olika 

texter. Med andra ord framstår läsförmåga som väsentlig kunskap för att gynna människors 

delaktighet i ett i många avseende textbaserat samhälle. 

 

Läsförmågan minskar och hur mycket man läser i samhället sjunker alltmer vilket har visats 

genom flera studier. Statens Kulturråds mätning påvisade att andelen barn som fick böcker lästa 

för sig en genomsnittlig dag minskat från 80 procent år 1984 till 74 procent 2003 samtidigt hade 

lästiden också halverats från en halvtimme till en kvart (Statens Kulturråd, 2004). Enligt en 

undersökning gjord av Läsrörelsen och Junibacken läser endast 35 procent av föräldrarna för 

sina barn varje dag (von Baumgarten-Lindberg, Reslegård, Ekström & Larsson, 2012; 

Lennström, 2013). Dessa siffror visar tillsammans på en stadig minskning av intresset för 

bilderböcker och läsning i hemmet. Statens Kulturråds undersökning och Pirls, Progress in 

International Reading Literacy Study, (Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2011) en av de största 

internationella undersökningar som genomfördes om elevers läsförmågor, visar också att 

flickor är mer intresserade av böcker och läser bättre än pojkar, vilket återspeglas i läskunnighet 

under skoltiden. PISA-studien, Program for International Student Assessment, (OECD, 2014) 

påvisar barns sviktande läsfärdigheter. Sverige hamnade 13 poäng under genomsnittet för 

OECD-länderna1 i PISA-studien från 2012. Tre år tidigare hamnade Sverige 3 poäng över 

genomsnittet för OECD-länderna. Parallellt med ett ökat fokus på internationellt jämförande 

studier som berättar om försämrade resultat för svenska barn växer det fram alltmer kritik mot 

PISA-studierna. Kritikerna menar att PISA accepteras som det yttersta måttet för effektivitet 

inom skolväsendet (“OECD and Pisa tests”, 2014) risken är då att skolorna lägger för mycket 

vikt vid studiens resultat istället för elevernas behov, skolans egna mål eller bildningssystemets 

traditioner. På så sätt ökar klyftan mellan vad eleverna behöver för att utveckla sina kunskaper 

och färdigheter och det skolan erbjuder. Sammanfattningsvis bör det ändå poängteras att flera 

ovannämnda studier tyder på att trenden med allt sämre läskunskap och sjunkande lästid i 

hemmen verkar hålla i sig. Det kan innebära att allt fler kommer att uppleva svårigheter i 

samhället vilket kan relateras till sjunkande litteracitet. Med minskad läsning i hemmet blir 

förskollärarens roll därför än viktigare för att skapa läsintresse hos barn och motverka skillnader 

mellan de barn som blir lästa för regelbundet och de barn som blir lästa för i mindre utsträckning 

i hemmet.  

 

Enligt läroplanen för förskolan [Lpfö 98] (Skolverket, 2010) är det förskollärarens ansvar att 

arbetet med barngruppen genomförs på ett sådant sätt att barnen stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling. I vårt tidigare arbete (”Forskningsöversikt”) framkom 

slutsatsen att barns intresse för bilderboksläsning skapas i läskontexten tillsammans med andra 

individer. Vidare framkom det att barn behöver stöd av en samtalspartner i tolkningen av 

bilderbokens text och illustrationer. Utifrån detta drar vi slutsatsen att förskolläraren har en 

avgörande roll i att stötta barn i deras intresse för bilderboksläsning och tolkning av 

bilderbokens innehåll och mening. Barns läsvanor är ett viktigt område inom det pedagogiska 

forskningsfältet då vi anser att det är i förskoleåldern grunden för läsning och intresset för 

                                                 
1 OECD-länderna består av 34 medlemsstater i främst Europa men även länder i Asien, Oceanien, Sydamerika 

och Nordamerika är medlemmar. OECD är en förkortning som står för Organisation for Economic Co-operation 

and Development. 
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läsning skapas. Relevant tidigare forskning för den här studien är ofta utförd med fokus på barn 

i högre ålder och/eller genomfördes i länder som har ett skolsystem som skiljer sig avsevärt 

från det svenska skolsystemet. Många av studierna behandlar hur undervisning sker men fokus 

koncentreras inte på hur läraren bemöter pojkar respektive flickor eller vilken kultur som 

präglar verksamheten. 

 

Den här studien har pedagogisk relevans då förskollärare tillsammans med arbetslagen ska 

förbereda barnen för det livslånga lärandet och det är i förskoleåldern barns intresse och läslust 

väcks. Med kulturanalys som utgångspunkt (Ehn & Lövgren, 2001; Arnstberg, 1986) vill vi 

därför beskriva förskolans läskultur och om skillnader i pojkars och flickors läsning redan kan 

visa sig i läskulturen på förskolan. Med hänsyn till skillnaden i flickor och pojkars läsförmågor 

men också det låga intresset för läsning i hemmet som vi lyft fram ovan, är vår avsikt i det här 

examensarbetet att fokusera på läsning och olika läskulturer i förskoleverksamheten. Texten 

riktar sig främst till förskollärare och förskollärarstudenter men även till föräldrar och andra 

intressenter. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att i ett kulturanalytiskt perspektiv undersöka läskulturer på två olika förskolor genom 

att beskriva de normer och värderingar som iscensätts i dessa verksamheter. Förskollärarna, 

barnen och miljön tas i ett gemensamt beaktande liksom flickors och pojkars möjligheter i 

förhållande till den kultur som råder.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur sker bilderboksläsning i förskolans praktik? 

Synliggörs några genusaspekter i läsaktiviteterna? 

Vilka intentioner framträder när förskollärarna berättar om bilderboksläsning i 

förskoleverksamheten? 
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2. Områdesöversikt 

2.1 Förskollärarens betydelse för barns litteracitetsutveckling 

I sin etnografiska studie belyser Björklund (2007) hur barn erövrar litteracitet och hur detta kan 

förstås i ett socialt och kulturellt sammanhang. Begreppet litteracitet står för all den verksamhet 

och de aktiviteter som relateras till barns läsande och skrivande (Barton, 1994; Björklund, 

2007). I den här studien ska litteracitet förstås som förmågan att läsa, skriva men också tolka 

och samtala om text- och bildinnehåll. Litteracitet centreras i den här studien kring bilderboken 

vilken är en specifik kategori av böcker. Al Chamma (2012) refererar till bilderboken som en 

genre av barnlitteratur vilket har ett ömsesidigt förhållande mellan text och bild. Dessa böcker 

är skrivna och publicerade för barn av vuxna. Bilderböcker är enligt Nettervik (2002, s.67) en 

bok där den dominerande rollen spelas av bilderna. Med bilderboken som begrepp åsyftas i den 

utförda studien alla de böcker vars textinnehåll och illustrationer är konstruerade av vuxna och 

riktar sig till barn mellan 1-6 år där illustrationer och textinnehåll utgör ett ömsesidigt 

förhållande till varandra. 

 

Björklund (2007) konstaterar i sin studie att om barn ska kunna utveckla sin litteracitet behövs 

en miljö där barns vardagsupplevelser tas tillvara och där kommunikation är centralt. 

Litteracitet erövras av barn i samspel med sin omgivning där barnet själv är aktivt deltagande 

och människorna de möter är deras samspelspartners, på så sätt är litteracitetsutvecklingen 

kulturell betingat. Vidare belyses den vuxnes roll som initiativtagare i samtal för att utveckla 

barns litteracitet men också en inbjudande litteracitetsmiljö är enligt Björklund centralt. 

Förskolans miljö kan ge barnen tydliga stöttepelare om till vad och hur boken ska användas. 

Genom att barnen nästan alltid väljer soffan vid läsaktiviteter visar detta betydelsen av att 

försöka inhägna sin litteracitet genom att skapa en central plats för det (Björklund, 2007, s.231).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bilderboken och det sociala samspelet är betydande 

för barns litteracitetsutveckling. Samtidigt visar Björklunds (2007) studie också hur miljöns 

utformning inverkar på läsaktiviteter. Läsningen av bilderboken men också samtalen som 

kretsar runt bilderboken är en väsentlig del av barns litteracitetsutveckling. Med bilderbokens 

innehåll som utgångspunkt för samtal kan kommunikationen och interaktionen mellan 

individerna breddas. Bilderbokens text och bilder fungerar som en utgångspunkt för 

kommunikation och reflekterande, framför allt när förskollärare visar intresse och stöttar barn 

i lässituationen. Stöttandet sker genom att indela problemet i mindre delar och genom att 

vägleda barnen från start till slut (Säljö, 2000, s.123). I den här studiens sammanhang har 

begreppet betydelsen av att stötta barn i bilderboksamtal och fortsättningsvis kommer vi 

använda oss av orden stöttande samtal. 

 

Enligt Edwards (2008) grundläggs vårt språk i den muntliga kommunikationen. Barn som 

omges av vuxna som samtalar, diskuterar och berättar utvecklar ett rikare språk än barn som 

lämnas åt sig själva. Edwards (2008) konstaterar att läslust utvecklas lättare när barn dagligen 

omges av böcker och vuxna läsare som agerar som förebild samt att graden av tillgång till 

böcker, bibliotek och engagerade vuxna står i samband med barnens läskunnighet. Då vår studie 

undersöker läskulturen på förskolan är Edwards (2008) slutsats av vikt då den indikerar en 

tydlig koppling mellan läskulturen på förskolan och barns litteracitetsutveckling. En liknande 

åsikt framhäver Vetenskapsrådet (2006) som menar att barnens upplevelser och förståelse av 

litteraturläsning formas tidigt genom lärarens förhållningssätt, strategier och bemötande. 

Läsintresset formas i den sociala kontexten där förskollärarens inställning till bokläsning kan 

medverka till att fästa barns läsintresse. Edwards (2008), Björklunds (2007) och 

Vetenskapsrådets (2006) uttalanden är relevanta för den här studien då den söker beskriver den 
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rådande läskulturen där den vuxnes agerande utgör en betydande del av den befintliga kulturen 

och utformar också möjligheterna som ges pojkar respektive flickor samt möjligheten till 

litteracitetsutveckling i samband med bilderboksläsning. 

 

Schickedanz och Collins (2012) framhäver den vuxnes betydelse för barns läsintresse och 

påpekar att särskilt småbarn behöver stöd i sin förståelse av den lästa texten. Vidare visar 

studien att barnen som läst och samtalat om bokens innehåll och som stöttas av förskollärarna 

blev säkrare i sin reflektion kring bilderbokens innehåll vid repeterande läsning. Upprepande 

läsning är således ett sätt att stötta barns kritiska reflektion. Schickedanz och Collins (2012) 

menar att barn har svårigheter att kunna samtala om bokens innehåll såvida boken inte 

uppmärksammades tidigare och därför anser de att stöttande frågor ska användas vid repeterad 

läsning. Schickedanz och Mc Gee (2007) drar slutsatsen att upprepande högläsning har stort 

inflytande på barns vokabulära utveckling. Både Schickedanz och Mc Gee (2007) och 

Schickedanz och Collins (2012) studier påvisar således att förskolläraren behöver vara 

närvarande för att kunna stötta barnen till att bli mer aktiva under högläsningen. De 

ovannämnda studierna kom fram till den vuxnes roll i utformandet och barns möjlighet till 

samtal med bilderboken som utgångspunkt. Resonemangen är betydelsefulla för den utförda 

studien då den söker beskriva hur läsningen sker och vilka intentioner förskolläraren har med 

bilderboksläsning. 

 

2.2 Läsning i förskolan 

Förskolans betydelse för barns möte med skriftspråk och litterära upplevelser är av betydelse 

utifrån många aspekter. Schmidt (2013) skriver om nio barns läsvanor i skolan och hemmet där 

det finns varierande tillgång till böcker och olika genreböcker. Schmidt (2013) skriver att barn 

är i en beroendeställning till vuxna gällande vilka texttillgångar de har. Författaren skriver i sin 

avhandling hur mycket hemmets läsvanor inverkar på barns eget läsintresse. Eftersom en stor 

andel barn tillbringar många timmar om dagen i förskolan anser vi att också förskolans läskultur 

inverkar på barns läsintresse. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framhålls att förskolan ska 

komplettera hemmet för att ge barnen förutsättningar för en rik och mångsidig utveckling. På 

så sätt blir förskolan en miljö där barn kan ta del av bokläsning utifrån genrer som inte läses i 

hemmiljön. På förskolan finns dessutom möjligheten att böckernas innehåll och budskap kan 

diskuteras, vidareutvecklas och återupplevas i fantasin tillsammans med sina lekkamrater och 

med arbetslaget på förskolan.  

 

Simonsson (2004) konstaterar i sin studie att pedagogerna ser det som sin uppgift att ta in en 

ideal barnkultur i förskolan, och förmedla ett visst ”kulturellt kapital” till barnen. Böcker är 

viktiga för barnen och för förskolans arbete och bilderböckerna ses utifrån ett nyttoperspektiv, 

vilket innebär att de kan användas i olika pedagogiska sammanhang för att nå vissa 

utvecklingsmål hos barnen. Vidare skriver Simonsson (2004) att pedagogerna använder 

bokaktiviteter vid lunchvila som ska ingå i aktiviteter som är kopplade till kroppens 

välbefinnande. Fokuset ligger på att skapa omsorgssituationer med bilderboken som 

utgångspunkt och vid lunchläsningen sammanflätas behovet av att tillgodose barnens 

välbefinnande med en pedagogisk aktivitet. Simonssons (2004) studie visar också att barn 

skapade sina egna läskulturer på förskolan. Bilderboksläsning användes bland annat som en 

morgonritual som en övergång mellan sömnig och vaken. Simonssons (2004) slutsatser är 

relevanta för vår studie då de belyser olika användningsstrategier med bilderboken som 

utgångspunkt. De användningsstrategier som synliggörs är en del av läskulturen och inverkar 
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på både läskvaliteten och kvantiteten. Vidare ses slutsatserna som relevanta för den utförda 

studien då de kan sammankopplas med läsningens intentioner och utförande. 

