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Sammanfattning 

Högläsning är en viktig del av barns vardag. Vi ser i undersökningar att barns ordförråd samt 
läsförståelse har minskat. Undersökningar som Läsrörelsen har gjort visar att högläsning inte 
alltid prioriteras varken i hemmen eller på förskolorna runt om i landet. Då utredningarna inte 
visar vad det beror på vill vi undersöka om högläsningen i förskolan påverkas av rummets 
miljö.  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi observerar med hjälp av löpande 
protokoll. Då vårt fokus är miljöns betydelse har vi blivit inspirerade av en etnografisk ansats.  

Syftet med undersökningen är att skapa större förståelse för vilken betydelse miljön har vid 
högläsningssituationer.  

Resultatet visar att miljön har större betydelse än vad vi tror när det kommer till högläsning i 
förskolan.  
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INLEDNING 

Forskning visar att högläsning har stor betydelse för barns utveckling. Genom högläsning 
stimuleras barn till ett rikare språk, de får bland annat ta del av nya ord och få dem förklarade 
för sig. Läsrörelsen är en ideell förening som bildades 1999 på grund av att initiativtagarna 
sett en minskning vad det gäller högläsning för små barn. Deras studie från 2013 har visat att 
barn och ungdomars ordförråd har minskat samt att deras läsförståelse blivit sämre. En 
sjuåring har cirka 7000 ord i sitt ordförråd vid skolstart. En sjuttonåring som läst mycket själv 
samt fått ta del av mycket högläsning har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd. En  
sjuttonåring som däremot inte fått den lässtimulansen har endast cirka 15 000 – 17 000 ord i 
sitt ordförråd. Ordförrådets storlek har betydelse för hur väl barnen kommer att klara 
vuxenlivet när det gäller att läsa tidningsartiklar, förstå nyhetssändningar samt för att läsa 
instruktioner och anvisningar. För detta krävs ett ordförråd på cirka 50 000 ord (Skolvärlden 
2014). 

En undersökning som gjordes 2003 av Läsrörelsen visade att cirka 70 procent av 
småbarnsföräldrarna läste för sina barn varje dag. 2013 gjorde Läsrörelsen en ny studie 
tillsammans med Junibacken som är ett barnkulturhus i Stockholm vars yttersta mål är att 
väcka barns lust att läsa. Studien visade att antalet föräldrar som läser för sina barn var nere 
på 35 procent. Undersökningen visade att endast cirka en tredjedel av föräldrarna läser för 
sina barn varje dag (Läsrörelsen 2013). 

Mot dessa bakgrunder är det av betydelse att alla barn får vara med om daglig högläsning i 
förskolan. 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) beskriver att förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Studier som 
tidigare bedrivits på förskolor när det gäller lärandesituationer vid bokläsning visar att 
högläsning inte alltid prioriteras på förskolor (Svensson 2009). 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär vi av varandra. Ett lärande sker när vi tar del av 
andras tankar, kunskaper och åsikter. Vid högläsning där det är tillåtet att ställa frågor sker ett 
lärande som gynnar språkutvecklingen där bland annat ordförråd och läsförståelse ingår. 
Högläsning är viktig för språkutveckling och för sociala relationer/sociokulturellt lärande. Det 
finns olika faktorer som bidrar till hur en högläsningssituation utfaller. En av dessa faktorer är 
miljön där högläsningen sker.  

 

Vi har sett ute på förskolorna att det är svårt att få alla barnen delaktiga under bokläsning. Det 
blir ofta avbrott på grund av tillsägelser samt andra störande händelser. Vi vill därför 
undersöka vilken betydelse miljön har vid högläsningssituationer. Ett rum kan erbjuda 
möjligheter men också begränsningar för lärande (Leijon 2013). Arbetslaget på förskolan ska 
samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Lpfö 98 
rev,2016).
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Syftet  
Syftet är att skapa större förståelse för vilken betydelse miljön har vid högläsningssituationer.  

 

Frågeställningar 
Hur påverkas lässituationen av rummets utformning? 

Hur påverkas lässituationen av rummets storlek? 
 

Begreppsdefinitioner 

Pedagoger – När vi benämner pedagoger inkluderas all pedagogisk personal som arbetar på 
avdelningen. 

Medierat – ”I sociokulturella perspektiv betraktas mening som något som skapas tillsammans 
med andra människor med hjälp av olika redskap i en kommunikativ medierad aktivitet.” 
(Leijon 2013, s. 54). Exempelvis när elever kommer in i ett klassrum där katedern står längt 
fram med bänkarna riktade mot den kan det ge en anvisning om att läraren ska vara den som 
leder lektionen och eleverna ska lyssna. På förskolan kan det innebära att pedagoger anpassar 
miljön för att ge barn en anvisning om att högläsning ska ske exempelvis att det finns en 
tydlig läshörna. Ett annat exempel är att vi använder oss av fysiska redskap när vi lagar mat, 
gräver eller skriver. När detta sker ”medierar vi våra handlingar” (Säljö 2015, s. 91). 

Miljö – När vi använder ordet miljö menar vi allt i rummet det vill säga ljud, synintryck, 
leksaker, rummets storlek, möbler, dörrar och fönster. 
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BAKGRUND 
I följande kapitel presenteras forskning om rummets betydelse för barn såväl socialt som för 
deras lärande. Här finns även forskning beskriven av Skolverket som handlar om rummets 
betydelse vid högläsning. Därefter tas forskning om högläsningens betydelse upp. 
Avslutningsvis presenteras den sociokulturella teorin. 

 

Miljön i rummet 
Beroende på i vilken miljö vi befinner oss skapas det olika känslor och tankar. Exempelvis 
när vi går in i en kyrka kan omedvetet tankar och känslor väckas som är relaterat till sorg, död 
och synd. Även ifall man försöker tänka på andra tankar är dessa ändå svåra att styra då 
kyrkans rum kan signalera detta (Strandberg 2014). Chambers (2011) menar att vi människor 
är som djur och att vi har vanor som är svåra att bryta när vi väl förankrat dem. Vi vill gärna 
veta vad som ska ske, när det ska ske och för vem och hur. Vi intar olika beteenden när vi 
kliver in i olika miljöer då rummet redan vid dörrkarmen har en förväntning på oss. 
Omedvetet när vi stiger in i rummet anpassar vi oss till miljön utan att lägga någon större vikt 
vi det. Även Lejon (2013) beskriver att rummet har betydelse för hur människor upplever vad 
som förväntas av dem. Som tidigare tagits upp kan en möblering i klassrummet ge elever 
anvisningar på hur lektionen är upplagd. Exempelvis om bänkarna är riktade mot katedern 
kan det vara så att läraren ska vara den som leder och eleverna ska lyssna. Om bänkarna är 
placerade mitt emot varandra kan det ge en anvisning om att ett grupparbete ska ske. Rummet 
kan också ge signaler om vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra. Att mediera rummet kan 
innebära att ge deltagarna tydlighet på vad som förväntas av dem vid tillfället (Lejon 2013). 

