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Inledning  

Idag har alla barn i Sverige som går i skolan rätt till ett skolbibliotek enligt 

bibliotekslagen och skollagen. Elever som studerar vid sameskolan, specialskolan, 

grundsärskolan, grundskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan omfattas av 

denna lag om att alla elever har rätt till ett skolbibliotek. Detta gäller såväl 

offentliga som fristående skolor (Skolverket 2015). Trots att förskolor inte 

omfattas av lagen finns ett växande intresse för att inrätta ett bibliotek på 

förskolor som en del av ett läsfrämjande arbete. Det finns ett projekt vid namn 

”Förskolebiblioteken i Lund” som startade år 2011 och fortfarande är igång. 

Projektet är ett samarbete mellan skolförvaltningarna och folkbibliotek vilket 

vänder sig till förskolepedagoger, bibliotekarier och föräldrar till barn i förskolan 

(Folkbiblioteken i Lund).  

Jag blev intresserad av hur dessa förskolebibliotek verkar läsfrämjande och på 

vilket sätt barnbibliotekarier och förskolepedagoger samarbetar med läsfrämjande 

i förskoleverksamhet. Det är även intressant att se hur barn som ännu inte kan 

tyda skriftens språk kan vigas in i litteraturens magiska värld med hjälp av bilder 

och berättande. En annan intressant aspekt är hur både föräldrar och andra vuxna i 

barns närhet kan arbeta för att väcka läslust hos barn som ännu inte kan läsa text. 

Både barnbibliotekarier och förskolepedagoger har en viktig roll i det 

läsfrämjande arbetet då de arbetar nära barn, har pedagogiska hjälpmedel och är 

kunniga inom området barnlitteratur. 

PISA (Programme for Institutional Student Assessment) är en internationell 

studie som undersöker hur väl utbildningssystemet bidrar till att femtonåringar 

klarar att möta framtiden med de kunskaper de skaffat sig. De tre områdena som 

undersöks är matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA betonar det 

livslånga lärandet och lägger stor vikt på elevers sätt att kunna sätta kunskaper i 

ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, lösa problem, tolka och 

reflektera över information. Genom tester vill de se hur väl elever på ett 

konstruktivt vis klarar att analysera, resonera samt föra fram sina tankar och idéer. 

Syftet med undersökningen kan få länder att upptäcka sina egna systems starka 

och svaga sidor vilket i förlängningen kan bidra till en bättre skola (Skolverket, 

2015).  

Efter att ha läst delar ur PISA-rapporten vilken visar sjunkande siffror för 

läsförståelse tyckte jag detta ämne känns högst aktuellt och viktigt att skriva om. 
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Jonas Andersson (2015, s. 7) från Kulturrådet hänvisar till PISA-rapporten då han 

menar att läsförståelsen bland unga sjunker enligt internationella tester. Efter dess 

sjunkande resultat har Kulturrådet och Skolverket fått stärkta uppdrag för att 

främja läsning. En ny bibliotekslag har även tillkommit.  

Enligt paragraf 7 och 8 i bibliotekslagen (SFS 2013: 801 Bibliotekslag) står:  

 
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång 
till litteratur.  
 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.  

 

Svenska barn läser bra i jämförelse med barn i andra länder men ändå har 

resultaten i läsförståelse sjunkit med åren. Detta trots att, i internationell 

jämförelse, barn i Sverige möter mycket litteratur i hemmet. En bidragande faktor 

till en sjunkande läsförståelse bland unga kan vara att föräldrar talar mindre med 

sina barn om böcker och dess innehåll än det internationella genomsnittet. 33 

procent av fjärdeklassarna uppger att de aldrig talar om böcker de läser i skolan. 

Forskning visar dock att det är genom samtalet kring böcker, där en reflekterar, 

som leder till en fördjupad läsförståelse (Nordlinder 2007, s. 15). Sverige är inte 

ensamt om att ha sjunkande siffror för läs- och skrivförståelse. Enligt PISA-

rapporten behöver barn även i Danmark träna mer i läs-och skrivförståelse för att 

nå höjda resultat. Den danska regeringen har inlett en nationell handlingsplan som 

skall ge stöd till läsning och har som mål att göra barn till bra läsare 

(Biblioteksstyrelsen 2008, s. 57). 

Det är intressant att se hur barn i de tidiga åldrarna kan få upp ögonen för 

litteratur eftersom det är viktigt att tidigt fånga in barn som möjligtvis läser sämre 

än andra. Lars Höglund & Eva Wahlström (2006, s. 120) har visat i en SOM 

(samhälle, opinion, medier) -undersökning som sträcker sig från år 2001 till år 

2005 att barns aktivitet av bokläsning sjunker. Detta är oroväckande eftersom 

högläsningen bidrar till barns utveckling av ordförråd och läsning är en viktig 

grund för barns språkutveckling. Höglund och Wahlström har i sin text refererat 

till Kieth E Stanovich som menar att det i barnböcker finns 50 procent fler 

ovanliga ord än i tv-program för vuxna. En slutsats av denna jämförelse är att barn 

behöver läsa och lyssna till högläsning för att utveckla sitt språk. 
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Disposition 

 

I denna uppsats kommer jag i inledningen beskriva varför jag valt att skriva om 

läsfrämjande bland förskolebibliotek. Därefter belyser jag tidigare forskning inom 

läsfrämjande, samarbete, språkutveckling, barnbibliotek och litteraturläsning i 

förskolan. I teoriavsnittet beskriver jag vilka teoretiska utgångspunkter jag använt 

mig av i studien vilka är läsandets cirkel och de tre olika synsättet på 

litteraturläsning. Därefter beskriver jag i metodavsnittet vad det innebär att göra 

en fallstudie och vad som menas med kvalitativ forskning och kvalitativa 

intervjuer. I avsnittet därefter beskrives bakgrunden till studien samt vad ett 

förskolebibliotek är. Resultatavsnittet består av analysen jag gjort av 

observationer på förskolebibliotek och intervjuer med mina informanter. Följande 

avsnitt består av diskussion och slutsatser där jag genom intervjuerna och 

observationerna belyser tankegångar och framtida forskning inom området. 

Slutligen kommer en sammanfattning av studien. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur förskolor som ingår i projektet 

”Förskolebibliotek i Lund” arbetar med läsfrämjande i tidig ålder, det vill säga 

innan barnen kan läsa text. Genom att göra en fallstudie av tre förskolebibliotek i 

Lund vill jag se om förskolebiblioteken kan bidra till ökad läslust hos barn. 

Genom kvalitativa intervjuer med förskollärare och barnbibliotekarier som arbetar 

med ”Förskolebiblioteken i Lund” hoppas jag se en bild av hur barns intresse för 

läsning sett ut före och efter att ett bibliotek inrättats på förskolan.  

 

 

 Hur arbetar förskolor som ingår i projektet förskolebibliotek med läsfrämjande 

insatser och språkutveckling? 

 

 Hur kan samarbetet mellan förskolepedagoger och barnbibliotekarier bidra till 

förskolebarns läslust? 
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Tidigare forskning 

Det finns mycket tidigare forskning om litteraturläsning i förskolan och om 

läsfrämjande bland skolbibliotek. Flera kandidat-, magister - och masteruppsatser 

från det biblioteks-och informationsvetenskapliga fältet finns tillgängliga, liksom 

inom det pedagogiska fältet och det kommunikationsvetenskapliga fältet. I detta 

kapitel tar jag upp den forskning som varit mest relevant för min studie vilken 

fokuserar på läsfrämjande, språkutveckling, litteratur i förskolan och samarbete 

mellan barnbibliotekarier och förskolepedagoger. Jag har inte funnit någon 

forskning som visar hur förskolepedagoger och barnbibliotekarier arbetar med 

läsfrämjande bland förskolebibliotek eller på förskolor som har ett eget bibliotek.  

Läsfrämjande  

Det finns många olika definitioner av begreppet läsfrämjande. I Läsning som mål 

hänvisar Jonas Andersson från Kulturrådet till olika definitioner från uppsatser 

och forskningsrapporter där ord som ”gynna” och ”lust” ofta förekommer. Han 

menar att läsfrämjande är en aktivitet som har en bestämd intention. (Andersson 

2015, s.  11) Jag har valt att definiera läsfrämjande på det vis Andersson beskriver 

att kulturrådet gör vilket är följande: 

 
Läsfrämjande är att: 
 
göra läsare av läskunniga 
öppna vägar till litteraturen för den som inte läser 
 
öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i     
alla åldrar 
 
ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur 
 
ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och 
läsaridentitet (Andersson 2015, s. 11) 

 

Elisabeth Björklund skriver i artikeln ”De yngsta barnens läs-och 

skrivhandlingar” som ingår i antologin Barnet, platsen, tiden. Teorier och 

forskning i barnbibliotekets omvärld om litteracitet och hur vägar till litteraturen 

kan öppnas för den som ännu inte kan läsa. Björklund menar att barns bläddrande 
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i böcker är en väg till läsandet och menar vidare att barn som pekar på bilder och 

text i en bok, bläddrar i den och utforskar den är litteracitet. I antologin hänvisar 

Björklund till sin magisteruppsats som visar att det är viktigt att erbjuda barn 

böcker med en hög grad av variation eftersom många yngre barn gärna läser 

böcker med vad som först verkar vara för avancerat innehåll för dem. Björklund 

menar att boken har en betydelsefull roll i barns vardag på förskolan och att den 

fungerar som  interaktion med andra. Boken fungerar även som ett redskap för 

läsning. För att inspirera yngre barn behöver vuxna berätta från sagornas värld 

och inte bara genom vardagshändelser. Hon beskriver även hur en pedagog kan 

arbeta med rekvisita som en läsfrämjande insats för barn. Figurer kan på liknande 

vis som med bilder fungera som stöd och inspiration i berättandet (Björklund, s. 

62-63). 

Höglund, L & Wahlström, E (2006, s. 124) skriver i sin rapport Biblioteken, 

barnen och framtiden att både bibliotekarier och språkvetare menar att det är 

viktigt att tidigt främja barnens läsning, liksom Björklund menar i sin studie. 

Rapporten visar att högläsning är en viktig aktivitet för barnens språkutveckling 

och för deras förmåga att ta till sig information. I studien jämför  Höglund och 

Wahlström hur ofta vuxna läser högt för sina barn beroende på om de ofta eller 

sällan besöker biblioteket. Studien visar att flitiga biblioteksbesökare läser högt 

för barn i större utsträckning än de som besöker biblioteket mer sällan. Deras 

studie visar även att kvinnor oftare läser för barn än män och andelen lågutbildade 

som läser för barn endast någon gång i månaden är större än de med högre eller 

hög utbildning. Deras slutsatser visar att skola, bibliotek och familj är viktiga 

institutioner då det gäller läsning. Även Carina Lindén (2004) drar slutsatser i sin 

magisteruppsats att högläsning är ett viktigt redskap i barns språkutveckling. 

Lindén har undersökt hur det arbetas med böcker och högläsning i förskolan och 

menar att läsningens betydelse för barns språkutveckling borde framhävas i 

förskolans mål. Hon skriver om hur en som pedagog kan arbeta med högläsning. 

Till exempel hade informanterna i hennes studie  överseende med vissa avbrott i 

högläsningen eftersom det helt enkelt var enklare med avbrott än att behöva säga 

åt barnen att vara tysta många gånger.  

Michelle Lampis Mörck och Elin Halin skriver i masteruppsatsen Den 

livsviktiga läsningen – En uppsats om litteracitet och bibliotekariers arbete för 

barn och unga (2014) att bibliotekarier har svårt att nå ungdomar i deras arbete 

med läsfrämjande och litteracitet. Bibliotekarierna de intervjuat i uppsatsen är 

oroliga över den sjunkande läsförståelsen PISA visar. Uppsatsen visar att 

bibliotekarier anser att läsfrämjande insatser som högläsning och bokprat är 

viktigt för att nå barn och ungdomar. Lampis Mörck och Halin menar att 

bibliotekarier blivit påverkade av litteracitetsdebatten i den mån att de i sitt 

dagliga arbete fått fler ögon på sig och fler har intresserat sig för deras 
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läsfrämjande insatser. Även vikten av människokunskap via litteraturförmedling 

för att kunna ge rätt bok till rätt person tas upp i studien.  

I en skrift från Biblioteksstyrelsen i Danmark framhåller författarna att biblioteken 

skall satsa på att stärka barns läsförmåga. De diskuterar främst vilken roll 

biblioteket har i det lässtimulerande arbetet för barn och vad den betyder. 

Biblioteken skall erbjuda barn olika medier och aktiviteter som skall främja barns 

läsning. De menar att biblioteken har en betydande roll för att detta arbete skall 

kunna genomföras. De menar även att boken som medium inte är det primära utan 

barnets behov av få något berättat för sig. Att testa andra medier än böcker kan 

vara av god idé i det läsfrämjande arbetet (Biblioteksstyrelsen 2007, s. 57).  

Samarbete 

För att nå ut till barn och föräldrar som inte annars tar sig till biblioteket har flera 

samarbeten mellan barnbibliotekarier och andra professioner skapats genom åren. 

I Barnbokens ställning (1996) utgiven av statens kulturråd står att utvecklingen av 

barnbiblioteken fortsatte under 1970- och 1980-talen som under 1960- och 1970 

talen strävat framåt med hjälp av nya medier, kulturprogram och skapande 

aktiviteter. Barnbibliotekarierna byggde nu upp ett samarbete med förskolan och 

BVC för att nå ut till de yngsta barnen och deras föräldrar. Förskolan är en stor 

lånegrupp på biblioteket vilket även är den kulturinstitution barn besöker mest. På 

många bibliotek ses samarbete med förskolor som en självklarhet men på grund 

av nedskärningar under 1980- och 1990-talen och växande barngrupper minskade 

samarbetet mellan institutionerna minskat på flera håll i landet (Statens kulturråd. 

1996, s. 11) I Studier av barn- och ungdomsbibliotek. En kunskapsöversikt av 

Rydsjö, Karin och Elf, A (2007, s. 15) visas resultat av magisteruppsatser från 

svenska lärosäten inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Rydsjö 

och Elf menar att relativt lite böcker skrivits om ämnet barnbiblioteksverksamhet i 

Sverige. Desto fler magisteruppsatser har behandlat detta ämne och dessa har 

tjänat som viktig information. Rydsjö & Elf (2007, s. 101 - 102) hänvisar till 

Jakobsson & Tunerstedt (1996), Bergqvist & Karlsson (2005) samt Elf (2005) 

som menar att det i de flesta sammanhang barnbibliotekarien som är den 

uppsökande när det gäller samarbete mellan bibliotek och förskola. 

Barnbibliotekarien fungerar ofta som ”spindeln i nätet” då det är hen som har ett 

brett kontaktnät i lokalsamhället och har kontakt med andra verksamheter. Ett 

problem i början av skedet av samarbetet är vaga uppfattningar om vad samarbetet 

skall gå ut på från förskolans håll samt vad de har att förvänta av biblioteket. Ofta 

är pedagogerna, trots sin osäkerhet, nyfikna och intresserade av biblioteket och 

menar att bibliotek är viktiga men att de borde synas och höras mer. Vidare i 

Studier av barn – och ungdomsbibliotek. En kunskapsöversikt har Rydsjö och Elf 

tittat på studier som undersöker hur föräldrar och barn nås som annars inte tar sig 
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till biblioteket. I två olika studier, gjorda av Sanela Rožajac (2001) och Annika 

Liljengren (2006), framkommer det att föräldrar och barn nås, som annars inte 

skulle ta sig till biblioteket, då bibliotekarien kommer till öppna förskolan. För 

många familjer i invandrartäta områden är bibliotekarien på öppna förskolan den 

enda kontakt de har med biblioteket (Rydsjö, K & Elf, s. 110-111). Rožajac 

(2001, s. 67) har i magisteruppsatsen Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i 

samarbete kring flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling: en 

undersökning bland flyktingföräldrar i stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i 

Borås. kommit fram till att biblioteket på den öppna förskolan är av stor betydelse 

för föräldrarna som visats där. Rožajac skriver att föräldrarna ser biblioteket som 

deras oas och är medvetna om att det betyder mycket för deras barns vardag. De 

är dock medvetna om att de inte kan stanna där, de måste vidare. En slutsats blir 

att föräldrarna behöver ta sig ut i samhället och förhoppningsvis till 

folkbiblioteken. Hon menar vidare att samarbetet mellan den öppna förskolan och 

biblioteket är viktiga insatser för att stärka språk och kultur. Även i Liljengrens 

(2006, s. 48) magisteruppsats ”En främjande och öppen verksamhet”: en studie 

av integrerade bibliotek och den öppna förskolan på Kristineberg i Borås. 

framkommer det att biblioteketsverksamheten på den öppna förskolan är av stor 

betydelse för språkutveckling. 

 

Barnbibliotek  

Amira Sofie Sandin (2011, s. 250-251) skriver i Barnbibliotek och lässtimulans. 

Delaktighet, förhållningssätt, samarbete om Amanda Jane Williams 

doktorsavhandling  Providerś perceptions of public library storytime: a 

naturalistic inquire (1998) där betydelsen av sagostund på biblioteket behandlas. 

