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Sammanfattning 
Att pedagoger läser tillsammans med barnen sker varje dag. Men denna aktivitet är sällan 
något som det reflekteras över. Tidigare forskning visar att bokläsning i förskolan ofta 
används i syfte att barnen ska vila eller inte störa de yngre barnen som sover. Läsningen 
bör istället ses som en aktivitet med huvudsyfte att barnen ska utvecklas och lära. Syftet 
med detta examensarbete är att belysa bokläsningens betydelse i förskolans verksamhet. 
Resultatet visar likväl som tidigare forskning, bland annat att bokläsningen som aktivitet 
oftast sker vid läsvila. Vidare visar även resultatet att det skiljer sig hur förskollärare 
arbetar med bokläsning samt utformas läsmiljöerna olika i förskolornas verksamheter.  
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1. Inledning 
Att läsa för barnen är viktigt eftersom det är grunden till all läsning skriver Heimer (2016). 
Litteraturläsning tillsammans med barnen bidrar, enligt Heimer (ibid.) till en gemenskap 
mellan barnen och pedagogen. Vidare skriver Heimer (ibid.) att det är viktigt att det även 
finns en tanke bakom läsningen och att det ska finnas tid för barnen att uttrycka sina 
tankar och funderingar kring litteraturen. I förskolans läroplan (Skolverket 2016) finns 
formulerade strävansmål och riktlinjer som stödjer vikten av läsning i förskolan. Det står 
till exempel att: 

 
Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner (Skolverket 2016:10). 
 
 
Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 
(Skolverket 2016:10). 

 
Trots att förskolan har ett uppdrag att sträva efter att barnen lär sig saker som kan kopplas 
samman med språk. Skolverket (2016). Däremot finns inga beskrivningar över hur barnen 
ska generera ovanstående kunskaper. Här tänker Damber et al (2013) att just boksamtal 
kan vara ett bra alternativ för att sträva efter att barnen utvecklar ovanstående förmågor. 
Utifrån att förskolan har ett uppdrag att arbeta med läsning samtidigt som läsning ibland 
blir en aktivitet där huvudsyftet främst är att barnen ska vila, vill jag med denna studie öka 
kunskapen om hur verksamma förskollärare arbetar med bokläsning i förskolan. Hur de 
jobbar med litteraturen tillsammans med barnen i förskolan, samt vilket syfte de har med 
detta arbete. Utifrån att förskolan har ett uppdrag att arbeta med läsning samtidigt som 
läsning i förskolan ibland blir en aktivitet där huvudsyftet främst är att barnen ska vila vill 
jag med denna studie öka kunskapen om hur förskolan arbetar med litteraturläsning samt 
vilket syfte de har med detta arbete. 
 

 

Syfte  

Syftet med den här studien är att skapa en ökad kunskap om bokläsning i förskolans 
verksamhet. 

 

Forskningsfrågor 

• Vilket syfte har förskollärare med bokläsning i förskolan?  
• Hur arbetar förskollärare med bokläsning i förskolan?  

• Vilka faktorer påverkar valet samt placering av litteraturen i förskolan? 
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2. Bakgrund 

2.1 En historisk överblick av bokläsning 

I följande avsnitt presenteras en kort sammanfattning om barnböckernas historia, samt hur 
barnsynen såg ut under de olika tidsepokerna. Arbetet kommer även att ta upp om 
läsrutiner i förskolan, Vidare tar detta stycke upp andra metoder som förskolan kan arbeta 
med litteratur på. 
Redan under 1600 talet hade folkets läsförmåga spritt sig i Sverige. (Svensson 2009). Det 
var i huvudsak Guds ord och bibeln som ansågs viktiga för människorna att ta till sig. 
Även den litteratur som var riktad till barn innehöll religiösa inslag. Dessa inslag fanns 
med i ABC böckerna ända fram till 1940 talet. På 1700 talet var det föräldrarna 
(husfadern) som hade det övergripande ansvaret att lära barnen att läsa. Genom att 
anordna husförhör kunde prästen se vilka barn som kunde läsa eller inte. De föräldrar som 
av någon anledning inte hade lärt sina barn läskonsten fick böter. Dessa pengar gick till att 
de fattiga barnen fick en läsundervisning skriver Svensson (2009).  
Professor Simonsson (2004) beskriver att under romantiken (ca 1800 - 1830 talet) fick vi 
ett nytt synsätt på barndomen; att barnen var födda med egna känslor och inneboende 
krafter. Barnets tankar och upplevelser hamnade således i centrum. Sagor och rimramsor 
kom till samt text med syfte att underhålla läsaren. Nya författare som Bröderna Grimm 
och HC Andersen var bland de första att skriva ner berättelser i bokformat. Innan hade 
sagor berättats muntligt och berättats från generation till generation menar Simonsson 
(ibid.). 
Under 1910 och ända in på 1940 talet, skriver Vallberg – Roth (2011) professor i 
pedagogik, att syftet med barnlitteratur var att fostra, samt att barnen skulle lära moral, 
Innehållet i barnlitteratur under denna period var starkt präglat av vardagliga sysslor till 
exempel husmoderns arbete i hushållet, eller bondens arbete på gården. 

Sagan är ett utomordentligt uppfostringsmedel: den griper barnets lättrörda fantasi på 
ett alldeles särskilt sätt. Sagan kan vara mycket verkningsfullare än 
moralpredikan.  (Vallberg – Roth 2011: 64). 

 
1945 publicerar Astrid Lindgren sin första bok om Pippi Långstrump. Kåreland (2008) 
menar att i och med publiceringen av Pippi-böckerna förändrades än en gång synen på 
barndomen, från barnuppfostran och moral till ett barn som är fri och vågar ifrågasätta 
vuxenvärlden. Astrid Lindgren har med Pippi-böckerna även gett inspiration till andra 
författare. Tove Janssons lilla My från Mumin är ett exempel av författare som inspirerats 
av Pippi avslutar Kåreland. 
Under 1970 talet förändrades även synen på barnlitteratur menar Vallberg – Roth (2011). 
Från att ha skildrat bibliska berättelser, uppfostran och moral, husmodern och bondens 
vardag, till faktaböcker och litteratur där olika vardags och samhällsfrågor skildras. Syftet 
med detta menar Vallberg – Roth (ibid.) var, att barnen via litteratur riktade till barn skulle 
få kunskaper om hur samhället fungerade. Simonsson (2006) beskriver också att 
barnlitteraturen under den här perioden skildrade det realistiska samhället, men hon 
beskriver också att de i litteraturen riktad till barn även berördes många tabubelagda 
ämnen till exempel sexualitet och politik. 
Simonsson (2006) skriver att den litteratur som fanns tillgänglig för barn har med andra 
ord även speglat de olika tidsepokernas värderingar och samhällets förändringar. Inte 
minst den barnsyn som varit under de olika tidsepokerna. Simonsson (ibid.) menar att 
barnlitteraturen följer tidens utveckling. 
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2.2 Bokläsning i förskolan 

