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1 Inledning och syfte

Utbudet av olika medier i dagens västerländska samhälle är enormt. Boken har
fått konkurrens av till exempel tidningar, radio, TV, video, TV- och dataspel
och Internet. Hur har detta påverkat barns läsvanor? I Barnbarometern

2000/2001 – 3-8 åringars kultur- och medievanor intervjuas föräldrarna till
2.148 barn om sina barns kultur- och medievanor. Varje delfråga omfattar cirka
300 barn och enligt resultaten så har antalet barn i 3–8-årsåldern som dagligen
läser en bok själva eller får den läst för sig minskat från 85 procent 1984 till 67
procent 1998/1999, för att sedan öka något till 70 procent 2000/2001. Lästiden
i minuter per dag har minskat från 32 minuter 1984 till 15 minuter 1998/1999,
för att sedan öka med en minut till 16 minuter 2000/2001. Det är främst bland
de mindre barnen, 3–6-åringarna som bokläsningen ökat sedan 1998/1999.
Bland 7–8-åringarna minskar bokläsningen jämfört med 1998/1999.1 Även om
bokläsningen verkar ha vänt uppåt för några grupper de senaste åren så är det
långt kvar till 1984 års värden. Samtidigt visar resultaten på nationella provet
från våren 2001 att var tionde elev i årskurs nio inte klarar läsförståelsetestet i
svenska.2

En ny undersökning, gjord av OECD-projektet PISA (Programme for
International Students Assessment), visar dock att svenska 15-åringar hävdar
sig väl internationellt vad gäller läsförmåga. Sverige tillhör de nio av samman-
lagt 32 OECD-länder som har fler än två tredjedelar av eleverna på nivå 3 eller
högre i en skala från 1 till 5. Men så många som en tredjedel av de 5.000
svenska elever som deltog i undersökningen uppger att de aldrig läser för nöjes
skull.3

En annan internationell undersökning om användande av gamla och nya
medier bland nästan 4.000 unga i Flandern, Tyskland och Sverige visar att i alla
tre länderna används mindre tid till tryckta medier än till datorer och dator/TV-
spel. I Sverige minskar bokläsandet när barnen blir äldre: från 31 minuter per
dag på lågstadiet till 21 minuter på mellanstadiet och till 18 minuter bland

1 Leni Filipson & Anna Abrahamsson, Barnbarometern 2000/2001 – 3-8 åringars kultur- och
medievanor (Stockholm, 2001), s. 7.
2 Ämnesproven skolår 9 2001, Skolverket, URL: http://www.skolverket.se/pdf/nat/01-665.pdf, s. 14,
2001-12-05.
3 PISA 2000 – Svenska 15-åringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett
internationellt perspektiv
URL: http://www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/904.pdf,  s. 54–57, 2001-12-05.
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högstadieeleverna. Flickorna läser mer böcker än pojkarna som ser mer på TV
och spelar mer data/TV-spel än flickorna.4

I rapporten Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom

barnomsorgen påvisas att från 1990 till 1994 lades 10 procent av biblioteks-
filialerna och 14 procent av bokbussarna ner. 1990 nådde den uppsökande
verksamheten på biblioteken 70 procent av förskolorna och fritidshemmen.
1993 nådde den 53 procent och i 20 procent av kommunerna hade den lagts ner
helt.5 I Barnbarometern 2000/2001 – 3-8 åringars kultur- och medievanor

framgår att 91 procent av 3–8-åringarna trots allt besökt biblioteket någon gång
under det senaste året, men att de barn som går på biblioteket minst en gång i
månaden minskat från 72 procent 1984 till 60 procent 2000/2001.6

Även om läsförståelsen hos 15-åringar i Sverige i dag är relativt god sett ur
ett internationellt perspektiv så är det ändå viktigt med tidiga läsfrämjande
åtgärder för att stimulera ett fortsatt läsande av skönlitteratur. Under senare år
har en rad läsfrämjande projekt startats i samarbete med folkbibliotek och
barnomsorg över hela landet.

Inför mitt val av ämne för denna uppsats fick jag erbjudande om att följa
upp och avrapportera ett sådant projekt – ”Läspåsen” i Sundbybergs kommun.
Projektet initierades av barnbibliotekarien Ann Bergström på Stadsbiblioteket i
Sundbyberg våren 1999 och innebär kortfattat att biblioteket placerar ut
boklådor på förskolorna. Föräldrar och barn kan sedan, utan att registrera lånen,
spontant låna med sig böcker hem i en ”Läspåse”. Eftersom jag tidigt bestämt
mig för att behandla barn- och ungdomsbiblioteksområdet i min uppsats fann jag
detta erbjudande intressant.

Då det skrivits flera andra magisteruppsatser om olika läsfrämjande projekt
där teoridelen behandlar barns språkutveckling har jag huvudsakligen valt en
annan inriktning på min uppsats. Syftet med min uppsats är att undersöka
läsvanor ur ett socialt perspektiv, där jag främst tänkt undersöka hur ett aktivt
samarbete mellan förskola och bibliotek påverkar familjens läsvanor och de
vuxnas intresse för att gå till biblioteket med barnen. Jag vill också undersöka
om och hur mycket de vuxna styr barnens val av medier på biblioteket. En
annan sak som är viktig, och som jag skall studera i min undersökning, är
kommunikationen mellan barn och vuxna både hemma och på förskolan.