 

Eriksson Bergström (2013) beskriver i sin avhandling att rummets betydelse för barnen är 
större än vad vi tror. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur barnens relation till de 
fysiska miljöerna är i förskolan. Resultatet visade att placeringen av rummet i förskolan hade 
den största betydelsen för barnen. Avhandlingen visade även att miljön i rummet ger en 
anvisning på vad för aktivitet som sker eller ska ske i rummet. Davidsson (2008) menar att 
varje rum har en speciell funktion som behövs för barns lärande. Ett rum betyder olika för 
varje barn och hur barnen tolkar rummet och dess aktivitet. Rummets storlek och inredning 
har en betydande påverkan på barnens sociala liv samt lärande.  

 

Skolverket (2016) belyser i en rapport att ett välutformat rum som bjuder in till läsning ökar 
stimulansen för läs- och skriftspråket. “Små barn är mycket medvetna om vad som kan göras 
på specifika platser och de kan på fotografier peka ut aktiviteter som hör ihop med olika 
platser” (Skolverket 2016, s. 2). Citatet kommer från ett exempel på den klassiska vilan eller 
lässoffan där några böcker är placerade. Skolverket som är statlig myndighet ska se till att 
varje barn får tillgång till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö. De beskriver även 
vikten av att exponera böckerna mera tydligt och lättåtkomligt i det rum som ska användas till 
läshörna. Även Chambers beskriver att vid läsning underlättar det för barnen att det finns 
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något rum eller ett speciellt hörn som är gjort för att gå undan och läsa. Han tar också upp att 
om rummet eller hörnet är inrett bekvämt och inbjudande kommer läsning ske mer naturligt. 
Han påpekar dock att förskolan inte är ett bibliotek där det alltid ska vara tyst utan en miljö 
där barnen ska kunna samtala med varandra om boken och dess innehåll (Chambers 2011). 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) beskriver att varje förskola ska stimulera och 
utmana barnens utveckling och lärande vilket görs genom att miljön är öppen, innehållsrik 
samt inbjudande. 

 

Gitz-Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) beskriver att ett rum som inte har någon 
bestämd aktivitet eller funktion gör att barnen lättare startar en aktivitet eller kommer på 
något nytt att påbörja. Deras forskning är gjord på tre olika skolor i Danmark. Forskarna har 
använt sig av tre olika metoder för att få fram resultatet. Dessa är observation, fotografisk 
registrering samt intervjuer med både barn och pedagoger. Forskningen handlade om den 
fysiska miljön vid inskolning och hur pedagogerna förhåller sig till rummets fördelning när 
det kommer till barnens lärprocesser samt deras utveckling. Forskarna beskriver att deras 
resultat inte handlar om att bygga nya skolor utan att intentionen med undersökningen är att 
använda befintliga miljöer. De vill även att pedagogerna ska vara delaktiga i ett 
förändringsarbete av miljön då pedagogerna är de som arbetar där (a.a). 
 

Syftet i Frelin och Grannäs (2014) forskning fokuserar på hur skolmiljön kan ändras och 
göras säkrare för barn i skolan. Forskarna har använt sig av videoinspelningar vid sina 
observationer. De beskriver att videoinspelningar är ett bra sätt för att hinna se allt runt 
omkring. Det våra egna ögon inte ser tar kameran upp. Forskarna beskriver i sin forskning att 
det finns tre olika rum, det mentala, det fysiska och det sociala. Den mentala miljön beskrivs 
som en huvudmiljö, där skolans utformning och struktur leder till lärande hos barnen. Den 
sociala miljön handlar om de egna livserfarenheterna och hur de skapas allt eftersom vårt liv 
fortlöper. Den fysiska miljön beskrivs som att skolbyggnader och dess omgivning bör 
planeras utefter att en specifik aktivitet ska äga rum i miljön. Forskarna beskriver att förskolor 
brukar delas in i olika miljöer beroende på vad för aktivitet som ska ske. Frelin och Grannäs 
menar att alla dessa tre faktorer behövs för att skapa en god miljö på en skola. Anledningen 
till det är att barnen ska få en möjlighet att tillgodogöra sig nya kunskaper på ett 
tillfredställande sätt. Deras resultat blev att den fysiska och den sociala miljön användes mer 
till det sociala samspelet där det inte förväntades ske någon undervisning medan den mentala 
miljön handlade mer om samspelet med pedagogerna i undervisningen och i vilken miljö den 
utspelades i (a.a). 

 

Både Gitz-Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) och Frelin och Grannäs (2014) 
beskriver i sina vetenskapliga artiklar att miljöns utformning har betydelse för barns lärande. 
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Högläsningens betydelse 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) beskrivs det att förskolans uppdrag är att lägga 
grunden till ett livslångt lärande för varje barn. År 2013 var 83 procent barn mellan 1-5 år 
inskrivna i den svenska förskolan enligt Skolverket. Då Läsrörelsens undersökning 2013 
visade att högläsning i hemmet förekommer allt mer sällan är det av betydelse att alla barn i 
förskolan får möjlighet till språkstimulering genom exempelvis högläsning, rim och ramsor 
samt annan lek med språket. Tidig språkstimulans har visat sig vara en avgörande hjälp för 
den framtida läs- och skrivutveckling. Högläsning har stor betydelse för barn när det gäller att 
ge dem ett gediget språk (Svensson 2009). Även Chambers belyser vikten av högläsning, han 
menar att barn behöver få ta del av högläsning för att de ska få möjlighet till en god 
läsförmåga. Människor är inte programmerade till att bli goda läsare utan detta är något som 
vi människor behöver utveckla. Läsning är det mest komplicerade vår hjärna kan ägna sig åt. 
Högläsning ska ske genom hela skoltiden och inte bara när barnen går i förskolan. Detta på 
grund av att nya ord utvecklas i vårt språk samt att ordförrådet blir allt större långt upp i 
åldrarna (Chambers 2011). 