Förskolan är en institution med sedan länge inarbetade rutiner och där möts människor 
med olika bakgrund och erfarenheter. Förskolan har en viktig roll att skapa en verksamhet 
som fokuserar på barnens lärande och utveckling skriver Simonsson (2006). Vidare menar 
Simonsson (ibid.) att bokläsningen ofta är uppstyrd av pedagogerna och att barnen inte 
alltid har möjlighet att påverka valet av litteratur samt när eller var bokläsningen sker.  
Edwards (2008) och Damber et al (2013) har i sina studier sett att syftet med bokläsningen 
i förskolan främst verkar vara att barnen ska bli lugna. Oftast sker denna typ av bokläsning 
i samband med vad som i förskolan brukar kallas för ”läsvilan”. Damber et al (ibid.) 
menar att läsvilan oftast är styrt av pedagogerna och det är i denna vardagliga aktivitet 
som pedagogerna mest återkommande också läser för barnen. Läsvilan förekommer 
vanligast efter lunch den tidpunkten då de yngsta barnen sover. 
Edwards (2008) menar även att tidpunkten när pedagogerna läser för barnen är en viktig 
faktor. Om huvudsyftet med läsningen är att boken ska väcka tankar, funderingar eller 
frågor bör de ske under stunder där barnen inte är trötta, hungriga eller fokuserade på 
annat. Edwards (ibid.) säger dock att det inte endast är tidpunkten som är viktigast, utan 
det handlar om att hitta det rätta tillfället.  
Damber et al (2013) skriver att det inte är alla barn växer upp i hushåll där böcker har en 
central roll. Därför menar Damber et al (ibid.) att barnen som spenderar en större del av 
sin tid på förskolan är det viktigt att pedagogen trycker på vikten av bokläsning och 
boksamtal. 
Boksamtalen menar Damber et al (2013) är viktiga för att intrigera boken. De skriver att 
boksamtal är något som ofta glöms bort i samband med läsningen, Damber et al (ibid.) 
trycker på vikten att barnen får chansen att samtala kring böcker. Damber et al (ibid.) 
menar dock att de yngre barnen, samt de barn som är ovana kan vara svåra att introduceras 
för boksamtal. Damber et al (ibid.) framhåller dock att det är viktigt att pedagogen inte ger 
upp även om de första samtalen inte blir vad denne tänkt sig. Något som är viktigt att 
tänka på vid boksamtal, menar Damber et al (ibid.) är att veta vad barnen intresserar sig 
för samt att ställa kluriga frågor. Lindö (2009) beskriver vikten av att pedagogen innan 
lässningssituationen är väl förberedd. Är boken obekant finns det en fördel att läsa igenom 
den innan och bekanta sig med karaktärerna. Lindö (ibid.) menar att det är viktigt att leva 
sig in i berättelsen och ändra tonläge vid varje karaktär, då detta skapar en dynamik och 
ger liv åt berättelsen. Damber et al (ibid.) menar att det är viktigt att pedagogen läser 
boken innan lässtunden för att kunna skapa en känsla samt fånga barnens intresse. 

2.3 Hur förskolan får tillgång till litteratur 

Tillgång till litteratur ser olika ut på förskolor skriver Damber et al (2013) Forskarna 
beskriver att vissa förskolor där litteraturen är placerad lättåtkomligt för barnen skapar 
läslust, medan andra förskolor har få böcker förvarade otillgängligt för barnen. Förskolor 
som inte erbjuder barnen rikligt mångfald av böcker, menar Damber et al (ibid.) motverkar 
att barnens intresse för bokläsningen. En orsak till att förskolor inte har riklig mångfald av 
böcker anser Damber et al (ibid.) beror på att vissa förskolor saknar möjlighet att besöka 
biblioteket. Damber et al (ibid.) menar att i nya skollagen finns skrivet att ett bibliotek ska 
finnas tillgängligt för elever och lärare, de ställer sig frågan varför detta inte gäller 
förskolans personal och barn? 
Damber et al (2013) tipsar även att förskolor kan införskaffa böcker på annat sätt en enbart 
från biblioteket, till exempel från olika föreningar som Naturskyddsföreningen, RFSU. 
Naturskoleföreningen har gett ut böcker om matematik för förskolan. Dessa böcker kan 
introduceras i samband med ett aktuellt tema förskolan arbetar med. Loppmarknader och 
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rea anser Damber et al (ibid.) också kan vara ett bra alternativ till biblioteket. Eftersom 
biblioteksböckerna måste lämnas tillbaka menar Damber et al (ibid.) är det bra om det 
finns böcker som är förskolans egna.  

2.4 Förskolans läsmiljö 

Fast (2011) menar att när förskolor erbjuder barnen ett rikligt textutbud bidrar det till att 
barnens intresse för det skrivna ordet ökar. Enligt Fast (ibid.) ska förskolan erbjuda barnen 
lässtimulerande miljöer. I förskolans miljö finns olika sorters text till exempel skyltar eller 
dokumentationstavlor där bild och text förenas. Fast (ibid.) menar att läsmiljön i förskolan 
är viktig för att stimulera barnens läsintresse, och att barnen får möjlighet att i lugn och ro 
titta i en bok. Fast (ibid.) menar även att presentationen av böckerna är viktiga för att 
locka barnen att läsa.  

Jag tycker att det är viktigt att böckerna är vackert uppställda, att vi inte bara lägger 
dem i någon vrå när vi kommer från biblioteket. Sonja och jag brukar alltid lägga upp 
dem på ett stort bord, så alla känner o, vad härligt med böcker (Fast 2011:199). 

2.5 Andra sätt att arbeta med litteratur 
I följande stycke presenteras hur förskolor kan arbeta med litteratur på andra sätt än enbart 
bokläsning i böcker. 