4 Ulla Johnsson-Smaragdi m.fl., ”Patterns of Old and New Media Use among Young People in
Flanders, Germany and Sweden”, European Journal of Communication, vol. 13:4  (1998), s. 479–501.
5 Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen, Rapport från Statens
Kulturråd 1996:1, s. 10.
6 Filipson & Abrahamsson, s. 18.
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Samtalar föräldrar och personal med barnen om böcker som de läser för dem?
Ges barnen tid och möjlighet att själva reflektera över vad de läst och ställa
frågor i samband med högläsningen?

Nedan följer först ett avsnitt om varför det är viktigt att läsa böcker med sitt
barn. Sedan ges en översikt över tidigare forskning inom området läsvanor och
läsfrämjande projekt. Därefter kommer en teoridel innan undersökningsavsnittet
tar vid. Efter detta avsnitt följer resultatredovisning, en fördjupad diskussion av
resultaten samt slutsatser och kommentarer innan sammanfattningen avslutar
uppsatsen.

1.1 Varför läsa böcker?
Varför är det viktigt att läsa böcker med sitt barn? Främjar verkligen
bokläsningen språkutvecklingen och barnets kommande läs- och skrivkunnighet
i så stor grad som förespråkarna för bokläsning vill låta påskina? I detta avsnitt
vill jag försöka besvara dessa frågor genom att kort beskriva barns
språkutveckling för att sedan i forskningsöversikten referera resultaten från
några undersökningar inom området högläsning för barn.

 1.1.1 Barns språkutveckling
Det finns flera olika åsikter om språk och tänkande. Några stora forskare inom
området som ofta citeras är den schweiziske barnpsykologen Jean Piaget, den
ryske språkpsykologen Lev Vygotsky samt de amerikanska lingvisterna Noam
Chomsky, Edward Sapir och Benjamin Lee Whorf. De två sistnämnda har
tillsammans framlagt Sapir/Whorf-hypotesen om att människor som talar olika
språk upplever verkligheten på olika sätt. Då det i detta korta avsnitt skulle föra
för långt att fördjupa sig i var och en av dessa språkforskares teorier har jag
som källmaterial till detta avsnitt valt att använda Per Linells bok Människans

språk – En orientering om språk, tänkande och kommunikation.7 Linell är
docent i allmän språkvetenskap och professor inom temaforskningen i
kommunikation vid Linköpings universitet. Han tar i kapitlet ”Språk-
utvecklingen – samspel mellan individ och miljö” på ett kortfattat sätt upp barns
språkutveckling ur de ovannämnda forskarnas perspektiv. Linell menar att grovt
förenklat kan man säga att

7 Per Linell (1982), Människans språk – En orientering om språk, tänkande och kommunikation, 2.
uppl. (Malmö, 1996).
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Piaget hävdar att ”tänkandet föregår språket” – individen utvecklar först en förståelse av
verkligheten, skaffar sig därefter språkliga uttryck för de olika kategorierna och börjar
relativt sent kommunicera med andra om verkligheten – och att Vygotsky menar att
”språket föregår tänkandet” – barnet lär sig först använda språket i kommunikationen
med andra och lär sig först senare att ”flytta in” språket och använda det för styrning av
den egna varseblivningen och det egna tänkandet.8

Linell understryker dock att det han säger i detta kapitel när det gäller
språkforskarna är grovt förenklat.

Linell skriver att ”Chomsky antar att barnet utvecklar sitt språk tack vare en
mycket specifik förmåga att utveckla just språk av en viss typ. Med Chomskys
teori är det naturligt att alla språk, särskilt sådana de föreligger hos små barn,
uppvisar många universella drag; de antas vara biologiskt bestämda.” 9 Piaget
menar att de likheter som går att urskilja mellan olika språk beror på likheter när
det gäller utvecklingen av barnets verklighetsbild ur ett senso-motoriskt
perspektiv medan Chomsky anser att de gemensamma dragen i språken ”beror
på en medfödd för språket specifik förmåga”. 10

Linell beskriver barnets språkutveckling i flera steg. Mycket tidigt utnyttjar
barnet olika signaler för att beskriva olika tillstånd och känslor. Det finns olika
skrik för hunger, smärta och ensamhet bland annat. När barnet är mycket litet
kan det inte manipulera sin omgivning utan dess beteenden är spontant
målinriktade. Men vartefter barnet blir mer och mer medvetet så inser det att det
kan skrika för att en förälder skall komma och ta upp det ur sängen till exempel.
Tillfälligheter gör att ett barn kommer på hur vissa saker skall utföras, till
exempel bollstudsning. Ofta upprepar barnet ett nytt beteende flera gånger.
Barnets kommunikation är dock ännu inte verbal. Det använder i stället blickar,
gester, mimik m.m. Det kan också använda olika ljudsignaler. Sedan kommer
ett-ordsyttranden. Dessa karakteriseras, enligt Linell, som holofraser vilket
innebär att ett enda ord motsvarar en hel mening eller en hel sats i vuxenspråket.
Den egentliga språkutvecklingen kan sägas ha börjat när barnet börjar använda
sig av två-ordsyttranden som är självständigt bildade. Kopplingen ord-begrepp
har nu gjorts. Sedan går språkutvecklingen mycket snabbt även om det tar lång
tid innan barnet kan utnyttja språkets alla funktioner lika bra som äldre barn och
vuxna.11