 

Det finns som tidigare nämnts flera skäl till varför vuxna bör läsa för barn. Några av dessa 
skäl är att högläsning ger barnen en start till läs- och skrivkunskap, läsförståelse, ordförråd, 
vara kritisk samt att dra slutsatser utifrån bland annat text och bild. Undersökningar har visat 
att när högläsning sker pratar barn och vuxna om olika begrepp och ord. Barnen lär sig också 
ljuden i orden samt ser hur en text är uppbyggd (Dominkovic, Eriksson & Fellenius 2006). De 
menar också att vuxnas attityd till läsning förmedlas omedvetet till barn. Exempelvis om 
vuxna läser ofta ges positiva signaler, tvärtom kan vuxnas ovilja till att läsa påverka dem 
negativt. Genom att pedagoger ser till att det finns språkstimulerande miljöer i form av 
exempelvis läshörnor på förskolan visar de för barnen samt deras föräldrar att högläsning är 
något viktigt (Svensson 2009). 

 

En annan viktig aspekt vad det gäller högläsning i förskolan är att den ofta sker i grupp. 
Samtal kring en bok är en av de betydelsefullaste komponenterna för barns läs- och 
skrivutveckling, detta gäller oavsett ålder. Tillsammans med andra och där det är tillåtet att 
diskutera bokens innehåll ges en god förutsättning för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
(Svensson 2009). 
 

Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorin kommer ursprungligen från den ryske psykologen och filosofen 
Lev Vygotskij (1896-1934). Han levde och verkade i Ryssland under sin korta levnadstid. 
Under sin tid hade han många tankar och idéer inom psykologin som forskare. Efter hans 
bortgång tog det många år innan någon upptäckte hans forskning. Främst var det i väst under 
1980-talet som intresset först väcktes. Jerome Bruner ville föra vidare Vygotskijs 
utgångspunkt som innebar att alla människor är en biologisk, en social samt en kulturell 
person. Vygotskij visade i sin forskning att lärandet samverkar genom dessa tre aspekter. 
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Människan formas av både biologin och hjärnan samt sociala och kulturella faktorer (Säljö 
2015). 

 

I dagens samhälle använder vi oss av olika fysiska redskap för att kunna uträtta olika saker. 
Detta kan exempelvis vara att laga mat på spisen, skriva med hjälp av en penna samt använda 
bil för förflyttning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv uttrycks det att vi genom redskapen 
medierar våra handlingar. Detta innebär att vi människor inte behöver vara begränsade till vad 
vi endast är skapta för att klara av med vår egen kropp. I förskolan används ofta olika miljöer 
till att mediera förutsättningar för rummen. Goda förutsättningar för att barn ska kunna ge sig 
hän i dessa miljöer är att de vet vad rummen är till för samt hur de medierade redskapen i 
rummet kan användas. Som tidigare tagits upp kan detta redskap vara att pedagoger i 
förskolan anpassar miljön inför högläsning genom en tydlig läshörna. Mediering sker också 
genom att vi människor samspelar med varandra. Vygotskij menade att små barn lär sig av de 
människor som finns i omgivningen. I samspelet med andra tar vi del av tidigare kunskaper 
för att sedan utveckla nya kunskaper. På detta vis blir människan med sin biologiska 
uppenbarelse en sociokulturell person (Säljö 2015). 
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METOD 
Utifrån vårt syfte som är att skapa större förståelse för vilken betydelse miljön har vid 
högläsningssituationer har vi använt oss av observationer som redskap med löpande protokoll. 
Nedan kommer vi att redogöra för hur urvalen gjorts för studien samt hur genomförandet gått 
till. Vårt ställningstagande till de fyra forskningsetiska principerna presenteras i ett eget 
stycke. 

 

Observation som redskap med kvalitativ metod 
En kvalitativ studie handlar om ord till skillnad från en kvantitativ metod som handlar om 
siffor (Bryman 2011). Den kvalitativa metoden bygger på forskarens tolkning av situationen. I 
denna typ av studie förekommer oftast observationer och intervjuer. I exempelvis en 
observation kan observatören lägga märke till ytterst små detaljer som kan vara viktiga i 
forskningen (Thuren 2007). Syftet med studien är det som styr valet av metod. Det handlar 
inte om att välja ut metod efter vad forskaren anser mest bekvämt, det är syftet som styr 
vilken metod som blir lämpligast (Denscome 2000). Observation är något som är en del av 
pedagogens yrkesvardag. Det kan ta tid att lära sig använda observation som ett redskap i sin 
vardag och i verksamheten. Vår observation är en icke – deltagande observation som innebär 
att forskaren inte har någon deltagande roll i situationen. Anledningen till det är att 
observatören inte ska påverka studien i onödan. I en icke – deltagande observation är det 
något särskilt som ska observeras (Franzen 2014).  

 

Innan en observation påbörjas ska forskningsetiska principer tillämpas där både barn samt 
vårdnadshavare ska ge sitt godkännande av deltagande (Kihlström 2009). Hartman (1998) 
beskriver att det finns två olika observationer att tillgå, dessa är en strukturerad samt en 
ostrukturerad observation. Den ostrukturerade observationen används innan själva studien 
startar, då syftet oftast inte är klart utan lägger en grund för vad som ska bli syftet. Den 
strukturerade observationen handlar om att studera något bestämt och testa en hypotes. Vid 
genomförandet av en strukturerad observation delas den in i olika delar genom ett 
kategorischema som sedan analyseras och bildar resultatet. Hartman (1998) beskriver att en 
nackdel med observation kan vara att tiden inte räcker till samt att ens egna personliga 
värderingar läggs in i analysen. Även Denscombe (2000) redogör för att två observatörer som 
samtidigt observerar vid samma tillfälle inte kommer att se samma saker. Detta har med vårt 
minne, förmågan att observera, engagemang, känslomässiga och fysiska tillstånd samt våra 
tidigare erfarenheter att göra. Detta är något som tagits i beaktning när vi analyserat vårt 
material genom att vi läst varandras observationer samt diskuterat dem. 

 

Bjørndal (2005) beskriver att innan en observation startar behöver observatören bestämma sig 
för om denne ska titta på allt som sker, något specifikt skeende eller person. Från början valde 
vi att observera allt för att få svar på vårt syfte. Dock märkte vi efter våra första observationer 
att vi ville smalna ner vårt fokus för att lättare kunna analysera vår insamlade data.  
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Urval 
Datainsamlingen till vår studie har skett på två förskolor i Västsverige. Dessa kommer att 
beskrivas var för sig. 

 

Vi har valt att observera på förskolor som tidigare är kända för oss. Valet var medvetet 
eftersom vi båda har god insyn på respektive förskola. Vi känner både barn och pedagoger 
sedan tidigare. Anledningen till att vi valde att observera barn som var kända för oss var att vi 
lättare skulle smälta in under observationen samt att vi skapat ett ömsesidigt förtroende 
mellan oss och barnen och till vårdnadshavarna. Vår bedömning är att detta underlättade vid 
observationstillfällena.  