2.6 Berättande drama och lek 

Lindö (2009) skriver att människor sedan urminnes tider har berättat muntliga historier, 
Även idag berättar människor vilket även innefattar barnen. De kan till exempel berätta 
om vad de har upplevt. Lindö (ibid.) menar att barn är nyfikna och får genom sitt 
berättande eller lyssna på andras berättelser svar på sina frågor. Björklund (2017) menar 
att det är viktigt att involvera barnen i berättandet för att stötta i barnens litteracitet. 
Genom att ställa följdfrågor som till exempel ”kommer du ihåg när” eller ”berätta mer 
om” det bidrar till grunden i barnens berättande. Fast (2011) menar att barn redan i tidig 
ålder vill berätta om sin vardag. Vidare skriver Fast att det är viktigt att lyssna på barnet 
och nyfiket ställa frågor. En metod för att ta in barnens berättande i förskolan menar Fast 
(ibid.) är att barnen får ta med sin favoritleksak hemifrån. Vid exempelvis samling får 
barnet berätta om sin leksak samtidigt som de andra barnen får chansen att ställa frågor. 
Exempel på frågor som barnen ställer kan vara när fyller den år? Vad tycker den om att 
äta? Vart bor den? 
Leken är central i de flesta barns liv. Leken är kreativ och respektlös. När pennan blir ett 
flygplan lämnar barnet här och nu och låtsas något annat. Klossen blir en bil, 
papperskorgen en båt (Fast 2011:73). 
Fast (2011) skriver att litteratur i förskolan inte enbart är bokläsning. Leken menar Fast 
(ibid.) är en viktig aspekt i barnens lärande. Damber et al (2013) skriver att barnen genom 
leken skapar en berättelse. Med hjälp av dramatisering och rekvisita skapas en fantasivärld 
genom litteraturen. Att leka en berättelse menar Damber et al (ibid.) är bra för barnen för 
att återskapa boken, dess innebörd, samt att barnen får möjlighet att uttrycka sina känslor 
och tankar. Damber et al (ibid.) menar att för att skapa en bra fantasivärld för barnen att 
leka i är det bra att använda rekvisita. Damber et al (ibid.) menar att i rummet dramaleken 
utspelar sig i bör det finnas utrymme för lek och material. Materialet i detta rum får gärna 
finnas där under en längre tid så att barnen kan återvända när de själva vill. 
Böckerna i förskolan behöver nödvändigtvis inte enbart vara i sagoform. Körling (2012) 
menar om barnen visar intresse för till exempel olika länder är det intressant att ta hem 
olika kartböcker till förskolan med tydliga bilder som en pedagog läser tillsammans med 
barnen. Litteraturläsning behöver dock inte enbart ske innanför förskolans väggar. Körling 
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(ibid.) anser att all text vi har omkring oss i samhället bidrar till läsning. Till exempel vid 
resor i kollektivtrafik kunna läsa reklamskyltar, gatuskyltar eller prata om trafikmärkens 
innebörd. 
Berggren och Söderlund (2014) berättar om en förskola där pedagoger och barn arbetar 
med bockarna bruse. Vid samling sjunger de sången samt berätta sagan, där pedagogen 
använder olika röstlägen för att väcka intresset hos barnen. Berggren och Söderlund (ibid.) 
beskriver att barnen arbetar med riktigt material såsom tre bockar av varierande storlek, en 
bro och naturmaterial som stenar och ett troll. Syftet med detta menar Berggren och 
Söderlund (ibid.) är att genom abstrakta föremål förstärka berättandet, samt att barnen får 
möjlighet att vara delaktiga och själva kunna påverka innehållet i sagan. 

2.7 Centrala begrepp 

2.7.1Reggio Emilia 

Filosofin Reggio Emilia kommer ursprungligen från en by i norra Italien. Reggio Emilia 
filosofin har utvecklats under de senaste femtio åren. Reggio Emilia ses inte som ett 
pedagogiskt arbetssätt, snarade en människo - och barnsyn. Barnen ses som kompetenta 
och de är viktiga att lyssna på. Att aktivt lyssna dokumentera och reflektera är några 
kännetecken på en Reggio Emilia filosofi (Reggio Emilia institutet 2015).  
Berggren och Söderlund (2014) beskriver att i ett arbetssätt utifrån Reggio Emilia filosofin 
handlar det för förskolepersonalen att ta vara på alla olika uttrycksformer viket benämns 
inom Reggio Emilia som att ”ett barn har hundra språk”. Det innebär enligt Berggren och 
Söderlund (ibid.) att barnen måste ha möjlighet att uttrycka sig med olika medel. 
Utformningen av miljön i en Reggio Emilia inspirerad förskola är viktigt menar Berggren 
och Söderlund (ibid.). Miljön ska vara utformad för möten. Alnervik och Göthson (2017) 
skriver att i Reggio Emilia talas det ofta om att miljön är den tredje pedagogen. Alnervik 
och Göthson (ibid.) menar att Reggio Emilia inspirerade förskolor ofta har utformade 
lokaler som till exempel ett läsrum. Detta rum är speciellt utformat med litteraturen lätt 
tillgängligt och rummet brukar vara inrett med en soffa eller läsmadrass där barnen själva 
ostört kan välja att läsa, bläddra eller titta i böcker. 
 

2.7.2 Litteracitet 

Björklund (2017) skriver att Litteracitet är en svensk version av ordet literacy. Litteracitet 
är ett begrepp som uppkom i slutet av 1980 talet. Björklund (2008) menar att begreppet 
litteracitet är mångfacetterat. Det beskrivs till exempel med förmåga att uttrycka sig, att 
tillsammans kunna fånga ett intresse för det tryckta ordet, förmåga att kunna kommunicera 
och reflektera samt kunna förmedla känslor och, intryck i bild, musik, dans.  Björklund 
(ibid.) menar att innan begreppet litteracitet kom till hade förskolan och skolan fokuserat 
på det enskilda barnets läs och skrivförmåga. Med begreppet litteracitet menar Björklund 
(Ibid.) flyttas fokus till barnens lärande i det sociala samspelet. Litteracitet nämns inte i 
förskolans läroplan (Skolverket 2016). Björklund (ibid.) menar att detta kan beror på att 
förskolan har starka rötter i det utvecklingspsykologiska synsättet. En annan orsak, enligt 
Björklund (ibid.) kan också vara att det i förskolans historia inte har haft några läs och 
skrivövningar. Dessa aktiviteter har varit skolans uppgift att tillhandahålla barnen. 
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3. Metod 
I följande avsnitt presenteras valet av undersökningsmetod, hur urvalet har gått till samt en 
kort presentation av förskollärarna som deltagit i denna studie. Därefter beskrivs hur 
resultatet av studien har samlats in och bearbetats. Vidare presenteras studiens 
tillförlitlighet, etiska ställningstaganden samt en metoddiskussion. 

3.1 Undersökningsmetod 

I denna studie har jag använt kvalitativ metod för insamling av data. Utifrån syftet med 
detta examensarbete är att få en ökad kunskap om bokläsning i förskolan. Genom 
förskollärarnas perspektiv har jag använt metoden intervjuer med förskollärare. Fördelen 
med intervju är att förskolläraren ska kunna berätta sitt synsätt och hur de tänker kring sitt 
uppdrag. Patel och Davidsson (2003) skriver att förberedelser är viktiga vid val av 
intervju. De menar att se över frågorna att alla områden i arbetet är med samt att kolla 
över frågorna om det finns frågor som är liknande eller om det finns frågor som kan 
misstolkas av informanten. Detta har jag gjort genom att jag utformade en intervjuguide 
(se bilaga 2) som jag sedan hade som stöd under intervjuerna. Intervjufrågorna är 
utformade utifrån forskningsfrågorna. 