 

2.3 Läsförmågan inverkar på barns självkänsla 

Heath (1982) belyser betydelsen av omgivningens intresse för läsningen. I sin etnografiska 

studie tar Heath (1982) upp tre sociala områden och den rådande inställningen till läsningen 

samt vilka konsekvenser dessa medför för barnens identitet som läsare. Två av områdenas 

barngrupper visade senare brister i skolan då skolans undervisning inte anpassades efter barnens 

tidigare erfarenheter. De barn som aldrig lästes för utvecklade i och för sig en god berättarkultur 

då barnen var vana vid att återge hörda texter men deras berättarförmågor togs inte tillvara 

under de tidigare skolåren. När dessa kunskaper senare under skolgången efterfrågades hade 

dessa barn redan utvecklat en svag självkänsla. Den grupp av barn som aldrig fick tillfälle att 

kritiskt reflektera kring den lästa textens innehåll uppvisade en bra skolstart men tappade så 

småningom motivationen för skolan då dessa barn inte kunde känna igen sig i skolans krav på 

att reflektera och tänka självständigt. Heath (1982) visar på beroendeförhållandet mellan det 

språkliga användandet och tillgång till olika sociala världar där barns textbaserade erfarenheter 

behöver tas tillvara på för att kunna utveckla en positiv identitet som läsare. Vilket innebär för 

oss att läsning är en givande och tilltalande syssla som har ett eget värde. Heaths (1982) studie 

pekar också på betydelsen av att tidigt fånga upp de som lever i en textfattig hemmiljö och 

erbjuda flera lässtrategier på förskolan för att stötta barn i det livslånga lärandet. DEJA 

rapporten, Regeringens delegation för jämställdhet i skolan, (SOU 2010:99) framhåller att barn 

som präglas av en lästradition i hemmet visar fördelar i skolan. Läskunskapen och ett utvidgat 

ordförråd underlättar enligt oss lärandet då eleven inte behöver lägga stor vikt på att tolka olika 

texter då avkodningen sker på en mer automatiserad nivå.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den omgivande kulturen har en betydande inverkan 

på barns identitet som läsare. DEJA rapporten (SOU 2010:99) och Heaths (1982) studie blir 

relevanta utifrån den här studiens syfte att beskriva två förskolors läskultur. 

 

Taube (2007, s.81;89) skriver om sambandet mellan självkänsla och prestationer i skolan och 

konstaterar att framgång eller misslyckanden har ett betydande inflytande för hur elever ser på 

sig själva. Hos vissa barn har dålig självkänsla blivit accepterat som en del av den egna 

personligheten och dessa barn hade lågt självförtroende och liten tilltro till den egna förmågan. 

Att ha en positiv bild av sig själv som aktiv läsare blir därmed avgörande för barns läsintresse 

och läsförmågor. Även omgivningen och miljön är av betydelse för barns identitet som läsare. 

Taube (2007) menar att omgivningens attityder utgör den största risken för att barns 

självförtroende ska sänkas. Ett öppet läsklimat i förskolan är således en betydande aspekt för 

att grundlägga barns syn på sig själva som aktiva läsare. Eftersom den utförda studien belyser 

hur läsning utförs på förskolorna blir förskollärarens attityd och läsmiljön väsentliga 

utgångspunkter i vår studie då studien syftar på att beskriva förskolans kultur och normer 

kopplade till läsning.  Således ses Taubes (2007) slutsatser som relevanta för vår studie.  
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2.4 Läskulturen i skolåldern 

Molloy (2007) beskriver den motståndsfilosofi hon mötte hos pojkar i sin undervisning. Molloy 

betonar speciellt pojkarnas brist på entusiasm för skolans form av läsande och textbearbetning 

samtidigt som hon påpekar att samma inställning kan också ses hos flickor. Hon framhåller att 

pojkar i skolan ofta refererar till läsning som tråkigt och utarbetar flera strategier för att slippa 

läsa samtidigt som detta godtas av lärarna (s.14-16). Vidare framhäver Molloy (2007) att den 

starka samhörighetskulturen som finns bland lässvaga pojkar har en betydande påverkan som 

medför att vissa lässtarka pojkar överger läsningen av solidaritet eller grupptillhörighet (s.17; 

49). Den lässvages högt positionerade ställning i gruppen medför att lässtarka pojkar anpassar 

sina normer och värderingar efter gruppledarens inställning. Resonemanget stöds också av 

DEJA rapporten (SOU 2010:99) som belyser att elever med lässvårigheter i de tidiga 

årskurserna oftast väljer bort läsningen. Därmed exponeras dessa elever mindre för nya ord, 

tankar och idéer. Den svaga läsutvecklingen i tidigare år kan därmed påverka hela skolgången 

negativt. 

 

En annan anledning till pojkars sämre resultat kan bero på den kvinnliga dominansen i förskola 

och skola. Flerparten av lärare är kvinnor vilket ger det kvinnliga en tyngdpunkt i skolan som 

pojkar måste ta ställning till. Molloy (2007) skriver om att lässkillnaden kan bero på pojkarnas 

uppfattning om läsning som något feminint och att de därför tar avstånd från läsning. Molloy 

(2007) konstaterar att pojkar har en mer avvisande inställning till läsning och ser sig inte själv 

som läsare även om flera av pojkarna läste på fritiden. De genrer som pojkar traditionellt läser 

är bland annat äventyr, science fiction, fantasy och sport och har också oftast en manlig 

huvudperson och är skrivna av manliga författare (ibid). Pojkarnas bokval anser vi speglar 

pojkarnas försök att hitta manliga förebilder i en annars kvinnligt dominerad värld. 

 

Då den utförda studien syftar på att synliggöra eventuella könsskillnader i 

förskoleverksamheten agerar de ovannämnda studierna som indikatorer på hur könsskillnader 

kan uttryckas i skolkulturen. Sammanfattningsvis påpekar de i avsnittet nämnda studierna på 

att läsning kodas till en kvinnlig aktivitet och kan agera som en förklaring till varför pojkar tar 

avstånd från aktiviteten. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I kapitlet beskrivs kulturanalys vilket är en central utgångspunkt för studien. Därefter beskrivs 

olika perspektiv på genus som fungerar som en utgångspunkt för studiens intention att 

undersöka och beskriva de genusaspekter som synliggörs i förskolornas läskulturer. 

 

3.1 Kulturanalys 

Kultur är ett begrepp som kan ha olika betydelser dock ska begreppet i denna studie ses som en 

samling föreställningar och värden som i olika grader kan vara medvetna eller omedvetna och 

som kommuniceras och bearbetas i sociala praktiker (Ehn & Löfgren, 2001, s.9; Arnstberg, 

1986 s.101-107). Kulturella koder som definierar kulturen är anpassningar till de villkor 

individerna är infångade i och uppfattas som relevanta (Arnstberg, 1986, s.108). Med kulturella 

koder åsyftas de ramar som bygger upp kulturen och vidareförs mellan individerna. De 

kulturella koderna, som i det här arbetet även benämns som koder, definierar vilka 

förväntningar och krav som ställs på olika individer i den kulturen individerna verkar. Koderna 

används i kontexten och baseras på individernas erfarenhet och grundas i individernas 

medvetenhet om de kulturella koderna. Vidare handlar kulturanalys om hur tidigare 

erfarenheter organiseras och hur individerna blir delaktiga i organisationens gemenskap. I den 

här studien kommer vi att utgå från Arnstbergs (1986) definition av kulturella koder där koderna 

ses som medvetna men vi inkluderar även de koder som är omedvetna. 

 

Kulturanalys innebär studerandet av de normer och erfarenheter som övertas och existerar på 

samhälls- eller organisationsnivå men också hur dessa kritiseras och utmanas av deltagarna 

(Ehn & Lövgren, 2001, s.77; Arnstberg, 1986, s.101-112). De övertagna erfarenheterna och 

normerna ses som självklara och förmedlas ofta på ett subtilt sätt från generation till generation. 

Förmedling handlar i vår studie om de kulturella normer som vidarebefordras på ett subtilt sätt 

och därmed oftast uttrycks på ett underförstått sätt där det sagda kan uppfattas som om det har 

dubbla budskap. I vår studie handlar kulturanalys om normer och de kulturella koder som på 

ett subtilt sätt formar organisationen. Med normer syftar vi på de grundantaganden som 

synliggörs och som formar läskulturen och agerar som läskulturens grund. Normer och 

kulturella koder definierar inte enbart verksamheten utan medlemmarna behöver ta ställning till 

hur de positionerar sig i dessa normer. Genom individernas positionering kan kulturen utvecklas 

eftersom kulturer är stabila men inte statiska. 

 

Ehn och Löfgren (2001, s.12) menar att inom kulturforskning intresserar kulturforskaren sig för 

hur identiteterna skapas och förbyts i en social process. Inom kulturanalys intresserar forskaren 

sig för hur människan analyserar, tyder, kritiserar och utmanar normer och identiteter men 

också underordnar sig dessa genom sitt sätt att vara (Ehn & Lövgren, 2001, s.77; Arnstberg, 

1986, s.101-112). Samhällets olika arenor blir ett rum för tolkning och experimenterande för 

kulturella uttryck och agerande (Ehn & Lövgren, 2001, s.77).  

 

Studiens tyngd ligger i att beskriva de kulturella ramar som läggs till grund för läsningen men 

också hur deltagarna positionerar sig i den rådande läskulturen. Inom den etnografiska 

forskningen försöker forskaren förstå människan genom uttryck och handlingar. Människan är 

intentionell det vill säga agerar efter egna beslut och har en avsikt med sina handlingar. 

Individen är dock bunden till sin miljö och de möjligheter som existerar att påverka miljön och 

den kultur hon lever i (Kullberg, 2014 s.66-67). På så sätt finns en samverkan mellan kulturen 

och de individer som ingår i och skapar den. För att kunna beskriva läskulturen läggs vikt på 

att upptäcka ritualer i vardagslivet och hur dessa ritualer används för att återskapa kunskap 
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(Lalander, 2011 s.87). Vårt studieobjekt är i första hand en miljö, en plats, eller om man så vill 

en ”kultur” som studeras genom observationer och ofta tillsammans med intervjuer i varierande 

utsträckning (Johansson, 2010). I den utförda studien användes intervjun som en möjlighet att 

få fördjupade kunskaper relaterade till läskulturen och de utförda observationerna. 

 

I det här arbetet har vi använt oss av etnografi som forskningssätt. Etnografiska studier är 

traditionellt sett longitudinella vilket innebär att forskaren tillbringar en förhållandevis lång tid 

på fältet, ibland flera månader, till och med år. En sådan tidsaspekt är för oss omöjligt att 

tillämpa och därför använde vi i vår studie oss av mikro-etnografi (Bryman, 2011 s.379) som 

innebär ett fokus på en viss aspekt av ett tema och studiens empiriinsamling utförs på en mindre 

tidsperiod i den studerade organisationen.  

 

3.2 Perspektiv på genus 

Begreppet genus syftar till att synliggöra skillnaden mellan det biologiska könet och det socialt 

konstruerade. Lif (2008, s.19) menar att genussystemet utgörs av diverse element av tolkningar, 

värderingar och abstrakta föreställningar om innebörden av manligt och kvinnligt och hur dessa 

föreställningar tolkas, förstås och skapas i olika kontexter. Därför kan begreppet genus och vad 

som ses som manligt och kvinnligt variera mellan olika kulturer.  

 

Forskning utifrån ett genusperspektiv studerar hur föreställningar om kvinnligt och manligt 

inverkar på vårt beteende mot varandra, vilka förväntningar som ställs och vilka konsekvenser 

det får (Eidevald, 2011, s.65). Tegnér (2007, s.130-131) skriver att genus kan betraktas som en 

maktstruktur som påverkar människor i olika utsträckningar. Könen hålls isär genom 

tillskrivningen av olika egenskaper för respektive kön där det manliga könets egenskaper 

värderas högre och således får en överordnad maktposition. Genusordningen visar hur vi ska 

positionera oss, vad vi bör och inte bör göra samt hur och av vem saker ska göras. Det är ordning 

som organiserar kulturen omkring oss och både män och kvinnor är medskapare i systemet (Lif, 

2008, s.20-25). Det sociala könet kan därför beskrivas som de betydelser och värderingar som 

tillskrivs innebörden av att vara pojke och flicka. I vår studie har vi använt oss av feministisk 

poststrukturalism som inspiration. Eidevald (2011, s.58-62) skriver att inom feministisk 

poststrukturalism är kön socialt konstruerat men med en flytande och föränderlig koppling till 

män och kvinnor. Identifieringar medför att det tillkommer kulturella förväntningar som väntas 

antas av individen och göra oss olika från varandra. Vidare belyser teorin vilket utrymme som 

ges flickor/pojkar eller kvinnor/män, utifrån att samhällsstrukturer förstås som svåra att 

ifrågasätta och bryta sig loss från (Eidevald, 2009 s.57). I vår studie innebär det att läskulturen 

möjliggör och begränsar pojkars och flickors skapande av det egna könet i relation till 

bilderboksaktiviteter. 

 

Också Hirdman (2001) menar att det som vi anser vara feminint och maskulint är socialt 

konstruerat liksom skillnader i flickors och pojkar beteende. Det är samhället som fostrar barn 

till att identifiera sig med det som anses vara maskulint och feminint. Genus kan därmed 

betraktas som en social konstruktion som präglas av kulturen i samhället. Olika 

samhällskulturer medför därför att genus skapas olika utifrån de normer, värden och 

föreställningar som finns inom kulturen. Den utförda studien utgår från Hirdman (2001) och 

Eidevalds (2011) definitioner där genus betraktas som socialt konstruerat vilket får betydelsen 

att flickor och pojkar görs olika.  
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4 Metod 
I avsnittet nedan kommer metodansats, metodval och metoderna för empiriinsamling som 

använts under studien att presenteras. Här redogör vi också för hur empiri analyserats och hur 

urvalet gått till samt de etiska ställningstagande som vi gjort. 

 

4. 1 Metodansats och metodval 

Den kvalitativa studien på två förskolor utfördes med intentionen att kunna dra en bredare 

slutsats kring läskultur i förskolan. Studien utfördes utifrån en induktiv ansats vilket innebär att 

vi observerade den rådande läskulturen på två förskolor för att kunna dra generella slutsatser 

(Svensson, 2011, s.192). Den induktiva ansatsen anses vara lämplig med grund i studiens syfte 

att beskriva förskolornas läskulturer och dra slutsatser utifrån de erfarenheterna. Den utförda 

studien är gjord utifrån en fallstudiedesign. Vilket får betydelsen att det som undersöks i denna 

studie ska ses som ett studerande av ett enda specifikt fall. Det fall som här studeras benämner 

Bryman (2011) som ett exemplifierande fall. Ett exemplifierande fall menar Bryman syftar till 

att beskriva och fånga omständigheter och villkor som visas i en vardaglig situation. I studiens 

kontext handlar det om att belysa förskolornas läskulturer.  

 

Vi valde att utföra vår kvalitativa studie på två förskolor för att kunna beskriva och diskutera 

hur läskulturen på de medverkande förskolorna tar sig till uttryck och visa på små nyanser av 

skillnader och likheter mellan verksamheterna. När etnografi används som metod studeras 

vanligen en miljö (Johansson, 2010) genom att studera två förskolor gjordes således ett avsteg 

från metodvalet. Utifrån våra genomförda observationer och intervjuer kan vi dra en slutsats 

kring läskulturen på de medverkande förskolorna. Intervjuerna ska stödja det som synliggörs i 

observationerna och därmed stötta studiens trovärdighet. 

 

4.2 Urval  

Studien är utförd på två förskolor där en avdelning per förskola medverkade. Förskolorna är 

belägna i en medelstor stad där majoriteten av vårdnadshavarna är förvärvsarbetare. På varje 

förskoleavdelning som deltar i studien är cirka 21 barn inskrivna. På varje förskolas 

medverkande avdelning arbetar minst en förskollärare tillsammans med minst en barnskötare. 