 

Den ena förskolan (1) är belägen på landet med närhet till skog och hav. Förskolan har två 
avdelningar med cirka trettiofem barn och sju pedagoger. Vi har lämnat ut informationsbrev 
(bilaga 1) till vårdnadshavarna där vårt syfte förklaras samt hur vår studie ska gå tillväga. 
Förskola (1) har två lärgrupper med tio barn i varje grupp. Vårt urval blev i samråd med 
förskolans personal en av grupperna på grund av pedagogernas fördelning av barngruppen. 
Vårdnadshavarna samt deras barn tog del av informationsbrevet och alla tio i den ena 
lärgruppen godkände deltagande i undersökningen. 
 

Förskola (2) är en Reggio Emilia inspirerad förskola belägen på landet. Förskolan har tre 
avdelningar med cirka femtiofem barn och elva pedagoger. På förskolan sattes 
informationsbrevet till varje vårdnadshavare upp på respektive barns plats i hallen. Av de 
arton blanketter som delades ut blev nio påskrivna. Till en början vad det sex blanketter där 
vårdnadshavarna ringat in att de svarade ja. De andra tre hade endast skrivit under med namn. 
Personal på förskolan tillfrågade dessa tre vårdnadshavare om det betydde ja eller nej. 
Vårdnadshavarna godkände då barnens deltagande genom att ringa in ja. Totalt fick nio barn 
bli observerade av arton stycken tillfrågade.  

 

Genomförandet 
Förskola 1 

Observatör 1 började med att fotografera miljöerna i rummen innan barnen steg in. I lekhallen 
satt observatören i soffan när barnen kom in och satte sig i ring på mattan. Vid det första 
tillfället drog pedagogen för ett draperi som avgränsar rummet. När barnen hade samlats på 
mattan informerades de om att en observation skulle ske. Observatören var lyhörd genom att 
titta på barnens kroppsspråk eller tal för att upptäcka om något barn ville avbryta. För att 
kunna genomföra observationerna har det använts fältanteckningar i form av ett löpande 
protokoll. Pedagogen började med att presentera en bok och därefter började högläsningen. 
Vid tillfälle två i lekhallen var inte draperiet fördraget utan pedagogen valde att låta hela 
rummet belysas. Vid det tredje tillfället som skedde i det lilla rummet satt observatören 
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bakom pedagogen på en liten stol för att kunna se om något barn ville avbryta. Efter varje 
observation har observatören valt att gå iväg och renskriva anteckningarna.  

Förskola 2 

Observatör 2 började med att observera i det stora lekrummet. När barnen samlats på den 
rektangulära mattan i ena hörnet av rummet satte sig observatören framför barnen samt 
pedagogen som läste boken. Barnen och pedagogen satt lutade mot väggen, ett barn satt i 
pedagogens knä de andra barnen satt bredvid på rad. Observatören informerade barnen om att 
det skulle tas anteckningar inför observatörens skolarbete. Andra observationen skedde i ett 
mindre rum i ett hörn avsett för läsning på förskolan. I detta rum hade pedagogen förberett 
genom att hänga upp ett tygstycke över leksakerna. Även denna gång satte sig observatören 
framför barnen samt pedagog för att kunna observera ansiktsuttryck samt kroppsspråk. 
Barnen informerades om att observatören skulle ta anteckningar. Den tredje observationen 
ägde rum i det stora lekrummet. Denna gång bakom en kub där tyg var upphängt för att 
avgränsa rummet. Ett barn satt i pedagogens knä, två barn satt på höger sida om pedagogen 
samt två barn satt på vänster sida. De barn som satt på höger sida satt också bakom kuben där 
tyget var upphängt. Barnen på vänster sida satt så att de såg dörrarna som angränsade till 
hallarna samt personalrummet. Observationen började med att observatören informerade 
barnen om att det skulle tas anteckningar inför ett skolarbete. Observation fyra och fem gick 
till på liknande sätt som observation två. 
 

Sammanlagt har åtta observationstillfällen ägt rum. Observationerna har skett efter frukost 
samt efter lunch på respektive förskola under 7-15 minuter. I våra egna anteckningar 
användes enbart fingerade namn på barn såväl som pedagoger för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Vi valde att använda oss av samma bok Gruffalon vid samtliga 
observationer för att bidra till ett tillförlitligt resultat. Vid högläsningarna höll vi oss till 
samma pedagog under alla tillfällen. 

 

Etiska överväganden 
För att genomföra en studie behövs det ta del av forskningsetiska frågor som krävs genom 
hela processen. Enligt Hermerén (2011) finns det fyra forskningsetiska punkter att ta hänsyn 
till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet: 

 

Informationskravet innebär att varje vårdnadshavare ska få information både 
muntligt och skriftligt. I informationsbrevet ska syftet beskrivas så tydligt som 
möjligt för att vårdnadshavarna ska kunna ta ställning till om deras barns 
deltagande ska ske. I det informationsbrev som vi skickade ut till 
vårdnadshavarna framkom syftet med studien på ett tydligt sätt. 

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare bestämmer om de vill delta i studien. 
Genom att skriva under blanketten från informationsbrevet ges det ett 



 

10 
 

godkännande att vara delaktig i observationerna. Det informeras muntligt att 
deltagarna får avbryta studien när som helst under observationen. Barnen på 
förskolorna informerades om att vi studenter skulle sitta och skriva under tiden 
pedagogen läste för dem. De fick säga till om de inte ville vara med. Vi var 
också uppmärksamma på om det var något barn som visade med sitt 
kroppsspråk att de inte ville delta. Detta var inget vi kunde se under våra 
observationer. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien får garanterat 
konfidentialitet. Blanketterna med samtycke förvarades på respektive förskola. 
Alla namn är figurerade på observatörernas fältanteckningar för att inte kunna 
spåra vart studien har bedrivits. När studien är klar och godkänd kommer all 
datainsamling att förstöras.  

 

Nyttjandekravet handlar om att insamlat material endast använts till denna 
studies syfte och forskning. Efter avslutad studie kommer insamlat material att 
förstöras. 

 

Vi har tagit hänsyn till dessa fyra forskningsetiska punkter som Hemerén (2011) beskriver 
ovan. Löfdahl (2014) beskriver att informationskravet är det viktigaste av dessa fyra. Detta 
har vi tagit fasta på genom att inte enbart dela ut samtyckesblanketterna utan också pratat med 
varje enskild vårdnadshavare i den mån det varit möjligt. 