Linell skriver att

8 Linell, s. 69.
9 Linell, s. 71.
10 Linell, s. 71.
11 Linell, s. 74–80.
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Vägen fram till den fullödiga mänskliga kommunikationen är mycket lång. I slutstadiet
är det inte längre fråga bara om att kommunicera ett budskap utan också om att

(a) inse att man kommunicerar ett budskap (och vilket detta är),
(b) avse att kommunicera detta budskap till en mottagare,
(c) inse (och avse) att mottagaren också förstår (eller försöker förstå) att man

avsett att göra detta (b),
(d) förstå att mottagaren inte har samma utgångspunkt som man själv, att

mottagaren också antar (förstår) att man själv inser detta, och att mottagaren
tolkar ens yttranden därefter,

(e) (både som sändare och mottagare) ta hänsyn till allt detta och samarbeta i
kommunikationen.12

När man betänker vad en fullödig kommunikation kräver menar jag att den hjälp
på traven som vuxnas och barns gemensamma bokläsning ger för barnet inte
behöver ifrågasättas. Såvida inte lässituationen upplevs som negativ (med
stressade, ointresserade vuxna) kan enligt min mening inte bokläsning tillföra
något annat än positiva saker för barnets utveckling, både när det gäller
språkkunskaper och kommande läs- och skrivförmåga.

Linell tar sedan upp några gemensamma drag hos Piaget och Vygotsky.
Båda dessa forskare anser att ”barnet utvecklas språkligt, kognitivt och
kommunikativt genom att aktivt utforska verkligheten runt omkring, genom ett
aktivt samspel, en ömsesidig påverkan, med den fysiska och sociala

omgivningen”. 13 Båda påvisar också att ”utvecklingen sker genom att faktiska
yttre handlingar övergår till att bli inre”. 14

Piaget intresserar sig dock mest för det enskilda barnets samspel med
omvärlden och betonar det enskilda barnets utveckling och han anser inte att de
sociala kontakterna är viktiga i denna utveckling. Vygotsky anser att Piaget
därmed nästan framställer barnet som autistiskt, som att det lever i en värld för
sig själv. Piaget tog efter en lång tid till sig denna kritik och medgav att den
sociala miljön har stor betydelse för språkutvecklingen.15

Ett barn pratar mycket för sig självt när det leker och utför andra
handlingar. Detta egocentriska tal tolkas olika av Piaget och Vygotsky. Piaget
menar att ”det egocentriska talet är ett steg i riktning mot det sociala talet;
barnet har ännu inte lärt sig att kommunicera språkligt, att samspela med
samtalspartnern och ’ta dennes roll’, utan använder språket till att från sin egen
(egocentriska) synpunkt kommentera vad det upplever och gör”. 16 Vygotsky ser

12 Linell, s. 81.
13 Linell, s. 92 f.
14 Linell, s. 93.
15 Linell, s. 93.
16 Linell, s. 94.
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i stället det egocentriska talet ”som ett stadium i utvecklingen från uteslutande
socialt tal till användningen av språket också i tänkandet, i det ’inre talet”’. 17

Vygotsky lägger märke till att barnet ofta tar till det egocentriska talet när det
stöter på problem i sin sysselsättning. Barnet verkar alltså använda sig av
språket när det försöker lösa problem. Detta kan återfinnas även hos äldre barn
och vuxna som ”tänker högt” i komplicerade situationer. Att det egocentriska
talet minskar när barnet blir äldre tolkar Vygotsky som att barnet nu ”i allt
högre grad kan använda språket i den enbart inre planeringen av beteendet
(’tänkandet’) och inte längre behöver prata högt”. 18

1.2 Forskningsöversikt
Eftersom jag i uppsatsens undersökning kommer att dels utvärdera ett
läsfrämjande projekt och dels undersöka hur lässituationen ser ut för mina
informanter redogör jag här för några olika undersökningar, projekt och
rapporter som jag funnit relevanta inom mitt forskningsområde.

 1.2.1 Undersökningar om högläsning och språkutveckling
I det följande tar jag upp några undersökningar som stödjer teorin om
högläsningens betydelse för språkutveckling och intresse för framtida
bokläsning.

I Birmingham, England, startades 1992 ett projekt kallat ”Bookstart” vilket
innebar att en grupp innerstadsfamiljer med en baby i åldern 6–9 månader fick
ett bokpaket. Paketet innehöll ett introduktionsbrev med information om varför
det är viktigt för föräldrarna att läsa böcker med sin baby, en barnbok, en
poesibok, ett bokmärke, en bokplansch, listor över barnlitteratur, information
om lokala bokhandlare och sist men inte minst en inbjudan till det lokala
biblioteket.