En förskollärare från varje medverkande förskoleavdelning intervjuades. Nedan kommer vi att 

redogöra för urvalsprocessen för observationer respektive intervjuer. 

 

De personer som valts ut för intervju valdes med anledning av att de ansågs kunna ge 

information om det undersökningsområde som denna studie behandlar. Kullberg (2014) menar 

att det urval som etnografen gör inte ska ses som representativt för en stor population då 

människor ur samma kultur har en egen kunskap och således skilda uppfattningar. Då 

förskollärare enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) har ansvar för arbetet för barnens utveckling 

och lärande i förskolan valde vi att barnskötare inte skulle vara en del av studien. Eftersom 

läroplanen skiljer mellan arbetslag och förskollärare finns det ett tydligt uttalat ansvar för 

förskollärare medan detta inte finns specificerat för barnskötare. I den genomförda studien 

innebär det att de två personer som intervjuats hade en förskollärarutbildning och kunde vara 

tillgängliga under studiens varaktighet. Med tillgänglighet syftar vi på att personerna som 

intervjuades ville vara med i studien, var intresserade av studiens område och hade möjlighet 

att stå till förfogande för både intervju och observation under en kortare tidsperiod. 
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Urvalsprocessen kan således anses ha likheter med ett bekvämlighetsurval vilket kan beskrivas 

som att forskaren använder de personer som vid tidpunkten finns tillgängliga (Bryman, 2011). 

 

4.3 Empiriinsamling 

Ehn och Löfgren (2001, s. 150) menar att det finns stor valmöjlighet gällande de metoder som 

används för att samla in empirin vilka fungerar som underlag till tolkningar inom kulturanalys. 

Med hänsyn till vårt undersökningsfokus och den teoretiska utgångspunkten använde vi oss av 

både intervju och observation för att få en bredare helhetssyn på den kultur som präglar läsning 

i förskolans verksamhet. Avsikten med intervjun var att försöka ta reda på de normer, värden 

och erfarenheter som förskollärare ger uttryck för och som kan ha betydelse för hur barnens 

sociala kön skapas i bilderboksläsning i förskolan. Sammanlagt resulterade intervjuerna i 73 

minuter empiri. Intervjuerna genomfördes efter observationerna för att säkerställa att 

bilderboksläsningen genomfördes på ett för verksamheten typiskt sätt.  

 

Intervjuerna har spelats in med ljudupptagning för att säkerställa att intervjupersonerna citeras 

på ett korrekt och rättvisande sätt. Genom att använda oss av ljudupptagning möjliggjordes det 

att intervjun upplevdes som ett samtal istället för en konstruerad och konstlad situation. 

Ljudupptagning som verktyg för empiriinsamlingen tillät oss att lyssna på samtalen flera gånger 

för att säkerställa att transkripten nedskrevs på rätt sätt. Då flera förskollärare har intervjuats 

och att fler än en intervjuare varit inblandad i empiriinsamlingen ansåg vi att en 

semistrukturerad intervju kunde ge tillräcklig struktur för att intervjuerna skulle vara jämförbara 

(Bryman, 2011).  

 

För att besvara våra frågor kring hur bilderboksläsning sker och vilka genusaspekter som 

synliggörs valde vi att genomföra ostrukturerade observationer där vi intog en icke-deltagande 

roll (Bryman, 2011) vilket innebär att vi som observatörer endast iakttog det som skedde i den 

sociala miljön. Vi valde att inte delta i bilderboksaktiviteten då vi ville undvika att vår 

medverkan skulle påverka läsaktiviteten på ett för verksamheten ovanligt sätt. Intentionen med 

observationen var att kunna beskriva hur bilderboksläsning initieras och sker i den dagliga 

verksamheten på de två förskoleavdelningarna som deltog i studien. På varje förskoleavdelning 

antecknades fem läsaktiviteter. Då fältanteckningar användes som empiriinsamlingsmetod 

nedtecknades det som alla deltagare gjorde och sade men även information om gruppens storlek 

så väl som miljön antecknades. Anledningen är att det inom en kultur ingår flera aspekter som 

behöver tas i beaktande för att få en helhetssyn på den kultur som ska gestaltas (Ehn & Löfgren, 

2001). Under observationerna skrevs preliminära anteckningar där främst citat och nyckelord 

nedtecknades. Efter observationen användes de preliminära anteckningarna till att skriva 

fullständiga fältanteckningar vilka sedan använts som empiri. 

 

4.4 Analysmetod  

Empirin som insamlats genom observationer och intervjuer transkriberades. Vid 

transkriberingen av observationsempirin lades fokus på initiativtagandet, samspelet mellan 

deltagarna, mönster och strukturer i lässituationer samt hur deltagarna positionerar sig i 

situationerna. Fokus lades också på hur miljön inverkar på deltagarna medan aktiviteter som 

inte tillhörde bilderboksläsningen utelämnades. Sådana aktiviteter innefattar personer som 

passerar förbi eller deltar i förskolans andra aktiviteter. Transkripten för intervjuerna skrevs i 

sin helhet, dock uteslöts upprepningar och ord såsom “ehm” i viss mån för att skapa ett bättre 



14 

 

flyt i de utdrag som redovisas och analyseras i det efterföljande kapitlet. Vi har i de fall vi ansett 

att det krävs ett förtydligande av en del i ett utdrag gjort mindre tillägg som skrivits inom 

parentestecken. För att kunna analysera och tolka vår empiri lästes empirin i sin helhet flera 

gånger innan analys och tolkningsprocessen inleddes. De sekvenser som valdes från 

observationsanteckningarna valdes då vi ansåg att de var typexempel för den rådande 

läskulturen på respektive avdelning. Citaten ur intervjuerna valdes för att styrka det som påvisas 

i observationerna. Citaten och sekvenserna delades in i kategorier och analyserades därefter. 

Utdragen används i vissa fall i mer än en beskrivning av läskulturen då de visade på flera 

aspekter. De medverkande förskolorna analyserades var för sig med utgångspunkt i samma 

kategorier. Det gjordes med utgångspunkt i att se likheter men också skillnader i de rådande 

normer och kulturella koder som fanns på förskolorna. Rubrikerna har valts utifrån vad 

materialet visar men också med hänsyn till att beskriva den aktuella läskulturen på respektive 

förskoleavdelning. Kulturanalys har fokus på täta beskrivningar för att synliggöra kulturen och 

därför har vi huvudsakligen koncentrerat oss i analysdelen på att beskriva vad som skedde vid 

observationerna. Under analyseringen av materialet utgick vi ifrån en induktiv ansats till 

empirin vilket åsyftar att slutsatser har dragits utifrån de kulturella mönster som framträtt i 

datamaterialet. En induktiv ansats innebär att slutsatser dras utifrån erfarenheter, vilka i den här 

studien utgörs av intervjutranskript och observationsanteckningar (Svensson, 2011, s.192). 

Bryman (2011, s.28) menar att teori utifrån en induktiv ansats är resultatet av studien. Dock 

utvecklar inte all induktiv forskning en teori utan dess resultat kan närmast betraktas som 

empiriska generaliseringar. Den induktiva ansatsen syftar i den här studien på de empiriska 

generaliseringar som skrivs fram i kapitlet slutsats. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Studien och insamlingen av empirisk data gjordes utifrån vetenskapsrådets etiska principer 

vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev skickades ut 

via mejl till förskollärare (se bilaga 2) och i pappersform till vårdnadshavare (se bilaga 1) på de 

förskolor där observationerna skulle genomföras. Vårdnadshavarna och intervjupersonerna 

lämnade i samband med informationsbrevet sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien och 

dokumentationen av denne. I det informationsbrev som lämnades ut till berörda personer skrevs 

det fram i vilket syfte studien gjordes, hur materialet skulle användas samt hur deltagarnas 

anonymitet skulle skyddas. För att uppfylla konfidentialitetskravet fick alla deltagarna i studien 

fiktiva namn, utöver detta har förskolorna också fått fingerade namn. Fiktiva namn användes 

för att försvåra identifikation av förskolor och studiens deltagare. Nyttjandekravet har uppfyllts 

genom att den insamlade empirin endast har varit tillgängligt för författarna och endast nyttjats 

till arbetet med denna studie. Under empiriinsamlingen har vi med hänsyn till förskolornas 

restriktiva ställning gällande videodokumentation av barnen valt att enbart föra 

fältanteckningar. 

 

4.6 Studiens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

Studiens resultat ska belysa hur läskulturer kan ta sig till uttryck och kan ses som intressanta 

för förskolepedagogiska verksamheter med snarlika förutsättningar gällande barngruppens 

storlek, personaltäthet och grad av utbildning såväl som miljöns utformning. Studier som 

behandlar kontextbundna och föränderliga sociala praktiker medför svårigheter att generalisera 

dess resultat (Thornberg & Fejes, 2009, s.229-230). Den utförda studien försöker beskriva hur 



15 

 

två olika läskulturer kommer till uttryck och hur kulturella normer och värderingar kan inverka 

på de kulturerna. 

 

Bryman (2011, s.352) menar att reliabilitet i betydelsen av replikerbarhet är svårt att uppnå för 

kvalitativa studier, vilket beror på att sociala miljöer och sociala betingelser inte är statiska. Då 

denna studie är utförd på två förskolor, vilka kan ses som sociala miljöer, finns svårighet att 

uppnå reliabilitet. En viss grad av reliabilitet kan dock uppnås då vi varit överens om hur det 

som setts och hörts ska tolkas. Denna reliabilitet benämner Bryman som intern reliabilitet. 

 

Den utförda studien fokuserar på beskrivningar utifrån observationer och intervjuer i en social 

kontext. Språket anpassades för respondenterna i intervjun och därmed kunde ett fylligare svar 

fås vilket bidrar till studiens validitet. Då studiens beskrivningar svarar mot den tidigare 

forskningen som lyfts i områdesöversikten kan studien bedömas ha en skälig validitet (Bryman, 

2011, s.352). Studiens stringens utifrån teoretiska utgångpunkter, frågeställningar och syfte 

bidrar vidare till validiteten för studien.  
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5 Resultat och analys 
I följande kapitel kommer vi att först redogöra för resultatet för en av förskolorna som här getts 

namnet Skogsdungens förskola. I kapitlets andra del redogör vi sedan för resultatet för den 

förskola som getts namnet Kikarens förskola. Resultatet redovisas utifrån följande rubriker: 

miljöns inverkan, intentionen med läsning, hur initieras läsningen? litteracitet och genus. 

5.1 Skogsdungens förskola 
 

Skogsdungens förskolas läskultur präglas av en vuxenstyrd aktivitet där böckernas placering 

förmedlar den vuxnes aktiva och överordnade roll i läskulturen. Barnen valde läsning som en 

aktivitet i samband med den vuxnes agerande. Läskulturen präglas av att läsningen ses som ett 

verktyg för att sysselsätta barnen och förmedlar att aktiviteten utförs i ett lugnande syfte. 

Läsningen centreras runt förskolläraren och präglas av stöttande frågor från förskolläraren som 

förväntas besvaras av barnen. Barns litteracitet utvecklas i samspel mellan barn och vuxna som 

har sin utgångspunkt i de stöttande frågorna som ställs. Miljön utformas neutralt då den inbjuder 

pojkar och flickor på samma sätt medan förskollärarens omedvetna skillnad i ställningstagande 

antyder olika förväntningar på pojkar och flickor. 

 

5.1.1 Miljöns inverkan 

Den rådande kulturen syns inte enbart i det som sägs och görs utan är också en del av miljön 

som omger individerna som anammar, utmanar och deltar i att skapa den aktuella kulturen som 

existerar på de medverkande förskoleavdelningarna. I det här avsnittet beskrivs hur miljön 

inverkar på de observerade läsaktiviteterna utifrån intervjun med förskollärararen Nina och 

observationsutdrag. 

 
Förskolläraren Nina sitter i den gråa soffan som står mot väggen i köksrummet. Barnen leker i riddarrummet och 

deras glada tillrop hörs på hela avdelningen. På vänster sida finns det tre korta, smala hyllor i vuxnas bröst- till 

huvudhöjd som placerades mot dörren till en annan avdelning. Hyllorna syns inte vid första ögonkastet eftersom 

hyllorna är placerade mellan soffan och dörren till grannavdelningen som mestadels står öppen. Det finns tre till 

fyra böcker på vardera hylla, de flesta är slitna böcker från förskolan medan en eller två på varje hylla lånades från 

biblioteket. Alla förutom två är skönlitteratur, dessa två är faktaböcker om naturen. 
 
Förskolläraren Hanna sitter i den gråa soffan och skriver. [...] Tilda tittar tvekande på böckerna som uppradas på 

hyllorna snett bakom henne. Böckerna ser inte inbjudande ut då de flesta böcker är gamla och söndriga, vissa 

saknar till och med halva framsidan. Tildas blick vandrar uttråkat över böckerna, hennes blick stannar på en bok 

som inte är trasig och står längst upp. Utan tvekan klättrar Tilda upp på armstödet för att nå boken “Ronny och 

Julia får en hund”. Långsamt, med blicken på bokens framsida klättrar hon ner och sätter sig bredvid Hanna igen.  
 

I utdragen ur observationerna framträder två saker kring miljön som tycks känneteckna 

förskolans läskultur: soffan och böckernas tillgänglighet. Läsningen tycks kodas till soffan på 

förskolan, det verkar finnas en norm kring var läsning ska ske. När en vuxen sitter i soffan ses 

det som ett tecken från barnens sida att “nu kan jag be om att bli läst för”. I båda observationerna 

sitter förskolläraren redan i soffan innan bilderboksläsningen börjar, vilket kan ses som ett 

implicit initiativtagande till läsning från förskolläraren. Det finns en underförstådd kulturell kod 

som betyder att man kan bli läst för när någon sitter i soffan. 

 

Å ena sidan kan böckerna ses som tillgängliga för Tilda då det i utdraget framgår att hon själv 

hämtar en bok som hon vill läsa. Å andra sidan kan böckerna framstå som otillgängliga för 

Tilda då placeringen försvårar hennes åtkomst, samtidigt visar Tilda hur hon övervinner hindret 

genom att använda soffan som hjälpmedel för att nå den eftertraktade boken. Ytterligare en 

aspekt till att böckerna kan ses som otillgängliga är att det i utdraget framgår att de till stor del 
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döljs bakom en dörr. Tildas tidigare erfarenheter är således en faktor som gör att hon vet var 

hon hittar böckerna men också hur hon ska kunna hämta dem. 

 

Böckernas placering förmedlar att böckerna har ett aktat värde men samtidigt visar de en 

föreställning om att läsning sker i samband med en vuxen och placeras därför mer i vuxenhöjd 

än barnhöjd. 

 

[...]”vi vill också att miljön är lugn vid läsningen. Barnen blir lätt stressade av avbrott.” 

 

I intervjun berättade Nina att hon anser att en väsentlig faktor vid läsningen är en lugn stämning. 