Williams vill med sin avhandling visa barnbibliotekarier hur viktig sagostunden är 

för barns språkutveckling och på så vis höja aktivitetens status. Sagostunderna 

enligt Williams ger barn grund för läsning och i de intervjuer han gjort med 

barnbibliotekarier framkommer att de ser sagostunderna främst som ett tillfälle för 

barn att gemensamt uppleva en berättelse där även lärande finns med.  

Sandin (2011, s. 250-251) menar att barnbibliotekens viktigaste uppgift är det 

lässtimulerande arbetet. Hon refererar till de danska forskarna Hvenegaard 

Rasmussen och Jochumsen att utvecklingen av barnbibliotekets verksamheter är 

ett arbete som aldrig kommer ta slut. Sandin menar vidare att projekt har en viktig 

funktion och kan fungera som metod för utveckling. Hon poängterar vikten av 

dokumentation av utvecklingsarbete i projektform. För att projektet skall fungera 

som en metod för utveckling behöver resurser som tid, pengar och personal 

fördelas och frågan om vad får och kan utveckling kosta diskuteras. Hon använder 

nyckelord som delaktighet, förhållningssätt och samarbete i det lässtimulerande 
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arbetet. Det krävs även ett behov av att dokumentera, reflektera och ifrågasätta. 

Projekt som upplevs misslyckade är även projekt vilka bidrar till utveckling så 

länge de beskrivs och diskuteras. Genom samarbete med andra professioner eller 

bibliotek kan en tillföra den egna verksamheten nya kompetenser. Samarbete kan 

även göra att bibliotekariens kompetenser lyfts fram för andra professioner genom 

att synliggöras.   

Litteraturläsning och språkutveckling i förskolan  

 Enligt Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 71) är det ovanligt att bokläsning 

följs upp i förskolans barngrupper. De menar att uppföljningen kan ske genom att 

diskutera bokens innehåll före, under och efter läsningen. Att samtala om boken 

innan högläsningen ger barnen en förförståelse om vad boken handlar om och 

hjälper till att skapa engagemang i förskolegruppen. För att fånga barn intresse 

över en bok kan en vuxen exempelvis läsa bokens baksidestext eller prata om 

bokens omslagsbild och titel (Damber, Nilsson, Ohlsson 2013, s. 79).  

För att få till ett lyckat samtal kring böcker behöver den vuxne tro på barnens 

förmåga att självständigt resonera och diskutera innehållet i boken. Barnen 

behöver även vänja sig vid att diskutera böcker och dess innehåll med andra.  Ett 

samtal kring böcker underlättar även om den vuxne känner barnen och deras 

livsvärld väl. På så vis kan en pedagog eller i detta fall barnbibliotekarie hjälpa 

barnen knyta bokens innehåll till deras egen verklighet. Den vuxne kan ställa 

öppna frågor där det inte finns ett rätt svar utan i stället handlar om personlig 

tolkning. På så vis kan barnet lättare våga svara på frågan. Om barnen varit vana 

vid att svara på frågor med tillhörande facit kan de till en början ta sig avvaktande 

då det får öppna frågor. Författarna menar att det då är viktigt att inte ge upp. Om 

barnen inte är vana vid att prata om texter kan till exempel en vuxen 

samtalsdeltagare vara bra för att hålla diskussionen vid liv. Den vuxne kan sätta 

ord på uppfattningar, åsikter och tolkningar hen har om texten. Barnen kan då 

bidra med sina egna tankar och åsikter och de är ofta själva intresserade av vad 

andra har att säga. Att dramatisera en text kan också vara bra uppföljning 

(Damber, Nilsson, Ohlsson 2013, s. 71-72) vilket både pedagoger och 

barnbibliotekarier i denna studie gör.  Författarna menar att när en läser 

bilderböcker högt och det uppstår pauser när en ska visa bilder kan de barn som 

lätt blir rastlösa och okoncentrerade tappas längs vägen. För att undvika detta kan 

bilderna visas på overhead eller smartboard. Barnen kan då titta längre på bilderna 

och samtidigt kan en diskussion ta vid gällande bild, text och innehåll. Eftersom 

bilden visas samtidigt för samtliga barn kan de även lättare förstå varandras 

kommentarer om bokens innehåll (Damber, Nilsson, Ohlsson 2013, s. 81). 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 82) menar att platsen högläsningen 

skall ske på behöver vara lugn och att det gärna kan vara samma plats varje gång. 
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Om högläsningen sker på samma plats varje gång blir barnen snabbt införstådda 

hur en högläsningsstund går till och en behöver inte starta från ruta ett varje gång. 

Det kan även vara bra att använda sig av ritualer, till exempel en ramsa eller en 

läsarhatt pedagogen tar på sig. Ritualen signalerar för barnen att det är dags att 

koncentrera sig. Detta gör pedagogerna och barnbibliotekarierna i 

förskolebiblioteket. Enligt författarna fyller läsaktiviteterna på förskolan en 

oerhört viktig funktion och de menar att högläsningsrutinen skulle kunna 

utvecklas. Stanovich, Siegel och Gottardo har studerat barn som haft problem med 

sin senare läsutveckling. De menar att barns tidiga erfarenheter av textmöten har 

en avgörande roll när de senare ska utveckla strategier för sin läsning (Damber, 

Nilsson, Ohlsson 2013, s. 17-18). 

Louise Limberg (2002, s. 5) skriver i Skolbibliotekets pedagogiska roll – en 

kunskapsöversikt att den pedagogiska miljön från förskolan och framåt är 

avgörande för elevers språkutveckling och hänvisar till regeringens 

utvecklingsplan. I kapitlet ”De yngsta barnens läs – och skrivhandlingar” som 

ingår i Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld 

skriver Elisabeth Björklund (2010, s. 62) att det är viktigt att det finns böcker 

kring barnen i förskolan och hemma i tidig ålder. Barn visar tidigt intresse för 

böcker och Björklund menar att de som arbetar med barn kan se att barnen ibland 

går omkring med en bok under armen och att den ofta placeras inom räckhåll ifall 

barnet behöver lägga ifrån sig den. Björklund menar att det är viktigt att låta barn 

använda böcker på olika sätt eftersom deras handlingar bidrar till att de lär sig vad 

en bok är. De får även genom handling kunskap om vilka möjligheter och 

begränsningar en bok har. Dessa handlingar kan vara att bläddra i en bok och höra 

prasslet från papper eller leta efter en specifik bild och fascineras över nya 

illustrationer som uppkommer i och med bläddrandet. Björklund (2010, s. 70) 

skriver att forskning visar att högläsning under förskoletiden är ett av de viktigaste 

redskapen för barns fortsatta intresse för läsande aktiviteter. Därför bör lärare ta 

vara på dessa kunskaper forskningen ger och göra böcker tillgängliga för barnen 

samt bekräfta barnen vid deras handlingar då de läser.  

Biblioteksstyrelsen i Danmark menar att för att barn skall bli goda läsare 

behövs ett samarbete mellan förskola och bibliotek (Biblioteksstyrelsen). 

Rigmor Lindö skriver i Det tidiga språkbadet (2009, s. 161) om läsnings 

betydelse för barn i förskolan och hur biblioteket kan vara behjälpligt för barns 

läsförmåga. Hon beskriver även barnbibliotekariens betydande roll i samarbetet 

mellan förskola och bibliotek och att barnen behöver biblioteket för att stimulera 

barns läslust. Hon önskar se att alla förskolor i landet skulle erbjuda barnen ett 

bibliotek. Lindö menar att det behövs ett välutrustat barnbibliotek så att föräldrar, 

pedagoger och bibliotekarier skall kunna lägga grunden till barns livslånga 

lärande. Monica Axelsson (2010, s. 76) skriver i ”Flerspråkighetsutveckling – ett 

samspel mellan barn och vuxna” som ingår i Barnet, platsen, tiden. Teorier och 
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forskning i barnbibliotekets omvärld. att förskolan har ett ansvar vad det gäller 

flerspråkighet i förskolan. Hon menar att potentiellt sätt möter ett flerspråkigt barn 

det svenska språket innan hen börjat tala sitt modersmål beroende på hur mycket 

barnet vistas i förskolan. Detta på grund av att utvecklandet av språket börjar ske 

mellan 18 och 36 månader och om det endast talas svenska på förskolan och blir 

modersmålet lidande. Därför behöver förskolan framhäva minoritetsspråk och 

visa föräldrar och flerspråkiga barn att det är legitimt med flerspråkighet.  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att bibliotek är en viktig 

institution för språkutveckling och för att skapa läslust. Barn behöver träna sitt 

språk tidigt genom att lyssna till högläsning och berättande, prata om bilder i 

böcker och sjunga. Dessa aktiviteter behövs på förskolan för att barn skall 

utveckla läsförståelse och barnbibliotekarien har en viktig roll i det läsfrämjande 

arbetet bland förskolebarn. För att barn ska bli goda läsare behövs nämligen ett 

bra samarbete mellan förskola och bibliotek.  

Samtal om litteratur och uppföljning av bokläsning i barngrupper är viktigt för 

att barn senare skall kunna diskutera böcker och dess innehåll med andra.  

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning som undersöker hur ett 

förskolebibliotek verkar läsfrämjande fyller föreliggande uppsats en lucka i 

forskningsläget. 
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Teori 

Uppsatsens teoretiska perspektiv är hämtade från hur lärare, pedagoger och 

bibliotekarier kan göra för att få barn intresserade av läsning samt hur en som 

vuxen förmedlar litteratur till barn. Jag har valt att fokusera på Aidan Chambers 

teori om läsandets cirkel. Jag har även valt att ha med en teori om tre olika synsätt 

eller strategier att förmedla litteratur på. Dessa synsätt är utvecklade av forskarna 

John Hultberg och Staffan Thorson. 

Läsandets cirkel 

 

 

 

Bild: Chambers (2011, s. 15) 
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Aidan Chambers har utvecklat en teori vilken han beskriver som en cirkel. 

Cirkelns olika delar blir en grund för att hjälpa barn bli intresserade, tänkande och 

nyfikna läsare. För att detta skall lyckas behöver en vuxen skapa en läsmiljö som 

underlättar för dem. Cirkelns olika beståndsdelar utgör en helhet och de olika 

leden i cirkeln för oss tillbaka till början (Chambers 2011, s. 15). Dessa 

beståndsdelar är följande: 

 

Att välja: I denna del av cirkeln går valet av litteratur till. Detta val beror på 

bokbestånd, tillgång av böcker och åtkomlighet av litteratur. Att välja litteratur för 

läsning beror även på hur böcker är skyltade och presenterade.  

Att läsa : När valet av litteratur är fastställt tar vi oss vidare i cirkeln och kommer 

till läsningen. För att kunna läsa behöver vi tid till att läsa. Vi behöver även lyssna 

till högläsning samt ägna oss åt tyst läsning. Att läsa kan även vara att bläddra i en 

bilderbok.  

Reaktion/Respons: Efter läsningen behöver vi samtala om det vi läst. Den 

läsande kan ge en reaktion som att berätta vad hen tyckte om boken. Att 

rekommendera boken till en annan kan vara en form av respons. En annan form 

av reaktion och respons är organiserade boksamtal i klassrum men även samtal 

om böcker i vardagliga sammanhang. 

Vuxenstöd finns med under hela processen. Den vuxne handleder den som inte 

kan läsa genom cirkeln (Chambers 2011, s. 15).  

Jag kommer nu att beskriva de olika stegen närmare.  

 

 

 

 Att välja 

Chambers menar att all läsning sker genom ett val av material vi har tillgång till. 

Om vi till exempel är ute och promenerar och vill hitta rätt väg koncentrerar vi oss 

på att läsa gatuskyltar, inte klotter och affischer. Valet av böcker är även beroende 

av tillgång. Om det enbart finns ett fåtal böcker är det större risk att vi inte finner 

något vi är intresserade av. Detsamma gäller om det hade funnits många böcker 

att tillgå men bara av en genre (Chambers 2011, s. 16). På samma sätt som 

böckerna måste finnas där för att vi skall kunna välja att läsa dem behöver de även 

vara möjligt att komma åt dem. Det finns fall där böcker i bibliotek främst är till 

för att imponera på utomstående besökare, inte att läsas och smutsas ner av 

eleverna. Det har även skett i skolor att böcker varit inlåsta i ett skåp och endast 

tagits fram vid ett specifikt tillfälle. Vid ett annat tillfälle har elever endast fått 

läsa då de varit klara med en annan uppgift. Att ha åtkomlighet som belöning för 

att visa vissa elevers framgång och andras misslyckanden är en metod som 

knappast verkar läsfrämjande (Chambers 2011, s. 17). 
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Det är även viktigt med uppställning och presentation då val av bok skall göras 

eftersom en mindre bra presentation av boken kan få oss att rata den. Vana läsare 

vet hur de ska söka bland böcker för att finna det de vill ha och är duktiga på att 

hitta själva. De förstår även hur en ska hitta det som inte finns i beståndet som kan 

finnas på ett bibliotek eller bara i kamratens bokhylla. Vi lär oss om läsning bäst 

genom att pröva oss fram, som med allt annat. Om en erfaren läsare vi har 

förtroende för finns i vår närhet lär vi oss välja självständigt genom att pröva oss 

fram. Av den erfarne läsaren kan vi få hjälp av om det behövs och hen kan visa 

oss hur en gör då en läser (Chambers 2011, s. 18). 

Att ”läsa” 

Chambers (2011, s. 19) menar att läsning består av en rad olika aktiviteter. Att 

”läsa” står inom citationstecken visar att läsning är något mer att att ”låta ögonen 

löpa över tryckt text för att dechiffrera den.” En person som nyligen börjat med 

läsning som aktivitet börjar läsa samtidigt som de tar upp en bok. Det är alltså inte 

då en först förstår betydelsen av orden tryckta på papperet som en lyckas med 

läsningen. Nybörjarläsaren kan, genom att vända blad och titta på bilder samtidigt 

som hen lyssnar till en som kan läsa högt, vara en lika lyckad läsare som en 

litteraturprofessor vilken bearbetar James Joyce Oddyseus. Det är viktigt att ge 

läsaren bekräftelse varje gång hen lyckas med något då hen rör sig runt läsandets 

cirkel.  Det kan vara att gå till en bokhylla för att titta på böcker, att plocka ut en 

bok, att bestämma sig för vilken bok en ska ta, att välja om en ska fortsätta läsa 

boken eller byta, att sätta sig ner och ”läsa”. Alla dessa aktiviteter är detsamma 

som att lyckas med läsning.   

Högläsning i grupp är en viktig aktivitet för att bli en god läsare. Långt innan 

barn kan läsa och skriva lyssnar de till andras berättelser och berättar sina egna. 

Forskning visar att ett barns förmåga och framgång som läsare är helt beroende av 

bredden på detta tidiga berättande. Vi lär oss genom att härma den som redan kan 

och för att barn själva skall kunna bli läsare behöver de således lyssna till en 

vuxen som läser högt (Chambers. 2011, s. 56-64). Det är av stor betydelse att vara 

tillsammans och högläsning passar bäst i en intim grupp (Chambers 2011, s. 71). 

Läsning tar tid. En del läsning går mycket fort, som välbekanta skyltar. 

Kvällstidningar och nyheter kan läsas mycket fort samtidigt som vi för en 

konversation med en annan. En annan typ av läsning sker då vi läser vissa böcker, 

i synnerhet stor litteratur vilken kräver stor koncentration och uppmärksamhet 

(Chambers 2011, s. 19).  

Chambers (2011, s. 40) menar att varje barn upp till 16 års ålder varje dag 

skall få en stund för egen läsning under skoltid. Lästiden skall vara så lång som ett 

barn klarar koncentrera sig. Tiden får anpassas till varje barn eftersom alla barn 

har olika förutsättningar. Han menar vidare att vi läser bäst i en miljö där det går 

att koncentrera sig utan störande kringaktiviteter. Han menar att barn regelbundet 



 18 

behöver tid för läsning och att de då inte får störas och betonar att barn behöver få 

prata i ett bibliotek men att en speciell läsplats bör finnas där en är helt tyst. 

Läsplatsen signalerar för barnet att läsning som aktivitet är något betydelsefullt 

eftersom en särskild plats inrättats för ett specifikt ändamål (Chambers 2011, s. 

27-28).  

Reaktion och respons 

När människan läser orsakas en reaktion av ett eller annat slag, någonting annat är 

omöjligt menar Chambers. Människor påverkas av skönlitterär läsning på en 

mängd olika sätt, alltifrån nöje och extas till leda eller spänning. För att barn ska 

bli tänkande läsare är framförallt två reaktioner viktiga. När barnet har läst en bok 

det tycker om vill det gärna vara med om samma upplevelse igen. Barnet kan då 

uttrycka en önskan att läsa en liknande bok av en eller samma författare eller läsa 

om boken. Ett nytt varv av läsandets cirkel börjar när vi sedan gör ett nytt val.  

Den andra typen av reaktion är att barnet inte kan låta bli att prata med någon om 

boken det läst. Barnet vill att deras vänner ska få uppleva det de själva precis 

upplevt. Det vill på så sätt få respons på varför boken kändes viktig, vad den 

betydde samt utforska vad som hände när de läste den.  