Efter cirka två år gjordes en jämförelse mellan ”Bookstart”-barn och en
kontrollgrupp bestående av icke ”Bookstart”-barn. I ”Bookstart”-gruppen gav
femtio procent av föräldrarna bokläsning hög prioritet, medan endast tio
procent av kontrollgruppen uppgav att de prioriterade bokläsning högt. Tre
fjärdedelar av de vuxna i ”Bookstart”-gruppen uppgav att de gav fler böcker än
leksaker i present till sina barn, medan bara en tiondel av kontrollgruppen

17 Linell, s. 94.
18 Linell, s. 94.
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angav att de oftare gav böcker än leksaker till sina barn. ”Bookstart”-gruppen
utnyttjade också biblioteket två gånger så ofta som kontrollgruppen.19

Några år senare gjordes ytterligare en undersökning av ”Bookstart”-barnen
som nu hunnit bli fem år och börjat skolan. Barnens förmåga att tala och lyssna,
läsa, skriva, använda och ägna sig åt siffror, form och rymd mättes och
jämfördes med en kontrollgrupp av icke ”Bookstart”-barn. Resultaten visade att
”Bookstart”-barnen nådde högre resultat än kontrollgruppen inom alla sex
mätområdena. Även ett ämne som matematik visade sig påverkas av bokläsning
vilket visar att det finns andra vinster än bara förbättrad läs- och skrivförmåga
när det gäller bokläsning för barn.20

Det är intressant att se hur stor påverkan ett bokpaket har på intresset för
böcker och bibliotek.

Den amerikanske forskaren William H. Teale har undersökt hur barnens
hemmiljö påverkar deras läs- och skrivutveckling.21 Teale menar att ett barns
framsteg när det gäller läsning och skrivning påverkas av ”a) vuxen-barn (eller
syskon-barn) interaktioner, som inbegriper läs- och skrivkunnighet, b) barnets
självständiga utforskning av skrivet språk och c) observation av hur andra
använder skrivet språk”. 22 I Teales studie deltog 24 barn mellan 2,5 och 3,5 år
gamla från tre olika kulturer. Teale ville med detta urval även undersöka
kulturella skillnader. Resultatet av undersökningen visar att hemmiljön spelar en
viktig roll i ett litet barns läs- och skrivutveckling. Men hemmiljön påverkas i sin
tur av ekonomiska, sociala, kulturella och till och med personliga faktorer.
Framför allt den ekonomiska faktorn hade en stor betydelse för hur hemmet
fungerade som stöd för barnets läs- och skrivkunnighetsutveckling.23 Resultaten
visar också att sagoboksläsning har betydelse för barns kommande läs- och
skrivutveckling. Även om den inte är absolut nödvändig för att barnet skall bli
läs- och skrivkunnigt, så har sagoboksläsning en starkt främjande effekt när det
gäller ett barns möjligheter att snabbt bli läs- och skrivkunnigt.24

I den danska undersökningen Børn læser bøger – læsevaner,

læsefærdighed, højtlæsning finner författarna också ett samband mellan

19 Barry Wade & Maggie Moore, ”Home Activities: The Advent of Literacy”, European Early
Childhood Education Research Journal  vol. 4:2  (1996), s. 63–76.
20 Barry Wade & Maggie Moore, ”An Early Start with Books: literacy and mathematical evidence from
a longitudinal study”, Educational Review vol. 50:2  (1998), s. 135–145.
21 William H. Teale, ”Home Background and Young Children’s Lit eracy Development”, Emergent
Literacy: Writing and Reading, ed. William H. Teale and Elizabeth Sulzby (New Jersey, 1986).
22 Teale, s. 174. Övers. av uppsatsförfattaren.
23 Teale, s. 193.
24 Teale, s. 196.
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högläsning för förskolebarnen och det fortsatta läsintresset. Författarna
genomförde en enkätundersökning bland 901 mellanstadiebarn, cirka hälften
pojkar och hälften flickor i januari 2000. Några av frågorna i formuläret
handlade om hur mycket högläsning barnen upplevt innan de kunde läsa själva
och författarna konstaterar att dåligt med högläsning i förskoleåldern kan hänga
samman med sämre intresse för läsning i 9–12-årsåldern.25

I en studie av två nederländska och en amerikansk forskare Adriana G. Bus,
Marinus H. van IJzendoorn och Anthony D. Pellegrini som jag funnit mycket
intressant redovisas en metaanalys som gjorts på grundval av 16 studier om
bokläsning och språkutveckling, 16 studier om bokläsning och utvecklingen av
läs- och skrivkunnighet och 9 studier om bokläsning och läsprestationer. Syftet
med analysen är att pröva de empiriska bevisen för bokläsning som
huvudbetydelse för språkutvecklingen. Resultatet av undersökningen visar att
det finns ett klart och tydligt samband mellan föräldrars/förskollärares
bokläsning med barn och barnens läs- och skrivutveckling. Artikelförfattarna
konstaterar att resultaten visar att det är mycket viktigt att ha
utvecklingsprogram för läs- och skrivkunnighet för familjer. Det finns knappast
någon av de undersökta studierna som visar att bokläsningen har någon negativ
effekt. Det är också speciellt viktigt att starta läs- och skrivfärdighetsprogram
för familjer med låg ekonomisk och social status. Metaanalysen visar även att
effekterna av bokläsning inte bara är begränsade till barn i förskoleåldern. Men
effekterna av bokläsning blir mindre när barnen kan läsa själva.