Ninas uttalande tyder på en föreställning om att läsning behöver ske i lugna miljöer. Läsningen 

kodas till en lugn aktivitet där föreställningar om att andra aktiviteter kan störa läsningens 

genomförande framstår som en utmaning mot den rådande läsnormen. Utifrån Ninas 

föreställning framstår bilderboksläsningens värde som ömtåligt då avbrott verkar tillhöra 

förskolans norm. 

 

Hennes uttalande om att barnen lätt blir stressade tyder på att Nina anser att läsningen ofta 

avbryts då barnen inte kan koncentrera sig på läsningen när det utförs diverse aktiviteter 

runtomkring. Läsningen får därmed en avskild position från den resterande verksamheten. På 

så sätt blir det svårare att visa upp läsningen som ett naturligt inslag i verksamheten då andra 

aktiviteter utesluts och barnens litteracitetsutveckling med stöd av bilderboken avskärmas då 

från andra aktiviteter. Utifrån Ninas uttalande blir det också svårare att erbjuda läsningen som 

ett återkommande alternativ i verksamheten.  

 

5.1.2 Intentionen med läsning 

Den rådande läskulturen kan delvis definieras genom de intentioner som förskollärarna har 

med bilderboksläsningen. I följande avsnitt beskrivs Ninas och Hannas intention med läsning 

och vad det berättar om läskulturen på Skogsdungens förskola. 

 
“Vi försöker också ladda miljön med många böcker, att de helt enkelt alltid finns tillgängliga. Alla behöver lära 

sig att sitta tillsammans, lyssna på böcker och höra det lästa språket. Bokläsning är också bra vid vilan, barnen 

behöver tid att lugna ner sig.” 
 

När Nina talar om syftet med läsning på avdelningen framgår det att språkutvecklingen har en 

underordnad betydelse. Vila och barnens förmåga att lyssna tycks istället vara ett primärt syfte. 

Stillhet uppmuntras medan aktivitet kan ses som en utmaning mot läsningens intentioner utifrån 

vad Nina berättar. Nina uttrycker i intervjun en föreställning om hur en ideal 

bilderboksläsningsaktivitet ska ske när hon berättar om intentionen med läsningen på förskolan. 

Den kulturella normen på förskolan verkar vara att bilderboksläsning har en avslappnande 

effekt. Utvecklingen av barnens språkliga- och kommunikativa förmåga framgår inte som ett 

område som ges uppmärksamhet utan snarare kan barnens passiva ordförråd vara något som 

utvecklas i bilderboksläsningen. Ninas val att använda ordet tillsammans tyder på att det sociala 

samspelet utgör normen och är en aspekt som Nina anser kan utvecklas med bilderboksläsning. 

 
Förskolläraren Hanna sitter i den gråa soffan och skriver. Avdelningsdörren står på glänt och skymmer delvis 

bokhyllorna. Tilda sätter sig bredvid henne och tittar på. Hanna lägger undan papper och penna och frågar Tilda 

vad hon vill göra. Något osäkert rycker Tilda på axlarna och svarar att hon inte vet. Hanna frågar då med en glad 

ton i rösten om Tilda vill läsa en saga med Hanna. Tilda tittar tvekande på böckerna som uppradas på hyllorna 

snett bakom henne.  
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Hannas intention med att uppmuntra Tilda att läsa en bok kan å ena sidan ses som att hon vill 

sysselsätta Tilda och då Hanna sitter i soffan finns böckerna nära till hands. Utifrån intervjun 

kan det å andra sidan ses som att Hannas intention är att Tilda ska få höra det lästa språket och 

lyssna på en bok. Hannas glada ton när hon frågar Tilda om hon vill läsa kan tyda på att hon 

vill förmedla en positiv attityd till bilderboksläsning och på så sätt uppmuntra Tilda till att se 

bilderboksläsning som ett attraktivt alternativ. Tildas tveksamhet kan förstås som att syftet med 

läsningen är otydligt för Tilda. Samtidigt kan det också visa på att Tilda i mindre utsträckning 

väljer läsning på egen hand. Tildas tvekan kan bero på att hon inte uppmärksammar läsning 

som ett inbjudande alternativ men kan också härledas av att böckerna är svåra att se i första 

hand och att Tilda behöver stöd i att bli uppmärksam på böckerna. 

 

Hanna försöker förmedla läsning som en eftertraktad och uppmuntrad aktivitet då Hanna lägger 

vikt i att förmedla att läsningen är en intressant och högt värderad aktivitet, å andra sidan visar 

situationen att läsning är en vuxenkodad syssla då bokplaceringen försvårar barns 

initiativtagande.  

 

5.1.3 Hur initieras läsningen? 

Hur läsningen börjar har betydelse för de olika positioneringar som möjliggörs för deltagarna. 

Här beskrivs hur förskollärarna och barnen på Skogsdungens förskola initierar läsning och vilka 

kulturella koder som ligger till grund för deras agerande. 

 
“Vi läser oftast med några barn i grupp, eller ibland enbart med ett eller två barn enskilt. Oftast sätter jag mig själv 

med böcker och så kommer barnen. [...] Jag försöker leva mig in i det jag läser och jag försöker ge barnen intresse 

för läsning. Vi vuxna måste visa vårt intresse och presenterar böcker ofta för att locka barnen och uppmuntrar 

deras intresse för boken.” 
 

I intervjun berättar Nina att läsningen oftast initieras av förskollärarna genom att visa eget 

intresse för bokläsningen. Inom den rådande förskolekulturen uppmuntras inte barnen verbalt 

till deltagande utan lockas till läsning genom Ninas läsande på egen hand. Ninas eget 

initiativtagande ska fånga barnens intresse och leda till att barnen deltar i aktiviteten. Den vuxne 

presenteras som en aktiv läsförebild för barnen. Läsning framstår som en intressant och attraktiv 

aktivitet på ett mer subtilt sätt. Det finns en intention att barnen ska välja läsning på egen hand. 

Tillvägagångssättet ger barnen stort utrymme för eget initiativtagande. Det här sättet att gå 

tillväga kan leda till att barnen stärks i sin syn på sig själva som aktiva läsare där läsningen väljs 

på egen hand. Samtidigt kan det också leda till att barnen får för stort utrymme till att ta ställning 

till sitt eget läsintresse och kan leda till att de barn som har lite läsintresse väljer att inte delta i 

läsningen och att detta sker obemärkt. Tillvägagångssättet medför utmaningar för förskollärarna 

att fånga upp de barn som inte deltar i de erbjudna läsaktiviteterna. 

 
Förskolläraren Hanna sitter i den gråa soffan och skriver. [...] Tilda sätter sig bredvid henne och tittar på. Hon 

lägger undan papper och penna och Hanna frågar Tilda vad hon vill göra. Något osäkert rycker Tilda på axlarna 

och svarar att hon inte vet. Hanna frågar då med en glad ton i rösten om Tilda vill läsa en saga med Hanna. Tilda 

tittar tvekande på böckerna som uppradas på hyllorna snett bakom henne. 
 

Tilda verkar osäker på vad hon vill göra och sätter sig bredvid Hanna som är upptagen med att 

skriva. När Hanna förstår att Tilda inte vet vad hon vill göra erbjuder Hanna läsning som ett 

alternativ. Initiativet verkar tas av Hanna som aktivt frågar om Tilda vill läsa samtidigt som den 

också kan ha initieras av Tilda på ett mer omedvetet sätt när hon sätter sig bredvid Hanna och 

påpekar att hon är sysslolös för stunden. Det finns en norm i att läsningen sker i relation till 

soffan då också böckerna placeras i anslutning till soffan. Genom Hannas positiva förfrågan 
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förmedlas läsning som ett intressant och roligt alternativ på aktiviteter. Vidare kan det också 

uppfattas som att Hanna förmedlar normen att läsning är en aktivitet som utförs när det inte 

finns några andra alternativ för stunden. 

 
Tilda sitter i soffan och tittar i boken som hon läste tillsammans med Hanna och Linus på förmiddagen. 

Förskolläraren Nina kommer gåendes, stannar och frågar vad Tilda gör. Tilda svarar att hon läser boken och ler 

belåtet mot Nina. Nina sätter sig bredvid henne och frågar muntert: ”Ska vi läsa den tillsammans?” Tilda svarar 

”Ja”, men tillägger snabbt ”men bara läs”. Nina tittar lite förvånat och svarar skrattande att hon bara läser sagan. 
 

Tilda återvände till boken som hon läste tillsammans med Hanna och Linus tidigare. Nina 

kommer förbi och erbjuder sig att läsa boken tillsammans med Tilda och påpekar den vuxnes 

behov i lässituationen. Ninas glada frågande förmedlar att hon ser läsaktiviteten som intressant 

och attraktiv. I utdraget utmanar Tilda aktivt den rådande läskulturen genom att ålägga Nina att 

enbart läsa och därmed utesluter de stöttande frågor som ingår i läskulturen på förskolan. Nina 

berättar för Tilda att hon accepterar Tildas påbud och tar därmed avstånd från den rådande 

läskulturen. Ninas förvåning och skratt ger en indikation hur inpräglat stöttande frågor är i 

läskulturen.  

 

5.1.4 Litteracitet 

Här beskrivs hur förskollärarens agerande förstås som en del av läskulturen genom de normer 

som synliggörs och vilka kulturella koder som ligger till grund för barns 

litteracitetsutveckling. 

Som en del av beskrivningen av läskulturen synliggörs hur barnen förhåller sig till och 

utmanar förskolans läskultur. De kulturella normerna som beskrivs belyser vilka 

förväntningar förskollärarna har på deltagarna. 

 
Linus frågar om han får vara med och sätter sig på den tomma platsen bredvid Hanna. Hanna svarar med glad röst: 

”klart du får”[...] ”Har ni läst boken tidigare?” frågar hon intresserat. Linus svarar glatt att han har läst en annan 

bok med dem, den med bacillerna. [...]“Vad menar du, i hundkojan kanske?” Frågar Hanna och tittar på Linus som 

svarar ja. Hon berättar att det kanske kan vara så och frågar Tilda vad hon tycker. Tilda svarar med ett tyst ”mmm”. 

[…] 
Hanna läser vidare och när berättelsen kommer fram till en lösning för problematiken frågar Hanna vad barnen 

anser om lösningen. Utan tvekan utbrister Linus glatt att de ju är grannar. Hanna svarar att det stämmer och frågar 

om det blir bra så för alla i berättelsen. Tilda lyfter inte blicken från boken och svarar med ett lågmält ”mmm”. 
 

Hanna ställer upprepande frågor till Tilda under läsningen. Hannas agerande kan förstås som 

att hon vill påpeka för Tilda vilka förväntningar som ställs under bokläsningsasaktiviteter. 

Hannas upprepande frågande kan ses utifrån att hon inte tar hänsyn till Tildas läserfarenhet 

samtidigt som det kan förstås som ett försök att utmana Tilda i läsaktiviteten och tillsammans 

bredda Tildas läskunskaper. Situationen kan vidare tydas som ett försök att få Tilda att bli 

delaktig i läskulturen som inkluderar stöttande frågor där barnen uppmuntras till att fundera 

över den lästa texten. 

 

Tilda verkar har svårt att svara på Hannas frågor och finna sig tillrätta i läskulturen där öppna 

frågor tillhör läsningen. Samtidigt kan det också ses som ett försök av Tilda att utmana den 

rådande läskulturen. Hannas påtryckningar kan leda till att Tilda får en förståelse för vilka 

förväntningar som ställs på henne som läsare och vilka normer och värderingar som råder inom 

förskolans läskultur men kan också leda till att Tilda känner sig pressad och väljer bort 

läsningen vid återkommande tillfällen. 
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Linus stärks i sin litteracitet och deltagande i läsningen genom att hans uttalanden bekräftas av 

Hanna och kan leda till att han förknippar läsning med positiv bekräftelse. Linus deltagande i 

läsaktiviteten kan också ha en positiv inverkan på Tilda då hon hör och ser hur Linus agerar 

tillsammans med Hanna i läsaktiviteten och hur han anammat läskulturen genom hans 

hanterande av Hannas frågor. 

 
Johan kommer, tittar nyfiket på läsgruppen och sätter sig bredvid Noa. Nina riktar blicken mot Johan och säger: 

”vi söker ord som börjar på b.” 
Johan pekar i boken och säger i hög och glad ton: ”bajskorv!” 
Johan och Noa tittar på varandra och skrattar medan Nina svarar med argt tonläge: ”Nej! Sånt är inte roligt! Sånt 

säger man bara på toaletten” Mia lutar sig tillbaka och tittar på de två pojkarna bakom Ninas rygg och svarar lugnt 

och tyst att det är en banan. Nina verkar gå miste om att Mia pratar med pojkarna och bekräftar hennes rätta svar. 
 

När Nina ber barnen att berätta vilka avbildningar i boken som börjar på b utbrister Johan 

“bajskorv”. Johan använder visserligen rätt ord med rätt begynnelsebokstav men fick en 

tillrättavisning då ordet anses vara opassande i sammanhanget. Mia pratar då med Johan och 

Noa och berättar att bilden ska föreställa en banan. Hon försöker förklara vad bilden egentligen 

föreställer och rättar Johans feltolkning samtidigt kan det också ses som ett försök att 

avdramatisera stämningen genom att hjälpa Johan att hitta rätt ord. Mias agerande kan ses som 

ett försök att upprätthålla läskulturen och påpeka för Johan hur läsningen och 

samtalsdiskussionen äger rum i förskolan. Ninas agerande kan förstås som ett försök att 

upprätthålla de rådande läsnormer som finns på förskolan och tillrättavisa Johans utmaning av 

de kulturella läskoderna. 

 

5.1.5 Genus 

Nedan beskrivs hur förskollärarna förhåller sig till pojkar och flickor och hur barnens sociala 

kön skapas och uppmärksammas inom läskulturen. 

 
[...] Pojkarna börjar alltmer föra sitt eget samtal med varandra och Nina gör inga försök till att involvera dem i 

samtalet med flickorna. Noa ser en borg i boken och utbrister: ”kollar en riddarborg.” 
Nina bekräftar Noas ord och tittar ner i boken igen. Johan tittar på Noa och säger exalterat: ”jaa, ska vi leka med 

riddarborgen?” 
”Jaa” svarar Noa samtidigt som han hoppar ner från armstödet. Båda pojkarna försvinner snabbt iväg för att leka 

någon annanstans medan Nina och flickorna utan kommentarer läser vidare. 
 

Johan och Noa utesluts ur samtalet och Nina gör inga försök till att integrera pojkarna i 

läsaktiviteten. Först när Noa hittar ett ord på den sökta bokstaven tar Nina ställning till Noas 

deltagande i lässituationen genom en positiv bekräftelse på hans ordupptäckt. Nina verkar hålla 

isär flickornas och pojkarnas samtal samtidigt kan det också tyda på att Nina inte vill störa 

Johans och Noas eget samtal. När Noa pratar om riddarborgen tar Johan tillfället i akt för att 

avleda sin vän från läsaktiviteten och övertala Noa till att leka med honom. 