3.2 Urval 

Jag har till detta arbete valt att intervjua fyra förskollärare på två olika förskolor. Den ena 
förskolan ligger på landet och där har de flesta barnen svenskt ursprung. Den andra 
förskolan är placerad i ett bostadsområde och majoriteten av de barnen har annat 
modersmål än svenska.  Urvalet har skett utifrån ett kriteriebaserat urval. Förskolorna jag 
valt ut för studien var för mig bekanta sedan tidigare. Den ena var min VFU förskola 
under utbildningen, den andra förskolan har jag tidigare haft vikariat. Utifrån kursens 
begränsade tidsram har jag kontaktat förskollärare som uppfyllde mina kriterier. 
(Chirstoffersen & Johannesen, 2017) och mina kriterier var att informanterna skulle vara 
förskollärare som hade arbetet några år och har erfarenhet inom yrket. 

 
 Namnen på förskolorna och förskollärare är fingerade. Förskolorna benämns som 
förskola A och B, samt om de finns i norra eller mellersta delen av Sverige  
 
Förskola A finns i norra Sverige på landsbygden. Förskolan arbetar efter Reggio Emilia 
filosofin. Förskolan är indelat i tre avdelningar med åldrarna 1–2 småbarnsavdelning, 2–3 
mellanavdelning och 4–5 som är en storbarnsavdelning. I anslutning till varje avdelning 
finns ett stort rum som kallas torget. Detta rum är enligt pedagogerna tänkt som ett rum 
där alla möts. På denna förskola hittar vi två stycken förskollärare som deltagit i min 
intervju. 

 
• Annica som har jobbat som förskollärare i 18 år, hon arbetar på en 
avdelning med mellanbarn 
• Maja har jobbat som förskollärare i 18 år, hon jobbar på samma avdelning 
som Annica. 
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Förskola B finns i mellersta delen av Sverige. Denna förskola jobbar enligt Reggio Emilia 
filosofin. Förskolan ligger i ett mångkulturellt bostadsområde. Förskolan har två 
avdelningar; en småbarnsavdelning där barnen är 1–3 år samt en storbarnsavdelning där 
barnen är 3-5 år. Informanterna som deltar i studien från denna förskola är: 
 

• Anna som jobbar på småbarnsavdelningen, hon har varit förskollärare i 9 
år 
• Pernilla arbetar på storbarnsavdelningen, hon har jobbat som förskollärare 
i 6 år. 

 

3.3 Datainsamling 

I den första kontakten med förskolorna presenterade jag syftet med min studie och frågade 
om intresse finns att delta i en intervju, som jag beräknade skulle ta ca 30 minuter. 
Chirstoffersen och Johanessen (2017) menar att insamling av kvalitativa data genom 
intervju blir ett tillfälle att ställa frågor och följdfrågor till informanten. Ett 
informationsbrev skickas ut med anhållan om förskollärarnas samtycke om att delta i 
studien. I detta brev bifogas även mina kontaktuppgifter om förskolläraren har ytterligare 
frågor eller funderingar. 
På grund av att de flesta förskollärare inte har någon möjlighet att när som helst gå ifrån 
och lämna barngruppen var det informanterna som fick bestämma tid och plats för 
intervjun. Själva intervjun genomförs i ett ostört rum på respektive förskola. Tidsramen 
för varje intervju var ca 30 minuter. Material som användes under intervjun var 
ljudupptagning. Block och penna används för att göra stödanteckningar, men finns även 
med som en extra resurs att använda vid eventuella tekniska problem. 
Innan intervjuerna läste jag igenom frågorna, och var väl förberedd på vad som skulle 
sägas under själva intervjun. Patel och Davidsson (2003) menar att en viktig aspekt vid 
intervjuer är att vara väl förberedd, att träna en intervju innan kan vara bra för själva 
genomförandet, samt att kunna behärska den teknik som är vald för att spela in samtalet. 
Jag såg även till att vara på plats i god tid innan själva intervjun började för att ställa i 
ordning mitt material samt visa respekt för informanten. 

 

3.4 Databearbetning 

När alla intervjuerna var genomförda var det dags att transkribera. Jag lyssnade igenom 
allt inspelat material och svaren skrevs sedan ner ordagrant. Fördel med att ha intervjuerna 
inspelade var att jag kunde lyssna på dem fler gånger och spola tillbaka om det är något 
svar som var otydligt eller måste lyssnas på en gång till. Eftersom jag transkriberade 
intervjuerna ordagrant var detta moment det som var mest tidskrävande. Patel och 
Davidsson (2003) skriver att en nackdel med inspelade intervjuer är att detta moment tar 
tid. De räknar med att en timmes intervju tar ca sex timmar att transkribera. 
Efter att allt material var transkriberat sorterade jag ut och tog bort de svaren som inte var 
relevanta för detta arbete. Med överstrykningspennor i olika färger markeras citat och det 
som informanterna hade gemensamt, samt vad som skiljde i deras svar. 
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Analysmetoden jag valt i detta arbete är meningskoncentrering, denna innebär att 
forskaren sammanfattar informantens svar i kortare meningar menar Chirstoffersen och 
Johannesen (2017). 
Valet av metoden meningskoncentrering är gjort utifrån att med en enkel metod upptäcka 
mönster hur de olika förskollärarna uppfattar och arbetar med bokläsning. Men även att 
det blir lättare att få en lättläst struktur, Att sätta upp kategorirubriker, underrubriker samt 
citat där det framkommer vem som sa vad. Patel och Davidsson (ibid.) menar att det 
underlättar för den som ska läsa arbetet. 
För att öka trovärdigheten i informanternas svar har jag valt att stryka med citat. Patel och 
Davidsson (2003) skriver dock att det inte ska vara för många citat i förhållande till den 
berättande texten. Anledningen till detta menar Patel och Davidsson (ibid.) är att det kan 
uppfattas störande för läsaren. 

3.5 Tillförlitlighet 

Att använda ljudinspelningarna under intervjuerna och sedan transkribera dem noggrant, 
samt använda citat i den färdiga rapporten är enligt Bryman (2014) ett sätt att styrka 
trovärdigheten i informantens svar. Jag har försökt vara transparant när jag har beskrivit 
min studie samt mina val. Bryman (ibid.) menar att det inte går att vara helt objektiv i en 
forskningsstudie men att det är viktigt för forskaren att denne försöker att inte lägga in 
sina egna åsikter och tankar i slutresultatet. Jag har haft detta i åtanke och försökt att inte 
lägga in egna åsikter och värderingar. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