Artikelförfattarna menar till slut att det är mycket viktigt att inte tvinga på
föräldrarna bokläsning. I de fall där nöjet med bokläsningen är lågt kan
bokläsningen påverka barnens intresse för läs- och skrivförmåga negativt.26

Detta tycker jag är självklart. Det kan ju knappast bli några positiva signaler
om det finns ett tvång över det hela. Jag anser att resultatet av den genomförda
metaanalysen ytterligare befäster nyttan med bokläsning.

Den amerikanske forskaren Alicia Mendoza refererar i artikeln ”Reading to
children: Their preferences” resultaten av en undersökning om barns åsikter om
högläsning, gjord av 25 studenter i litteraturvetenskap. I undersökningen ingick
520 barn mellan 5 och 13 år, 267 pojkar och 253 flickor. Även om
undersökningen är amerikansk så anser jag att den går att tillämpa på svenska

25 Anette Steffensen & Torben Weinreich, Børn læser bøger – læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning
(Roskilde, 2000), s. 25.
26 Adriana G. Bus, Marinus H. van IJzendoorn & Anthony D. Pellegrini, ”Joint Book Reading Makes
for Success in Learning to Read: A Meta-Analysis on Intergenerational Transmissision of Literacy”,
Review of Educational Research vol 65:1 (1995), s. 1–21.
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förhållanden, eftersom högläsning är en internationell företeelse. Jag återger
några av resultaten från förskolebarnens (5–9 år) svar. Undersökningsresultaten
visar bland annat att 94 procent av förskolebarnen uppskattar högläsning, att 60
procent av förskolebarnen gärna vill ha en sammanfattning av boken innan
läsningen, att 62 procent av förskolebarnen känner att de får avbryta läsningen
med en fråga i förskolan och att 56 procent får göra det hemma, att 76 procent
av förskolebarnen gärna vill diskutera boken efteråt och att 79 procent av
förskolebarnen helst ville få eventuella frågor om boken ställda efteråt och inte
under läsningen.

Mendoza menar med utgångspunkt från resultaten att högläsning inte bör
upphöra bara för att barnet lärt sig läsa själv, att den som läser boken bör ge en
sammanfattning innan utan att avslöja själva kärnpunkten i berättelsen, att det är
viktigt att låta barnen avbryta med frågor under läsningen samtidigt som det,
enligt barnen, är bättre om den som läser väntar med egna frågor tills boken är
slut.27

 1.2.2 SKRIN-projektet under 1990-talet
Under 1990-talet har det i några nordiska länder pågått ett projekt kallat
SKRIN-projektet. SKRIN står för Skriftkultur och mediebruk i nordiska
familjer. Projektet utvecklades ur ett norskt-svenskt pilotprojekt, som
genomfördes under 1987–1988. I huvudprojektet återfinns också en dansk
forskargrupp men även en isländsk grupp har i begränsad omfattning haft
anknytning till huvudprojektet. I Danmark, Norge och Sverige har
intervjumaterial insamlats från 16 familjer, totalt minst 80 personer, i varje land.
Frågeställningarna i projektarbetet har inriktats mot i huvudsak två områden:

1. Individens förhållande till text och läsning i ett livsperspektiv.
2. Förmedling av förhållningssätt till läsning med utgångspunkt i barnens uppväxtmiljö,
den egna familjen.28

Inom den danska delen av projektet har framför allt den andra frågeställningen
behandlats. I boken Læsning i slægten  – Om børns udvikling til læsere29

undersöker Uffe Seilman ur ett socialpsykologiskt perspektiv den skönlitterära
bokens öde genom tre generationers läsare i 16 danska släkter. Syftet med

27 Alicia Mendoza, ”Reading to Children: Their Preferences”, The Reading Teacher 38:1985, s. 522–
527.
28 Sten Furhammar, Varför läser du? (Stockholm, 1997), s. 8.
29 Uffe Seilman, Læsning i slægten  – Om børns udvikling til læsere (Aalborg, 1995).
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undersökningen är att ge exempel på de socialpsykologiska mekanismer i
familjen som kan påverka nya generationers intresse för läsning av skönlitteratur
på fritiden.

Urvalet av informanter gjordes med utgångspunkt från elever i femte klass.
Det skulle vara lika många flickor som pojkar, barnen skulle leva i kärnfamilj
med båda föräldrarna, föräldrarna skulle vara danskfödda. Lärarna ombads välja
ut både barn som läste mycket och barn som läste litet. Barnen i undersökningen
är uppväxta på 1980-talet, föräldrarna för det mesta på 1950-talet och
mor/farföräldrarna i huvudsak på 1930-talet.