Även samtal om böcker kan delas upp i två olika typer. Det informella 

vardagspratet och det mer formella strukturerade boksamtalet. Det formella 

vardagspratet sker vänner emellan medan det mer formella och strukturerade 

boksamtalet är de diskussioner som förs i exempelvis klassrum. Då vi vill läsa de 

böcker som våra vänner haft så stort utbyte av och åter igen läsa de böcker som 

fångat vårt intresse går vi vidare i läsandets cirkel. Både det informella och 

formella samtalet leder oss vidare, det kan även bildas en uppgående spiral. 

Chambers beskriver att många människor som är storläsare enbart läser som ett 

trevligt tidsfördriv, för att kunna somna om kvällarna och endast läser angenäma 

saker som inte kan vara provokativa. Chambers menar att detta sätt att bedriva 

läsning på inte är att tänka. För att bli en tänkande läsare behöver en reflektera 

över vad en läser och läsa med koncentration och eftertanke. Han hänvisar till 

amerikanen David Krech ”Literature gives us images to perfink with” där perfink 

är en sammansättning av tre olika ord: perceive(uppfatta), feel(känna) och 

think(tänka). Han hänvisar i sitt resonemang till författaren C. S Lewis som 

menade att vi blir tusentals olika personer när vi läser, samtidigt som vi förblir oss 

själva (Chambers 2011, s. 21-24).  

För att få barn att bli intresserade av läsning behöver de även vara delaktiga. 

När människor får vara med och planera och organisera brukar deras intresse öka 

och entusiasm sprida sig bland andra. Därför borde även barn på förskolor vara 

med vid bokhantering, till exempel att de ställer undan sina böcker efter 

morgonens lässtund (Chambers, s. 95).  
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Vuxenstödet 

Det är genom vuxenstödet barns läsning görs möjlig (Chambers 2011, s. 122). När 

barnet lärt sig läsa bör det inte läsa för enkla texter eftersom det är när barnet får 

kämpa lite för att nå förståelse som läsutvecklingen går framåt. En text som är för 

svår får en vuxen hjälpa till med och på så sätt blir uppgiften möjlig för barnet att 

förstå (Chambers 2011, s. 68). Vuxenstödet hjälper inte bara barnen utan den 

vuxne hjälper även sig själv med läsningen. Eftersom pilarna i läsandets cirkel går 

i två riktningar hjälper även barnet den vuxne. De vuxnas uppgift i läsandets 

cirkel är att tillhandahålla böcker till elever och stimulera barn till att bli tänkande 

läsare. Den vuxne visar hur en läser genom att själv vara ett levande exempel på 

hur en ”god” läsare agerar. Hen ger även barnet respons och hjälper även barnet 

att ge respons på böcker (Chambers 2011, s. 122). För att kunna hjälpa barn bli 

goda läsare krävs att den vuxne kan mycket om barn- och ungdomslitteratur. Om 

den vuxne själv läst mycket underlättas arbetet att förmedla litteratur till barn 

(Chambers, s. 119-120).  

De tre olika synsätten på läsning  

Forskarna John Hultberg och Staffan Thorson som är verksamma vid Göteborgs 

universitet har använt en modell för tre olika synsätt på läsning. Dessa är synsätt 

på läsning sett utifrån pedagogers perspektiv (Rydsjö & Elf 2007, s. 44).  

I den pragmatiska strategin är en i första hand ute efter läsförmågan i sig. Det är 

inte viktigt vad eleven läser förutom att språket i texten skall vara utmanande. 

Denna strategi har dock även en nyttoaspekt på läsning. Det kan handla om att en 

använder litteraturen för att skapa sig nya färdigheter inom ett annat område.  

Den traditionalistiska strategin ser litteratur som en bildningsfunktion. Detta 

är ett traditionellt akademiskt perspektiv att förmedla litteratur på och innehar ett 

fostrande förhållningssätt. Den traditionalistiska strategin vill förmedla ett 

kulturarv och upprättar en ojämlik samhällsstruktur. Det handlar i främsta fall om 

att ha läst litterära klassiker snarare än att finna litteratur till de som behöver hjälp 

med att komma igång med läsningen (Hultberg 1988, s. 178-182). Fokus ligger 

således på att ha läst vissa berömda verk istället för att främja barns läslust och 

språkutveckling. 

Det emancipatoriska synsättet är en kritisk strategi och ifrågasätter 

traditionens makt. Genom litteraturen får en färdigheter och kunskaper som kan 

användas för att skapa ett kritiskt förhållningssätt. I denna strategi är läsningens 

mål att eleverna skall skaffa sig kunskap och få en förståelse om sig själva och det 

samhälle de lever i. På så vis kan de svaga i samhället få mer makt genom att läsa 

sig till bildning och få kunskaper om hur en kritiskt kan hantera den värld de lever 

i (Hultberg 1988, s. 178-182). 
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Läsandets cirkel och de tre olika synsätten på 

litteraturförmedling 

Läsandet cirkel och teorin om de tre olika synsätten att förmedla litteratur på 

kompletterar varandra genom att visa hur det är möjligt att förmedla litteratur och 

vilken sorts litteratur läraren eller den vuxne vill förmedla. I läsandets cirkel 

behövs en vuxen med som stöd för eleven som skall vigas in i den litterära 

världen (Chambers 2011, s. 15). Hultberg och Thorson beskriver vilka olika sätt 

en vuxen kan förmedla litteratur på (Hultberg 1988, s. 178). Chambers beskriver 

inte vilken sorts litteratur som är att föredra och beskriver heller inte närmare vad 

den vuxne vill förmedla. I de tre olika synsätten på litteratur beskrivs 

förmedlandet av litteraturen som olika bildningssätt eller strategier. Genom dessa 

strategier vill en något med läsningen, förutom att läsa för läsningens skull. 

Chambers (2011, s. 15) beskriver på ett mer pedagogiskt och detaljrikt plan hur en 

som vuxen kan förmedla litteratur till elever. Huvudsyftet med läsandets cirkel är 

att visa vilka led en läsare gör i en process och genom detta underlätta för en 

vuxen hur en får sina elever att bli tänkande läsare.    
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Metod 

Jag har valt att göra en fallstudie med halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som 

metod för undersökningen. Eftersom jag ville komma förskolepedagogerna och 

barnbibliotekarierna nära är denna metod väl motiverad för min studie. 

Huvudsyftet med den kvalitativa forskningen är att återge deltagares egna åsikter 

och synsätt. Den bild som människorna själva skapar och de händelser och 

föreställningar som sker i kvalitativ forskning är densamma som människorna 

själva tillskriver sina liv. Robert K. Yin menar att forskarnas värderingar och 

förutfattade meningar inte ska färga av sig i studien (Yin 2013, s. 20). Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun, som den beskrivs utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv, söker förstå teman och beskrivningar av personens 

som intervjuas levda värld. Perspektivet utgår från den person som intervjuas och 

dennes vardagsvärld. Intervjun liknar ett vardagssamtal, vilket den dock inte är. 

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun är varken ett öppet vardagssamtal eller 

bunden till ett exakt frågeformulär utan utförs enligt en intervjuguide innehållande 

teman vilka kan ge upphov till frågor. Vanligtvis skrivs intervjun ut och 

ljudupptagningen samt den utskrivna texten blir sedan analyserad (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 44 - 45).  

 Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014, s. 18-19) menar att 

forskningsintervjun är ett professionellt samtal vilket bygger på vardagslivets 

samtal. Intervjun är ett åsiktsutbyte mellan två människor vilka talar om ett tema 

som intresserar dem båda. Genom intervjun konstrueras kunskap på grund av 

samspelet och den mänskliga interaktionen mellan den som intervjuar och den 

som intervjuas. Intervjun skiljer sig från uppfattningen om att 

samhällsvetenskaplig forskning är att följa regler i specifika metoder. 

Intervjuandet är istället ett hantverk och en aktiv process som en lär sig genom att 

praktiskt utöva det (Kvale & Brinkmann 2014, s. 34). Genom den 

halvstrukturerade kvalitativa intervjun vill en undersöka intervjupersonens levda 

vardagsvärld (Kvale & Brinkmann 2014, s. 46).  

I fältarbetet har jag varit deltagande observatör i två fall och enbart observatör 

i ett fall. Jag antecknade när jag var på plats men framförallt skrev jag ner mina 

observationer när jag kom hem. Jag fotograferade även interiören av biblioteket 

för att inte tappa viktiga observationer om minnet skulle svika. 
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Intervjuguide 

Jag intervjuade sex personer vid sammanlagt fyra tillfällen. Intervjuguiden jag 

använde mig av består av flera huvudfrågor som jag delat in i teman som 

språkutveckling, läslust och samarbete. Följdfrågorna kom automatiskt under 

intervjuernas gång och jag följde inte min intervjuguide slaviskt. I flera fall tog 

informanterna upp sådant jag själv tänkt fråga dem innan jag hunnit ställa frågan. 

Intervjuguiden finns med som bilaga.  

Fältarbete 

I mitt fältarbete valde jag i två fall att enbart vara observatör och i ett fall 

deltagande observatör. På mitt besök på Stormhattens förskola deltog jag aktivt i 

sagostunden och i arbetet på Lönnens förskola och Saltkråkans förskola 

observerade jag endast. Att vara en deltagande observatör vilket är den vanligaste 

rollen en fältarbetare har ur ett metodologiskt perspektiv (Yin 2013, s. 124). Jag 

valde denna metod eftersom jag ville få en tydlig bild om hur det ser ut på 

förskolebiblioteken och kunna få en större förståelse för hur det är uppbyggt och 

vad personalen faktiskt arbetar med på plats. Begreppet deltagande observatör 

betyder att forskaren både deltar på fältet och observerar utan att delta. Yin skriver 

att vara på fältet är att ingå i en miljö i verkliga livet men att fältarbetarens roll 

ändå är konstlad eftersom hen är där för att genomföra en studie. Ett vanligt 

dilemma är att göra deltagarna tjänster och i vilken omfattning (Yin 2013, s. 122). 

Jag hjälpte till att stämpla böcker som skulle lämnas till ett förskolebibliotek men 

gjorde det gladeligen eftersom jag i utbyte fick vara med att delta, att jag fick 

intervjua och eftersom bibliotekarien jag hjälpte hade en nyckelroll i mitt 

uppsatsarbete. Jag deltog även då jag läste för ett barn under sagostunden. Detta 

skedde spontant och var inte något jag planerat från början. 

Fältmiljöer i kvalitativ forskning står i stor kontrast med de artificiella 

miljöerna i annan forskning. I den kvalitativa forskningen är fältet det vardagliga 

livet (Yin 2013, s. 113) och i min studie har jag studerat mina informanters 

arbetsplatser.  
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Fallstudie 

När en vill undersöka och göra en helhetsbeskrivning av specifika miljöer 

används fallstudie som metod menar Pål Repstad. Dessa miljöer behöver inte vara 

unika utan fungerar ofta bra att jämföra med andra liknande fall (Repstad 1999, s. 

16). I mitt fältarbete har jag besökt tre förskolebibliotek i olika socioekonomiska 

områden, samt genomfört intervjuer med tre förskolepedagoger och tre 

barnbiblioteakarier för att hitta fler vinklar. Repstad (1999, s. 16) menar vidare att 

fallstudien används för att kritiskt granska existerande teorier, till exempel då ens 

empiriska material inte visar sig stämma överens med den generella teorin. Då 

finns det belägg att ifrågasätta etablerade begrepp och teorier. Det går inte att 

okritiskt generalisera en specifik miljö utifrån en fallstudie för att få en äkthet men 

det går att göra en subjektiv uppfattning om hur väl resultaten kan ses som 

representativa. Repstad (1999, s. 17) menar att dessa subjektiva upplevelser inte är 

ett säkert fastställande men ändå ett viktigt sådant. Mindre säkra studier kan sedan 

kompletteras med mer kvantitativt inriktade.  

Urval och avgränsningar 

Jag har valt att göra en fallstudie av tre olika förskolebibliotek i Lund vilka är 

placerade i olika socioekonomiska områden. I undersökningen har jag valt att göra 

kvalitativa intervjuer med tre barnbibliotekarier och tre förskolepedagoger. Jag 

har besökt tre förskolor och då informanterna arbetat med flera förskolebibliotek 

har information om andra förskolor även tagits med i uppsatsen. Eftersom syftet 

med studien är att se hur förskolepedagoger och barnbibliotekarier upplever deras 

läsfrämjande arbete tycker jag att det gett mig en bredare förståelse hur det kan se 

ut på andra förskolebibliotek än de jag besökt (trots att jag inte vistats i dess lokal 

utan enbart fått foton visade för mig. Genom bilder och samtal har jag skapat mig 

mentala bilder utifrån informantens beskrivningar av bibliotekets utformning.) 

Jag började med att kontakta Gunnel Olsson som är chef för avdelningen 

Barn, unga och skola på folkbiblioteken i Lund via mejl. I mejlet presenterade jag 

mig och berättade att jag var intresserad av att veta mer om förskolebiblioteken i 

Lund på grund av min studie. Gunnel Olsson hänvisade till Jenny Stockfors som 

är samordnare för förskolebiblioteken i Lund och jag mejlade henne och bad om 

att få träffa henne. Vi ordnade ett möte och Jenny Stockfors gav mig 

kontaktuppgifter till en barnbibliotekarie och två förskolepedagoger som 

möjligtvis kunde ställa upp för en intervju. En informant är jag bekant med sedan 

tidigare och denne gav mig även kontaktuppgifter till en förskolepedagog hon 

samarbetat med. 

Jag skickade ut ett mejl till samtliga informanter om vem jag var, mitt syfte 

med undersökningen och vilka teman jag ville fråga om. Efter att jag fått svar 
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avtalades tid och plats. I mejlet skrev jag att jag gärna ville spela in samtalet och 

samtliga informanter gick med på detta. Intervjuerna skedde på informanternas 

arbetsplats i samtliga fall utom ett. I detta avvikande fall valde vi stadsbiblioteket i 

Lund eftersom det ända var en trygg plats för informanten då hon ofta vistas där i 

arbetet. Eftersom förskolan hen arbetade på just då renoverades och biblioteket 

stod i oordning valde jag att inte ta mig till förskolan utan informanten fick i 

stället förklara bibliotekets uppbyggnad i intervjun. 

Två intervjuer skedde i par eftersom informanterna själva önskade det. De 

resterade intervjuerna skedde vid två skilda tillfällen. Intervjuerna transkriberades 

kort efter intervjutillfället då jag fortfarande hade intervjun i minnet. Jag har valt 

att inte skriva ut intervjuerna ordagrant då jag citerat utan omvandlat talspråk till 

korrekt skriftlig form. Detta för att göra det mer läsbart men också för att värna 

om informanternas integritet.  

Kvale & Brinkmann skriver om intervjupersoner i forskningssammanhang 

som blivit både arga och sårade över att få se utskrifter av intervjun eftersom de 

kan te sig både osammanhängande och förvirrande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

228).  Detta ville jag undvika och har därför uteslutit talspråk i citaten.  

De tre förskolebibliotek jag besökt ligger i olika delar av Lund vilket jag 

tyckte var viktigt för att se hur förskolebiblioteken verkar i olika socioekonomiska 

områden.  Innan jag startade intervjun frågade jag informanterna om de ville vara 

anonyma. Jag berättade att det endast var jag som skulle höra inspelningarna av 

intervjuerna samt att det var jag som skulle skriva ut dessa. Samtliga valde ändå 

att inte vara anonyma och jag har därför skrivit ut deras förnamn, bibliotekets 

namn och förskolans namn. Kvale & Brinkmann (2014, s. 110) menar att 

intervjupersoner som lagt ner mycket tid och i vissa fall gett forskaren viktig 

information önskar få ett offentligt erkännande genom att namnges. I detta fall 

handlade det snarare om att informanterna sade sig inte ha något att dölja. 
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Bakgrund  

Vad är ett förskolebibliotek? 

 

Projektet ”Förskolebiblioteken i Lund” startade som ett projekt år 2011 mellan 

Almbackens förskola och Södra Sandby bibliotek, Saltkråkans förskola och Norra 

Fäladens bibliotek, Förskolan Ormen Långe och Linero bibliotek samt 

Prenneelvans förskola och Lunds stadsbibliotek (Förskolebibliotek i Lund 2011). 

Idag finns förskolebibliotek som en ordinarie del av förskoleverksamheten på 

flera förskolor i Lund och i nuläget är projektet igång på 15 förskolor. Gunnel 

Olsson som är initiativtagare till projektet hoppas alla 130 förskolor i Lunds 

kommun senare skall få ett eget bibliotek (Johansson 2016, s. 17).   

Forskaren Jonas Andersson skriver i  Med läsning som mål att 

förskolebiblioteket är ett litet bibliotek som skapats på förskolan dit en 

barnbibliotekarie kontinuerligt kommer för att tala med pedagoger om 

litteraturpedagogik samt ger dem lästips. Förutom samarbetet med pedagoger är 

även föräldrar involverade då de får möjlighet att låna hem bokpåsar med böcker 

utvalda av bibliotekarier på svenska och andra språk (Andersson 2015, s. 39). I en 

broschyr från Lunds kommun beskrivs förskolebiblioteket som ett rum eller en del 

av en förskola som  skall innehålla böcker och bidra till läslust. Tanken är att 

miljön skall vara levande och utformas i samklang med förskolans läroplan. I och 

med att det finns ett bibliotek på förskolan bidrar det till att böcker blir ett 

naturligt inslag i barnens vardagliga miljö (Lunds kommun 2015). 