 

Studiens tillförlitlighet 
I en kvalitativ studie finns det olika riktlinjer att förhålla sig till för att mäta trovärdigheten. 
Roos (2014) belyser att det handlar om studiens tillförlitlighet, att materialet samlats in på ett 
noggrant sätt samt att undersökningen är väl genomtänkt och strukturerad. För att studien ska 
bli trovärdig är det också av vikt att observatören ser över sina egna värderingar för att inte 
skymma det som egentligen pågår. Finns inte detta med i beräkningarna finns risken att syftet 
inte blir besvarat på ett korrekt sätt. Även Bryman (2011) belyser att metoden ska vara 
trovärdig samt pålitlig. Studien ska gå att styrka och konfirmera vilket innebär att studien ska 
kunna göras om på nytt och få ett liknande resultat. 

 

Bryman (2011) liksom Fejes och Thornberg (2015) belyser att det finns nackdelar med den 
kvalitativa forskningen. En nackdel är att forskarens kunskap och dennes utbildning kan 
påverka tolkningen av tankar och känslor vid analysen. En annan svårighet i en kvalitativ 
studie kan vara att välja rätt metod. Detta är av vikt då val av metod kan påverka syftet. 
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Trovärdigheten för oss i vår studie innebär att datainsamlingen samt databearbetningen skett 
på ett korrekt sätt. Vi har haft ambitioner att bortse från våra egna värderingar genom att vi 
analyserat varandras observationer.  

 

Analys 
Inför vår analys tog vi inspiration av en etnografisk ansats. Vi började med att transkribera 
våra anteckningar vilket innebar att vi skrev rent dem direkt efter observationerna. Franzen 
(2014) beskriver att detta är ett bra sätt för att lättare minnas vad observatören sett. I det andra 
steget läste vi varandras observationer från respektive förskola samt diskuterade dem. I det 
tredje steget analysera vi det transkriberade observationsmaterialet tillsammans med bilder av 
rummen på de olika förskolorna. Sista steget övergick till att analysera och sammanställa 
resultatet. Det transkriberade materialet sorterades i olika högar beroende på vad vi sett vilket 
ledde till tre kategorier. Dessa blev: avbrott, störandeljud och rummets storlek. I 
analysprocessen har vi haft hermeneutiken med i våra tankegångar vilket innebär att ha 
vetskap om att vi tolkar det vi upplever samt ser utifrån våra egna känslor, tidigare 
erfarenheter och handlingar (Thurén 2007). En etnografisk studie tillsammans med 
hermeneutiken är en bra utgångspunkt vid analysen i vår studie. Detta på grund av att vi tagit i 
beaktning att det vi ser i miljön kan relateras till våra tidigare erfarenheter vilket kan påverka 
studien. 
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TEORETISK ANSATS 
Under detta kapitel beskrivs en etnografisk ansats och hur den har varit ett stöd för vår studie. 
Etnografi som metod handlar om att samla in datamaterial genom en tydlig beskrivning av 
miljön samt människor för att sedan kunna göra en analys.  

 

Etnografi är lätt att förknippa med något man skaffat fram på fältet genom enkla 
beskrivningar. Denscombe (2000) beskriver att detta inte är fallet utan en etnografisk studie är 
som en “engångsföreteelse” vilket beskrivs utifrån framställningens djup samt hur detaljerad 
redogörelsen blir från observationen. Forskaren som är ute på fältet behöver ha en djup 
beskrivning som utgångspunkt, anteckna mycket detaljer om miljön samt en god beskrivning 
av situationen i observationen. Vi valde att fotografera rummen för att få med alla detaljer av 
rummets miljö och utformning till analysen.  

 

För att kunna genomföra en korrekt etnografisk studie krävs det att forskaren är ute på fältet 
under en längre tid för att kunna bevittna händelserna i vardagslivet. Roos (2014) belyser att 
vid en kortare etnografisk studie behövs en välutformad plan innan start. Detta innebär att vi 
kommer att fokusera på två av de tre former som finns att genomföra studien på. Dessa former 
är: 

 

Komprimerad form - studerar en miljö under en kort tid 

Selektivt återkommande form - studerar ett fenomen vid specifika tillfällen 
Återkommande form - studerar ett fenomen över flera års tid 

 

Den sistnämnda, återkommande formen kommer inte att tas upp i vår studie då vi är ute på 
fältet under en begränsad period.  

 

Vi blev inspirerade av en etnografisk studie i vårt arbete då syftet handlar om vilken betydelse 
miljön har vid högläsningssituationer. Vi har kunnat använda oss av delar i denna metod som 
hjälpt oss på vägen. Den delen vi valt att fokusera mest på är beskrivningen av miljön och hur 
barn och pedagogerna kunnat anpassa sig till miljön.   
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RESULTAT 
I resultatet nedan kommer vårt bearbetade observationsmaterial att delas in i kategorier. Dessa 
är som tidigare beskrivits i analysdelen: Avbrott, störande ljud samt rummets storlek. Vårt 
observationsunderlag är baserat utifrån två olika typer av rum på förskolorna. Det ena rummet 
är en stor lekhall som även är en passage för måltidsbiträdet samt ingång till personalrum och 
lokalvårdsrum. Det andra är ett omgjort mindre rum. Syftet är att skapa större förståelse för 
vilken betydelse miljön har vid högläsningssituationer.  

 

Läsmiljön förskola 1 

Rum 1 

Lekhallen är ett stort rum med fönster längs ena långsidan och med ingångar från två 
avdelningars hall samt ingång till personalrum och rum för lokalvård. I rummet finns en 
Smartboard på en av väggarna. Rummet används till samling, högläsning, fri lek, miniröris 
samt vila efter lunch. Längs ena väggen står en soffa, bredvid soffan ligger kuddar. Under 
fönstren står hyllor med leksaker. I mitten av rummet ligger en stor rund matta på golvet. 

Bild 1 Passage mellan avdelningarna  Bild 2 Läshörna stora rummet  
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Rum 2 

Det andra rummet är ett mindre rum på förskolan med en dragspelsdörr. En soffa står under 
fönstren. På golvet ligger tre större sittkuddar. Framför soffan och kuddarna ligger en blå 
sammetsfilt med gula stjärnor på. Bredvid soffan på väggen finns en bokhylla med böcker. Ett 
mindre bord samt två små stolar står intill bokhyllan. 

 

 

 

Detta lilla rum används mest till läsning och ett rum för barnen att gå undan i då rummet har 
en dragdörr. 

Bild 3 läshörna lilla rummet  Bild 4 Lilla rummet sittkuddar  
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Bild 2 Läshörna i det stora lekrummet 

 

 

Läsmiljön förskola 2 

Rum 1 

Lekhallen är ett stort rum med fönster längs ena långsidan och ingångar från två avdelningars 
hall samt ingång till personalrum och rum för lokalvård. Rummet används till fri lek, yoga 
samt högläsning efter lunch. Projektorduken sitter på en kortvägg. På golvet finns det en stor 
rund matta samt en mindre rektangulär matta i ett hörn. I rummet finns en kub samt en hylla 
med leksaker. På en hylla högt upp på väggen finns aktivitetslådor.  