Som teoretisk bakgrund i undersökningen används tre olika
uppfostringsmetoder: Den auktoritära ledarstilen, den demokratiska ledarstilen
och laissez-faire-stilen. Man urskiljer tre familjetyper: Den första typen är den
stängda familjen där det finns klara auktoritetsförhållanden mellan
medlemmarna, inte minst mellan de vuxna och barnen. Den vuxne får i alla
avseenden sista ordet. De vuxna bestämmer vad barnen får besöka utanför
hemmet och med vem. De har fastställda regler för barnens medieanvändning i
hemmet. Den andra typen är den öppna familjen där det också finns bestämda
regler som den enskilda måste inordna sig under. Men dessa regler har inte
tillkommit genom auktoritetsrelationer i familjen utan genom överläggning.
Reglerna kan dessutom förändras genom överläggning. Alla i familjen har
inflytande över familjens samvaroformer, även barnen. Den tredje typen är den
tillfälliga familjen som fungerar efter ett pluralistiskt familjeideal som sätter
individens förutsättningar och intressen före kollektivets. Det finns inga regler
för den enskilda medlemmen i familjen och man har inga synpunkter på vad
familjens övriga medlemmar väljer att intressera sig för så länge det inte är till
direkt besvär. I den auktoritära familjen vill föräldrarna ha kontroll över barnens
medieanvändning och umgängeskrets för att undvika det de anser vara skadligt
inflytande. De bestämmer ofta vilka fritidsaktiviteter barnen ska deltaga i liksom
de har åsikter om de medier som barnen använder, inbegripet böcker. I laissez-
faire-familjen förhåller sig föräldrarna mer som betraktare än som deltagare i
barnets utveckling. Det innebär att de sällan talar med barnet om deras
fritidsintressen, inbegripet barnets utbyte av böcker. I den demokratiska familjen
engagerar sig föräldrarna i barnens intressen och hjälper dem gärna. De samtalar
ofta med barnen om deras upplevelser, men inte med syfte att pådyvla dem sina
egna värderingar och förhållningssätt.30

30 Seilman, s. 20–28.
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Något som undersökningen visar är att barnen uppfattar bokläsning som en
ensamaktivitet till skillnad från till exempel ett biobesök, men om föräldrarna
diskuterar det de läser och drar in barnen i denna gemenskap kan det motverka
läsningens individuella karaktär.31 Det är alltså viktigt att samtala med barnen
om böcker, vilket kommer att befästas ytterligare längre fram i uppsatsen.

Tre andra verk inom SKRIN-projektet är Læsning & Erindring – En studie

af mindeværdige bøger 32 av Steen Folke Larsen, som undersöker hur man minns
böcker man läst när det gått kanske flera år sedan man läste dem, Læsningens

former33 av Dorthe Berntsen och Steen Folke Larsen, som ligger till grund för
Seilmans undersökning av läsning i släkten samt svensken Sten Furhammars
Varför läser du? som skildrar en undersökning från åren 1988–1990 av
läsupplevelser hos 24 familjer i Göteborgs- och Boråsområdet.

Læsningens former utgår från att vi inte bara läser med ögonen och
intellektet utan också med vår personlighet och livshistoria. Olika individer får
ut olika saker genom att läsa samma bok. De ovannämnda tre böckerna tar upp
läsningen ur skilda aspekter och utgör ett viktigt bidrag till forskningen om
läsningens betydelse för individen.

Nästa avsnitt i uppsatsen tar upp samarbetet mellan bibliotek, barnomsorg
och föräldrar ur ett svenskt perspektiv.

 1.2.3 Projekt och samarbeten mellan bibliotek och barnomsorg
Statens kulturråd har under åren utgett några rapporter om bibliotekens
uppsökande verksamhet. I Passa upp, passa, passa vidare…? – Handbok för

barnbibliotek från 1982 menar man att det uppsökande arbetet är precis lika
viktigt, om inte ännu viktigare, än bibliotekets interna informationsarbete. Man
menar att om biblioteken, oavsett hur litet personal de har, bara har en
målsättning och ett handlingsprogram för bibliotekets barnverksamhet, så kan
man bedriva uppsökande verksamhet mot barnavårdscentraler, barnomsorg,
fritidsgårdar, föreningsliv, studieförbund och skola.34 1990 utkom rapporten
Ända hem till fru Nilsson – En metodutredning om uppsökande biblioteks-

verksamhet. Här redogör man för flera metoder när det gäller bibliotekens
uppsökande verksamhet inom olika områden. Man menar att det är viktigt att
barnen bekantar sig med biblioteket och att deras intresse för läsning stimuleras

31 Seilman, s. 31.
32 Steen Folke Larsen, Læsning & Erindring – En studie af mindeværdige bøger (København, 1992).
33 Dorthe Berntsen & Steen Folke Larsen, Læsningens former (Aalborg, 1993).
34 Passa upp, passa, passa vidare…? – Handbok för barnbibliotek, red. Lena Skoglund, ingår i
skriftserien Barnkultur i praktiken, utgiven av Statens Kulturråd  (Stockholm, 1982), s. 61.
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före skolstarten. Via barnen når man även föräldrarna. Det är också viktigt att
informera barnomsorgspersonalen om böcker och läsning.35

1994 gav Bibliotekstjänst (BTJ) ut Barnspåret – Idébok för bibliotek.