Vid starten fick projektet bidrag av kulturrådet som skulle gå till inköp av 

barnlitteratur. Dessutom fick barnbibliotekarier möjlighet att frigöras från sina 

ordinarie arbetsuppgifter, som vikarier fick ta över, för att kunna arbeta med 

projektet. Eftersom barnbibliotekarierna hade en nyckelroll i projektet var det av 

stor vikt att de fick tid avsatt för att kunna arbeta med förskolebiblioteken. 

Förskolebiblioteken startades på fyra stora förskolor i varierande 

socioekonomiska områden för att sedan kunna jämföra utfallet (Pålsson, 2016).  

I en broschyr som beskriver projektet Förskolebiblioteken i Lund från Lunds 

kommun står följande: 

 

Förskolebibliotek tar sin utgångspunkt i förskolans mål att varje barn 
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- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

- utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 
funktioner, 

- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 
tolka och samtala om dessa. 

(Lpfö 98, rev. 2010) 

 

Böckerna som finns att tillgå i förskolebiblioteket går inte att låna hem men det 

gör däremot bokpåsarna (Lunds kommun 2015) som finns utplacerade på varje 

förskola i Lund. Föräldrarna till barnen i förskolan har möjlighet att låna hem en 

påse med böcker som innehåller olika titlar vilka byts ut med jämna mellanrum av 

en barnbibliotekarie. Inget lånekort behövs utan föräldrarna får skriva sitt namn på 

en lista som sedan stryks då de återlämnar bokpåsen. Att slippa lånekort och att 

inte heller behöva ta sig till folkbiblioteket är ett sätt för att underlätta bokutlåning 

till föräldrarna (Intervju med Jenny).  

Med projektet ”Förskolebibliotek i Lund” vill förskolepersonal och 

barnbibliotekarier medvetandegöra föräldrar att läsning och samtal kring litteratur 

är oerhört viktigt för barns fortsatta utveckling. Tanken är även att inspirera barn 

att genom språkutveckling börja upptäcka och förstå den värld de lever i (Pålsson, 

2012). Själva grundtanken för projektet uppkom då förskolebarnen i allt mindre 

utsträckning besökte folkbiblioteken. Detta på grund av en revidering av 

förskolans läroplan vilket resulterade i att det inte längre fanns utrymme för 

förskolorna att göra regelbundna utflykter till folkbiblioteken. De beslutade sig för 

att om barnen inte kom till biblioteket fick biblioteket komma till barnen 

(Johansson 2016, s. 16-17). 

Ett nätverk för förskolechefer har bildats som ett sätt att säkra en stabil 

utveckling för förskolebiblioteken. För barnbibliotekarierna finns nätverket KLÖS 

(kompetens och läslust i ökad samverkan). I nätverket träffas barnbibliotekarierna 

för att diskutera och inspirera varandra till nya arbetssätt med barnen (Johansson 

2016, 16). Samtliga förskolor i Lund har ett läsombud som samarbetar med 

barnbibliotekarierna i Lunds kommun (Intervju med Jenny). I tidningen Opsis 

barnkultur skriver Hanna Johansson om ”Förskolebiblitoeken i Lund” och 

intervjuar Gunnel Olsson som är initiativtagare till projektet. Johansson skriver att 

läsombuden bjuds in varje termin till en föreläsning och vid dessa tillfällen har de 

chans att komma i kontakt med varandra och utbyta idéer. Olsson menar att det 

finns tankar på att även läsombuden skall fortbildas. För att vara läsombud på ett 

förskolebibliotek behöver en brinna för det en gör menar Olsson. Hon menar 

vidare att läsombuden spelar en viktig roll för att arbetet med förskolebiblioteken 
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skall fungera. Under pilotprojektet gick en enkät ut till föräldrar och deras svar 

visade att efter projektets slut besökte de folkbiblioteket i samma utsträckning 

som förr men att de läste mer eftersom de lånade fler böcker. I enkätsvaren 

framgick även att barnen pratade mer om böcker än innan de fick ett 

förskolebibliotek (Johansson 2016, s. 16-17).  

 

Bibliotek på förskolor i Sverige 

Internationellt finns förskolor som på liknande vis som Förskolebibliotek  i Lund 

fokuserar på litteratur och verkar läsfrämjande. Förskolebiblioteken i Lund vill 

gärna vara ensamma om namnet Förskolebibliotek men efter att fler förskolor fått 

ett eget bibliotek har det även blivit naturligt att kalla även dessa bibliotek för just 

förskolebibliotek (Intervju med Jenny). 

På sin hemsida utlyser Tornérhjelms förskola i Helsingborg att de antagligen 

var först att ha ett förskolebibliotek vilket invigdes 2014. Gunilla Eklöf som är 

bokpedagog på förskolan menar att de sökt på nätet men inte sett att någon annan 

skulle ha förskolebibliotek. I detta bibliotek har barnen egna lånekort som de får 

låna hem böcker på. Förskoleiblioteket har böcker anpassade för barn och 

föräldrar och på hemsidan står att målet med förskolebiblioteket är att barnen ska 

få en högre läs- och skrivförståelse. Det skall även bidra till att barn ska få stärka 

sin identitet, självkänsla och deras språkutveckling (Helsingborgs stads skolor, 

2014).   

Ett annat läsfrämjande projekt har pågått sedan år 2005 och finns i Mölndal 

där förskolor har en så kallad litteraturprofil.  

Förskolor med litteraturprofil beskrivs på följande sätt:  

 
 
-Använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet. 
-Ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning. 
-Samverkar aktivt med biblioteket. 
Genom att exempelvis... 
-använda sagan som grund för barns lärande och utveckling, 
-erbjuda böcker/bokpåsar till hemlån, 
-ha en inbjudande litterär miljö på förskolan 
-stimuleras barns språkutveckling och barn uppmuntras till att reflektera och text och bild. 
(Mölndals stad) 

 

Förskolor med litteraturprofil, eller litteraturförskolor som de även benämns, skall 

bidra till barns läs-och skrivförmåga på ett lekfullt sätt. Genom att inte enbart läsa 

för barnen utan med barnen skall läsförmågan öka. De skall även, genom att 

använda litteratur av god kvalitet i det dagliga arbetet, ge barnen positiva 

upplevelser av böcker och läsning (Mölndals stad).  
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År 2014 startade ett projekt under namnet ”Läsmagi” i Malmö av Malmö 

stadsbibliotek och Biblioteksutvecklarna på ”Pedagogisk Inspiration Malmö” 

tillsammans med ett pedagogiskt utvecklingsteam. Idag finns det drygt 30 

bibliotek på förskolor i Malmö och på lång sikt skall det finnas bibliotek på alla 

förskolor i staden för att skapa likvärdighet. Projektet finansierades med sökt 

bidrag av kulturrådet och ett startpaket med medier köptes in till biblioteken. I maj 

2016 beviljades ett bidrag från kulturrådet som skall göra det möjligt för 

förskoleförvaltningen att anställa en samordnare/projektledare för alla Malmös 

förskolebibliotek.  Karin Ahlstedt skriver att syftet med ”Läsmagi” bland annat är 

att litteraturen skall skapa möjligheter för barnen att känna glädje och kunna 

lindra svårigheter. Den skall även främja barns sätt att söka ny kunskap och 

förmåga att kommunicera (Malmö stad, 2016). I Nyby, Uppsala, finns ett 

bibliotek på Lagerlös förskola som fått namnet minibibliotek. Syftet med 

minibiblioteket är att öka läsglädjen hos barn och barnbibliotekarie Ewa Svärd 

refererar till PISA-undersökningen och den nedåtgående trenden bland unga och 

deras läsförståelse. Biblioteket består av bilderböcker som är placerade i 

förskolans hall vilka föräldrar enkelt kan låna hem utan lånekort. Svärd menar att 

det är ett enkelt sätt för stressade småbarnsföräldrar att låna böcker. Biblioteket 

ingår i projektet ”Kapprumsbibliotek” vars syfte är att få fler föräldrar att läsa 

högt för sina barn (Enköpings bibliotek).  
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Undersökning 

I detta avsnitt beskriver jag mitt fältarbete och analyserar mina observationer och 

intervjuer med stöd från Chambers teori läsandets cirkel och de tre synsätten på 

läsning. Informanterna har jag nämnt vid förnamn och förskolorna vid deras 

faktiska namn.   

Observation av förskolebiblioteken 

Saltkråkans förskola  

Den 11/4 2016 kl. 09-10 besökte jag Saltkråkans förskola på Norra fäladen i 

Lund.  Ett eget rum på förskolan är inrett till ett bibliotek med rullgardiner för 

fönstren som vetter ut mot avdelningen. I rummet finns ett litet lektält och mattor 

är utlagda på golvet. Det finns två ingångar till biblioteket, både från ett allrum 

och från en korridor. På dörren till biblioteket står ett meddelande, en dikt som 

barnen upprepar varje gång de träder in i rummet. På väggen utanför finns 

”Skattkammarnytt” där bilder på nya böcker sitter upphängda. Även ett 

meddelande om att det är boksnack på Norra fäladens bibliotek för föräldralediga 

finns upphängt.  I en monter står böcker som har med tema miljö att göra. 

Förskolan har grön flagg vilket innebär att den är miljöprofilerad. Böckerna i 

montern är dock inte tillgängliga, på förskolan har de inte heller läst böckerna 

utan de är placerade i montern enbart för att skylta om vilka böcker inom temat 

som finns. På väggen i biblioteket hänger barnens egna regler för hur en ska bete 

sig i biblioteket, där inga felstavningar rättats av någon vuxen utan de är just 

barnens egna.  ”Extra fina böcker” är skyltade på en hylla vilka barnen själva 

bestämt ska ingå i genren. I detta fall rör det sig om Berätta en saga, Min fina 

sagobok och Godnatt sol, hej måne. Böckerna är placerade i hyllor barnen enkelt 

kan komma åt.  
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Stormhattens förskola  

Den 30/3 2016 kl. 10-11.30 besökte jag Stormhattens förskola i Stångby utanför 

Lund. Det är en stor förskola med sju avdelningar beläget vid en åker. Jag har följt 

med en barnbibliotekarie som även är samordnare för förskolebiblioteken till 

förskolan. Idag ska hon hålla i en sagostund samt byta ut böcker i deras bibliotek. 

På förskolan har de inrett ett litet rum med saccosäckar, fem lådor med böcker, en 

bokhylla, några figurer vi kan finna i sagans värld, bland annat Alfons Åberg och 

Pippi Långstrump. Små fotspår urklippta i papper är placerade på golvet vilka 

leder in till biblioteket.  

Böckerna som finns tillgängliga i biblioteket är alla bilderböcker vilka är 

indelade i ämnena Värden och normer, Barns inflytande, Utveckling och lärande, 

Skönlitteratur och Pekböcker. Fem barn och en förskolepedagog tar plats i 

rummet och barnbibliotekarien hälsar dem välkomna, presenterar sig och frågar 

efter deras namn. Hon har en koffert med sagofigurer och böcker med sig. Hon 

visar böcker som förstörts på olika sätt och berättar hur en måste vara försiktig om 

böcker en lånar. Hon berättar att böckerna till exempel är rädda för bebisar 

eftersom de kan slita sönder bilderböcker och hundar som tuggar sönder dem. 

Barnen får hålla i sagofigurerna medan hon börjar läsa högt ur boken Puck går till 

frisören (Garhamn) . Hon läser inte bara högt utan ställer frågor till barnen under 

tiden, visar bilder ur boken och berättar. Hon läser ungefär halva boken, sedan är 

tanken att förskolepedagogen ska fortsätta vid ett senare tillfälle. (Vid detta 

tillfälle närvarade jag inte och jag vet inte hur den aktiviteten såg ut.) Sedan är det 

dags för sångstund där vi sjunger från en bok Ellen och Olle sjunger Lilla snigel 

(Kruusval) och Ellen och Olle sjunger Var bor du lilla råtta? (Hallqvist) Ett av 

barnen får ansvara för att hålla i en tyghatt och mjukisråtta vilken ska hoppa ur 

hatten vid ett givet stycke i texten medan alla i rummet sjunger Var bor du lilla 

råtta? 

Efter Jenny läst och pratat får barnen själva välja ut en bok och pedagogen, 

barnbibliotekarien och jag får läsa högt för barnen. Böckerna är placerade i hyllor 

som barnen själva kan komma åt och det finns ett varierat utbud av genrer, 

bilderböcker av olika författare och böcker med olika budskap.  

 

Lönnens förskola  

Den 6/4 2016 kl. 10.30-12.00 besökte jag Lönnens förskola i centrala Lund. 

Lönnens förskolebibliotek ligger beläget en trappa upp i ett tvåvåningshus. När 

jag anländer håller barnbibliotekarie Anna F precis på att dramatisera en saga och 
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jag slår mig ner i en soffa bland 20 barn och tre förskolepedagoger. Barnen 

lyssnar och ställer frågor samt kommer med egna berättelser. Det händer, dock 

inte ofta, att en förskolepedagog får be ett barn vara tyst. Det är endast ett barn 

som tröttnar och får lov att lämna platsen med en pedagog. Anna F har idag med 

sig tre kapitelböcker och läser en stund i de olika böckerna men stannar mitt i. 

Efter sagostundens slut sitter barnen, förskolepedagogerna och barnbibliotekarien 

kvar i biblioteket. 

Anna F frågar vilka böcker i biblioteket som barnen tycker mest om och det 

visar sig vara en faktabok om Zlatan och Boken utan bilder som är skriven av B.J 

Novak. Efter sagostunden får jag veta att barnen skall lyssna till en saga på iPad, 

indelade i tre olika grupper.   

En soffa är placerad i rummet och dockor och mjukisdjur är en del av 

interiören. Teckningar som barnen själva skapat hänger uppsatta på väggarna. Just 

nu har barnen fått rita och beskriva hur sagan Rödluvan och Vargen är uppbyggd 

med början, mitten och slut. På väggen hänger även utskrivna QR-koder med 

tillhörande barnboksomslag. Dessa går att scanna in via till exempel en iPad. I 

biblioteket finns även små dockor och figurer som Spöket Laban, Barbapapa och 

Herr Nilsson. I ett fönster skyltas böcker vilka handlar om växter och odling. Vid 

dem finns även små plantor som börjat växa vilka barnen själva planterat. En 

hylla på väggen med böcker skrivna av Astrid Lindgren är uppsatt och vid den ett 

fotografi av författaren. Runt fönstret hänger en ljusslinga där böcker av olika 

genrer står uppställda.  

 

Analys av observationer 

Att välja  

Observationerna på sagostunderna visar att barnen själva får välja böcker till en 

viss del. På Stormhattens förskola fick barnen välja bok fritt efter sagostundens 

slut. På Lönnens förskola valdes inga böcker vid sagostunden men hur biblioteket 

var uppbyggt visar att barnen i hög grad är delaktiga i valet av litteratur. Böckerna 

är lättillgängliga och det finns ett varierat utbud att välja bland. De kategoriserar 

inte bilderböckerna efter ålder utan låter barnen själva välja efter tycke och smak.  

På Saltkråkans förskola är barnen delaktiga i valet av litteratur och i utformningen 

av biblioteket. Barnen har själva skrivit skyltar och böckerna i rummet är 

lättillgängliga. Det som dock strider mot påståendet att böckerna är lättillgängliga 

är de böcker som är placerade i det inglasade skåpet. Dessa böcker är 

svårtillgängliga eftersom de är inlåsta och de har heller inte läst böckerna på 

förskolan utan fungerar enbart som skyltmaterial. Stormhattens förskolebibliotek 

ligger avsides och barnen vistas inte där då det inte är sagostund. På Lönnens 
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förskola och Saltkråkans förskola ligger biblioteken nära andra ytor som barnen 

vistas på i vardagen. På Lönnens förskola ligger biblioteket en trappa upp, bredvid 

en sal där de både äter och pysslar och på Saltkråkans förskola ligger biblioteket i 

mitten av en avdelning. Den är lättillgänglig för de barn som tillhör den 

avdelningen men mer svårtillgänglig för de barn som går på andra avdelningar.  

 

Att läsa 

Under sagostunderna läste bibliotekarierna högt för barnen på både Lönnens 

förskola och Stormhattens förskola. På Stormhattens förskola hade bibliotekarien 

med sig rekvisita i form av figurer från sagans värld för att dramatisera.  

På Lönnens förskola pratade bibliotekarien om böckerna de tidigare läst med 

barnen. Både på Lönnens förskola och Stormhattens förskola valde 

bibliotekarierna att läsa en bit från en bok och sedan stanna mitt i. Detta gör det 

intressant för barnen och de vill fortsätta läsa vid ett annat tillfälle. Under 

sagostunden på Stormhattens förskola sjöng vi tillsammans vilket är en form av 

språkutveckling. På Lönnens förskola utsågs Boken utan bilder till en favoritbok 

av barnen. Eftersom boken endast innehåller text har barnen fått träna på att skapa 

sig mentala bilder efter att förskolepedagogen högläst ur boken. Genom att de 

scannar in qr-koder till ipads visar att de inte enbart läser text. De lyssnar även på 

böcker genom ipads och får skapa sina egna mentala bilder av berättelsen. 