 

Nina visar inga tecken på att försöka uppmärksamma Noas läsintresse och hålla kvar Noa eller 

Johan vid läsningen. Ninas agerande tyder på att det finns en acceptans på avdelningen kring 

att gå in och ur pågående läsaktivitet när intresset avtar. Läsningens värde får i denna 

lässituation en underordnad ställning i relation till den fria leken. De kulturella normerna 

förmedlar föreställningen om att pojkar kan lämna lästillfällen innan de ses som avslutade av 

förskolläraren. Både Lina och Mia stannar dock kvar i läsaktiviteten och visar större intresse 

för boken. Det kan bero på att flickorna är mer läsvana än vad Johan och Noa är. Samtidigt kan 

det också vara en konsekvens av Ninas mer utförliga samtal med Mia och Lina i läsaktiviteten. 
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Ninas olika ställningstagande till pojkarnas och flickornas samspel i läsaktiviteten kan förmedla 

förställningar om barns läsintresse utifrån ett genusperspektiv. Läsningen framstår som en 

disciplinerande aktivitet för pojkar och tilltalande aktivitet för flickor utifrån Ninas agerande. 

 
[...] Johan pekar i boken och säger i hög och glad ton: ”bajskorv!” 
Johan och Noa tittar på varandra och skrattar medan Nina svarar med argt tonläge: ”Nej! Sånt är inte roligt! Sånt 

säger man bara på toaletten” [...] Mia och Lina hittar flera ord som börjar på b och Nina bekräftar deras fynd i 

ordboken. Noah och Johan sitter på andra sidan om Nina och tittar i boken utan att bidra med egna ord. Efter ett 

tag berättar Johan med irriterad röst för Nina att han inte kan se. Nina tittar på Johan och kasar sig sedan närmare 

pojkarna samtidigt som hon vinklar boken lite. Nina frågar om alla kan se nu och Johan svarar med ett litet 

hummande. 
 

Johans ordval kan ses som ett försök att leda bort uppmärksamheten från flickorna. Johan 

använder sig av flera strategier för att utmana den rådande läskulturen genom att chockera 

gruppen och få större utrymme i lässituationen. Johans agerande resulterar dock enbart i en 

skarp tillsägelse. Mia och Lina samtalar vidare med Nina och får positiv bekräftelse på sitt 

deltagande.  

 

Johan påkallar Ninas uppmärksamhet igen genom att påpeka att han inte kan se. Hans agerande 

kan ses som ett försök att bli sedd i läsaktiviteten men också som ett försök att leda 

uppmärksamheten från Mia och Lina. Johan verkar känna sig åsidosatt och exkluderad i 

samtalet samtidigt kan det också tyda på en oacceptans till att flickornas uttalanden dominerar 

bilderbokssamtalet. 

 

Ninas ignorerande kan ses som ett sätt att påpeka förväntningarna som ställs vid läsningen. 

Flickorna får enbart positiv bekräftelse på grund av sina rätta svar. Ninas agerande verkar 

förmedla koder kring hur läsningen sker på avdelningen. Huvudfokus med läsningen verkar 

vara att ge ett förväntat och rätt svar. Mia, Lina men också Noa verkar ha lättare att agera utifrån 

förväntningarna som ställs av Nina medan Johans agerande kan tydas som ett försök att utmana 

läskulturen. 

 
“Här gör vi inga skillnader mellan pojkar och flickor vid läsningen. Det är nog mera individuellt vad våra barn är 

intresserade av att läsa och vi tar med deras intressen. Jag tror nog inte att vi har sett skillnader så här tidigt i livet.” 
 

I intervjun berättar Nina tydligt att hon inte anser att det görs skillnader i läsning mellan pojkar 

och flickor. Barnens individuella intressen inverkar på vad som läses. Genom det individuella 

bokvalet görs ingen skillnad och alla barn får rätt till inflytande utifrån egna intressen. Hennes 

utsaga tyder på en övertygelse om att genusskillnader i läsning uppstår vid senare tillfälle. 

Hennes åsikt i frågan kan försvåra upptäckten av skillnader i läsningen i tidig ålder då det inte 

uppmärksammas.   

 

5.2 Kikarens förskola 
 

På Kikarens förskola läggs stor vikt på att göra läsning synligt i verksamheten. Förskollärarna 

uppmuntrar barnens aktiva deltagande genom att placera böckerna i barnhöjd vid sidan om 

soffan. Barnens initiativtagande är eftertraktat av förskollärarna genom böckernas placering. 

Förskolläraren står i centrum för bilderboksläsningen och barnen placerar sig runt om och 

läskulturen ger förskolläraren en central roll i läsandet. Det finns en medvetenhet kring 

bilderbokens roll i barns litteracitetsutveckling då den används i lärandesyfte. Förskollärarnas 

agerande visar på att de uppmuntrar barnen till deltagande i läsaktiviteten oavsett kön 

samtidigt synliggörs olika förväntningar på läsintresset hos pojkar och flickor.  
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5.2.1 Miljöns inverkan 

Nedan beskrivs hur miljön på Kikarens förskola utformas och vilka kulturella koder som 

synliggörs och förmedlas. Vidare beskrivs vilket ursprung de kulturella koderna har. 

 
“Barnen kan ta en bok och sätta sig var som helst, men en stor inbjudande soffa är nog att föredra (tycker Elsa). 

Det behöver vara lättillgängligt, man ska inte behöva gå in i en skrubb. Ställer man det inne i ett rum för att det 

ska vara lugnt och tyst och avskilt så… det har vi ju också men det används inte så ofta. Sen kan alla se läsningen 

och då kommer alla och känner sig inbjudna.” 
 

I intervjun framhåller Elsa att hon föredrar att läsa i en soffa eftersom hon ser den som 

inbjudande. Rummet påvisar Elsa har en betydelse för att bjuda in barnen till läsning genom 

sitt framhållande att det avskilda rummet inte används i stor utsträckning. Det tycks som om 

det finns en kultur på förskolan där synlighet är viktigt för att bjuda in till läsning. Elsas 

framhållande att barnen kan sätta sig var som helst med en bok tyder på att kulturen kring var 

läsningen ska ske har utvecklats från förskollärarna. Å andra sidan finns det inget i Elsas 

berättelse som tyder på att barnen föredrar att läsa i ett avskilt rum, men heller inget talar för 

att de föredrar motsatsen nämligen att läsa i en miljö där barngruppen befinner sig. Elsa visar 

på att det finns en kultur kring att miljön där läsning sker inte behöver vara lugn och avskild. 

 
Emil reser sig och klättrar på soffans armstöd och rotar runt i bokvagnen. [...] Elsa pratar med Emil om boken han 

valt när Elena går förbi soffan där Elsa och Emil läser. Hon stannar upp och kommer sedan fram och sätter sig 

bredvid Elsa. Elena tittar intresserat på Emils bok, men sträcker sig sedan mot bokkorgen som står på hennes sida 

av soffan och hämtar fram en bok som hon lägger i Elsas knä ovanpå Emils bok. 
 

I utdraget från observationen framgår det att böckerna på Kikarens förskola står i en vagn på 

golvet bredvid soffan. Böckerna finns därmed synliga och lättillgängliga för alla barnen. 

Böckernas placering i miljön kan påverka i hur stor utsträckning som de läser på förskolan. 

Böckernas placering kan vidare ses som ett sätt för förskollärarna att skapa intresse för böcker 

hos barnen. 

 

5.2.2 Intentionen med läsning 

De kulturella normer som präglar läsningen beskrivs i avsnittet nedan, men även vilka 

kunskaper som präglar bilderboksläsningen och som framhävs som väsentliga att utveckla. 

 
(Vi läser) i språkstimulerande syfte. Är det ju, främst. För att de ska få så mycket ordförråd som möjligt är det 

först och främst.[...]att man språkduschar barnen och att de får tillgång till ord som inte används i vanligt tal. Så 

att de får mycket fler ord när man läser. Det är ju nästan 90 procent, 80 minst kanske även 90 sägs det ju av alla 

orden som kommer från böckerna så att... det är väl det främsta.[...] Och sen kommer ju allt det andra till med 

meningsbyggnad och det. Sen är det klart att det är mysigt att sitta tillsammans men det är inte det främsta syfte. 
 

I intervjun berättar Elsa om förskolans intention att stimulera barnens språk genom att 

språkduscha barnen. Det tycks som om att språkduscha för Elsa främst innebär att utöka barnens 

ordförråd. Läsningen ses som en aktivitet där barnen kan höra ord som inte används i det 

vardagliga talet. Böckerna ses som en källa till nya ord för barnen som kan utöka deras 

ordförråd. Mindre vikt läggs vid andra språkliga aspekter vilket märks när Elsa avfärdar det 

som “meningsuppbyggnad och det”. Den mysiga stämningen i soffan tillsammans ses som 

något man får extra och ingenting som de eftersträvar med sin läsning. En aspekt av läskulturen 

skulle därför kunna beskrivas som en språkdusch av ord med intentionen att öka barns 

ordförråd. 
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5.2.3 Hur initieras läsningen? 

Här beskrivs vilka kulturella koder och normer som ligger till grund för bilderboksläsningens 

initierande och hur den kulturella normen bestämmer deltagarnas positioner.  

 
Emil leker med bondgården som står i hörnet mellan soffan och dörren till toaletten intill. Förskolläraren Elsa 

kommer tillbaka från lunchrasten och sätter sig på soffan och pratar med en annan förskollärare. Emil leker med 

bonddjuren ett tag innan han börjar titta på bokvagnen och Elsa, och verkar lite osäker på vad han vill göra härnäst. 

Han lägger undan bondgårdsdjuren och sätter sig sedan bredvid Elsa som fortsätter att prata med en annan 

förskollärare. [...] Emil reser sig och klättrar på soffans armstöd och rotar runt i bokvagnen. Emil tar fram en blå 

bok som han granskar lite närmare och sätter sig bredvid Elsa igen. Försiktig lägger han boken i Elsas knä. Hon 

avbryter sitt samtal och tittar på boken och sedan på Emil. ”Ska vi läsa den?” Frågar Elsa uppmuntrande. Emil 

nickar leende och verkar glad över hennes positiva reaktion. 
 

Bilderboksläsningen börjar när förskolläraren Elsa sätter sig i soffan i lekrummet. Emil initierar 

bilderboksläsningssituationen genom att ta fram en bok och lägga den i Elsas knä. Han uttrycker 

på ett kroppsligt sätt sin önskan om bokläsning som besvaras positivt från Elsas sida. Elsas 

placering i soffan associeras med bokläsning för Emil. Det är först när Elsa sätter sig i soffan 

som Emil får uppmärksamheten på bokvagnen. På så sätt kan situationen tolkas som att 

bilderboksläsningstillfället initierades av Elsa på ett passivt plan när hon satte sig i soffan. 

Samtidigt kan det tydas som att Emil väntar tålmodigt på att någon i personalgruppen ska sätta 

sig i soffan då han leker bredvid soffan. Emils agerande kan tyda på att han behöver en vuxen 

nära soffan innan han vågar ta initiativet.  

 
Barnen kan ta en bok och sätta sig var som helst, men en stor inbjudande soffa är nog att föredra (tycker Elsa). Det 

behöver vara lättillgängligt, man ska inte behöva gå in i en skrubb. Ställer man det inne i ett rum för att det ska 

vara lugnt och tyst och avskilt så… det har vi ju också men det används inte så ofta. Sen kan alla se läsningen och 

då kommer alla och känner sig inbjudna. Vi vill fortsätta med att erbjuda det här (läsning) som ett komplement till 

hemmet 
 

I intervjun beskriver Elsa soffans betydelse för läsning på avdelningen. Hennes uttalanden ger 

barnen större flexibilitet till olika läsarrangemang vid läsaktiviteter. Samtidigt framhålls soffan 

som en central punkt för läsning och har en läsinbjudande effekt. Elsas uttalande kan tyda på 

att själva läsningen centreras runt soffan även om hon ger barnen större läsutrymme för att hitta 

alternativa läsmiljöer verkar det här inte stämma in på hennes åsikter om var läsningen bör ske. 

Elsa markerar dessutom betydelsen av att göra läsaktiviteten lättillgängligt för barnen och 

arbetslaget. Elsas uttalande tyder på att läsningen ses som en social aktivitet som utförs i 

gemenskapen. Läsningen ska locka barnen till deltagande och framställs som ett naturligt inslag 

i verksamheten. Elsa berättar att det aktiva läsandet lockar barnen, men att risken finns att barn 

som inte väljer läsningen aktivt utesluts ur läsgemenskapen. 

 

5.2.4 Litteracitet 

Här beskrivs hur förskollärarna inbjuder till samtal i samband med bilderboksläsning och hur 

de stöttar barnens litteracitetsutveckling. 

 
Elsa börjar läsa: […] i så fall är jag också död! Säger Elsa med arg och hög röst. Emil pekar på bilden ” Anton är 

död” säger han tyst och pekar sedan på det andra avbildade barnet men tvekar. Elsa böjer sig mot Emil och viskar 

hemlighetsfullt ”Lukas” i Emils öra som snabbt och glatt svarar: ”Lukas är död” Elsa ler bekräftande mot Emil 

som tittar på henne. Elena tittar intresserat på bilden med de två avbildade barnen som ligger på gräset. Elsa läser 

vidare med lugn röst. […] Elena pekar i boken och utbrister: ”Nu är flickan också död!” Elsa ler mot Elena och 
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svarar att det stämmer. Hon frågar uppmuntrande om barnen vill läsa tillsammans. Hon pekar och barnen läser 

tillsammans: ”Nina är död, Lukas är död, Anton är död.” Elsa skrattar och säger: ”vad duktiga ni är” 
 

När läsningen kommer till en viss del i boken kommenterar Emil händelsen och försöker ”läsa” 

texten för gruppen. Han hejdar sig något i läsningen men får stöd av Elsa och ”läser” sedan 

vidare och Elsa bekräftar hans initiativ med ett leende riktat mot Emil. Elsa stöttar Emil i sitt 

försök att “läsa” bokens text på egen hand. Elsas stöttande och positiva uppmuntran kan stärka 

Emil i sin syn på sig själv som aktiv läsare. 

 

När en liknande situation uppkommer längre fram i boken påpekar Elena berättelsens innehåll. 

Elena verkar ha uppmärksammat Emils tidigare “läsning”. Elsa tar vara på situationen och 

bjuder in båda barnen till att “läsa” själv genom att be dem läsa tillsammans. Med stöd av Elsa 

“läser” barnen tillsammans. Här stärker Elsa båda barnen som aktiva läsare genom att fråga om 

de vill läsa tillsammans. Samtidigt som Elsa stöttar Elenas och Emils litteracitetsutveckling 

genom att peka exakt på de avbildade barnen och reagera med en positiv bekräftelse. 