Denna bok ska enligt förordet ses som en uppföljare till Passa upp, passa,

passa vidare . . .? Förutsättningarna för barnverksamheten på biblioteken har,
som nämnts i uppsatsens inledning, drastiskt förändrats i början på 1990-talet. I
Barnspåret – Idébok för bibliotek vill författarna ge exempel på olika
verksamheter och metoder som förekommer på biblioteken 1994. Den tidigare
boken var mer inriktad på en samstämmig metod eller strategi.36

I Som fisken i vattnet – Barnens väg till språk och läsande, även den
utgiven av BTJ, beskrivs 46 läsfrämjande projekt över hela landet. Boken är
indelad i fyra huvudavdelningar, ”Läsprojekt för yngre barn”, ”Läsprojekt för
äldre barn och ungdomar”, ”IT-projekt” samt ”Miljöer för läslust”. 37

Det har skrivits flera magisteruppsatser inom biblioteks- och
informationsvetenskap under 1990-talet om läsvanor och läsfrämjande åtgärder.
Projektet ”BokNallen” i Markaryd, som startade redan 1983 tillhör
föregångarna inom det läsfrämjande området. I magisteruppsatsen En BokNalle,

vad är det? – Att uppmuntra barn och föräldrar till språkstimulerande

aktiviteter undersöker Eva Eckerman hur föräldrarna reagerar på den påverkan
de får genom BokNallen. Själva BokNallen är en barnbibliotekarie som söker
upp föräldrarna både på barnavårdscentralen och i hemmet. Resultatet av
undersökningen visar att BokNallens besök upplevs som något bra och en del
föräldrar anser att deras föräldraroll har förändrats genom BokNallens besök.
Föräldrarna tycker de får stort utbyte av denna service och vill att det skall
satsas vidare på detta.38

I Anne Holmfors magisteruppsats ABC på BVC hur fungerar de’? – En

undersökning om samarbetet mellan folkbibliotek och barnhälsovården i en

storstadskommun i dag frågar sig författaren hur samarbetet mellan bibliotek
och barnavårdscentral ser ut i en storstadskommun i dag och hur BVC-
sköterskorna och bibliotekarierna ser på värdet av denna verksamhet.
Resultaten av undersökningen visar att det finns variationer i samarbetet mellan

35 Ända hem till fru Nilsson – En metodutredning om uppsökande biblioteksverksamhet, Rapport från
Statens Kulturråd 1990:1, s. 55.
36 Barnspåret – Idébok för bibliotek, Anna Birgitta Eriksson m.fl. (Lund, 1994), s. 10.
37 Som fisken i vattnet – Barnens väg till språk och läsande En idébok utgiven i samarbete med SAB:s
kommitté för barn och ungdom, red.  Wiviann Wilhelmsson (Lund, 2000).
38 Eva Eckerman, En BokNalle, vad är det? – Att uppmuntra barn och föräldrar till språkstimulerande
aktiviteter. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan,
Borås, nr 1996:5.
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biblioteken och barnavårdscentralerna i den undersökta kommunen. Vissa
barnavårdscentraler är ännu inte involverade i samarbetet medan andra har ökat
sitt samarbete med biblioteken de senaste åren. En del av BVC-sköterskorna är
inte säkra på värdet av samarbetet medan barnbibliotekarierna är odelat positiva
till samarbetet.39

En annan magisteruppsats undersöker samarbetet mellan förskolor och
bibliotek i Kalmar och Växjö.40 Resultaten av undersökningen visar att
personalen på förskolorna ofta har små resurser att ta med sig barnen till
biblioteket. Förskolorna önskar sig mer information om böcker från
biblioteket.41 Men förskollärarna uppger att de läser både planerat och spontant.
De flesta åtminstone en gång per dag. Barnen tar ofta initiativ till spontan
läsning och väljer då ofta själva en bok. Författarna konstaterar avslutningsvis
att högläsning är bra till mycket, men att samarbetet mellan förskola och
bibliotek kan bli ännu bättre.42

I Mölndal har man en verksamhet som kallas för ”Sexårsboken”. Även
denna verksamhet har behandlats i en magisteruppsats, med syfte att undersöka
en specifik bokverksamhet i förskolan med utgångspunkt från biblioteket.43

Författaren använder flera pedagogiska teorier som Fröbelpedagogiken och
Reggio Emiliapedagogiken som bakgrund till undersökningen. Hon kommer
fram till intressanta resultat när det gäller förskollärarnas syn på bokläsningen.
Några förskollärare anser att ”det är barnens inre förutsättningar som ska
utvecklas. De anser därför inte att de själva har så stor möjlighet att påverka
barnens upplevelser av boken. Det är boken som ska förmedla glädjen och
bokens innehåll ska vara på barnens nivå.” 44 Andra förskollärare menar att
barnens alla bokaktiviteter kommer i första hand. De arbetar medvetet för att
barnen ska lära sig olika saker som till exempel att räkna. Barnens resultat är
viktigare än själva skapandet. Dessa förskollärare vill att barnen via böckerna
ska lära sig olika saker och ”att de skall lära sig att lära”. 45 De olika sätten att se

39 Anne Holmfors, ABC på BVC hur fungerar de’? – En undersökning om samarbetet mellan
folkbibliotek och barnhälsovården i en storstadskommun i dag. Magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan, Borås, nr 2000:43, s. 57 f.
40 Ylva Jacobsson & Karin Tunerstedt, Förskola och bibliotek – Förskolorna som användare av och
samarbetspartner till biblioteken i Kalmar och Växjö. Magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan, Borås, nr 1996:53.
41 Jacobsson & Tunerstedt, s. 100 f.
42 Jacobsson & Tunerstedt, s. 109 f.
43 Marie Johansson, ”Sexårsboken” i Mölndals kommun – Ett exempel på barnbokens användning i
förskolan. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan,
Borås, nr 1999:1.
44 Johansson, s. 49.
45 Johansson, s. 50.
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på bokläsningen belyser till en del hur lässituationen kan variera beroende på
vilka som deltar i den. Detta är något jag kommer att diskutera vidare längre
fram i uppsatsen.