 

Reaktion och respons 

Barnen på Lönnens förskola pratar om de böcker de gillar mest med 

förskolepedagogen och barnbibliotekarien. Eftersom de för en dialog om en bok 

som de gillar är det både en form av reaktion, de pratar om att de tycker om 

boken, samt ett organiserat boksamtal. Barnen lyssnar koncentrerat på 

berättelserna barnbibliotekarien dramatiserar för dem vilket tyder på en respons.  

Att barnen själva väljer bok på Stormhattens förskola samt sitter tysta och lyssnar 

koncentrerat är en reaktion på att de vill höra berättelsen.  

Då barnen skyltat böcker med Saltkråkans förskola som de tycker extra mycket 

om tyder på en reaktion om att att de blivit intresserade av just de böckerna. 

Genom att de skyltar med dessa böcker vill de även att andra barn skall få samma 

upplevelse som de själva.  

Vuxenstöd 

Vuxenstödet finns med då barnbibliotekarien läser högt för barnen och leder in 

dem till ett samtal om böcker. Eftersom flera av barnen själva inte kan läsa lyssnar 

de till en vuxen som läser högt för dem. Barnen väljer bok men den vuxne gör det 

möjligt för barnen att få själva läsupplevelsen. Det är även den vuxne som bidrar 
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med rekvisita och står för utbudet av böcker. Genom att den vuxna berättar om 

böcker med inlevelse och visar att de själva tycker om boken blir även barnen 

intresserade. Då barnbibliotekarien visar böcker som gått sönder gör att barnen 

även senare möjligtvis tänker på att vara rädda om böckerna de lånar. Barnen får 

ett ansvar, att vara rädda om böckerna. 

Den vuxne är även den som organiserar samtal om böcker och får barnen bli 

tänkande läsare. Hen ställer frågor barnen kan svara på och barnen på Lönnens 

förskola har fått rita upp hur en sagas början, mitt och slut ser ut. Den vuxne får 

här barnen fundera över vad de just läst och på så vis reflektera över böckerna de 

läser. 

Analys av intervjuerna  

 

I detta avsnitt analyserar jag mina sex informanternas svar med stöd av Aidan 

Chambers teori om läsandets cirkel och de tre olika synsätt på läsande enligt 

Hultberg och Thorson. Jag har valt att analysera informanternas svar utifrån olika 

teman vilka är: att väcka läslust, urval av böcker, att prata om böcker, läsmiljö och 

tid att läsa, samarbete, högläsning och berättande, att se läslusten samt 

språkutveckling.  Dessa teman här hämtade från de olika stegen i läsandets cirkel. 

Presentation av informanterna 

Emma är utbildad förskolelärare och har arbetat med projektet 

Förskolebiblioteken i Lund på Lönnens förskola sedan hösten år 2015. Anna F är 

utbildad bibliotekarie och har arbetat med projektet sedan år 2011, först på 

Prenneelvans förskola men idag på Lönnens Förskola. Anna N är utbildad 

bibliotekarie och har arbetat med projektet sedan år 2014, då på Lönneberga 

förskola. Emy är utbildad förskolelärare och fritidspedagog samt läsombud och 

kulturombud för Saltkråkans förskola. Catharina är förskolelärare och läsombud 

för Hedenhös förskola. Hon har arbetat med projektet sedan år 2015. Jenny är 

utbildad bibliotekarie och är samordnare för Förskolebiblioteken i Lund. Hon 

ansvarar för biblioteken på Hedenhös förskola, Stormhattens förskola samt ett nytt 

förskolebibliotek som skall startas i Veberöd.  

Att väcka läslust 

Emma menar att läslust handlar om att väcka intresse för böckers innehåll, 

utformning och meningsinnehåll. Det handlar även om att skapa en vilja hos 

barnen att kunna läsa och få erövra den värld som finns tillgänglig när de lärt sig 

hantera läsandet. Detta tyder på ett emancipatoriskt synsätt att förmedla litteratur 

på (Hultberg 1988, s. 179) då Emma vill förmedla litteratur till barnen om att de 
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skall läsa för att kunna förstå den verklighet de lever i. Hon menar vidare att det 

inte heller alltid handlar om att läsa en text utan att de även läser bilder. 

Framförallt gäller detta de yngre barnen (Emma 2016).  

 

Sedan kan det ju för våra barn handla om att läsa en bild. Om man är ett år vi pratar om 
bilden, då är det ju en form av läsning. Jag berättar vad jag ser med hjälp av den här 
symbolen, symbolerna blir ju bokstäverna till slut (Intervju med Emma). 

 

Att läsa bilder är en form av nybörjarläsning och en början till att bli en tänkande 

läsare (Chambers 2011, s. 56 - 57). 

På Lönnens förskola har personalen valt att inte kategorisera böckerna efter 

ålder eftersom det kan hämma läslusten och Emma hänvisar till ”Vem-böckerna” 

av Stina Wirsén, vilka är avsedda för barn 0 - 3 år (Adlibris 2016) Om ett äldre 

barn tycker att de böckerna kan utmana dennes tankar kring känslor ska det inte 

vara ett hinder att läsa den för att den egentligen är anpassad till yngre barn. Hon 

tar även upp ett omvänt exempel där en tvååring ska kunna läsa ”Halvan-

böckerna” skriven av Arne Norlin som är avsedda för barn 3 - 6 år (Adlibris 2016) 

utan att vara rädd för att det ska kännas för utmanande. De har kategoriserat 

samtliga böcker som bilderböcker så barnen, oavsett ålder, möter alla böcker som 

finns tillgängliga i biblioteket.  Från början hade Anna F och Emma olika tankar 

om hur böckerna skulle sorteras men efter att tillsammans ha diskuterat blev det 

självklart att böckerna skulle stå tillsammans och inte vara indelade som 

pekböcker och småbarnsböcker som de är på stadsbiblioteket. Bokpåsarna de har 

till utlån på förskolan ska heller inte vara kategoriserade utifrån ålder.  

Catharina menar att läslusten är detsamma som glädjen för stunden att sitta 

med en bok och att pedagogerna är förebilder för barnen hela tiden. Hon menar att 

de visar med sin egen glädje hur rolig stunden med boken är och att en ska 

respektera denna stund. Hon menar att det inte går att skapa läslust i ett utrymme 

där det är stimmigt (Intervju med Catharina). För att skapa en bra läsmiljö för 

barn behöver den vara fri från störande moment. (Chambers 2011, s. 20) För att få 

barnen intresserade av läsning betonar Catharina vikten av att vara förberedd och 

att boken skall kännas intressant för en själv. 

 

Och hur får jag dem intresserade? Jag tycker det är viktigt att även om det är jag som får välja 
att man inte bara väljer att läsa vad som helst. Man läser ju en bok bättre man själv tycker om. 
Eller rättare sagt: man läser dåligt om boken inte alls tilltalar en. Man ska vara förberedd 
också. Att man vet vad den handlar om, att göra barnen nyfikna genom att man pratar om den 
innan man börjar läsa (Intervju med Catharina). 

 

För att det ska skapas läslust behöver barnen förstå att de läser som en aktivitet 

och att inte någon vuxen till exempel går och svarar i telefonen under tiden. Det 
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ska så gott det går inte finnas några störningsmoment under tiden. Boken tar inte 

slut bara för att en slår ihop den utan de pratar om den och om barns egna 

funderingar. Som Emma även berättade menar Catharina att det inte är några 

problem att ta en lite svårare bok för de yngsta barnen, de förstår ändå och har 

egna funderingar om bilderna de vill prata om.   

Catharina tycker det är viktigt att låta barnen vara nyfikna på böckerna och att 

fråga barnen vad de tycker om och är intresserade av. Vissa böcker tycker hon ska 

läsas utan avbrott, att en läser först och sedan pratar om boken. Hon menar att en 

del barn inte klarar avbrott utan lätt tappar råden. Det är även viktigt att 

barngruppen inte är för stor (Intervju med Catharina). 

För Anna N innebär läslust att en läser för nöjes skull och att det inte enbart 

behöver handla om att läsa text utan även titta på bilder. Hon menar att det räcker 

med att bara bläddra i en bok (Intervju med Anna N). Chambers menar att barn 

börjar sin resa i läsandets cirkel samtidigt som barnet plockar upp en bok. För att 

börja läsa behöver en inte kunna läsa text utan det går även bra att läsa bilder 

(Chambers 2011, s. 18-19). Anna N jämför arbetssättet med ett annat bibliotek 

hon arbetat på, att det var mer kravstyrt då de skulle barnen skulle ha en lättläst 

bok och att det just var en bok som de kunde läsa själva. Hon menar vidare att 

läslust är att få använda boken på det sätt en själv vill. 

 

Där var det så att man skulle ha en specifik bok. En lättläst bok, en faktabok, en bok som man 
ska kunna läsa. Det är så kravstyrt. Medan läslust tänker jag mer handlar om att läsa enbart 
för nöjes skull. Man behöver inte heller kunna läsa man kan läsa genom att bläddra. Det är 
något utan krav. Man använder boken på det sätt man själv vill. Det gäller även när man 
lyssnar till berättelser (Intervju med Anna N). 

 

 Emy håller med Anna N och menar att förskolan kommit längre än skolan 

eftersom förskolan inte har mål att uppnå utan sträva mot. Hon menar att 

förskolan därför har enklare att integrera alla ämnen i läsningen medan skolan har 

det mer uppdelat. I skolan läser de ett visst antal minuter och att det är tydligt att 

de ska kunna läsa. På förskolan tar de oftare hänsyn till vad barnet klarar av just 

då. Om barnet sovit dåligt är det möjligtvis inte är ett bra tillfälle att läsa på för 

tillfället. Hon menar att läslust är när en kan ta det när en själv vill och det inte är 

styrt av klockan. 

För mig är det läslust när man kan ta det lite när man vill. Sedan kommer man ju inte ifrån att 
det är stora barngrupper, vi är inte obegränsat med personal. Att man försöker lyssna till när 
faktiskt barnen vill. Och att man försöker att inte ta alla 17 barn samtidigt och försöka läsa för 
barn på olika nivåer (Intervju med Emy). 

 

Emy menar även att det inte går att komma ifrån att de har begränsat med 

personal och att det är stora barngrupper men att en kan inte största möjliga mån 

försöker lyssna till när barnen faktiskt vill läsa. Hon menar även att de kanske inte 
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alltid behöver ta alla barn på samma gång utan försöker dela upp dem i mindre 

grupper och läsa för barn på olika nivåer. Det blir mer lust och kvalitet i läsningen 

då hon får gå iväg med tre barn i lugn och ro. De får då mer tid att prata kring 

bilderna än när de är flera barn då det lätt blir att en får säga till vissa barn som 

inte kan koncentrera sig (Intervju med Emy).  

På Hedenhös förskola är de 20 barn i gruppen men då de har högläsning och 

sagostunder delas gruppen upp på tre så det blir ungefär sju barn i varje grupp. 

(Intervju med Catharina).  Chambers (2011, s. 71) anser att högläsning är en 

aktivitet som lämpar sig bäst i en liten och intim grupp.  Om en läser tillsammans 

är en en del av en gemenskap vilket skapar starka band människor emellan. Ibland 

kommer de dock inte från detta problem eftersom personal måste på rast och det 

blir lätt att de läser efter maten med alla barn. För Emy är läslust när en kan sitta 

ner och läsa utan avbrott (Intervju med Emy). Betydelsen av att läsa utan att bli 

störd tar Chambers upp i ett avsnitt vilket han kollar OST: Ostörd 

sammanhängande tystläsning. Han menar att vi läser sammanhängande och 

koncentrerat om vi vet att vi inte kommer bli avbrutna. Om det finns en bestämd 

tid för läsning då en inte gör någonting annat förutom att koncentrera sig på 

läsningen underlättar motivationen till att läsa (Chambers 2011, s. 42).  

Jenny berättar att de inte vill läsa för barnen enbart för ett syftes skull, att de 

ska sova eller äta utan just läsa för att läsa, utveckla språket och se resultat 

(Intervju med Jenny). I första hand sker läsningen för läsningens skull men den 

har även ett mål, att läsa för att utveckla språk och senare se resultat i det. I den 

pragmatiska strategin har läsningen ett mål då en skall lära sig någonting av texten 

(Hultberg 1988, s. 180). 

Att skapa läslust för samtliga informanterna handlar således om att få läsa när 

en själv vill och att det inte ska bli kravstyrt. Att läsningen får stå för sig själv och  

att det inte ska fungera som något en gör för att nå ett annat mål som till exempel 

att sova eller gå på toaletten är viktigt. Anna F talar om vikten att inte enbart läsa 

de populära barnböckerna utan att visa smalare litteratur som ett led i det 

läsfrämjande arbetet.  

 

De böckerna är jättebra men det finns otroligt många fler böcker att läsa. Lasse-Maja till 
exempel som våra barn pratar om nu, det är så väldigt många barn som möter den boken men 
att då möta Sandvargen ger en annorlunda upplevelse. Det skapar andra tankar  att vi visar 
barnen olika genrer. Det tycker jag också är förskolans roll i det här läsfrämjande arbetet 
eftersom det kanske inte är alla föräldrar som kan eller vet någonting om det. Och det behöver 
de inte göra som föräldrar men då får vi stå för det (Intervju med Anna F 2016). 
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Urval av böcker 

På Saltkråkans förskola gjorde pedagogerna ett urval av litteratur tillsammans 

med den bibliotekarie som arbetade med förskolebiblioteket innan Anna N 

började med projektet (Intervju med Anna N 2016). Emy berättar att 

bibliotekarien tipsade om böcker och förskolepersonalen fick vara med och titta i 

kataloger och önska titlar. Bland annat barnboksklassiker som Gunilla Bergströms 

Alfons Åberg och De tre bockarna Bruse köptes in (Intervju med Emy). Även på 

Lönnens förskola beställdes populära barnböcker men Anna F köpte även in 

smalare litteratur. Hon köpte också in böcker som handlade om växter och odling 

eftersom hon visste att förskolan ägde en kolonilott. Detta visar att klassiker, 

böcker som ifrågasätter traditionens makt samt böcker med nyttoperspektiv köptes 

in då hon förmedlade litteratur. Bibliotekarien sätt att förmedla litteratur på tyder 

även på ett traditionellt synsätt av litteraturförmedling genom att den vuxna väljer 

vad barnen skall läsa och i detta fall handlar det om klassiker. Att Anna F även 

valde att köpa in smalare litteratur tyder på att hon använder sig av ett 

emancipatoriskt synsätt att förmedla litteratur på. Genom den smalare litteraturen 

kan  barnen få nya kunskaper om hur världen och människor  kan se ut och bli 

kritiska tänkare. Anna F tycker att det är positivt att förskolan själv fått ge förslag 

till inköp av litteratur och att de genom samarbetet lärt känna varandra. 

 

Det fantastiska i det här arbetet att vi allihopa har fått utforma våra förskolebibliotek, alltså 
förskolan har fått välja att utforma dem utifrån sina egna önskemål. Det har inte varit en mall 
som ska läggas i någon forma av löpande bands- teknik utan det har ju varit att lära känna 
varandra och hur vill ni göra? hur vill ni jobba? och så har man gått in för varje 
förskolebibliotek (Intervju med Anna F). 

 

På Saltkråkans förskola beställde de från början endast skönlitterära verk men 

senare insåg de att de saknade genren faktaböcker för barn. I samråd med den 

förre bibliotekarien beställdes det även in faktaböcker (Intervju med Emy). 

Chambers (2011, s. 16) betonar vikten av olika genrer i utbudet av böcker 

eftersom chansen att finna en intressant bok blir större ju fler kategorier är som 

representeras.  

 

Vi vet ju vad barnen efterfrågar och vad som är lyckade böcker att läsa. Och vi vet vad de är 
intresserade av just nu (Intervju med Emy). 

 

Förskolebarnen var inte med och önskade böcker vid inköpstillfället men ett visst 

urval gjordes efter deras intressen. Emy menar att personalen fick ha öron och 

ögon öppna för barnens intressen. Det måste finnas tillgång till böcker om vi skall 

kunna läsa och dessa böcker måste vara intressanta (Chambers 2011, s. 16). Även 

om barnen inte fick vara med vid inköp får de vid sagostunder vara med och 

bestämma vad de ska läsa (Intervju med Emy). Om en vuxen visar ett genuint 
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intresse för barnets bokval kommer detta barn även senare troligtvis välja en bok 

den vuxne rekommenderar. Detta är på grund av att om vi vet att andra 

respekterar våra åsikter lyssnar vi även till deras (Chambers 2011, s. 96-97). 