I detta examensarbete har jag beaktat de fyra forskningsetiska principerna 
Vetenskapsrådet (2011) genom att informanterna har fått en kort beskrivning om vad min 
studie kommer handla om. Jag informerade om syftet med studien vid tidsbokningen av 
intervjun. Förskollärarna blev via informationsbrevet också informerade om sekretess att 
allt material som samlas in kommer förvaras säkert där bara jag har tillgång till det 
inspelade materialet Vidare informerades förskollärarna att deltagandet i studien bygger 
helt på frivillighet och att de när som helst kan avbryta intervjun utan att behöva ge någon 
anledning till detta. Informanterna har också fått information om att de kommer att få vara 
anonyma. Detta har jag beaktat genom att inte nämna några namn. Jag har istället valt att 
använda mig av påhittade namn som jag eller informanten valt ut. I denna rapport kommer 
inte heller förskolans namn att nämnas utan jag har istället valt att skriva om det är en 
förskola från norra eller mellan Sverige. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Patel och Davidsson (2003) skriver att fördelen med intervju som metod till skillnad från 
enkäter är att det finns möjlighet för informanten att förklara sina svar, samt ge 
kompletteringar till svaren. Att sedan sitta ostört och samtala, att informanten kan med 
egna ord berätta om sina tankar och erfarenheter kring ämne, samt en möjlighet att spela 
in samtalet underlättar för efterarbetet.  
Under de första intervjuerna upptäckte jag att en av mina frågor kändes överflödig, 
eftersom den besvarades av bägge informanter i en tidigare fråga, därför valde jag att inför 
de andra intervjuerna plocka bort den frågan. När jag höll den sista intervjun upptäckte jag 
att min ljudupptagnings apparat hade dåligt batteri, men den laddades inte ur under hela 
intervjun, Dessutom hade jag block och penna i beredskap. Att ha teknik fulladdat eller ta 
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med en laddare är något jag ska tänka på om jag ska göra en kvalitativ studie med intervju 
som redskap senare.  
Att vara införstådd och påläst om tidigare forskning är viktigt inför insamling av 
kvalitativa data menar Patel och Davidsson (2003). Eftersom jag redan hade påbörjat 
bakgrunden och samlat in litteratur var jag redan innan intervjun införstådd och påläst 
inom området. Vilket jag tyckte var bra eftersom det ger ett bättre intryck. 
Frågorna jag ställde under intervjuerna var utformade utifrån forskningsfrågorna samt 
sammanställa en intervjuguide (se bilaga 2). Samma frågor ställdes till samtliga 
informanter eftersom det blir enklare att sedan jämföra de olika svaren.  
Samtliga informanter hade jag träffat sedan innan, men det var inget jag reflekterade över, 
eftersom det är viktigt att kunna ha ett professionellt arbetssätt vid kontakten av 
informanter. Dock finns risken att när en forskare känner sina informanter att det kan bli 
ett vänskapligt samtal eller att forskaren kan lista ut vad informanten kommer svara. 

 

4. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultat av intervjustudien att presenteras utifrån 
forskningsfrågorna med relevanta underrubriker. 

4.1 Vilket syfte har förskollärare med bokläsning i förskolan?  

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas syfte med bokläsning och syftet med 
planerade lässtunder. 

 

4.1.1Förskollärares syfte med bokläsning 

Samtliga förskollärare som medverkat i denna studie beskriver syftet bokläsning i 
förskolan på liknande sätt. De beskriver bokläsningen som en aktivitet där barnen 
tillsammans med en pedagog sitter och läser en bok. Maja säger att bokläsningen ska vara 
något lustfyllt och lässtimulerande. Maja berättar att syftet med bokläsningen kan bidra till 
att barnen får en inblick och ta del i andras världar, fantasivärldar eller andra 
familjekonstellationer. 
Annica berättar att bokläsningen är bra för att väcka barnens frågor, både stora och små. 
Hon beskriver också att de läser utifrån olika teman som årstider, genus. 
Anna säger att hennes syfte med att läsa för barnen är att de ska ske ett lärande. Hon 
tycker att det viktigt att inte enbart läsa för barnen för nöjes skull, hon blandar faktaböcker 
med fantasiböcker.  
Pernilla beskriver också bokläsningen som en lärandesituation för barnen. Hon säger att 
det är viktigt att utmana barnen med nya ord vilket går att göra under bokläsning 
Rutinen bokläsning skiljer sig beroende på förskola. Alla informanter är dock eniga om att 
de mest läste för barnen spontant är barnen själva tar initiativ till. 

Jag tänker att i förskolan är det bra om man får till spontana lässtunder där man bara 
läser för att det är härligt, sen är det upp till den vuxne hur man läser, hur man tar sig 
an boken. Beroende på hur mottagaren är, en del barn kan lyssna på mycket text, en del 
vill ha mera samtal (Maja 181023). 

De oplanerade är oftast på barnens villkor, de kommer när som helst och var som helst 
med boken och visar den. Nu när jag jobbar med småbarn frågar vi vill du att jag läser 
boken och de nickar. De vill att man är med och tittar i böckerna (Anna 181030). 
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Jag tycker att det är roligt att det står i den nya läroplanen där trycker de på ordet 
bokläsning, och det är kul, det har inte stått tidigare (Maja 181023). 

Under de planerade lässtunderna, berättar samtliga förskollärare, att främsta syftet med 
bokläsning är att ge barnen möjlighet att gemensamt samtala kring böcker. Förskollärarna 
säger, att pedagogen som läser är aktiv och observerar de barn som denne läser för, efter 
vilka behov har den gruppen? 
Begreppet läsvila förekom endast på Annicas förskola, på hennes avdelning finns barn 
som har sovvila samt barn som är vakna. 
Annica beskriver läsvilan som en planerad aktivitet efter lunch med barnen som är vakna. 
Annica beskriver att syftet med läsvilan inte är att barnen måste lyssna aktivt eftersom de 
är olika pigga vid detta tillfälle. Annica säger att under aktiv läsning är det viktigt att ha 
mindre grupper som lyssnar aktivt samt stanna upp och lyssna till barnens funderingar. 
Pernilla tycker att det är bra med planerade lässtunder i förskolan. Hon upplever dock att 
lässtunderna på hennes avdelning mest blir spontana. Pernilla säger att de inte har några 
planerade lässtunder för tillfället där hon jobbar, men hon berättar att hon har arbetat i 
andra arbetslag där de haft en lässtund med barnen efter maten och där de hade ett 
specifikt syfte med varför man just väljer den boken. De var också tydliga och betonade 
ord och förklarade ord som kunde uppfattas svåra för barnen. De kunde både samtala om 
innehållet och gå till och titta tillbaka och fråga barnen lite exempel ”vad var det Maja 
bakade?” Men hon tillägger ett problem vid planerade lässtunder. Hon säger: 

Det kan också vara väldigt svåra att få till, för det är inte alltid som barnen gör som 
man vill sitta still. (Pernilla 181030). 

Bra med planerade lässtunder är att det inte är något som stör. Då vi har planerat sitter 
jag här och läser, annars när en lässtund blir spontan kan det bli att telefonen ringer 
eller att det kommer in en kollega som behöver prata. (Pernilla 181030). 

Anna berättar att syftet med de planerade lässtunderna är att de väljer böcker utifrån olika 
tema de arbetar med på förskolan, till exempel årstider. Anna berättar att syftet med 
böckerna är att de kan användas som hjälpmedel, lära barnen om verkligheten. Anna säger 
att vid de planerade lässtunderna väljer hon böckerna. Utifrån syfte där hon vill att barnen 
kanske till exempel ska lära sig om till exempel färger. Anna berättar att de brukar visa 
barnen färger som de sedan upprepar och kollar runt om det finns något i rummet som är i 
samma färg. 