Situationen visar också hur Emil stöttar Elena i sin litteracitetsutveckling genom att visa att han 

kan “läsa” först och hur barnen stöttar varandra vid andra “läsningen” tillsammans. Läsningen 

framstår som en social och aktiv sysselsättning där barnen uppmuntras till deltagande. 
 
Harriet läser: “Ledsen i hela magen och huvudet och i armarna också.” Harriet undrar med vem man kan prata 

med när man är så ledsen för att man har det svårt hemma. Maja och Lukas berättar att de hade pratat med mormor 

och farmor. Ragnar berättade att man ju alltid kan prata med en fröken eller att han hade pratat med sin moster. 
 

Harriet läser för barnen och ställer sedan en öppen fråga till hela gruppen. Hennes undrande 

leder till ett aktivt ställningstagande till berättelsen och ett samtal mellan barnen som innehåller 

ett flertal lösningar på problematiken. Hennes fråga ger upphov till ett aktivt deltagande i 

läsaktiviteten där barnens egna funderingar står i centrum samtidigt som barnen får lyssna på 

varandras lösningar. Läsningen och samtalandet kan tyda på att en gemensam 

litteracitetsutveckling där barnen stöttar varandra eftersträvas. 

 

5.2.5 Genus 

Här beskrivs både hur förskollärarna förmedlar de kulturella förväntningar de har på pojkar 

och flickor och hur pojkarna själva bidrar till att skapa kulturella genusnormer. Samtidigt 

beskrivs och synliggörs även en rättviseprincip där deltagarna blir jämställda. 

 
Jag kan inte komma på att jag har sett några specifika skillnader eller likheter. På vår avdelning är det ju lite fler 

pojkar som frågar efter ambulansbilen eller polisbilen (Elsa visar två Halvan-böcker). Kanske mer än flickorna. 

Det är ju ändå ett intresse som syns tidigt. Det är ju vissa flickor också som är intresserade av bilarna och fordon, 

men det är ändå killarna som uttrycker det mest här hos oss i alla fall. Då är det nog en liten skillnad här hos oss. 
 

I intervjun berättar Elsa att hon inte kan se en skillnad i läsintresset hos barnen på den avdelning 

hon arbetar på. Elsa påpekar att både pojkar och flickor visar intresse för läsningen. Hon berättar 

att en sådan problematik inte syns i verksamheten och att både pojkar och flickor frågar 

självmant efter läsning. En anledning kan vara att läsningen erbjuds regelbundet och är ett 

naturligt inslag i vardagen på avdelningen, vilket i sin tur medför att både pojkar och flickor 

kan ta sig an läsningen som en vardagsaktivitet. Samtidigt kan det också tyda på att 

problematiken inte uppmärksammas eftersom det inte finns något fokus på dessa frågor på 

avdelningen. Elsa påpekar också att pojkar gärna frågar efter böcker om ambulansbilar och 

polisbilar vilket kan tyda på att val av boken är genuspräglat. Läsningen kan här bidra till att 

pojkarna få en manlig förebild genom boken vilket kan leda till större läsintresse hos pojkarna 

på avdelningen.  Pojkarna dras till böcker med ett manligt kodat ämne och de stereotypa 
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könsnormer som antyds kan leda till att de stereotypa rollerna för vad som är manligt och 

kvinnligt stärks och övertas som en kulturell norm. För att motverka det behöver det finnas en 

variation i bilderböcker med manliga och kvinnliga förebilder. 

 
Elsa pratar med Emil om boken när Elena går förbi soffan där Elsa och Emil läser. Hon stannar upp och kommer 

sedan fram och sätter sig bredvid Elsa. Elena tittar intresserat på Emils bok, men sträcker sig sedan mot bokkorgen 

som står på hennes sida av soffan och hämtar fram en bok som hon lägger i Elsas knä ovanpå Emils bok. 
”Jag vill läsa den” säger Elena och tittar uppmuntrande på Elsa. Emil tittar osäkert och hjälpsökande på Elsa som 

vridit sitt ansikte mot Elena och tar sedan försiktig undan sin bok. Elsa svarar lugnt att hon först tänker läsa Emils 

bok medan hon lämnar tillbaka Elenas bok. ”Du kan ju sitta här med oss och läsa om du vill, så tar vi din bok sen.” 

Säger Elsa riktat mot Elena. Elena tittar igen på Emils bok och flyttar sig närmare Elsa. 
 

Elena tar fram en egen bok som hon lägger över Emils bok och påpekar hennes läsönskan med 

verbalt eftertryck vilket leder till att Emil tar undan sin egen bok. Detta kan ses som ett försök 

av Elena att ta över lässituationen. Läsningen tolkas av Elena som en aktivitet som ger henne 

mer utrymme och rätt till inflytande än Emil. Också Emils reaktion kan ses som om han 

accepterar Elenas dominans i läskulturen. Emil söker stöd hos Elsa genom att titta på henne 

men kan inte urskilja hennes positionering i frågan då Elsa vridit bort sitt huvud. Slutligen fogar 

Emil sig till Elenas krav och visar det genom att ta undan sin valda bok. Elsas reaktion på 

situationen stärker Emils position i läsandet. Genom att berätta för Elena att Emils läsönskan 

också är av vikt för Elsa stärker hon Emils ställning som aktiv läsare för både Emil och Elena. 

Elsa bjuder dock in Elena i läsaktiviteten och visar därmed att barnens läsintresse är lika viktigt 

för henne och styrker Elsas läsintresse genom att erbjuda Elena att läsa hennes bok efter Emils. 

 

Emils önskan om läsning understryks av Elsas utsaga i det tidigare nämnda intervjuavsnittet 

där Elsa berättar att både pojkar och flickor läser lika gärna och ofta. Hennes agerande att stötta 

Emils bokval i första hand kan härröra från hennes föreställningar om att pojkar och flickor i 

läsningen är jämställda och därför har Emil lika stor rätt att få sin bok läst för sig. Elsas agerande 

kan samtidigt grunda sig i en rättviseprincip eftersom Emil var först med att uttrycka sin önskan 

lästes hans bok först. 

 
Medan Harriet läser vidare blir Ragnar allt mer ofokuserad och tittar allt oftare in i hallen där den resterande 

barngruppen klär på sig. Maja, Nicole och Lukas läser vidare utan att låta sig störas. Plötsligt reser Ragnar sig och 

berättar att han inte vill läsa mer. Harriet slutar läsa och tittar på Ragnar och in till hallen. Hon tittar på Ragnar 

igen och svarar: “om du hellre vill gå ut får du göra det. Jag vet ju att du tycker det är roligare.” Ragnar springer 

bort till hallen för att klä på sig. Lukas följer Ragnar med blicken och tittar sedan på Harriet, Maja och Nicole. 

Han reser sig och frågar om han också får gå vilket besvaras med ett nickande från Harriet. Nicole och Maja sitter 

kvar och läser vidare utan att ta notis om barnen i hallen. 
 

Ragnar blir distraherad i läsaktiviteten av de andra barnen som klär på sig för att gå ut. Harriet 

tolkar Ragnars ofokuserade beteende som att han vill gå ut istället för att delta i läsningen. 

Harriet berättar för Ragnar att hon anser att Ragnar tycker det är roligare att vara ute. Harriets 

uttalande kan leda till att läsningens värde förminskas i Ragnars ögon. Samtidigt som det kan 

vara riktningsvisande för Maja, Nicole och Lukas om vem som uppskattar läsningen. Harriets 

uttalande förmedlar förväntningar kring pojkarnas läsintresse och kan ses som en 

riktningsvisande värdering i bilderboksläsning och pojkarnas respektive flickornas intresse för 

läsning. 

 

Lukas bestämmer sig för att följa Ragnars exempel och lämnar lässituationen och accepterar 

därmed normen om att pojkar värderar läsningen lägre än utevistelsen. Det kan bero på att han 

hellre vill umgås med Ragnar men kan också vara en reaktion på Harriets uttalanden att Ragnar, 

det vill säga, pojkar, hellre är ute än läser. I situationen berättar Harriet för barnen på ett implicit 
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sätt vilka som hon anser uppskattar läsning i jämförelse med utevistelsen. Ragnar men också 

Lukas får bekräftelse på att de i egenskap av pojkar föredrar utevistelse före läsning. Samtidigt 

säger hon inget liknande till flickorna och hennes uttalande kan därmed visa flickorna att deras 

läsintresse är större än pojkarnas. Harriet visar med sitt uttalande vilka förväntningar hon ställer 

på pojkar respektive flickor i läsaktiviteten.   

 

Harriets påstående kan lägga grunden till den övergripande inställningen till att Ragnar och 

Lukas senare kan värdera läsning som tråkigt och flickdominerat och därför inte är något för 

dem. Lukas har inte aktivt valt att gå ifrån läsningsaktiviteten utan verkar överväga vilken grupp 

han tillhör och vilka förväntningar som ställs på honom. Grupptillhörigheten kan vara en 

anledning till varför Lukas bestämmer sig för att gå ifrån läsaktiviteten. Harriets påstående att 

Ragnar, och därmed också Lukas hellre vill leka ute positionerar båda pojkarna ifrån läsning 

som ett alternativ.  
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6 Diskussion 
I följande kapitel kommer resultatet diskuteras vidare och sättas i relation till den 

områdesöversikt som lyfts tidigare i arbetet. Resultaten från Skogsdungens och Kikarens 

förskola kommer att diskuteras tillsammans under följande rubriker: miljö, intentionen med 

läsning, litteracitet och genus. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

 

Figur 1: Mindmap över studiens resultat 

 

6.1 Miljö 
På Skogsdungens förskola står slitna böcker på högt uppsatta hyllplan som mestadels döljs av 

en dörr. Böckernas placering kan få konsekvenser för barnens läslust och läskunnighet då 

Edwards (2008) framhåller att barns läslust utvecklas när miljön präglas av böcker då det finns 

ett samband mellan graden av tillgång till böcker och läskunnighet. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

belyser att alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande (s.13). Böckernas placering försvårar barns eget initiativtagande 

eftersom böckerna mestadels skyms och placeras högt ovanför barnens synfält. Kulturen på 

förskolan förmedlar bokläsning som en vuxenpräglad aktivitet. Förskolekulturens normer och 

förställningar berättar för barnen hur de ska placera sig runt förskolläraren och bilderboken som 

står i fokus för läsaktiviteten. Barnens aktiva deltagande förväntas i form av att svara på 

förskollärarens stöttande frågor. Det verkar finnas en föreställning om flickornas läsintresse och 

deltagande vilket tyder på att det finns ett förgivettagande inom kulturen. Skillnaden syns inte 

genom det verbala språket utan uttrycks genom förskollärarens agerande. Taube (2007) drar 

slutsatsen att lärarens attityd och ett gott klassrumsklimat utgör avgörande roller i barns 

läsintresse. Det är förskollärarens ansvar att utforma en läsmiljö som är inkluderande och 

förskolläraren behöver ta sina egna erfarenheter i beaktande för att kunna utveckla den egna 

praktiken och bjuda in alla barn utifrån sina egna erfarenheter. De skilda läskulturerna visar 

vilken betydelse miljön har på vilka kulturella koder som förmedlas. 

 

Böckernas placering utsänder också kulturella koder gällande hur läsning utförs i verksamheten. 

Böckernas placering kan leda till att läsning väljs av barnen i mindre utsträckning då böckerna 
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är svåråtkomliga. Placeringen kan också leda till att barnen inte förknippar läsning med en egen 

aktivitet utan att läsning ses som en vuxenstyrd aktivitet. Samtidigt använde Tilda ett kreativt 

sätt att lösa åtkomsten genom att klättra på soffans armstöd. Tildas exempel visade dock på att 

böckerna behövde uppmärksammas av förskolläraren Hanna. Att läsningen anses vara en 

vuxenrelaterad aktivitet visas också då Linus först träder in i läsaktiviteten när boken redan 

uppmärksammades av Hanna. Linus valde i och för sig att delta i bokläsningsaktiviteten på 

egen hand men Linus har inte tagit initiativet till bilderboksläsning. 

 

Intervjun och observationen visar hur förskollärarna på Kikarens förskola försöker förmedla 

läsning till barnen genom att skapa en miljö där böcker är synliga och används dagligen. 

Läsmiljön förmedlar en kulturell kod där barnen ska vara aktörer i bilderbokläsningen. Miljön 

är utformad för att skapa läslust hos barnen genom att böckerna är väl synliga och inom räckhåll 

för barnen. Edwards (2008) skriver att läslust utvecklas lättare i en miljö där barn dagligen 

omges av böcker och vuxna som agerar som läsförebild samt att graden av tillgång till böcker 

står i samband med barnens läskunnighet. Barnens litteracitetsutveckling präglas inte bara av 

aktiva förebilder utan också av en inbjudande miljö. Miljön på Kikarens förskola kan således 

sägas uppmuntra till att utveckla barnens läslust eftersom böckerna placerades på ett för barnen 

lättillgängligt och synligt sätt. 

 

De skilda miljöerna på Skogsdungens respektive Kikarens förskola visar på att det finns 

kulturella skillnader då Kikarens förskola valt att placera sina böcker på ett sådant sätt att de 

kan vara tillgängliga för barngruppen medan Skogsdungens förskola valt att placera sina böcker 

på ett sätt som är mer svårtillgängligt för barnen. Skillnaderna mellan de två förskolorna visar 

sig också i form av att Skogsdungens böcker är dolda medan Kikarens böcker står synliga och 

väl tillgängliga och på så sätt förmedlas två skilda läskulturer där tillgången är avgörande för 

hur läsningen sker och vilka roller barnen tillåts ta. 

 

6.2 Intention med läsning 
I likhet med Simonssons (2004) studie används läsning på Skogsdungens förskola ofta i ett 

vilosammanhang. Läsningens syfte minimeras således till en disciplinerande funktion där 

signalerna till barnen är att läsningen ska användas för att upprätthålla en lugn stämning. 

Konsekvenserna kan bli att barnen inte ser läsandet som en aktiv process som innehåller ett 

lärandemoment. Då barnens förståelse av litteraturläsning tidigt formas av förhållningssätt, 

strategier och bemötande från förskolläraren (Vetenskapsrådet, 2006) kan en annan konsekvens 

av viloläsningen bli att barnen utvecklar en syn på litteraturläsning som en påtvingad aktivitet 

som framöver förknippas med negativ och ofrivillig vuxendominerad aktivitet. 

 

På Kikarens förskola är att språkduscha barnen ett väsentligt inslag i bilderboksaktiviteter vilket 

innebär att det läggs stor vikt på barns språkliga utveckling vid läsaktiviteter. På så sätt blir 

bokläsning en aktivitet med ett eget lärandesyfte då bilderboken används i språkutvecklande 

syfte. Schickedanz och Collins (2012) belyser läsningens betydelse för barns ordförråd och 

genom att aktivt använda bilderboksläsning som en strategi för att utveckla barns rika ordförråd 

kan barn få tillgång till ord som används i skriftspråk men som inte används i det vardagliga 

talet på förskolan. På så sätt utvecklas barns litteracitet i både tal och skrift inom förskolans 

pedagogiska verksamhet. Björklund (2007) skriver att barn erövrar litteracitet i interaktion med 

sin omgivning där barn är aktiva deltagare tillsammans med de människorna de möter. 