 

 
Bild 1 Passager i det stora lekrummet 

 

Rum 2 

Det andra rummet är ett mindre lekrum med dörr och ett avlångt fönster in till angränsande 
rum. I rummet finns en kiosk med tillhörande lekmaterial, kök med köksleksaker, frisörhörna 
och dockleksaker. I ett hörn av rummet finns en matta med kuddar i olika storlekar och färger. 
Ovanför mattan hänger ett tält. På väggen bredvid tältet hänger en hylla med böcker. 
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Bild 3 Läshörna i lilla rummet 

 

Hur påverkas lässituationen av rummets utformning? 

Två av rummen är passage-rum vilket innebär att rummen angränsar till två avdelningar samt 
en ingång till personalrum där även måltidsbiträdet har sitt städmaterial. Det faktum att 
rummet fungerar som passage påverkar lässituationen genom att det förekommer avbrott i 
läsningen och störande ljud. 

 

Lässituationen påverkas av rummets utformning på följande sätt: 

 

a) Det blir avbrott i läsningen 

Klockan tio i tio på förmiddagen. Pedagogerna delar upp barngruppen i tre grupper. Den 
första gruppen går ut med en pedagog, den andra gruppen sätter sig i soffan i matrummet för 
att läsa en bok, den tredje gruppen sätter sig i den stora lekhallen. Pedagogen sitter lutad mot 
väggen med ett barn i knät, två barn sätter sig på höger sida samt två barn sätter sig på vänster 
sida om pedagogen. Boken Grufflo som pedagogen ska läsa har valts ut av observatören. Ett 
samtal om bokens innehåll har inletts. 
 

En orm, säger barn 1 

Det är en Gruffalo, säger barn 1 

Men nu är han glad, säger barn 2 

 
Under boksamtalet öppnas dörren med en smäll och måltidsbiträdet passerar ljudligt. 

Dörren är öppen, säger barn 1 

 

En pedagog reser sig upp för att stänga dörren.  
Pedagogen återupptar boksamtalet samt talar med barnen för att återfå fokus från dem.  

Bild 4 Dockvrån i lilla rummet  
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Vad blev han rädd för? säger pedagogen  

Han inte gillar rävar, säger barn 1 

En fjäril, säger barnen 
Jag ser inte, säger barn 1 

Jag pekade, säger barn 1 

Jag vill också peka, säger barn 2 

 

Barngruppen på väg ut hörs tydligt när dörren öppnas av måltidsbiträdet. En flicka påtalar att 
dörren är öppen. Pedagogen reser sig upp för att stänga dörren igen efter måltidsbiträdet. Det 
verkar som att barnen reagerade på måltidsbiträdets genomgång. Efter att boksamtalet 
återupptogs påtalade ett barn att denne inte såg bilderna i boken. 

 

Klockan nio på förmiddagen. Barngruppen blir uppdelad i två grupper. Den ena gruppen går 
ut med två pedagoger, den andra gruppen har samling i lekhallen för högläsning. Pedagogen 
börjar med att lägga ut sittprickar och drar bort draperiet som hänger för. Boken om Gruffalo 
har valts ut av observatören. Samtal om boken påbörjas. 

 
Pedagogen börjar fråga runt bland barnen om de hört om boken Gruffalo.  

 

Jag har läst den, säger barn 1 

Jag med, säger barn 2 

Jag har sett den på barnkanalen, säger barn 3 
Men det har inte jag, säger barn 1 

 

Strax efter att bokläsningen startat passerade en pedagog genom rummet och stängde dörrarna 
hårt. Direkt efter kom måltidsbiträdet in med matvagnen. Hon ställde vagnen bredvid 
ingången till lokalvårdsrummet och stängde igen dörren hårt.  

 

Vi läser, säger barn 1 
Ja, ja säger måltidsbiträdet 

 

Vagnen träffade väggen på väg in till andra avdelningen. Skramlet från vagnen hörs tydligt 
vid träffen av väggen. Barnen reagerade genom att titta upp och en flicka kommenterade 
händelsen. Det verkade som att barnen tappade fokus från boken genom att börja prata med 
varandra och pilla på mattan samt sittprickarna.  
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I en av observationerna i lekhallen började pedagogen med att dra för draperiet innan barnen 
samlades på mattan. Denna gång valde pedagogen att inte lägga ut några sittprickar. 
Högläsningen påbörjades och ljud hördes ifrån dörrar som öppnades och stängdes. Det 
verkade inte som om några barn reagerade på ljudet utan högläsningen fortlöpte.  
 

b) Störande ljud 

Klockan nio på förmiddagen sker högläsning i lekhallen. Barnen kommer in och sätter sig på 
den rektangulära mattan.  

 

Ljudet från gruppen som är på väg ut hörs högt och tydligt samtidigt som 
måltidsbiträdet går igenom lekhallen utan att stänga dörren. 

Måltidsbiträdet passerar med matvagnen som är full av disk, lämnar dörren 
öppen. Måltidsbiträdet passerar ytterligare en gång till. 

Måltidsbiträdet kommer in med städvagnen. Det skramlar ifrån vagnen. Stannar 
till vid personalrumsingången för att sedan gå vidare till nästa avdelning. 

 

Vid denna observation visade barnen att ljudet från både matvagnen och städvagnen 
påverkade dem genom att de började prata med varandra, deras fokus försvann ifrån boken. 
Pedagogen avbröt sin högläsning tills att måltidsbiträdets genomgång var avklarad. När 
dörren stängdes började pedagogen sin högläsning igen. 

 

Klockan tolv och femton efter lunch sker högläsning i lekhallen. Pedagogen förbereder 
rummet med en kub och där hon sedan hängde ett draperi över kuben. Barnen samlas på den 
rektangulära mattan för att starta högläsningen.  

 

Pedagog 1 går in lekhallen för vidare passage till personalrummet 

Pedagog 2 går in lekhallen för vidare passage till personalrummet 
Pedagog 3 går in lekhallen för vidare passage till personalrummet 

 

Under högläsningen kommer olika pedagoger in i rummet för att sedan ta sig vidare in till 
personalrummet på lunchrast. De barn som satt bakom draperiet i kuben uppmärksammade 
inte de andra pedagogerna utan hade fokus på högläsningen. Två av barnen som satt utanför 
draperiet reagerade genom att titta upp mot dörren in till personalrummet vid alla tillfällen då 
pedagogerna gick förbi.  