Då Anna N besökte förskolebiblioteket på Saltkråkans förskola utklädd till 

pirat hade hon själv valt ut vilka böcker som skulle läsas vilket var utifrån ett 

pirattema. När det blev en stund över fick barnen själva välja ut varsin bok de 

ville läsa. Barnen fick turas om och vid nästa tillfälle fick andra barn i gruppen 

välja bok. Anna N berättar att de avslutade varje gång med att läsa ur en bok 

barnen själva valt ut från biblioteket (Intervju med Anna N). Även på Lönnens 

förskola gjordes urvalet av litteratur i samråd mellan bibliotekarie och 

förskolepedagoger. Anna F fick fria händer då hon köpte litteraturen men 

pedagogerna fick ge förslag på böcker de ville ha till biblioteket (Intervju med 

Anna F). 

 

Vi ville ha olika genusböcker. Att det inte heller bara handlade om pojkar, för så är ju en stor 
del av litteraturen (Intervju med Emma 2016). 

 

Urvalet anpassades till målgruppen i form av  specifika böcker till olika teman 

förskolan har (Intervju med Anna F).  

På förskolan Hedenhös köpte bibliotekarien Jenny in böcker till 

förskolebiblioteket.  Förskolepersonalen hade önskemål om litteratur och de såg 

även till barnens intressen. Böcker gallrades även ut som tidigare funnits på 

förskolan.  

 

Jenny hjälpte oss att köpa in böcker. Vi litade på henne men hade önskemål. Till exempel var 
det många barn som tyckte om faktaböcker så det satsade vi på. Sedan inventerade vi de 
gamla böckerna vi hade på förskolan. Den är byggd 1984 så vi hade en hel del böcker där 
men vi var noga med att rensa ut tillsammans med Jenny. Det ska ju inte vara böcker bara för 
att det ska vara böcker. Vi ska vara stolta över de böckerna vi har och de ska vara hela och 
betyda något för oss. Vi ska ha ett språk och innehåll vi kan stå för (Intervju med Catharina). 

 

Barnens föräldrar ville vara med och bidra med böcker men förskolan tog aldrig 

emot några eftersom de inte kunde tacka nej till några och ja till andra. De ville 

hellre sköta urvalet själva eftersom de just tyckte kvaliteten var viktig, att de hade 

rätt sorts språk och olika genusperspektiv. Catharina berättar att om de arbetar 

kring ett speciellt tema ska de kunna förankra detta i valet av litteratur. Hon menar 

att de där inte ska vara färdiga med utbudet av böcker utan de ska fortfarande 

kunna låna böcker från biblioteket. Hon tycker det är bra att de får hjälp från 

barnbibliotekarien med att ta fram böcker utifrån ett visst tema (Intervju med 

Catharina).  
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Att böcker alltid ska finnas framme, det ska alltid vara tillåtande. Det ska finnas tid för 
läsning, att det är rätt miljö kring det är viktigt. Och det var detta jag skulle vilja ha som 
diskussion och starta ett arbetssätt. Hur gör vi egentligen med böckerna? Så vi inte bara läser 
för att lugna ner gruppen. (Intervju med Catharina) 

 

Här betonar Catharina vikten av att tillgängliggöra litteraturen och att läsningen 

inte enbart ska tjäna som ett medel till att få barnen göra någonting annat. 

Läsningen skall stå för sig själv och det är i  det kravlösa som läslust skapas. Att 

placera böcker på otillgängliga platser skapar ett hinder för barns läslust. För att 

barn skall kunna välja en bok behöver den vara placerad på en plats dit barnet kan 

komma åt den (Chambers 2011, s. 17).  

 

Att prata om böcker 

Efter att de läst en bok på förskolan brukar förskoleläraren Emy prata om bilderna 

och hon brukar även berätta för barnen att boken har en upphovsman, en 

författare. Hon talar även om titeln och menar att det är viktigt att barnen får de 

begreppen med sig (Intervju med Emy). Barnbibliotekarien Anna N håller med 

och menar att det är viktigt för barnen att få veta vem författaren till boken är, att 

det finns ett upphov till boken (Intervju med Anna N). Chambers (2011, s. 33) 

skriver att det är bra att skylta med böcker från en och samma författare eftersom 

elever på så vis lär sig att böckerna har en författare bakom sig. För att få barnen 

intresserade av en bok kan en även berätta något spännande om författaren 

(Chambers 2011, s. 97). Även på Lönnens förskola talar de om att det finns en 

upphovsman till böckerna de läser. De har läst och sjungit böcker skrivna av 

Astrid Lindgren och i samband med detta fanns även faktaböcker om författaren 

tillgängliga i biblioteket. Emma som är förskolelärare på Lönnens förskola 

berättar att hon och några få barn vid ett tillfälle satt en hel timme och bara 

gottade ner sig i fakta om Astrid Lindgren. Hon tror att den boken var av stor 

betydelse för barnen och de pratar om att faktaboken är någonting annat än en 

skönlitterär bok. 

  

Jag tror den här boken blev jätteviktig för de här barnen under de veckorna. Den fyller ju en 
annan funktion än en skönlitterär bok. Vi försöker prata om att det är en faktabok. Att det 
nästan är som att vi läser en saga men att det hänt på riktigt. Att man benämner detta för 
barnen och sätter ord på det (Intervju med Emma). 

 

Emma tycker det är viktigt att prata om vad det är för slags bok de läser eftersom 

barnen, när de längre fram ska lära sig läsa eller låna böcker på biblioteket, har en 

större förståelse för vad de egentligen söker för litteratur (Intervju med Emma) 

Anna N berättar att de haft bokprat på Norra fäladens bibliotek för föräldrar. De 

har efter sagostunderna har tipsat om böcker, om liknande böcker och så vidare 

men hon brukar inte ha regelrätta bokprat på förskolan. Hon berättar vidare att 
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hon haft bokprat på föräldramöten på andra förskolor och i samband med APT-

träffar men att hon inte haft det på Saltkråkans förskola (Intervju med Anna N). 

Emy pratar om böckerna i samband med att hon läser dem. Hon ställer frågor till 

barnen som ”Vad tror ni händer sedan?”(Intervju med Emy). Emma som är 

förskollärare på Lönnens förskola menar att de både pratar om bokens innehåll, 

uppbyggnad och om bilderna i boken. Hon ställer frågor som ”Vad var det som 

hände? ”Kan vi koppla det till oss själva och något vi själva varit med om?” Just 

nu håller de på med bokens uppbyggnad och ställer frågor som: ”Hur börjar och 

slutar egentligen en saga?” Hon vill få barnen att förstå att en bok är uppdelad i 

olika delar. Emma nämner en bok som heter Boken utan bilder vilken just är en 

bok utan bilder och med ganska lite text. Hon berättar att de pratar om bilderna en 

får inom sig när en läser. De kan till exempel prata om hur en blåbärspizza kan se 

ut. Emma förklarar att de pratar om att de inre bilderna kan se olika ut från person 

till person (Intervju med Emma). 

När Anna N besöker förskolan pratar hon med barnen om vad faktaböcker 

och skönlitteratur är. Böckerna på Saltkråkans förskola är märkta med olika 

klisterlappar och har kategorierna ”Små barn”, ”Äldre barn” och ”Fakta”. 

Faktaböckerna har ingen klisterlapp. Barnen fick själva bestämma var böckerna 

skulle stå i biblioteket (Intervju med Anna N). Även på Hedenhös förskola har de 

märkt böckerna med klisterlappar i olika färger. I biblioteket finns en stor hylla 

för skönlitterära böcker och en mindre hylla för de mindre barnen. Faktaböckerna 

står för sig och är markerade med gröna klistermärken. Barnen tycker även det är 

roligt att hjälpa till att sortera böckerna (Intervju med Catharina).  

Under projekttiden skall barnbibliotekarien försöka komma ut och träffa alla 

förskolebarnen och ha en så kallad boklek, vilken handlar om att en ska vara rädd 

om böckerna. På detta sätt blir även barnen delaktiga i biblioteket. På många 

förskolor känner personalen att de måste tjata om att barnen inte skall kasta 

böcker och att de skall vara med och städa (Intervju med Jenny). 

 

Jag har med mig en koffert. I den finns en bok en hund ätit på och så är det en bok som 
hamnat i en vattenpöl. Så man visar för barnen att det här är våra böcker tillsammans och ni 
ska vara rädda om dem. Vems är biblioteket? Jo men det är ju allas. Man pratar lite om vad 
ett bibliotek är och så (Intervju med Jenny) 

 

Läsmiljö och tid till att läsa  

Samtliga förskolor som deltar i projektet Förskolebiblioteken i Lund har inrett ett 

rum eller skärmat av en del i ett rum till ett bibliotek. På en del förskolor finns 

endast en bokhylla medan andra har inrett ett helt rum med böcker, hyllor och 

soffor (Lunds kommun). På Saltkråkans förskola har just ett eget rum blivit till 

”Skattkammaren” som förskolebiblioteket kallas.  
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Man märker också på barnen, det är kanske två som går in och sätter sig en stund. För de 
känner väl behovet av det, att skärma av sig de också. De får ju också lugn och ro på ett helt 
annat sätt än om de sitter på golvet mitt på avdelningen (Intervju med Emy). 

 

Liksom Emy berättar i intervjun anser Chambers (2011, s. 16) att platsen för 

läsning bör ske i en lugn miljö där det är enkelt att koncentrera sig. I den lugna 

miljön läser en bäst och om det sker aktiviteter i nära anslutning till platsen en 

läser på kan detta upplevas störande.  

På förskolorna läser de både i störande miljöer och vid lugnare tillfällen, som 

i förskolebiblioteket. Att de inte alltid sitter i förskolebiblioteket beror främst på 

tillgänglighet och tid. Emy berättar att de oftast läser för barnen då de ska sova 

eller efter maten men att hon själv föredrar då barnen själva kommer fram till 

henne och ber henne läsa. Hon menar att kvaliteten faller då en bara tar upp första 

bästa bok, eftersom den just kanske enbart läses på grund av att den är 

lättillgänglig (Intervju med Emy). Även Catharina berättar att de oftast läser för 

barnen efter maten. De har speciella stunder avsatta för läsning men Catharina 

skulle kunna tänka sig att dessa stunder utökades (Intervju med Catharina). 

Catharina betonar vikten av respekt för läsningen och menar att den inte bör ske 

med avbrott.  

 

Man kanske läser och avbryter mitt i boken för att matvagnen till exempel kommer. Jag 
tycker det är viktigt att om man har bestämt sig för att sätta sig och läsa så får det vara för den 
gruppen barn man har bestämt sig för. Och så får läsningen ske i det lugna hörnet eller vad 
man nu hittar. Det ska vara med respekt. Jag tycker man ska ha respekt för boken och för 
barnens stund med boken (Intervju med Catharina). 

 

I Björklunds (2010, s.69) studie var läsning sällan planerad som en enskild 

aktivitet utan skedde oftast en gång under dagen i anslutning till vila eller när ett 

barn själv ville det. Hon menar att det finns en föreställning om att böcker och 

läsning utnyttjas mer än den gör i den pedagogiska verksamheten. Detta stämmer i 

själva verket inte. 

På Lönnens förskola är biblioteket tillgängligt så länge förskolan är öppen och 

förskolläraren Emma berättar att det alltid sitter barn där inne. Det är inte alltid de 

läser i böckerna men att de vistas där inne är positivt eftersom de är omringad av 

böcker (Intervju med Emma). 

 

Samarbete  

Rigmor Lindö menar att det kommunala biblioteket är en stor resurs för barn i det 

läsfrämjande arbetet. Kulturutbudet är stort på biblioteken och där kan barn 

förutom att låna böcker se dockteatrar, lyssna till sagoberättande och se 

utställningar (Lindö 2009, 154). Samarbetet mellan förskolepersonal och 

bibliotekarier visar sig tydligt i och med projektet Förskolebiblioteken i Lund.  
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Emy berättar att i och med samarbetet kommer förskoleläraren och 

barnbibliotekariens olika kompetenser till nytta. Hon tycker även det är positivt att 

barnen får ett större utbud när två arenor möts och att de även får chans att 

upptäcka biblioteket som kulturinstitution. Något annat som är positivt är även 

bibliotekariens kompetens om litteratur (Intervju med Emy). 

 

Biblioteket har ju koll på böcker. Som nu när vi har grön flagg så är det jätteenkelt med 
samarbetet. Nu när bibliotekarien kommer hit och läser så är det självklart för henne att ta 
med den sortens böcker. Det är likadant att jag kan ringa och säga: nu jobbar vi kring det, har 
du böcker om det? Då kan vi gå ner till dem och hämta böckerna dagen efter (Intervju med 
Emy). 

 

Emy berättar vidare att förskollärarna får chans att fortbilda sig inom området 

läsfrämjande. En gång per termin blir varje läsombud kallade till träffar där de får 

boktips eller blir inbjudna till föreläsningar (Intervju med Emy). Liksom Emy 

berättar är det viktigt att personalen som arbetar med projektet för möjlighet att gå 

på möten och att arbetsledningen backar upp projektet (Lindö 2009, s. 156).  

Barnbibliotekarien Anna N håller med Emy om att deras olika kompetenser 

kommer till nytta och hur de kan ta lärdom av varandra i och med samarbetet 

mellan förskolan och biblioteket.  

 

Vi har ju olika bakgrundstänk. Jag kan till exempel inte genuspedagogiken men det kan ni. 
Jag vet däremot vilka nya böcker som kommit på det temat samt vad biblioteket har för 
uppdrag, ni har ju ett annat (Intervju med Anna N). 

 

Lindö (2009, s. 156) refererar till Köllberg och menar att det är viktigt att ta vara 

på varandras kompetenser vid projekt av denna art. Lindö menar vidare att 

förskolepersonalen behöver se barnbibliotekariens spetskompetens och respektera 

denne. Jenny berättar att varje förskola utvecklar mål tillsammans med en 

barnbibliotekarie som de skall följa i enhet med förskolans läroplan (Intervju med 

Jenny) 

På Lönnens förskola har Emma och Anna F satt upp följande mål:  

 
 Barnen ska erfara sagor i olika genrer och format som böcker, sagopåsar, media 

samt i berättande form.     

 

 Språket ska vara i fokus där barnens språkutveckling hela tiden stimuleras och 

utvecklas. 

 

  Barnen ska få bearbeta sagor i olika estetiska uttryck.  

 

 Rummet ska erbjuda ett lugn där barnen kan få sitta själv men även mötas i 

samspel med andra barn.  

 

 Verksamheten ska ske i samarbete med biblioteken i Lunds kommun 
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 Barnen ska genom böckerna få lära sig om andra världar, andras liv och känslor.   

  

 Uppmuntra föräldrar till biblioteksbesök samt till högläsning i hemmen.  

 

(Intervju med Emma) 

 

 

 

Jenny tycker att samarbetet är bra för personalen på förskolan och bibliotekarien. 

Samarbetet gör arbetet effektivt och hon tycker det är lärorikt att arbeta nära 

förskolepedagogerna.  

 

Det är otroligt lärorikt att jobba nära pedagogerna eftersom jag  fått mer och djupare insikt i 
förskolans verksamhet. Att man blir insläppt och får jobba i verksamheten tror jag gör att man 
får ett bättre samarbete. Det är enklare att hitta varandra och möta varandras behov och efter 
några år vet man nästan vad de kommer att fråga om. Det går snabbare att samla ihop 
temaböcker och lådor, vad man än håller på med, så jag tycker verkligen det är win-win 
situation (Intervju med Jenny). 

 

Emma menar att läslust för barnen skapas genom samarbetet eftersom det blir 

enklare för barnen att ta med sig föräldrarna till stadsbiblioteket. Barnen har en 

relation till bibliotekarien och vet var böckerna är placerade. 

 

Jag har aldrig lyft luren och bett om det innan. Inte på mitt gamla jobb heller för vi hade inte 
den relationen och jag tänker att genom att Anna är här får barnen också en relation både till 
henne och till stadsbiblioteket. Det är då mycket enklare för dem att säga till sina föräldrar: 
”Jag vill faktiskt gå och låna en bok och jag vet var böckerna finns.” och på det sättet skapa 
läslust (Intervju med Emma).     

 

Anna F tycker det är positivt att hon fått en annan bild av förskolan nu än tidigare 

och att de lär sig om varandras verksamheter.  
 

Det är så mycket som är bra. Det du tog upp om den snabba kontakten. För min del är det en 
enorm glädje att komma hit och få se barnen och ert arbete. Det bästa med samarbetet för min 
del är ju också att jag får en inblick i hur förskolan arbetar (Intervju med Anna F). 

 

Catharina tycker samarbetet fungerar bra och att det är en förmån att kunna arbeta 

tillsammans med barnbibliotekarien. Hon uppskattar att de kan hjälpas åt hitta 

litteratur till flerspråkiga barn och menar att barnbibliotekarien sitter på otroliga 

kunskaper. Hon önskar dock att det skulle finnas mer tid till arbete i 

förskolebiblioteken och att hon skulle kunna fördjupa sig ännu mer i detta. Hon 

berättar att bibliotekarien närvarar vid föräldramöten och har bokprat som blivit 

mycket uppskattat (Intervju med Catharina). Liksom Catharina önskar menar 

Lindö (2009, s. 155-156) att vid läsprojekt av denna sort är det viktigt att 
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fortbildning ges till bibliotekarier och förskolepedagoger. Detta för att skaffa sig 

kunskap om barn och litteratur samt hur den skall förmedlas till barnen.  