 

Sammanfattningsvis synliggörs två olika intentioner med den bilderboksläsning som sker på de 

medverkande förskolorna. Skogsdungen framställer läsning som en aktivitet med en 
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nedvarvande intention medan Kikaren visar på en lärande intention där barns språkliga 

utveckling är centralt. Läsningen kan således sägas ha olika kulturellt värde på de två 

medverkande förskolorna. 

 

6.3 Litteracitet 
Under läsningens process använder förskollärarna på Skogsdungens förskola 

bokinnehållsrelaterade frågor och belöning kontra bestraffning vid lämpligt kontra olämpligt 

beteende. Genom användandet av belöning och bestraffning i relation till de ställda frågorna 

förmedlas läsningens utförande i förskoleverksamheten. Heath (1982) skriver att barn behöver 

tränas i boksamtal och kritiskt tänkande och förskollärarna verkar vilja utmana barns 

funderande. Observationerna visar hur barnen antar och agerar utifrån de ställda frågorna men 

också hur barn såsom Tilda och Johan agerar på ett annorlunda sätt och därmed utmanar den 

rådande läskulturen. Johans agerande visar hur han utmanar förskollärarnas syn på hur 

läsningen ska ske. Johans deltagande i samtalen resulterar i att Mia och Nina markerar hans 

olämpliga ordval. Däremot verkar det finnas olika intentioner med tillsägelserna. Mias intention 

tycks vara att berätta för Johan vilka förväntningar och krav som ställs på dem i lässituationen 

medan Nina förefaller vilja reglera olämpligt beteende och ordval i lässtunden.  

 

Tilda utmanar läskulturen på Skogsdungens förskola med en annan strategi än Johan. Hanna 

visar tydligt vilka förväntningar hon har på Tilda som aktiv deltagare i läsaktiviteten. Hannas 

frågande under läsningen kan tolkas som att hon inte tar hänsyn till Tildas ointresse av att svara 

på Hannas frågor samtidigt synliggörs vilka förväntningar Hanna har på Tilda i lässtunden. 

Heaths (1982) studie belyser hur viktigt det är för förskollärarna att ta tillvara på de olika 

litteracitetskunskaper barnen har. Hanna verkar förhålla sig till läskulturen på förskolan och 

inte ta Tildas läsintresse i beaktande. Tildas senare krav om en frågfri läsning förtydligar hennes 

utmanande av den rådande kulturen. 

 

Schickedanz och Collins (2012) skriver att barns säkerhet i kritiskt samtalande av bokinnehållet 

ökar vid upprepande läsning. Detta kan ge en förklaring till varför Linus verkar ha lättare för 

att kunna svara på frågorna då han är bekant med minst en annan bok i samma serie. 

Schickedanz och Mc Gee (2007) skriver att introduktion till boken är en viktig del av 

läsprocessen. Det är möjligt att det hade varit fördelaktigt för Tilda om Hanna hade väntat med 

att ställa utmanande frågor tills Tilda var mer bekant med boken. 

 

På Kikarens förskola är stöttande och utmanande samtal återkommande inslag vid läsandet 

vilket kan härledas av förskolelärarnas intentioner till att utvidga barns ordförråd. De samtal 

som synliggjorts i denna studie kännetecknas av att förskollärarna ställer öppna frågor men det 

finns också en tendens till att ställa frågor där det finns ett förväntat svar. De kulturella koder 

som förmedlas innebär att barnen ska delta i en social gemenskap med bilderboken och 

förskollärarnas frågor som utgångspunkt. 

 

Simonsson (2004) menar att bilderboksläsning ofta är fördelat till vissa aktiviteter. Vi har inte 

kunnat se något liknande under observationerna på Kikarens förskola utan såg istället att 

läsningen ofta sker spontant och inleds av barnen. Den kulturella normen på förskolan innebär 

att bilderboksläsandet ses som ett naturligt och återkommande inslag i verksamheten. Det 

förmedlas en föreställning om att barnen ska och vill vara aktiva i att välja läsning på egen 

hand. Barnens aktiva deltagande i att välja bilderboksläsning kan betyda att barnen utvecklar 

en syn på sig själva som kompetenta läsare. Heath (1982) och Taube (2007) påpekar att det 

finns ett samband mellan barns läskompetens och deras självkänsla. Barnen på Kikarens 
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förskola kan utifrån resonemanget ovan utveckla en bra självkänsla genom sitt aktiva 

deltagande i att välja bilderboksläsning. Förskolans syn på läsande kan vidare konstruera ett 

läsvärde hos barnen som kan fungera motverkande mot den negativa stigmatiseringen kring 

läsning som Molloy (2007) menar finns i skolåldern.  

 

Förskolorna uppvisar en likhet då båda använder sig av stöttande samtal som initieras av 

förskollärarnas frågor. Kulturen präglas av att den uppmuntrar barn till ett aktivt deltagande. 

Skillnaden som syns är Johans och Tildas utmanande av frågekulturen medan barnen på 

Kikarens förskola har anammat frågekulturen och deltar aktivt. 

 

6.4 Genus 
Både Tilda och Johan på Skogsdungens förskola utmanar läskulturen på olika sätt och med 

olika gensvar. Medan Johan tillrättavisas blir Tilda uppmuntrad och inbjuden till läsning. De 

olika förhållningssätten till båda barnen kan härröra från de förväntningar som ställs på barnen. 

Medan Johan tillåts lämna läsaktiviteten utan förklaring blir Tilda uppmuntrad till aktivt 

deltagande genom de frågor som ställs. Medan Noa och Johan fick lämna läsaktiviteten utan 

återkoppling till förskolläraren tyder Tildas mer konkreta återkoppling på att hon behövde en 

anledning och tilltala förskolläraren innan hennes läsavslutning accepteras. I de observerade 

situationerna uppvisas vilka krav som finns gällande pojkars och flickors läsintresse. Det kan 

leda till att barnen tar an de här förväntningarna som rådande normer om läsintresse utifrån de 

föreställningar och förväntningar som uttrycks i förskolans kultur. Vetenskapsrådet (2006) 

menar att barnens upplevelser och förståelse av litteraturläsning formas tidigt genom lärarens 

förhållningssätt, strategier och bemötande. Läsintresset formas i den sociala kontexten och 

agerandet i de tidigare redogjorda observationsutdragen kan ha olika inverkningar på barns 

läsintresse. Johan bestämde sig för att lämna läsningen medan Tilda vid senare tillfälle 

återvände till boken. Taube (2007) menar att omgivningens attityder utgör den största risken 

för att barns självförtroende ska minska. Johan får ingen positiv bekräftelse vilket kan leda till 

att han får en negativ syn på bokläsning. Tilda som får positiv bekräftelse kan istället utveckla 

en mer positiv attityd till läsning. 

 

Den första observationen från Kikarens förskola visade hur Emil tar undan sin bok när Elena 

kommer fram med en annan bok. Emils agerande kan ses som ett tecken på att läsning kodas 

som flickdominerad och således har Elena som flicka mer bestämmanderätt i läsningen än vad 

Emil har. Molloy (2007) betonar den kvinnliga dominansen relaterat till läsning och därför kan 

situationen förstås som att Emil tar avstånd från rätten till bokval genom sitt agerande när Elena 

uttrycker en föreställning om att flickor har en högre bestämmanderätt i bilderboksläsningen 

genom att placera sin bok över Emils. Elsa visar genom sitt agerande att Emil har lika mycket 

rättigheter och bestämmanderätt i läsningen som Elena. På så sätt jämställer Elsa Emil och 

Elenas läsintresse vilket gör att bilderboksläsningen blir en neutral aktivitet. Taube (2007, 

s.81;89) skriver att ett tillåtande läsklimat och lärarens attityder har ett samband med självkänsla 

och prestationer i skolan. Vidare påpekar Taube (2007) att framgång eller misslyckanden har 

ett betydande inflytande för hur elever ser på sig själva. Elsas agerande i observationen styrks 

genom hennes intervjusvar där hon framhåller att pojkar och flickor är lika aktiva i läsningen 

på förskoleavdelningen. 

 

Harriets uttalande i observationsutdraget från Kikarens förskola som tidigare redovisats kan 

inverka på pojkarnas syn på läsning. Även om hennes intentioner med påpekandet om att 

Ragnar hellre vill leka ute kan ses som ett försök av henne att visa hennes förståelse till Ragnars 

avbrott i läsandet är hennes ordval missvisande. Harriets uttalande inverkar dessutom på Lukas 
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som verkar ha svårt att se sig själv som läsare i flickgruppen som finns kvar efter att Ragnar 

lämnat läsaktiviteten. Att det enbart finns flickor kvar i läsandet kan också bidra till att Lukas 

lämnar aktiviteten tillsammans med Ragnar. Molloy (2007) skriver om att lässkillnaden kan 

bero på pojkarnas uppfattning om läsning som något feminint och att de därför tar avstånd från 

läsning. Den flickdominerade aktiviteten och Lukas egen identitet som pojke kan också vara en 

anledning till att han ansluter sig till Ragnar. Molloy (2007) skriver att den starka 

samhörighetskulturen som finns bland lässvaga pojkar har en betydande påverkan som medför 

att vissa lässtarka pojkar överger läsningen av solidaritet eller grupptillhörighet (s.17; 49). Detta 

kan fungera som en förklaring till varför Lukas väljer att lämna läsningen efter Ragnar. Han 

verkar känna sig mer tillhörande i Ragnars utegrupptillhörighet. 

 

Det framgår att skillnader mellan pojkar och flickor görs på både Skogsdungens och Kikarens 

förskola. Däremot kommer de till uttryck på olika sätt. På Kikarens förskola framgår det att 

både pojkar och flickor har rätt till läsning men att det förmedlas en skillnad kring vem som 

tycker om läsning. Skillnader mellan pojkar och flickor förmedlas också genom de 

förväntningar som ställs på flickor respektive pojkar. På Skogsdungens förskola framgår det att 

flickor förväntas delta i samtal mer än pojkar men också att pojkar avlägsnar sig från 

bilderboksläsningen utan att det uppmärksammas av förskolläraren. 

 

På Kikarens förskola synliggörs en skillnad som barnen själva gör genom sitt bokval. Elsa 

påpekar att pojkarna i större utsträckning efterfrågar böcker med fordonstema och med en 

manlig huvudkaraktär än flickorna. Eftersom pojkarna i stor utsträckning frågar efter en viss 

typ av böcker kan det ses som en läsnorm som pojkarna utvecklat. Molloy (2007) drar slutsatsen 

att pojkar i läsningen ofta väljer böcker med manliga huvudkaraktärer och böcker som är 

skrivna av män. Detta kan ses som ett försök från pojkarnas sida att relatera till manliga 

förebilder i en värld dominerad av kvinnor. Följden av detta kan bli att pojkarnas läsintresse 

stärks och efterhand kan intresseområden för bokens handling vidgas. Å andra sidan kan följden 

av bokvalen om de inte ges uppmärksamhet också bli att pojkarna även i framtiden enbart 

intresserar sig för och relaterar till böcker med manliga huvudkaraktärer och likartade teman. 

De värden som förmedlas genom böckerna som läses kan inverka på vad de anser vara manligt 

och kvinnligt. På så sätt kan skillnader mellan könen förstärkas och resultera i en kultur där 

könen hålls isär.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de medverkande förskolorna uppvisar många likheter 

men också skillnader. Skillnaderna visar sig huvudsakligen i förhållningssättet av 

förskollärarna och intentionen med läsningen. Schmidt (2013) kom till slutsatsen att barns 

läsintresse präglas utifrån hemmiljöns syn på läsning. På samma sätt kan vi se att barns 

läsintresse, kunskap och erfarenhet präglas av de vuxnas förhållningssätt, intention och miljöns 

utformning vilka formar läskulturen i förskolan. Förskolorna uppvisar en vidsträckt spännvidd 

sinsemellan i arbetet med läsning i olika utföranden. Läsningen utfördes i och för sig på båda 

förskolor men det fanns en skillnad i intentionen med läsningen. DEJA rapporten (SOU 

2010:99) framhåller att barn som präglas av en lästradition i hemmet visar fördelar i skolan. 

Läskunskapen och ett utvidgat ordförråd underlättar lärandet eftersom avkodningen sker mer 

automatiskt. På samma sätt kan vi se att läskulturen i förskolan kan ge fördelar för de barn vars 

litteracitetsutveckling uppmärksammas vid lästillfällen. Barnen stärks i sin syn på sig själva 

som läsare och tillsammans med bokläsningssamtalen och de stöttande frågorna fästs barnens 

kritiska funderande över boken samtidigt som deras ordförråd utvidgas.   
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7 Metoddiskussion 
 

Vi kom till insikten att två förskolor utifrån det teoretiska ramverket som låg till grund för 

studien inte var ett idealt beslut. För att kunna få en ännu djupare inblick i verksamheten hade 

det varit fördelaktigt att koncentrera sig enbart på att studera en av förskolorna. 

Empiriinsamling på två förskolor kan resultera i ett omfattande empiriskt material vilket kan få 

betydelsen att stora delar av empirin utelämnas i den slutliga analysen och 

resultatredovisningen. Konsekvensen blir då svårigheter med att se de kulturella koder och 

normer som finns i respektive verksamhet. Fördelen med två förskolor var dock att kunna 

synliggöra små nyansskillnader i arbetssättet.  

 

Vi är medvetna om att deltagarna inte kunde citeras korrekt när fältanteckningar skrevs vid 

observationerna men huvuddelen av situationen har kunnat återges. Fältanteckningarna skrevs 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor som angav en riktning till vad som var väsentligt att 

nedteckna. Istället för fältanteckningar hade videoinspelning kunnat vara ett verktyg för att 

dokumentera observationerna och få ett rikare empiriskt material. Utifrån ett etiskt 

ställningstagande valde vi att skriva fältanteckningar samtidigt gjorde vi bedömningen att 

videodokumentation hade kunnat ha en större inverkan på observationerna då förskolorna sällan 

använder videoinspelning i sin verksamhet och är restriktiva med att tillåta utomstående att 

dokumentera verksamheten. 

 

Vid empiriinsamlingen genomfördes observation och intervju vid olika tillfällen. En annan 

möjlighet hade varit att genomföra ostrukturerade intervjuer i samband med observationerna. 