 

Hur påverkas lässituationen av rummets storlek? 

Pedagog samt barn sitter lutade mot väggen under tältet. De sitter på den stora mattan med 
kuddar bakom ryggen. Ett barn sitter i pedagogens knä. Två barn sitter till höger om 
pedagogen samt två barn sitter till vänster om pedagogen. 
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Jag ser inget, säger barn 1 

Du får sätta dig upp! Säger pedagogen 

Jag ser inget heller, säger barn 2 
 

Under högläsningen var det ett barn som satt ytterst. Barnet närmast pedagogens högra sida 
verkade vilja röra på sig genom att lägga sig ner och sedan sätta sig upp. Det verkade som att 
barnet skymde sina kompisar, vilket ett barn talar om.  

 

I en av observationerna i det lilla rummet fanns inget som tog fokus ifrån högläsningen. 
Rummet bestod av soffa, kuddar och böcker. Pedagogen satt på en stol framför barnen. Fem 
barn satt i soffan och fyra barn på golvet. Pedagogen höll boken vänd mot barnen när hon 
läste.   

Sammanfattning av resultatet 
Passagen är en koppling mellan avdelningarna vilket innebär att både pedagoger samt 
måltidsbiträdet använder detta rum ett flertal gånger per dag. Vi såg att personalens 
användande av rummet tog fokus från boken hos en del barn. Dörrarna öppnades, inte 
stängdes, stängdes hårt samt matvagnens skramlande. Det upplevdes som om draperiet var en 
avgörande faktor i miljöns betydelse, om det var fördraget eller inte.  

 

De små rummen upplevdes inte ha samma orosmoment utan dessa olika rum låg mer inne på 
förskolans avdelning där inga genomgångar fanns.  Dock fanns det en observation som visade 
att ett barn inte såg vid ett tillfälle i det lilla rummet. 
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DISKUSSION  
I detta avsnitt redovisas de slutsatser och erfarenheter som vi gjort av denna studie. Först 
redovisas metoddiskussionen och därefter resultatdiskussionen. Slutligen avslutas vår studie 
med didaktiska konsekvenser där vi belyser vår forskarroll.  
 

Metoddiskussion  
Vi valde att göra vår studie som en kvalitativ studie med observation som underlag. 
Observation tyckte vi passade bra till vårt syfte som var att undersöka miljöns betydelse i 
rummet vid en högläsning. Observation som metod kan vara svår att genomföra på ett 
tillfredställande sätt. En svårighet kan vara att hinna se vad som verkligen sker under den 
begränsade tid som en observation har (Bjørndal 2005). En fördel med observation är att 
observatören kan se alla små detaljerna i barns kroppsspråk och ansiktsuttryck (Thuren 2007). 
En annan svårighet är dock att observatörens tidigare erfarenheter, känslotillstånd, förmågan 
att minnas har betydelse för vad denne ser (Denscombe 2000). Vi upptäckte att ett löpande 
protokoll handlar om att skriva allt som ses för att lättare minnas observationen så tydligt som 
möjligt. Precis som Frelin och Grannäs (2014) beskriver i sin forskning skulle vi vilja 
använda oss av videoinspelning för att ytterligare stärka minnet. Vi upplever att detta skulle 
underlätta analysen på grund av att observatören kan analysera filmen vid ett flertal tillfällen 
där olika faktorer kan observeras vid olika tillfällen. 
 

Vårt urval baserades på för oss kända förskolor. Att välja kända förskolor har både fördelar 
och nackdelar. Fördelen för oss var att vi var kända bland barn, pedagoger samt 
vårdnadshavare. Detta kan också vara en nackdel då barnen på förskolan uppfattar oss som en 
pedagog och inte som en forskare. Detta kan göra att barnen förväntar sig att forskaren ska 
vara en del av verksamheten som denne varit vid tidigare tillfällen. En annan nackdel med att 
känna barnen kan vara att observatören har med sig erfarenheter av hur barnen brukar vara 
(Franzen 2014). Vi såg inte denna nackdel men det kan bero på att vi hade kunskap om detta 
och därför kunde bortse från tidigare erfarenheter av barngruppen. 

 

Vi inspirerades av etnografi som egentligen innebär att observationer genomförs under en 
längre tid. I vårt fall innebar det att studien blev komprimerad då det inte fanns tillräckligt 
med tid. Vi inser nu i efterhand att vi inte skulle planerat observationstillfällena så noga då det 
blev för mycket uppstyrt fokus. Vårt fokus hamnade på val av bok samt vilken pedagog som 
skulle läsa. Från början tyckte vi detta var viktigt för att studien skulle bli tillförlitlig men det 
blev svårare i observationerna att hålla sig till syftet för studien med detta förfarande. 

 

Vi har i efterhand funnit att det hade varit bättre att bestämma sig för en specifik händelse i 
taget, exempelvis ljudets påverkan för att lättare sortera det insamlade materialet. Ett annat 
sätt att observera reaktionerna hos barnen kunde ha varit att endast observera ett barn i taget 
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vid varje observation för att lättare se reaktionerna hos barnen. I vår analys valde vi att 
granska varandras observationsunderlag. Anledning till det var att få ett så objektivt resultat 
som möjligt för att få det trovärdigt. Genom att vi gjorde på detta vis upptäckte vi detaljer 
som var av betydelse för vår analys. Ett exempel på detta är att måltidsbiträdets 
arbetsuppgifter i förhållande till rummet fick en framträdande roll i observationerna.  
 

När vi lämnade ut samtyckesblanketterna till vårdnadshavarna valde vi att göra på två olika 
sätt. På förskola (1) valde observatören att muntligt berätta om syftet med studien. På förskola 
(2) sattes samtyckesblanketterna upp på barnens platser i hallen. Vi såg på förskola (1) att alla 
blanketter blev påskrivna medan på förskola (2) var endast hälften av blanketterna påskrivna. 
Vår slutsats är att det var positivt att muntligt berätta om studien och dess innehåll. En 
anledning till det kan vara att blanketten får en större betydelse då observatören samtidigt 
berättar om innehållet. 