4.2 Hur arbetar förskollärare med bokläsning i förskolan? 

Följande avsnitt presenteras olika sätt att arbeta med bokläsning i förskolan. 

 

4.2.1 Boksamtal 

Samtliga förskollärare tycker det är viktigt att pedagoger har boksamtal - att de läser aktivt 
tillsammans med barnen. Det vill säga de stannar upp, lyssnar på barnens frågor och 
tankar samt att de reflekterar över innehållet i boken. Annica arbetar med boksamtal säger 
att boksamtal främst betyder att stanna upp när barnen vill berätta något. Hon säger att de 
mest spännande samtalen är när barnen avbryter mitt i läsningen. Annica säger även att det 
kan vara spännande om hon själv lyckats ställa en fråga ur boken och lyckats få igång ett 
samtal utifrån det. Annica berättar att boksamtalen sker när som helst under läsningen, 
eftersom barnen är här och nu och mycket glöms bort. Annica tillägger dock om hon läser 
för många barn och de hela tiden ställer frågor väljer hon att diskutera frågorna efteråt, 
eftersom barnen annars tappar sammanhanget i boken. 
Annica berättar att tiden är en faktor som kan påverka boksamtalen. Hon säger: 
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Önskvärt vore om man hade mer tid att lägga upp boksamtal, Läsa böckerna innan och 
varit mer förberedd, men den tiden är ju svår att hitta, så att många gånger kan det vara 
första gången jag läser en bok, men det är inte optimalt. Tiden är knapp för att hinna 
vara förberedd. (Annica 181023). 

 
Maja arbetar också med boksamtal. Maja berättar boksamtal innebär att samtala kring 
boken, uppmärksamma bilder och ord. Fördelar med detta, säger Maja, är att höra barnens 
tankar. Maja berättar att hon alltid har en tanke när hon har boksamtal, men hon gör dock 
ingen planering innan utan det kommer när man läser. Hon säger: 
 

Det viktigaste är inte att komma till slutet av boken, utan det kan till exempel vara 
något på sidan 3 man ser vart barnen man läser för är. (Maja 181023). 

 

4.2.2 Andra metoder att arbeta med litteratur 

Flera förskollärare i denna studie berättar att de arbetar med böcker mer än traditionell 
bokläsning, till exempel genom drama, lek och material. 
Anna berättar att de brukar dramatisera böcker till exempel Bockarna Bruse vilket är en 
saga som finns både i bokform och som små figurer i trä. Hon säger att barnen känner igen 
innehållet i sagan samtidigt som de också kan leka med gubbarna. Hon berättar även att 
barnen älskar Babblarna. De har olika böcker som till exempel Bobbos väska. Vi har en 
väska med riktiga föremål i som vi tar fram när vi läser boken, till exempel kan vi ta fram 
ett halsband och säga: Här är ett halsband vems är det? Anna säger att barnen då får höra 
både text och se riktiga föremål. Detta tycker hon är bra eftersom hon menar att det 
visuella förstärker ordet. 
På Annicas avdelning har de ett sagobord med små stenar föreställande Bockarna Bruse 
och trollet, samt en bro där barnen kan jobba med sagan. Annica berättar att de även har 
sagolådor som de tar in på avdelningen. Dessa är dock inte framme hela tiden. 
Pernilla berättar också om att de använder till exempel faktaböcker som uppslagsböcker 
när de till exempel arbetar med insekter (de har riktiga insekter som de har placerat i en 
mugg med förstoringsglas, samt insekter gjorda i plast). Barnen använder då böcker för att 
tittat på bilder till exempel har de använt faktaböcker och tittat på djurbilder och räknat 
ben på spindlar. 
Maja berättar om att det har ett sagobord på avdelningen. Där har de figurer från sagan 
Bockarna Bruse. Detta gör att barnen själva kan leka och dramatisera sagan. Maja säger 
att barnen berättar mycket samt att barnen leker mycket rollekar där de dramatiserar och 
lever sig in i sina roller. 

Mycket berättande sen uppmärksammar vi det skrivna språket, Det som är mest 
strukturerat, det är ju böcker. (Maja 181023). 

Pernilla berättar att när de arbetar med de klassiska sagorna som Bockarna Bruse och 
ramsor som Fem små apor känns det som de även dramatiserar det samtidigt, eftersom 
dessa lekar även innehåller rörelser som barnen ska göra samtidigt som de säger ramsan. 
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4.3 Vilka faktorer påverkar valet samt placering av litteraturen i förskolan? 

I detta avsnitt presenteras hur läsmiljön ser ut på förskolorna samt hur de får tillgång till 
litteratur. 

 

4.3.1Läsmiljön i förskolan 

Läsmiljön ser olika ut på de olika förskolorna Maja till exempel berättar att på hennes 
förskola finns det böcker placerade vid avdelningen och på ”torget”. På avdelningen finns 
en läshörna relativt centralt placerad i verksamheten. Dock har de inte placerat den i det 
största lekrummet eftersom de vill att barnen ska få lugn och ro när de läser. På väggarna i 
läshörnan har de inte så mycket som stör och de vill också att barnen ska kunna sitta skönt 
när de lyssnar på en bok. Maja betonar ändå att man inte ska mysa ner sig för mycket 
eftersom bokläsningen är en aktivitet. Hon säger: 

Miljön är enkel och avskalad men ändå som lite mysig. (Maja 181023). 

Pernilla beskriver att de har ett rum som ligger lite på sidan om, där de flesta böckerna 
finns. Rummet har soffa och tanken är att man ska kunna sitta där och läsa. Det finns även 
en dörr man kan stänga för att få en lugn lässtund. Trots att de på Pernillas avdelning har 
ett speciellt rum för böckerna berättar hon att de även har böcker i de flesta rummen på 
avdelningen. De har till exempel böckerna vid insekterna. Och att tanken med böckerna är 
att de ska användas som uppslagsbok som barnen ska kunna titta i och få inspiration. På 
Pernillas avdelning har de även böcker i ”hemvrån” där finns även en madrass och några 
kuddar. I hemvrån blir det att barnen sätter sig mer spontant och läser. Hon säger: 
 

Vi har en madrass och lite kuddar man kan leka att det är en säng, men det fungerar 
även som soffa att sitta och läsa i. Det finns även en bilmatta där vi brukar läsa på 
(Pernilla 181030). 