Lindö menar på samma vis som informanterna att de utvecklas genom 

samarbetet. Genom att arbeta i projektform kan förskolepedagoger bli mer 

medvetna om hur de kan tillgängliggöra litteratur till barn. De kan även organisera 

sagostunder på ett bättre vis och tydligare se sin viktiga roll som 

litteraturförmedlare (Lindö 2009, s. 156).  

Högläsning och berättande 

Chambers (2011, s. 103) förklarar att yngre barn ofta ger respons på litteratur 

genom att dramatisera den. De spelar upp scener från boken eller hittar på egna 

för att på så vis göra berättelsen till sin egen. Vid berättande finns en stark relation 

mellan berättare och lyssnare men vid högläsning står boken i centrum. Berättaren 

ger någonting av sig själv till lyssnaren medan vid högläsningen upplever 

personerna som är närvarande något som ligger utanför dem själva. Via tryckta 

ord och bilder i boken sker kommunikationen mellan läsare och lyssnare. 

Författaren till texten är för både lyssnaren och läsaren ofta okänd eftersom hen 

inte är fysiskt närvarande. Anna N tar upp betydelsen av att både få lyssna till 

högläsning och berättande och förklarar metodernas positiva sidor.  

 

Det som är fördelaktigt med högläsning är ordförrådet. När man berättar använder man 
samma typ av ord ofta, upprepande ord som man använder i dagligt tal. Men läser man kan 
det ju dyka upp ord som man själv inte använder och som barnen kanske inte kan. Sedan 
tycker jag om man berättar fritt är det mer inbjudande för att själv delta och komma med 
inputs eller kommentarer. Läser man en bok är det mer att sitta still och lyssna medan när 
man berättar blir det mer kollektivt (Intervju med Anna N). 

 

 

Chambers menar att högläsningen ligger nära det tänkande och reflekterande 

medan berättandet är mer känslomässigt och dramatiserande. Berättandet ligger 

även närmare underhållning och avkoppling medan läsning handlar mer om 

identifikation och igenkänning (Chambers 2011, s. 72) Anna F berättar under sina 

sagostunder och menar att det behövs rekvisita för att få två och treåringar att sitta 

stilla i femton till tjugo minuter. Då hon berättar  har hon med bilderboken hon 

berättar från och använder sig av olika slags rekvisita för att barnen skall följa 

med i berättandet (Intervju med Anna F). 

 

Jag berättade Sagan om vanten tidigare i vintras, den här om alla djuren som hittar en vante i 
skogen och flyttar in i den, det ena djuret efter det andra.  Så berättade jag ”lilla fröken mus 
som hade hittat sig ett hus, grodan runda och goda”, Jag lade till ”där inne satt de och drack te 
och kakor.” ”Ja och godis och glass!”  var det ett barn som lade till. Då lade jag även till det. 
Sedan var det ”haren som hoppade på skaren och herr varg som aldrig är arg och dom drack 
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te och åt kakor och godis! och glass!” och så kan man väva in vad barnen säger eller deras 
reaktioner eller frågor när man läser en bok (Intervju med Anna F). 

 

Även Lindö (2009, s. 168) menar att det är enklast att få de yngsta barnen 

intresserade av en saga med hjälp av rekvisita. Hon tar upp ett exempel när barnen 

får vara delaktiga i sagoberättandet genom att ge förslag på vad som skall hända i 

sagan. Detta gör att barnen känner sig delaktiga och på så vis mer intresserade av 

berättelsen. Hon menar även att rekvisita som en sagohatt att använda när en 

berättar, en handdocka eller magisk matta är bra vid sagostunder (Lindö 2009, s. 

240). 

Emy berättar att de under en lång tid, innan de fick sitt förskolebibliotek, 

arbetat med boken Petter och hans fyra getter. De dramatiserade sagan, klädde ut 

sig  och det kom brev till barnen från karaktären Petter flera gånger under de tre 

åren de höll på.  

 

Det var ett roligt sätt att locka barnen på. Han kunde ge dem olika utmaningar.  ”Jag kan inte 
lösa det här, hjälp mig” eller så lämnade han lite frukt. ”Hur ska ni göra för att frukten ska 
räcka till alla barnen och många sådana saker. När vi hade miljövecka så hade Ludenben varit 
där och stökat till så då fick barnen sortera hans gamla skräp. Så istället för att bara säga ”Här 
är massa skräp, sortera det.” så gör man det till en grej (Intervju med Emy). 

 

Catharina brukar inte berätta utan överlåter den biten till biblioteket. Det är dock 

något hon skulle vilja bli bättre på. Till exempel är barnen på Hedenhös förskola 

inbjudna till stadsbiblioteket i Lund på sagostund (Intervju med Catharina). 

 

Det är jättespännande. Nu vet de ju. De har varit med om detta så de vet vad som kommer 
hända. Att vi ska åka buss, sedan kommer vi hit och här får vi sitta och vänta på Anna som 
ska berätta. Sedan får vi gå in i detta sagoskåp och det verkligen som att gå in i sagans värld. 
Där är det förberett med dockor som representerar sagan och en uppbyggd miljö. Det är inte 
så komplicerat och även detta kan vi ju göra på förskolan. Så på det sättet kan jag ju använda 
det här, att man har material och kan berätta sagor kring detta (Intervju med Catharina). 

 Att se läslusten 

En form av reaktion och respons som Emma märkt är att barnen, betydligt oftare 

än innan de fick ett förskolebibliotek, ber förskolepedagogerna läsa för dem. 

Barnen väljer läsning som aktivitet betydligt oftare än tidigare och de har även 

bjudit in sina föräldrar till biblioteket. Att de vill att deras föräldrar skall delta är 

ett tydligt tecken på ökad läslust (Intervju med Emma). 

 

Om det är något de tycker är roligt vill de bjuda in sin värld till detta och då hämtar 
de sina föräldrar och säger: ”Vet du vad mamma, titta vad vi har fått här inne”. Vi 
har till och med sett föräldrar som slagit sig ner och läst för sina barn i biblioteket.  
Det tycker jag är ett bevis på att det faller ut väl (Intervju med Emma). 
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Även på Hedenhös förskola bjuder barnen in föräldrarna till biblioteket vilket 

visas i intervjun med Catharina.  

 

Jo men det är glädjen, de är så stolta över biblioteket. Föräldrarna tycker om att gå en sväng 
där inne och det är liksom glädje. De står ofta där och letar nya böcker. Nu fick vi många nya 
böcker på långlån medan närbiblioteket renoveras. Det är ju jättespännande för barnen att få 
nya böcker, de märker ju det direkt (Intervju med Catharina) 

 

Chambers (2011, s. 21) menar att barn vill få respons på vad de läser och att de 

gärna förmedlar detta till sina vänner och föräldrar. Om de läst en bok de tycker 

om vill de gärna höra den igen eller en bok som liknar denna.  

Utlåningen av bokpåsarna som hänger i kapprummen på förskolan torde vara 

ett tecken på ökad läslust. Emy berättar att frekvensen av utlåningen av bokpåsar 

skiftar från föräldragrupp till föräldragrupp på saltkråkans förskola. Både Anna N 

och Emy menar att det är upp till personalen att påminna föräldrarna om 

bokpåsarna för att de inte ska falla i glömska (Intervju med Emy och Anna N). 

Emy har märkt att barnen trivs i ”Skattkammaren” som biblioteket på Saltkråkan 

kallas. 

 

Det är framförallt våra äldsta barn som är inkörda i det. Man märker det på barnen. Det 
kanske är två och två som går in och sätter sig en stund. För de känner väl behovet av att 
skärma av sig, de också. De får ju lugn och ro på ett helt annat sätt än på avdelningen 
(Intervju med Emy) 

 

Språkutveckling 

Catharina tycker att det är positivt att bryta ner barngrupperna när en arbetar med 

språkutveckling. Det skall finnas tid till att lyssna och att de kan prata med barnen 

om vad språk är och hur de tilltalar varandra. Hon menar att personalen måste se 

till sig själva och bli medvetna om hur de själva använder sitt språk (Intervju med 

Catharina). Björklund (2010, s. 70) menar att det är vikt att som vuxen se till sitt 

eget språk eftersom det är en av de viktigaste påverkansfaktorer för barnens 

kommunikativa och språkliga framgång. Vuxna som möter barn i förskolan skall 

ha ett nyansrikt och väl utvecklat språk. Barn lär sig uttryck i språket genom att 

aktivt lyssna och svara och framförallt utvidga dialoger.  

Emma berättar i intervjun att de arbetar mycket med språkutveckling på 

Lönnens förskola och att böcker utgör en del av den men inte allt. För henne 

handlar språkutveckling även om att ha tid att lyssna på barnen och utforma en 

dialog (Intervju med Emma).  
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Det handlar om att ge barnen samtalstid, det handlar om att själva gå in i samtal med barnen, 
om att sjunga och att ramsa, att uppmärksamma språk. Vi arbetar jättemycket med tacktecken 
för att förstärka språken. Jag skulle vilja säga att förskolans verksamhet grundar sig väldigt 
mycket på ett språkutvecklande arbetssätt. Eftersom språket är grunden till att skapa 
relationer, att kunna lösa konflikter, att förstå vad matematik handlar om eller att erövra ny 
kunskap (Intervju med Emma). 

 

Anna F menar att att det är viktigt att ställa frågor till barnen de inte enbart kan 

svara 'ja' och 'nej' på. Hon menar även att det är viktigt att låta barnen prata om 

sådant de är intresserade av och inte rätta dem då de säger fel.  

 

Språkutveckling är ju allting. När man spelar spel, pratar om vad man ser på gatan eller när ni 
är ute i lekparken. All kommunikation är språkutveckling (Intervju med Anna F) 

 

Hon menar vidare att litteraturen är en stor del av språkutvecklingen men att den 

även sker då vi står och rör ihop smeten till en sockerkaka. Språkutveckling sker 

då vi pratar om ingredienser och vilka verktyg vi använder (Intervju med Anna F). 

På Saltkråkans förskola använder de mycket rekvisita till litteraturläsningen 

för att främja barns språkutveckling. De satsar även mycket på böcker skrivna på 

andra språk än svenska eftersom många barn på förskolan är flerspråkiga. 

Axelsson (2010, s. 76) skriver om flerspråkighet i förskolan och menar att 

personalen i förskolan  bör visa föräldrar som talar ett minoritetsspråk att det är 

legitimt att tala två språk. Genom att ha till gång till litteratur på olika språk kan 

förskolan visa att de värnar om och ser vikten av barnens modersmål som ett led i 

deras språkutveckling. 

Emy berättar att de tränar barns språkutveckling genom att nyttja biblioteket 

som har sagostunder och teatrar och försöker knyta an böcker till olika teman. 

Hon menar även att det gäller att hitta böcker barnen är intresserade av för att 

främja deras språkutveckling (Intervju med Emy). 

På Hedenhös förskola är många språk representerade och menar att det inte 

bara går att skaffa böcker på olika språk utan att personalen även måste kunna 

hantera det (Intervju med Catharina). När jag frågar vilka språk som finns svarar 

Catharina: 

 

Oj, det är många. Det inventerar vi varje termin, så vi inte missar det. De äldre barnen har 
hemspråk. Sedan är det inte fel att ta hjälp av föräldrarna och göra dem delaktiga. Än så länge 
får vi hjälp av barnbibliotekarien och hemspråkslärarna (Intervju med Catharina). 

 

Catharina berättar att för att få barn som talar ett annat modersmål än svenska att 

läsa behövs även litteratur och personal som kan språket (Intervju med Catharina). 

På Lönnens förskola saknas helt böcker på andra språk än svenska (Intervju med 

Emma). På Saltkråkans förskola finns många språk representerade (Intervju med 

Emy), likaså på Hedenhös förskola (Intervju med Catharina). På Stormhattens 
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förskola finns endast spanska som lånas ut till en och samma familj (Intervju med 

Jenny). På Saltkråkans förskola finns bokpåsar på nästan alla språk som 

representeras. För tillfället ligger ansvaret på personalen att ta sig till biblioteket 

och låna böcker på andra språk då det inte i själva biblioteket finns böcker på 

andra språk än svenska. I språkpåsarna som lånas från biblioteket finns en bok på 

svenska och samma bok på ett annat språk som föräldrarna kan låna hem (Intervju 

med Emy).  

 

Sammanfattande analys utifrån läsandets cirkel 

Att välja  

Informanterna anser att det är viktigt att barnen själva deltar i valet av litteratur. 

De menar att för att verka språkutvecklande och läsfrämjande behöver de hitta 

litteratur barnen är intresserade av. Under början av projektet fick bibliotekarien 

det största ansvaret för att välja ut litteratur till biblioteket men det gjordes i 

samråd med förskolepersonalen, vilka även vet vad barnen är intresserade av. 

Även om personalen är medvetna om att det är viktigt att hitta litteratur barnen är 

intresserade av bestämmer ändå både bibliotekarier och förskolepersonal oftast 

själva vad som skall läsas vid sagostunder. Barnen får dock välja en bok att läsa 

om det vid sagostunderna blir tid över för detta.  

Böcker på andra språk än svenska finns på alla förskolor förutom 

Lönnens förskola. Där har dock barnen möjlighet att läsa böcker på sitt 

modersmål på iPads med hjälp av qr-koder. Informanterna berättar att böckerna är 

lättillgängliga för barnen då de står i hyllorna anpassade för barn.  

Eftersom barnbibliotekarien pratar om böcker med barnen och på så vis får dem 

intresserade av litteratur bidrar detta till att barnen kan göra egna val. Om någon 

talar bra om en bok är det även större chans att någon senare väljer att läsa den 

boken. Eftersom det finns böcker i flera olika genrer representerade i 

förskolebiblioteken ökar även chansen att barnen hittar något de är intresserade 

av.  

 

Att läsa 

Informanterna läser både spontant och planerat för barnen men det sker oftast i 

anslutning till en annan aktivitet som mat eller vila. De är medvetna om att läslust 

skapas bäst då det inte skall kännas som ett tvång men kan ibland ha svårt att få 

till en tid som passar. Vid sagostunder då läsningen inte blir avbruten visar barnen 

intresse och hänger med i högläsningen. De ställer frågor om vad som läses och 

svarar på frågor från barnbibliotekarien eller förskolepedagogen. På förskolan 
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läser de inte enbart böcker från pärm till pärm. De sjunger, ramsar och 

dramatiserar också. Även dessa sätt är att läsa och de pratar även mycket om 

bilder i böcker. Förskolan besöker ibland folkbiblioteken där det finns tid och ro 

att läsa eller är med på sagostunder. De läser varje dag på förskolan men 

kvaliteten blir varierande eftersom det ofta kan finnas störande moment. Det sker i 

ofta i anslutning till mat och för att lugna barngruppen.  

Reaktion och respons 

Flera informanter berättar att det märks att barnen blivit mer intresserade av 

läsning och litteratur efter att förskolebiblioteket tillkommit än innan. Ett tecken 

som tyder på att barnen tycker om förskolebiblioteket är att de bjuder in sina 

föräldrar till det. Barnen pratar om böcker de läst och bokpåsar lånas hem från 

förskolebiblioteket. Barnen pratar betydligt oftare nu än förr om att de vill läsa 

och väljer att läsa som aktivitet.  Informanterna är eniga då de menar att det 

hänger på personalen att bokpåsar skall lånas hem. Personalen behöver informera 

föräldrarna att det är viktigt med läsning hemma för barns fortsatta utveckling. 

Vuxenstödet 

Då många av barnen själva inte kan läsa text i böckerna måste en vuxen finnas 

med som stöd under läsningen. Den vuxne kan ställa frågor som ”Vad tror du 

händer sedan?” eller koppla det dem läser till något ett barn på förskolan varit 

med om. Den vuxne är ett stöd för barnen när de pratar om bilder eller om 

handlingen i boken. Personalen uppmanar även föräldrar till barnen i förskolan att 

läsa högt för dem som ett led i språkutvecklingen.  

Barnbibliotekarierna menar även att för att sätta en svårare bok i händerna på 

ett barn krävs det att som vuxen vara till hjälp. De behöver förklara och ställa 

frågor för att hjälpa barnen förstå boken.    

Sammanfattande analys utifrån de tre synsätten på läsning 

Det traditionella synsättet 

Barnbibliotekarierna förmedlar litteratur utifrån det traditionella synsättet i och 

med att de köpt in barnböcker vilka räknas som klassiska verk. Argumenten för 

detta är att föräldrar skall känna igen titlarna och att böckerna i sig anses vara god 

litteratur. Genom det traditionella synsättet vill en upprätthålla en kanon som visar 

vilken litteratur som är bra och vilken som är dålig. Både barnbibliotekarier och 

förskolepedagoger menar ändå att det är viktigt att förmedla smalare litteratur som 

kan ge en annan slags upplevelse än klassikerna. Den smalare litteraturen kan vara 

svårare att förstå men om bibliotekarierna och pedagogerna är med barnen och 
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förklarar fungerar det. Informanterna lockar föräldrar och barn till att läsa annan 

litteratur genom att förmedla litteratur via det traditionella synsättet.  