På så sätt hade empirin från intervjuerna kunnat ge mer situationsbunden information. Vi valde 

dock att intervjua och observera vid olika tillfällen där intervjun genomfördes efter 

observationer då vi ville få en inblick i förskollärarens övergripande syn på bilderboksläsning 

som inverkar på kulturen. Vidare valde vi att genomföra intervjuerna efter observationerna. Om 

intervjun istället skett före observationen hade frågorna som ställts kunnat ange en tydlig 

riktning för förskollärarna och därmed påverkat resultatet. Vi är medvetna om att intervjuns 

nackdelar såsom skevheter, dåligt minne eller svagheter att uttrycka uppfattningar och 

upplevelser kan påverka intervjun. Därför användes intervjun endast för att komplettera 

observationerna. Vi valde dessutom att använda oss av en semistrukturerad intervju som gav 

oss möjlighet att göra förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd i vilken de ställs 

(Kvale & Brinkman, 2009, s.140). Det får betydelsen att det förskolläraren berättar har 

inflytande över intervjuns struktur. Genom intervjun fick vi möjlighet att få en inblick i 

förskollärarens synvinkel på problemområdet och skapa mening utifrån de erfarenheter de 

berättar om (Kvale & Brinkman, 2009, s.17). Vi valde att endast ljudinspela intervjuerna då vi 

ansåg att videoinspelning inte skulle generera mer relevant empiri. Fokus för intervjuerna låg 

på förskollärarnas berättelser och därför hade sådan empiri så som gester och kroppsspråk som 

kan ges vid videoinspelning inte tillfört någon empiri av vikt. 
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8 Slutsats 
I detta kapitel besvarar vi kortfattat våra forskningsfrågor vilka var: 

 

Vilka intentioner framträder när förskollärarna berättar om bilderboksläsning i 

förskoleverksamheten? 

 

På de medverkande förskolorna utförs läsningen regelbundet men enligt intervjun skiljer sig 

intentionen med läsningen åt. Förskolläraren Elsa från Kikarens berättade att läsningen oftast 

används i språkstimulerande syfte. Enligt Björklund (2007) utvecklas barns litteracitet i ett 

aktivt samspel mellan deltagarna och omgivningen. Användandet av bilderboksläsning som en 

möjlighet till språkutveckling inverkar på läskulturen då fokuset ligger på barnens litterära 

utveckling. Barnen stärks i sin förmåga att samtala och använda böcker. Förskollärarna initierar 

boksamtalen med hjälp av stöttande samtal. Ett synsätt som synliggjordes på båda förskolor 

genom återkommande inslag är textrelaterade frågor som ska inbjuda barnen till samspel och 

eftertanke. Intentionen med bilderboksläsning visade sig dock ha olika utgångspunkter. I 

intervjun framkom det att läsning används på Skogsdungens förskola för att skapa en lugn 

stämning på förskolan vilket innebär att läsandet i det fallet inte har ett lärande syfte utan har 

en nedvarvande avsikt. I samtal med Nina på Skogsdungens förskola framkom att läsningen 

ofta utförs vid vila och läsaktiviteten kan i så fall få ett underordnat omsorgsrelaterat syfte. 

Konsekvensen blir att läsningens ställning som kunskapskälla inte synliggörs utan framställs 

som en syssla som associeras till vuxenvärldens krav på lydnad vid speciella tillfällen. För att 

undvika att bilderboksaktiviteten enbart associeras till vila och omsorg är det väsentlig att visa 

fram bilderbokens omfattande användningsområde där läsningen används i olika syften. Både 

Elsa och Nina påpekade att förskollärarens intresse är viktigt vilket också Schickedanz och 

Collins (2012) belyser i sin studie. Den vuxnes betydelse för barns läsintresse är avgörande för 

att locka barnen till läsning och för att framställa läsning som en värdefull aktivitet. Elsa och 

Nina berättade att en väsentlig del i arbetet med bilderboken är att synliggöra bilderboken som 

attraktiv där barnen självständigt ska välja bilderboksläsning. Således är intentionen inom båda 

läskulturerna att framställa bilderboksläsning som ett självklart val och att bilderboksläsning 

ses som värdefullt inom kulturerna. 

 

Hur sker bilderboksläsning i förskolans praktik? 

Observationerna visade att det finns en outtalad struktur vid bilderboksläsning där barnen 

förväntas delta utifrån vissa regler vilka är underförstådda och förmedlas på ett subtilt sätt. 

Förskolläraren och bilderboken står i centrum och barnen förväntas placera sig runt bilderboken 

och svara på frågor när de blir tilltalade. Elsa, Harriet och Hanna använder sig av frågor utan 

ett givet svar vilket ger upphov till barnens aktiva deltagande i samtalet med fokus på 

bilderbokens innehåll. Arbetssättet kan sägas gynna barns litteracitetsutveckling. 

Kommunikation och språk är centrala aspekter i lärandet (Säljö, 2000) och ett deltagande i 

samtal utvecklar barns kommunikativa förmågor och reflektionsförmåga både enskilt och i 

grupp. Således kan bilderboksläsandet få konsekvenser genom att det utvidgade ordförrådet 

som ges genom bilderboksläsning gynnar intresset för läsandet i senare ålder då ett komplext 

ordförråd underlättar förståelsen av andra texter. 

 

Även om det fanns stort rumsligt utrymme utspelade sig läsning alltid i relation till soffan. Både 

barn och förskollärare tog initiativ till bilderboksläsning, däremot skedde det alltid i anslutning 

till soffan. Läsningen kan på så sätt sägas vara associerad till soffan som har en stor kulturell 

betydelse som inverkar på läsningens utförande. Soffans betydelse framkom även i intervjun 

som en viktig aspekt för förskollärarna. Utifrån observationerna verkar barnen ha övertagit 

soffans betydelse som en del av förskolan läskultur. Observationerna visade dessutom att 
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läsningen ofta sker utifrån barnens eget initiativtagande men var relaterat till förskollärarens 

närvarande vid soffan. 

 

Hur synliggörs genusaspekter i läsaktiviteterna? 

I intervjun berättade förskollärarna att de inte ser en skillnad i läsintresse och berättar att 

skillnaden i pojkars och flickors läsintresse enligt deras uppfattning kommer längre fram i 

skolåldern. Det kan leda till att problematiken inte uppmärksammas och därmed är en 

oreflekterad aspekt inom förskolans läskultur. Observationerna visade samtidigt att 

förskollärarna hade en omedveten förutfattad mening om vem som gillar läsning mest. Till 

skillnad från Molloy (2007) har vi inte kunnat se en distinkt feministisk kodning av läsning på 

de medverkande förskolorna. Däremot kunde vi i observationerna se antydningar från 

förskollärarnas sida på vad som förväntas av pojkar och fickor gällande läsintresset. De 

antydningarna kan agera som en begynnelse för de större klyftor som uppdagades i läsningen 

mellan pojkar och flickor som uppmärksammas i bland annat PISA-studien. Det verkar finnas 

en social acceptans kring pojkar och flickors läsintresse utifrån förskollärarnas agerande. 

Däremot kan vi inte se en skillnad hos barnen som uppvisar samma intresse för läsningen 

oavsett kön. Skillnaden uppstår i det bemötande som pojkar och flickor får och därmed skapas 

förväntningar på pojkar och flickor i bilderboksläsning som är relaterat till det sociala könet. 

Utifrån de läskulturer som förmedlades av förskollärarna på ett implicit sätt kunde barnen utläsa 

vilket förväntat beteende som ställdes på pojkar och flickor. Skillnader i de kulturella kraven 

på pojkar och flickor syntes genom små antydningar men vid upprepande tillfällen kan de ha 

stor inverkan på hur pojkar och flickor ser på sig själva som läsare. Samtidigt kan vi dock skönja 

att valet av bilderboken är genusinfluerat hos vissa pojkar. Elsa berättade att flera pojkar gärna 

läser böcker där huvudkaraktären är manlig och där innehållet kan kopplas till det maskulint 

kodade. Pojkarnas bokval kan å ena sidan gynna pojkarnas läsande genom att fästa normen att 

läsningen är en del av vardagen. Å andra sidan är det väsentligt att erbjuda andra bokalternativ 

för att undvika att barn lär sig stereotypiska könsmönster genom ett avgränsat bokval. 
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9 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens process har det framkommit flera frågor som vi anser behöver studeras vidare. 

Mer forskning kring läskulturer skulle kunna ge större förutsättningar för att exponera de 

förgivettagna normer, värden och kulturella koder som präglar förskoleverksamheten. Genom 

exponering av förgivettaganden kan praktiken förändras på ett medvetet sätt och därmed 

förändra vilka möjligheter som ges pojkar respektive flickor i förskolan.  

De frågor som vi anser behöver beforskas ytterligare centreras i huvudsak kring 

förändringsarbete. 

Hur jämställer man det feministiskt och maskulint kodade i det svenska utbildningssystemet? 

Hur underlättas överskridandet av normativa genusgränser i förskolans verksamhet? 

Hur underlättas överskridandet av normativa genusgränser med stöd av bilderboksaktiviteter? 
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BILAGA 1: Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi heter Cecilia Grimsberg och Jasmin Wolf, vi studerar på förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Under vårterminen skriver vi vårt examensarbete som handlar om 

bilderboksläsning i förskolan. Studiens syfte är att undersöka hur bilderboksläsning sker i 

förskolans verksamhet. Vi vill därför videodokumentera ert barn i aktiviteter knutna till 

bilderböcker. Som ett komplement till videodokumentationen ska vi även föra 

fältanteckningar. Barnen kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga- 

eller familjeaspekter, det är endast barnens och förskollärarens aktiviteter med barnboken som 

är av intresse. 

Under några dagar i april kommer vi att besöka er förskola i samråd med arbetande personal. 

Medverkan i studien är frivillig och om man valt att vara med får man när man som helst 

avbryta sin medverkan. 

I vårt examensarbete följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i 

huvudsak uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet 

innebär att vårdnadshavare till de barn som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. 

Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta 

observera om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer att behandla de uppgifter om de barn 

som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa barn genom att tilldela 

barnen fiktiva namn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om barnen 

endast kommer användas för forskningsändamål. Det innebär också att endast de som är 

inblandade i examensarbetet och analysen av materialet kommer ha tillgång till videofilmen 

och fältanteckningar. Vi kommer att radera materialet efter avslutat projekt. 

 

Har ni frågor kan ni gärna kontakta oss 

mobil: 0735884085 (Jasmin) eller 0735843646 (Cecilia) 

mail: jaswol10@student.hh.se (Jasmin) 

cecgri11@student.hh.se (Cecilia)  

Handledare: Kristina Holmberg kristina.holmberg@hh.se 035 16 29 25 

 

Denna sida återlämnas till förskollärarstudenterna 
 

Barnets namn  

 
 

Jag samtycker till deltagande i forskningsprojektet. 

 

ort och datum 

 
 

Underskrift 
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BILAGA 2: Informationsbrev förskollärare 
 

Hej, 

 

Vi heter Cecilia Grimsberg och Jasmin Wolf och studerar till förskollärare. Under de närmsta 

månaderna kommer vi skriva vårt examensarbete kring bilderboksläsning på förskolan. Vi vill 

gärna intervjua förskollärare kring bokanvändning på er förskola. Intervjun kommer att bestå 

av fyra teman. Intervjun kommer att ljudinspelas för att säkerställa att alla svar dokumenteras 

korrekt. Materialet från intervjun kommer att användas för att få förståelse för 

bilderboksläsning i verksamheten. 

Arbetet följer de forskningsetiska principerna, vilket innebär: 

1. Ljudfilerna som produceras används endast inom examensarbetet och hanteras 

konfidentiellt. Detta innebär att alla deltagare förses med fingerade namn i både skriven 

text och när vi talar om det som sägs i ljudfilerna i examensarbetssammanhang. 

2. Hänsyn tas också till nyttjandekravet vilket betyder att endast de involverade i 

examensarbetet och analys av det empiriska materialet kommer lyssna till ljudfilerna. 

Ljudfilerna kommer sedan att raderas efter avslutat examensarbete. 

3. Din medverkan som förskollärare är helt frivillig och du har rätten att när som helst 

under processen avbryta utan att uppge skäl för detta. 

4. Genom samtyckesblanketten i detta dokument ber vi dig att ta ställning till om du vill 

medverka eller ej. Endast om du ger ditt skriftliga samtycke kommer du att ljudinspelas 

under intervjun. 

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jasmin Wolf 

Tel: 073 5884085 

E-mail: jaswol10@student.hh.se 

 

Cecilia Grimsberg 

Tel: 073 5843646 

E-mail: cecgri11@student.hh.se 

 

Denna sida återlämnas till förskollärarstudenterna 
 

För- och efternamn 

 
Jag samtycker till deltagande i forskningsprocessen 

 

Ort och datum 

 
 

Underskrift 
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BILAGA 3: Intervjuguide för förskollärare 
 

Intervjun är till för att ge oss en inblick i hur förskollärare resonerar kring sin roll i 

bokläsandet och hur de skapar en miljö kring bokläsandet som inbjuder barnen till intresse för 

bokläsande aktiviteter. Intervjun har också till syfte att skapa förståelse för hur förskollärare 

ser på sin roll i barns livslånga lärande med fokus på läs- och -skrivfärdigheter. 

Intervjupersonen ombeds efter denna inledande information att svara så utförligt som möjligt 

på frågorna. 

 

Förskollärarens betydelse för läsning 

 

 Vilken är den vanligaste läsaktiviteten på er förskola? 

 Hur väljer ni på er avdelning ut böcker? 

 Vilka kriterier ligger till grund för val av böcker? 

 Hur inbjuder du till bokläsning? 

 Vilka förkunskaper om barns läsvanor i hemmet har du? Hur tar du reda på det? 

 Hur använder du dessa förkunskaper för att stimulera barns läsintresse? 

 Varför läser ni på förskolan? Med vilket syfte/mål läser ni? 

 Hur ser du på din roll som läsförebild för barnen? 

 Vad anser du vara väsentligt för att uppmuntra barns läsintresse? 

 På vilket sätt stöttar du barnen i deras läsintresse? 

 

Miljö 

 

 Hur ser miljön ut där ni läser? 

 På vilket sätt inbjuder er miljö till läsning? 

 Vilken betydelse anser du att miljön har för läsning och barns intresse för läsning? 

 

Genus/ Läsintresse 

 

 Forskning visar att barns läsintresse minskar, vad tror du det beror på? 

 Vad kan du som förskollärare göra för att motverka trenden? 

 Har du upplevt några likheter mellan flickors och pojkars läsvanor och intresse? 

 Har du upplevt någon skillnad mellan flickors och pojkars läsvanor och intresse? 

 Hur inbjuder du pojkar respektive flickor till läsaktiviter och boksamtal? 

 Vilken betydelse har bokens innehåll och utseende för pojkars respektive flickors 

intresse för läsning? 

 Hur erbjuder ni läsförebilder för pojkar respektive flickor på förskolan? 

 Hur stöttar ni barns syn på sig själva som läsare? Finns det skillnader mellan pojkar 

och flickor? 

 

Språkutveckling 

 

 På vilket sätt anser du att högläsning kan bidra till barns språkutveckling? 

 Anser du att läsning är bra för alla barns språkutveckling? Motivera! 

 Associerar du högläsning med något annat än språkutveckling? Motivera! 

Hur ser en bra bilderbok ut? Vad kännetecknar ett bra boksamtal? 
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