Maja säger att hon önskar att böckerna inte enbart är centrerade vid läshörnan. Hon säger 
att hon vill ha böcker i andra miljöer också för att dessa ska ge barnen inspiration i till 
exempel byggen. 
Annica berättar att på hennes avdelning är böckerna lättåtkomliga för barnen både på 
avdelningen samt på ”torget”. Exponeringen av böcker menar Annica är viktigt eftersom 
det ser inbjudande ut för barnen att ta en bok och sätta sig och läsa. Hon försöker att ställa 
upp böckerna fint så att de står på högkant. Vidare menar Annica att det även är viktigt att 
byta ut böcker som de har i ett bokställ både på ”torget” samt avdelningen. Vi tar in och 
byter ut böckerna så att det blir en förändring annars finns det en risk att barnen tröttna på 
böckerna och väljer en annan aktivitet säger Annica. 
Även Anna berättar att de har en läshörna på sin förskola. Där det finns en soffa. Anna 
berättar att de precis har köpt en ny soffa eftersom de ansåg att den gamla var för liten för 
att sitta i och läsa med en större barngrupp. Hon menar att läsningen ska vara en mysig 
stund. Anna tycker att det är viktigt att böckerna är synliga för barnen och att de finns på 
deras nivå. Böcker de är extra rädda om har de dock placerade på en hylla högt upp. Dessa 
böcker får barnen enbart läsa tillsammans med en pedagog. Det finns även små figurer 
tillsammans med dessa böcker till exempel Alfons och Molly mus. 
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Samtliga förskollärare menar att den största delen av all litteratur de inskaffar till 
förskolan lånar de på biblioteket. De säger att det är mest de äldre barnen på förskolan 
som följer med till biblioteket. 
Annica beskriver att på deras förskola är det pedagogerna som lånar böcker men de har 
även några få böcker som tillhör förskolan. Hon berättar att de lånar böcker utifrån det 
specifika tema eller projekt som de arbetar med eller till exempel utifrån årstider. Hon 
beskriver också att de även lånar böcker utifrån barnens intressen. Annica berättar: 

Om jag är uppmärksam som pedagog och tar med det jag vet att barnen är intresserade 
av, eller om de uttrycker önskemål om en bok. Barnen följer med till biblioteket ibland 
men inte alltid. (Annica 181023). 

Annica berättar att när de väljer böcker försöker de också tänka utifrån olika perspektiv till 
exempel genus. De försöker se vilka som har huvudrollen i boken. 
Maja beskriver att på hennes förskola är det de äldre barnen som följer med till 
biblioteket. De yngre barnen menar Maja kan vi ta med till biblioteket under exempelvis 
lov när det inte är så mycket barn på förskolan. De tar dock med sig max tre yngre barn till 
biblioteket och syftet med det menar Maja är mer att visa barnen vad ett bibliotek är. 
Anna berättar också att de lånar böcker på biblioteket, dock är det de äldre barnen som 
mest besöker biblioteket. Anna berättar att de inte bara lånar böcker när de går till 
biblioteket, till exempel har de haft sångsamling på biblioteket. De gick då dit en 
halvtimme innan det började för att de yngre barnen skulle få uppleva biblioteket och vad 
som finns där. 
Pernilla som arbetar med de äldre barnen berättar att de besöker biblioteket en gång i 
månaden tillsammans med barnen. Pernilla berättar att Alfons Åberg böckerna är extra 
populära hos barnen just nu. Pernilla säger: 
 

Hos oss är ju Alfons böckerna populära och jag vet att barnen tycker det är roligt med 
god natt Alfons Åberg, och då ser vi till att köpa in lite fler. Det finns många Alfons 
böcker. (Pernilla 181030). 

Anna och Pernilla berättar även att de brukar köpa in böcker till förskolan och att de vid 
behov vid exempelvis temaarbete eller om barnen uttrycker önskemål om någon bok kan 
be chefen om pengar till litteratur. 

5. Analys och diskussion 
I följande avsnitt presenteras analysen och diskussionen av det som framkommit av 
resultatdelen. Data som via informanterna har samlats in. Vidare presenteras mina egna 
tankar kring bokläsning i förskolan. Som diskuteras och analyseras i relation till tidigare 
forskning. 

5.1 Vilket syfte har förskollärare med bokläsning i förskolan? 

Resultaten visar att samtliga förskollärare är eniga om att syftet med läsningen, är en 
aktivitet där barnen ges tillfälle till inlärning, väcka frågor samtala, samt att det ska vara 
lustfyllt. Som beskrivs i resultatet berättar förskolläraren i enhet med Edwards (2008) att 
tidpunkten är en viktig faktor vid boksamtalet. Det bör ske då barnen inte är trötta eller 
hungriga.  Begreppet läsvila återfinns på en av förskolorna. Förskolläraren i studien 
berättar i enhet med Edwards (2008) och Damber et al. (2013) att läsvilans återkommer 
vid samma tidpunkt, när de yngre barnen har sin vila. Jag tycker i likhet med resultatet att 
läsningen med barnen bör ha ett syfte oavsett om syftet är inlärning, lägga grunden till 
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samtal och frågor eller enbart nöjesläsning. Jag anser i likhet med förskollärarna i studien 
att förskolläraren bör vara aktiv och lyhörd samt observera barngruppen under lässtunden.  

5.2 Hur arbetar förskollärare med bokläsning i förskolan?  

Som beskrivs i resultat berättar förskollärarna att de arbetar med boksamtal. Syftet med 
boksamtalen menar de i enhet med Damber el al. (2013) är viktiga eftersom barnen 
tillsammans med vuxna och andra barn ges möjlighet att dela med sig egna tankar och 
funderingar kring boken. I likhet med förskollärarna i studien belyser jag vikten av 
boksamtal. Dessa samtal tycker jag är viktiga då böcker kan väcka känslor och tankar hos 
barnen, att det ges möjligheter dela med sig erfarenheter och tillsammans med barnen 
diskutera bokens innehåll är en bra metod att tillfredsställa barnens funderingar. I likhet 
vad Damber et al. (2013) kommer fram till i sin forskning att alla barn inte växer upp i 
hem där böcker har en central plats, anser jag att i min roll som förskollärare har ett 
övergripande ansvar över att alla barn ska ges möjlighet till en lässtund samt ett givande 
boksamtal som uppföljning. Resultatet visar att förskollärarnas brist på tid kan påverka 
boksamtalet negativt, förskollärarna i studien önskar att de finns mer utrymme att planera 
och förbereda ett boksamtal. Jag ser en problematik här. Förskollärare i studien berättar att 
tiden inte finns för boksamtal. Samtidigt har läroplanen (Skolverket, 2016) tydliga mål att 
barnen utvecklar intresse för skriftspråk Jag undrar därför hur förskolan bör prioritera 
aktiviteten bokläsning?  
Som beskrivs i resultatet berättar förskollärarna att de arbetar med litteratur mer än enbart 
bokläsning. Dramatisering, lek och berättande är metoder som används. Förskollärare i 
studien beskriver i likhet med Berggren och Söderlund (2014) med hjälp av abstrakt 
material dramatiserar sagan om Bockarna Bruse. Det framkommer i studien att bägge 
förskolorna dramatiserar Bockarna Bruse men skillnaden mellan förskolorna är dock att 
den ena har ett sagobord med material. Förskolläraren på en av förskolorna nämner att de 
enbart har material från sagan. Förskolläraren i studien säger att barnen känner igen 
figurerna från sagan. Barnen kan själva påverka innehållet i berättelsen när de själva är 
medskapande. (Berggren och Söderlund, 2014). 
Det framkommer i resultatet att böcker förekommer som inspiration för barnen. Den ena 
förskolan har format miljön utifrån att det finns böcker i nästan alla rum och, syftet med 
detta säger förskolläraren är att böckerna ska ge barnen fakta, inspiration, samt vara en 
uppslagsbok. I den andra förskolan var läsningen centrerad till läshörnan. I resultatet 
framkommer det dock att förskolläraren på den förskolan säger att hon ville ha böcker 
tillgängligt i alla rum för att skapa en möjlighet för barnen att inhämta inspiration. I enhet 
med Damber et al. (2013) behöver böckerna i förskolan inte enbart vara i sagoform. De 
menar att faktaböcker eller broschyrer ger förskollärare ett ytterligare verktyg att använda 
vid temaarbeten. Jag anser i likhet med förskollärarna i studien att böcker bör finnas 
tillgängligt för barnen, även i miljöer som inte specifikt är utformade för läsning. Jag 
menar genom exponering av böcker i alla miljöer främjar barnens läsintresse, även de barn 
som inte självmant uppsöker läshörnan. Böcker som inspirationskälla anser jag är bra och 
viktigt. Delvis får barnen möjlighet att själva söka upp ord eller bilder med detta tänker 
jag att barnen känner sig självständiga, och inte behöver fråga en vuxen. En fråga som 
uppstår hos mig är då om förskolan ska erbjuda barnen faktaböcker samt böcker som 
inspiration, vilken ålder på barnen är mest lämpad för faktaböcker? Många avdelningar 
har dessutom ett stort åldersintervall. Hur ska förskolan arbeta för att inkludera de äldre 
barnen på en småbarnsavdelning, att de får ta del av faktaböckerna? 