 

Resultatdiskussion 
När det gäller högläsning för barn i förskolan finns det många möjligheter men även hinder.  I 
vår studie fokuserade vi på vilken betydelse miljön har vid högläsningssituationer. Vår första 
frågeställning var: hur påverkas lässituationen av rummets utformning? Rummen som valdes 
ut var ett litet rum samt ett stort lekrum som även är en genomgång mellan avdelningar, 
lokalvårdsrum samt personalrum. Resultatet visade att i det stora lekrummet skedde en del 
avbrott på grund av att annan personal använde rummet som en genomgång under läsningen. 
Barnen uppmärksammade både ljud samt vad de såg. Ett barn påpekade att måltidsbiträdet 
inte stängde dörren efter sig. En del barn visade med sitt kroppsspråk samt ansiktsuttryck att 
de tappade fokus från pedagogens läsning. På båda förskolorna används det stora rummet till 
olika aktiviteter såsom samling, fri lek, miniröris samt yoga. Detta kan också ha påverkat 
barnens koncentration under högläsningen. Både Chambers (2011) och Skolverket (2016) tar 
upp att det är av vikt att ha ett rum eller speciellt hörn för att kunna gå undan en stund för att 
läsa. Resultat visade att ett draperi gjorde stor skillnad på hur barnen påverkades av 
genomgången. Tidigare forskning som Gitz-Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) 
bedrivet visar att miljön har betydelse. De har med sin forskning visat att det inte alltid behövs 
byggas nytt, att det går att använda förskolans egna resurser. Exempelvis genom att hänga upp 
skynken, draperier samt göra rum i rummen. 
 

Vår andra frågeställning var: hur påverkas lässituationen av rummets storlek? Vi upplevde att 
barnen hade lättare för att koncentrera sig på läsningen i de små rummen på de olika 
förskolorna. Anledningen till det tror vi har att göra med att rummen blev mer avskilda från 
övrig verksamhet. I de små rummen fanns också tillgängliga böcker på barnens nivå. Detta 
kan ha gjort precis som Svensson (2009) beskriver att rummet signalerar att här sker det 
bokläsning. Även Skolverket (2016) och Chambers (2011) påtalar vikten av att ha en tydlig 
läshörna där böcker är tillgängliga för barnen. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det lilla 
rummet passa bättre för det sociala samspelet vid högläsning. Detta på grund av att barnen 
verkade få ett mer fokuserat lugn vid boksamtalen. Då få störande ljud samt synintryck 
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förekom löpte bokläsningen med tillhörande diskussioner på utan större avbrott. Genom ett 
socialt samspel där deltagarna delar med sig av tidigare kunskaper och livserfarenheter 
uppkommer ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2015).  

 

Didaktiska konsekvenser  
Genom att tänka på de didaktiska frågeställningarna som utgår från frågorna vad, när, hur och 
varför kan pedagoger på förskolan lättare anpassa rummet efter aktivitet. Vi vill med denna 
studie skapa större kunskap om hur pedagoger på förskolan kan planera högläsningstillfällen 
utifrån exempelvis storlek på rummet, rummets utformning och böcker i barnens nivå. Precis 
som Chambers (2011) beskriver är en inredd hörna för bokläsning viktig för att uppmuntra 
barn till att läsa. För att inspirera barn till att intressera sig för böcker är det av vikt att sätta 
upp bokhyllor med böcker på barnens egen nivå för att de lätt ska kunna nå dem. På förskolan 
bör böcker ha sin egen plats. En av anledningarna till det är att visa barn att böcker är 
betydelsefulla (Svensson 2009). 

 

Genom denna studie har vi tagit till oss nya kunskaper om miljöns betydelse för barn när det 
gäller högläsning. Vi har sett tre faktorer som kan kopplas till miljöns betydelse. Dessa är 
rummets utformning och läge, den sociokulturella teorin där vi lär tillsammans med andra 
samt barns bokläsande. Dessa faktorer kan vara av betydelse när det gäller att stärka barn i 
deras väg till att bli läsande individer. I vår yrkesroll som pedagoger i förskolan är det av vikt 
att vi planerar vår verksamhet efter de didaktiska frågorna. Vi bör i vår planering se över vad 
som kan underlätta i miljön för att barn ska kunna fokusera på läsningen under 
högläsningssituationer. Vi har i våra observationer sett att det finns flera olika möjligheter att 
fånga barns nyfikenhet vid högläsning, exempelvis pedagogens sätt att läsa, teater och 
flanosagor. I vår studie har vi emellertid valt att fokusera på miljön där läsningen sker. 
 

Vi vill dock tillägga att syftet med studien från början var att se om pedagoger kan förbereda 
rummet så att barnen bara genom att komma in kan se vad som komma ska. Precis som Lejon 
(2013) beskriver kan miljön medieras för att skapa en tydlighet för barnen. Vi hade en 
hypotes om att ett stort rum med leksaker kunde distrahera barnen från det som ska ske det 
vill säga högläsning. Vi spekulerade i att ett stort rum inbjuder till spring, ett rum med 
leksaker där barnen är vana att leka inbjuder till att leka. Detta var något vi tidigare sett i 
verksamheten men under våra observationer kunde vi inte se tydliga tecken på detta. Vi kan 
knyta våra antagande till Chambers forskning där han berättar att vi människor skapar vanor 
som är svåra att förändra. Även Strandberg (2014) beskriver att beroende på den miljö vi 
befinner oss i skapas olika tankar och känslor. En anledning till att vi inte såg detta i våra 
observationer kan vara att i de stora rummen hade det skett en del förändringar. Pedagogerna 
på förskolorna hade delat in rummen i små hörnor, en förändring som inte tidigare varit lika 
tydlig. 
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Förslag till vidare forskning 
Vi inser att det syfte som vi hade från början förblev obesvarat. Syftet med studien från början 
var att se om pedagoger kan förbereda rummet så att barnen bara genom att komma in kan se 
vad som komma ska.  Dock tycker vi att det är ett viktigt ämne att forska vidare på. Vad gör 
egentligen rummet för oss människor? Kan det vara så att rummet kan ge barn som har svårt 
att ta instruktioner fingervisningar på vad som förväntas av dem? Kan ett rum ge dubbla 
budskap och med det försvåra för barn att koncentrera sig på en planerad aktivitet som 
exempelvis högläsning.  
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BILAGOR 1 

  
  

Informationsbrev         20170329  
 Till vårdnadshavare med barn på XXXXXXX förskolor 

 Vi heter Therese Gustafsson och Simone Lundqvist. Vi studerar till förskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.  

  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på rummets betydelse vid högläsning. Vi kommer att 
observera i två olika rum vid ett flertal tillfällen. 

  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna, vilka innebär att:  

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 
inga obehöriga kan ta del av dem.   

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte.   

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas identiteter 
skyddas.   

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.   

  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till personalen på 
förskolan.  

  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på mail: 

XXXXXXXXXX 

  

 Med vänliga hälsningar  



 

 
 

 

  
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  
 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

________________________________________  

Barnets namn  

  

_______________________________________________________________________  

            Underskrift vårdnadshavare                          Namnförtydligande  

  

  

  

_______________________________________________________________________  

            Underskrift vårdnadshavare                          Namnförtydligande  

  

Datum:_________________________  
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