 

Det pragmatiska synsättet 

Samtliga informanter i studien betonar vikten av att förmedla litteratur via det 

pragmatiska synsättet. De menar att läslust kommer då läsningen får stå för sig 

själv. Att det inte skall behövas något mer än just njutningen av läsningen. Ibland 

händer det dock att de läser för att lugna barnen och att de läser för att lära ut. 

Enligt det pragmatiska synsättet vill en i andra hand att läsningen skall bidra till 

något annat än just själva läsningen. Eftersom språkutvecklingen är ett mål som 

förskolebiblioteken har är det oundvikligt att mena att läsning inte har som mål att 

få barnen att utveckla sitt språk. Enligt det pragmatiska synsättet skall texten vara 

utmanande och detta i sig är språkutvecklande.  

Informanterna menar även att de läser för att läsa sig saker som att böcker om 

odling förmedlas till en miljöprofilerad  förskola med grön flagg. I och med att 

barnen läser lär de sig inte bara läsa text utan får kunskap om hur världen är 

beskaffad. 

Det emancipatoriska synsättet 

Informanterna använder sig av det emancipatoriska synsättet då de förmedlar 

litteratur. Eftersom de i läsningen tränar barns språkutveckling lär sig barnen även 

bli kritiska tänkare. Genom litteraturen ställer pedagoger och barnbibliotekarier 

frågor om barnen själva varit med om en liknande händelse som karaktärerna i 

boken. I dessa fall får barnen utveckla sina tankar om sin egna verklighet. Genom 

att barnen själva får vara med och skapa en berättelse tränas även deras sätt att 

tänka kritiskt.  
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Slutdiskussion 

 

I denna del diskuterar jag informanternas svar som framkom under intervjuerna 

samt mina observationer av fältarbetet. Jag söker svar på mina frågeställningar 

och ger förslag på framtida forskning.  

Hur arbetar förskolor som ingår i projektet förskolebibliotek 

med läsfrämjande insatser och språkutveckling? 

En av de läsfrämjande insatser som projektet Förskolebiblioteken i Lund bidrar 

med är att det finns ett fysiskt bibliotek tillgängligt på förskolan. Detta gör att 

böcker finns tillgängliga för barn men observationerna visar att åtkomsten 

varierar. En del förskolebibliotek visade sig vara tillgängliga under tiden då 

förskolan var öppen medan andra följde ett visst bokningsschema.  

Förskolebiblioteken är utrustade med litteratur i olika genrer och av olika 

författare. Som jag belyst tidigare menar Chambers att det är viktigt att det finns 

böcker ur olika genrer att tillgå. Genom ett brett utbud är chansen större att barnen 

hittar en bok de är intresserade av och på så sätt kan de ta sig vidare i läsandets 

cirkel. På Lönnens förskola finns inte böcker på andra språk än svenska men det 

skall tillkomma och personalen är väl medvetna om att böcker på andra språk än 

svenska skall finnas på förskolebiblioteket. De har dock Ipads och använder sig av 

qr-koder där barnen kan få en saga uppläst för sig på andra språk än svenska. Att 

de enbart har böcker på svenska beror antagligen på att det inte går särskilt många 

barn på förskolan som är tvåspråkiga. Förskolan Lönnen ligger i centrum och 

föräldrarna är redan mycket litteraturkunniga, förskolepedagoger eller 

barnbibliotekarien behöver inte påpeka att läsning är viktigt för barns utveckling 

då föräldrarna redan är medvetna om detta. 

Genom att personalen samtalar med barnen sker språkutveckling ständigt på 

förskolan. Förskolepedagogerna är medvetna om hur en främjar språkutveckling 

genom att låta barnen föra dialoger och att personalen ser över sitt eget språkbruk. 

De använder litteratur och böcker i utvecklandet av språk men betonar att det 

endast utgör en del av arbetet med språkutveckling.  



 52 

På Saltkråkans förskola finns speciella språkpåsar föräldrar kan låna hem. I dessa 

finns en bok på svenska och samma bok på ett annat språk. För att flerspråkiga 

barn skall få träning i sitt modersmål är det viktigt att deras modersmål visas i 

förskolan och att föräldrar är informerade om att det är legitimt med 

flerspråkighet. I förskolebiblioteken har de även andra medier än böcker som 

Ipads med qr-koder och cd-skivor. Enligt dansk forskning är det inte själva mediet 

som är bäraren av kunskap utan det är själva berättelsen som är intressant.  

Samtliga informanter är överens om att förskolebiblioteket är och skall vara ett 

lugnt rum där både barn och personal kan sitta ostört och läsa. De är även överens 

att en lugn miljö och läsning utan avbrott skapar läslust i likhet med Chambers 

teori.  

Respondenterna i Lindéns magisteruppsats skilde sig från informanterna i min 

studie då det handlade om att läsa utan avbrott. Det framkom i hennes studie att 

det ibland var bra med avbrott medan informanterna i min studie var överens om 

att avbrott ibland kunde hindra barn från att hänga med i läsningen.  

Informanterna använder sig av rekvisita när de högläser och berättar för att fånga 

barnens intresse.  

Förskolebiblioteken som utformats med bibliotekariens profession som 

litteraturkännare tillsammans med förskolepedagogen som känner barnen är ett 

lyckat samarbete. Bibliotekarierna och förskolepedagogerna kan tillsammans 

arbeta läsfrämjande och utbyter erfarenheter mellan varandra. För att veta vad 

barnen är intresserade av krävs det både att en lyckas föra ett samtal med barnet 

och att veta vilken litteratur som fungerar för det enskilda barnet. Hur mycket 

barnen får vara med och påverka styrs av personalen. På Saltkråkans förskola har 

barnen fått göra egna regler och skyltat med böcker de tycker är extra fina. På 

Stormhattens förskola har barnen inte fått utforma något i biblioteket men deras 

inflytande ses i stället genom att de fick välja en bok fritt i biblioteket efter 

sagostunden.   

Genom att inte enbart läsa utan även sjunga, ramsa och dramatisera fångas 

barn in som möjligtvis inte annars blivit intresserade av att enbart sitta och lyssna 

på en berättelse som läses högt för dem.  

Informanterna är överens om att det krävs en lugn plats för att skapa ro till 

läsning. Det behövs en skyddad sfär fri från störande moment. Läsningen blir 

lustfylld då en går in i berättelsen helt och hållet och det inte styrs av krav. Barnen 

skall inte behöva känna att de måste läsa på grund av en anledning utan för att det 

är roligt. Att läslust framkommer då det inte är kravstyrt blir till en paradox då det 

är förskolebibliotekets mål, att få barn att läsa mer. De har ett krav på sig men kan 

inte föra över det till barnen då lusten försvinner i och med kraven. Personalens 

önskningar och åsikter stämmer inte helt överens med verkligheten då flera 

berättar att det inte fungerar riktigt bra att läsa i för stora grupper. Även Chambers 

menar att högläsning sker bäst i en liten och intim grupp.  
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Från början hade även barnbibliotekarierna mer tid avsatt för 

förskolebiblioteken under projekttidens start, tre timmar i veckan mot cirka en 

timme idag.  

Både barnbibliotekarierna och förskolepedagogerna använder sig av alla de 

tre synsätten eller strategierna på läsning. De använder sig framförallt av det 

pragmatiska synsättet då de både vill att barnen skall läsa för läsningens skull men 

även att texten skall vara utmanande och för att barnen skall få nya kunskaper om 

det dem läser. Det traditionella synsättet används framförallt då barnbibliotekarier 

och förskolepedagoger vill locka barn och deras föräldrar till annan litteratur. 

Genom att blanda klassiska verk med smalare litteratur i bokpåsarna hoppas de på 

att föräldrarna skall upptäcka den smalare litteraturen genom att de känner sig 

bekväma med klassikerna. Det emancipatoriska synsättet används på alla 

förskolor då deras mål är att barn skall utveckla sitt språk. Genom att utveckla sitt 

språk erövrar en även nya världar och stärker sin identitet. Genom språk kan en få 

makt att påverka sin värld och börja tänka kritiskt.  

 

Hur kan samarbetet mellan förskolepedagoger och 

barnbibliotekarier bidra till förskolebarns läslust? 

Samtliga informanter har berättat i intervjuerna att samarbetet mellan 

bibliotekarier och förskolepedagoger gör det enklare att ta kontakt och att idéer 

blir till verklighet. Deras professioner möts och de utbyter erfarenheter med 

varandra. Det kollegiala lärandet visar sig tydligt här. Tillgängligheten av 

litteratur av god kvalitet framhålls som ett positivt utfall av projektet. Genom 

samarbetet lär barnen känna bibliotekarien och det blir enklare för dem att ta med 

sig sina föräldrar till det lokala biblioteket. Genom att barnen haft utställningar, 

deltagit vid sagostunder och sett teaterföreställningar på det lokala biblioteket 

kommer de även närmare folk eller stadsbiblioteket som institution och 

förmedlare av litteratur. Barnen lär sig hitta på biblioteket och kan enklare 

beskriva vad de eftersöker om de har begrepp med sig som författare, titel och 

genre.  

Såväl internationell som nationell forskning visar att samarbete mellan 

bibliotekbarnomsorg stärker barns läsförmåga. I denna studie kan inte ett sådant 

resultat mätas men både pedagoger och bibliotekarier har sett att barn är mer 

intresserade av läsning nu än innan förskolan fick ett eget bibliotek. Genom 

samarbetet har förskolelärare fått fortbildning och barnbibliotekarierna har genom 

nätverket KLÖS fått diskutera och finna nya sätt att arbeta med barnen. Detta kan 

även vara ett resultat i det fortsatta arbetet med läsfrämjande på förskolebibliotek. 

Om personal får fortbildning kan de även vara ett bättre vuxenstöd i det 
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läsfrämjande arbetet. Även Sandin menar att genom samarbete med andra 

professioner kan bibliotekariens kompetens lyftas fram. Detta tycker jag setts i 

min studie då personalen på förskolan ofta kontaktar bibliotekarien och vill ha 

litteraturtips, de vill hitta böcker om ett specifikt tema eller vill komma till 

biblioteket på sagostunder.  

Genom samarbetet finns det större chans att barnen blir intresserade av litteratur 

eftersom bibliotekarien kan hjälpa till med bokprat.  

Genom fortbildning och att förskolepersonal får möjlighet att delta i möten 

kan även deras roll som litteraturförmedlare stärkas. De blir medvetna om hur en 

kan organisera en sagostund eller prata om böcker de läser.  

För att förskolebiblioteket skall kunna fortleva krävs ett fortsatt samarbete 

mellan barnbibliotekarier och förskolepersonal. Eftersom barnbibliotekarier 

innehar en spetskompetens och är kunniga om hur en förmedlar litteratur till barn 

har  

förskolepedagoger nytta av denna kompetens. Förskolepersonal behöver även få 

fortbildning och tid behöver avsättas för att projektet skall kunna bli en del i den 

ordinarie verksamheten. 

Förslag till framtida forskning  

Det skulle vara intressant att se hur barnen som gått på en förskola med 

förskolebibliotek klarar sig i läsförståelse senare i grundskolan och vidare i 

gymnasiet. Det vore även intressant att se hur barn som tidigt visar sig ha 

svårigheter med läsning kan bli intresserade av litteratur i och med satsningarna 

på förskolebiblioteken. De svar jag fått i min studie handlar generellt om 

förskolebarn, oavsett svårigheter i språk eller inte. Eftersom barnen själva inte kan 

läsa text är det svårt att se vilka barn som behöver extra stöd och vilka som senare 

har det enklare för sig att läsa och förstå text. Det vore intressant att mäta resultat i 

läs - och skrivförståelse, redovisa vilka arbetssätt som verkligen fungerar men det 

gäller ju även att se att barn är olika och har olika förutsättningar. Det skulle vara 

intressant att intervjua barnen på förskolan och deras föräldrar för att se om 

utfallet hade blivit annorlunda. Barnens egna funderingar och tankar kring 

förskolebiblioteket hade möjligtvis gett en annan inblick på hur intresset bland 

barnen sett ut. Det hade varit intressant att höra vad föräldrarna säger om barnens 

läsintresse nu och innan förskolebiblioteket uppkomst. Det har dock en svårighet 

med sig eftersom barn utvecklas fort och det är omöjligt att se hur något hade 

blivit om det inte fanns ett förskolebibliotek.  

Olsson berättar att de gjort en enkätundersökning som handlar om bland annat 

barnens läsintresse med förskolebarnens föräldrar och denna skulle en kunna 

fortsätta med. Som sagt behöver det gå en tid för att denna studie skulle kunna 

vara genomförbar. En skulle kunna jämföra läsförståelse bland barn som gått på 
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en förskola med bibliotek och barn som inte gjort det under flera års tid. Då flera 

förskolor i Sverige skaffat sig ett bibliotek på grund av den nedåtgående trenden i 

läsförståelse bland unga enligt PISA-undersökningen är det intressant att se vad 

utfallet kommer visa vid den tiden det är dags barn som är i förskoleåldern 

genomgår testet för läsförståelse. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att se hur projektet Förskolebiblioteken i Lund kan 

bidra till läsfrämjande insatser och se hur förskolepedagoger och 

barnbibliotekarier samarbetar för att väcka läslust hos förskolebarn.  

Valet att undersöka hur dessa förskolebibliotek verkar läsfrämjande kommer 

från att PISA-rapporten har visat sjunkande resultat för barn i Sverige samtidigt 

som staten satsar på läsfrämjande insatser för barn. Mina frågeställningar är ”Hur 

arbetar förskolor som ingår i projektet Förskolebibliotek i Lund med läsfrämjande 

insatser och språkutveckling” samt ”Hur kan samarbetet mellan 

förskolepedagoger och barbibliotekarier bidra till förskolebarns läslust?” För att ta 

reda på dessa frågeställningar gjorde jag observationer av tre förskolebibliotek i 

olika socioekonomiska områden i Lund. Jag gjorde även kvalitativa intervjuer 

med tre förskolelärare och tre barnbibliotekarier som arbetar med projektet. Som 

teori använde jag mig av Läsandets cirkel som är utvecklad av Aidan Chambers 

samt de tre synsätten på litteratur av Hultberg och Thorson. Läsandets cirkel 

består av flera olika led vilka är att välja, ”att läsa” samt reaktion/respons. 

Genom samtliga led finns vuxenstödet med som är placerat i mitten av cirkeln.  

Enligt John Hultberg & Staffan Thorson finns tre olika synsätt eller strategier 

på litteratur. Med det pragmatiska synsättet är en i första hand ute efter 

läsförmågan i sig och det finns även en nyttoaspekt på läsning genom denna 

strategi. Den traditionalistiska strategin menar att litteratur har en 

bildningsfunktion medan den emancipatoriska strategin är kritisk och ifrågasätter 

traditionens makt.  

I de kvalitativa intervjuerna och observationerna framkommer att både 

förskolepedagoger och barnbibliotekarier anser att läslust skapas då det inte sker 

via tvång. För att främja barns läslust använder förskolepedagoger och 

barnbibliotekarier sig av rekvisita, dramatiserar berättelser och låter barnen i vissa 

fall själva välja vilken bok som skall läsas.  

Såväl internationell som nationell forskning visar att samarbete mellan 

förskola och bibliotek stärker barns läsförmåga. Både förskolepedagoger och 

barnbibliotekarier har i denna studie märkt att barn blivit mer intresserade av 

läsning sedan förskolebiblioteket tillkommit. På samtliga förskolor används de tre 

olika strategierna för att förmedla litteratur till barn. De använder sig framförallt 

av det emancipatoriska synsättet då de menar att barnen skall läsa för läsningens 



 57 

skull men även att texten skall vara utmanande för att barnen skall hämta nya 

kunskaper från det de läser.  
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Bilaga 1. 

Följebrev till informanter  

 

Hej NN! 

 

Jag heter Isabella Mörkberg och går ABM-programmet vid Uppsala universitet. 

Nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om läsfrämjande på 

förskolebiblioteken i Lund.  

Jag vill intervjua barnbibliotekarier och förskolepedagoger som arbetar med 

projektet. 

Jag undrar om du vill ställa upp på en intervju?  

 

Intervjufrågorna handlar om samarbete, läslust och språkutveckling. Om det är 

okej för dig vill jag gärna spela in samtalet. Jag uppskattar det kommer ta mellan 

30 - 60 min. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Isabella Mörkberg 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Personlig info 

Hur länge har du arbetat med projektet? 

Vad har du för utbildning? 

 

Läslust 

Hur får ni barnen intresserade av läsning? 

Hur arbetade ni kring läsfrämjande innan förskolan fick ett eget bibliotek? 

Vad innebär läslust för dig? 

Hur går urvalet av litteratur till? 

Hur är biblioteket uppbyggt? 

 

Språkutveckling  

Hur stimulerar ni barns språkutveckling? 

Har ni böcker på olika språk? 

Hur pratar ni om böckerna? 

Hur ni skillnad på läsande och berättande? 

Hur kan en sagostund se ut? 

 

Samarbete 

Hur samarbetar ni kring läslust? 

Hur samarbetar ni kring språkutveckling? 

Vad är det bästa med samarbetet? 
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