5.3 Vilka faktorer påverkar valet samt placering av litteraturen i förskolan? 

Samtliga förskollärare i studien säger att de i första hand införskaffar böcker via 
biblioteket. Resultatet pekar på att enbart de förskollärare som arbetar på en 
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storbarnsavdelning besöker biblioteket tillsammans med barnen. De som arbetar med de 
yngre barnen berättar att det vid enstaka tillfällen till exempel skollov besöker biblioteket 
tillsammans med barnen och syftet vid dessa tillfällen säger förskollärarna är främst att 
barnen ska bekanta sig vid bibliotekets miljö. I resultatet säger förskollärarna på den ena 
förskolan att de dessutom har möjlighet att vid behov till exempel temaarbeten köpa in 
böcker via chefen. 
Förskollärare i studien beskriver att valet av böcker är noga utvalt utifrån aspekter som 
temaarbete, genus, samt om barnen visat intresse för en bok eller ett tema. 
Som beskrivs i resultat berättar samtliga förskollärare i likhet med Damber et al. (2013) att 
böckerna på förskolan förvaras lättåtkomligt för barnen, det vill säga att barnen själva kan 
hämta en bok de vill läsa.  Damber et al. (ibid.) kommer fram till att de förskolor som ger 
barnen möjlighet att läsa bidrar till ett ökat intresse för det skrivna ordet jämfört med barn 
som inte exponeras för böcker. Att tillgången till böcker påverkar barnens intresse för det 
skrivna ordet tänker jag är viktigt utifrån ett långsiktigt perspektiv. Jag tror att de barn som 
redan i tidig ålder får chansen att läsa eller lyssna på en bok tillsammans med en vuxen 
utvecklar ett större ordförråd och att det blir lättare för dessa barn i skolan jämfört med de 
barn som sällan eller aldrig blev exponerade för böcker. 
Som resultaten visar är förskollärarna eniga om att läsmiljön ska vara formad utifrån 
syftet. Ett rum där lugn råder för att skapa en attraktiv läsmiljö. Jag tycker det är viktigt att 
förskolan ska erbjuda barnen lugn miljö anpassad för läsning.  
 

6. Förslag till vidare forskning 
Stress och hög arbetsbörda är något de flesta förskollärare upplever i sin vardag. Förslag 
till vidare forskning vore intressant att fördjupa sig mer genom att intervjua verksamma 
förskollärare om hur de upplever och hanterar stress och tidsbrist i relation bokläsningen 
och sitt yrkesuppdrag gentemot läroplanen. 
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Bilaga 1 
Umeå Universitet 

 
Hej! 
Mitt namn är Erika Andrèn och jag går sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Umeå Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete och skulle vilja komma i kontakt 
med förskollärare som kan ställa upp på en intervju. 
Intervjun kommer att handla hur ni arbetar med bokläsning i förskolan. Intervjun beräknas 
ta ca 30 minuter och det är du som informant som bestämmer plats och tid. Intervjun bör 
ske på en lugn plats. Intervjun kommer att spelas in och jag kommer föra små 
stödanteckningar. 
Data som samlas in under intervjun kommer behandlas konfidentiellt och förvaras säkert. 
Det är bara jag som kommer ha tillgång till materialet. Inga namn kommer att publiceras 
utan jag kommer att använda mig av fingerade namn. Förskolans namn eller ort kommer 
inte heller att nämnas i den färdiga rapporten. 
När examensarbetet är godkänt kommer det att finnas tillgängligt på en databas DIVA. 
Informanter kommer även att ges möjlighet att få en kopia av det färdiga arbetet 
Det inspelade materialet och mina anteckningar kommer att raderas när examensarbetet 
har blivit godkänt av en examinator.  
Om du kan tänka dig att delta och/eller har några frågor är du varmt välkommen att höra 
av dig till mig 
Denna studie är frivillig, och du som informant har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

 
 

 
 

Erika Andrèn    
Student     

EXXXX@hotmail.com 
07X-XXXXXXX 
 

  



 

 

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor. 
Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 Vad tänker du på om jag säger bokläsning i förskolan? 
 Vilket syfte har du med läsningen? 

Vad betyder boksamtal för dig? 
Hur lägger du upp ett boksamtal? 
Väljer du att ha boksamtalet när som helst under läsningen eller väljer du att samtala efter 
du läst klart? 

Varför väljer du det? 
Väljer ni att jobba med litteratur på annat sätt än att bara läsa? 

Om ja, kan du ge några exempel? 
Vilken möjlighet har barnen på din förskola att själva ta initiativ till läsning? 
Uppmanar du till exempel vikarier att de kan ha ett boksamtal med barnen efter exempel 
läsvilan? 

Hur får ni tillgång till litteratur? 
Hur går valet av litteratur till? 

Besöker ni biblioteket?  
 Om ja vad har ni för syfte med det? 

Har barnen något inflytande i val av litteratur? 
Om ja/varför? Om nej/varför? 

Hur har ni er litteratur placerad i förskolan? 
Hur tänker du kring exponeringen av böcker?  

Hur är miljön formad där ni har bokläsning? 
Finns det någon tanke bakom hur läsmiljön är formad? 

Är det något mer du vill berätta? 
 