En magisteruppsats från 1999 diskuterar tonåringars läs- och medievanor.46

Resultaten av den undersökningen visar bland annat att föräldrarna spelar en
mycket viktig roll för barnens och ungdomarnas läs- och medievanor. Redan när
barnen är små grundläggs förhållandet till olika medier och föräldrarnas vanor
påverkar barnen under uppväxtåren, enligt uppsatsförfattaren Eva Lundberg-
Widén.47 Dessa påståenden kommer jag att diskutera mer längre fram i min
uppsats.

 1.2.4 Nationella läsfrämjande projekt som pågår våren 2002
Eftersom det skulle föra för långt att nämna alla lokala läsfrämjande projekt som
pågår i Sverige just nu nöjer jag mig med att redogöra för de nationella
projekten. Till och med år 2002 pågår ett projekt kallat ”Allas barnbarn”. Det
drivs av SPF (Sveriges Pensionärsförbund), PRO (Pensionärernas Riks-
organisation) och ”En bok för alla” i nära samarbete med bibliotek och
förskolor. Syftet med projektet är dels att skapa generationsmöten i förskolan
genom att locka pensionärer att gå ut på förskolorna och läsa för barnen, dels
att skapa ett intresse för läsning av böcker hos barnen och att påverka barns
språkutveckling.48

”Läsrörelsen” är ett tvåårigt projekt som startades på Bok- och
Biblioteksmässan i Göteborg den 14 september 2000. Bakgrunden till projektet
är den statistik som visar att läsningen minskar i Sverige. I projektet deltar ett
hundratal intressenter, bland annat små och stora företag, barnavårdscentraler,
idrottsklubbar med flera. Ett av ”Läsrörelsens” många delprojekt är ”0–7 år”
som vänder sig till mödra- och barnavårdscentraler, förskolor och grundskolans
lågstadium.49

”Bokjuryn” är ett läsfrämjande projekt för barn och ungdomar där barnen
får rösta fram förra årets favoritbok. Idén till ”Bokjuryn” kommer från
Nederländerna. Där har man haft en nationell Barnjury i mer än tio år. I Sverige
startade ”Bokjuryn” 1996, från början som ett fristående läsfrämjande projekt,

46 Eva Lundberg-Widén, Tonåringars läs- och medievanor – Om läsningens roll i dagens
mediesamhälle. En undersökning bland högstadieelever i Uppsala. Magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap framlagd vid Institutionen för kultur- och biblioteksstudier, Uppsala universitet,
nr 1999:38.
47 Lundberg-Widén, s. 59 f.
48 Allas Barnbarn, URL: http://www.allasbarnbarn.nu/startsid.htm, 2002-03-03.
49 Vad är läsrörelsen?, URL: http://www.lasrorelsen.nu/frameset.html, 2002-03-03.
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men från och med 2000 sköter ”En bok för alla” administrationen. Skolor,
bibliotek och förlag samarbetar över hela landet. Alla barn upp till 19 år får vara
med och rösta i fyra olika åldersgrupper. De böcker de får rösta på är alla nya
böcker (inte nya upplagor) som kommit ut året innan. Priser delas ut bland de
som  är  med  och  röstar  och  år  2000  röstade drygt  40.000  barn  och
ungdomar.50

 1.2.5 Hur påverkar biblioteket förskolebarns kunskapsinhämtning?
I den kanadensiska forskaren Lynne (E.F.) McKechnies doktorsavhandling
Opening the ”Preschoolers’ Door to Learning”: An Ethnographic Study of the

Use of Public Libraries by Preschool Girls51 undersöks hur fyraåriga flickor
använder sig av biblioteket och vad de lär sig av sina biblioteksbesök.

Som teoretisk ram för avhandlingen används bland annat Vygotskys teori
om ”the zone of proximal development”, ”den närmaste utvecklingszonen”, som
jag redogör för i avsnittet ”Vygotsky och ’The zone of proximal development’”
längre fram i uppsatsen.

Den metod som används i denna avhandling innebär att trettio flickor i
åldern fyra år +/- tre månader utrustas med en tröja som de bär under
biblioteksbesöket. I tröjan döljer sig en liten bandspelare och mikrofon.
Forskaren finns sedan själv på plats för att iaktta vad som händer under
biblioteksbesöket. Flickornas mödrar uppmanas också att under veckan som
följer på biblioteksbesöket föra dagboksanteckningar över allt som deras barn
gör och säger med anknytning till biblioteksbesöket. Därefter följer en
uppföljningsintervju med mödrarna och deras barn.

McKechnie vill undersöka 1) hur föreskolebarn använder biblioteket, 2) hur
de använder biblioteksmaterial hemma, 3) vilken sorts interaktion som
förekommer mellan de vuxna (mödrar och bibliotekspersonal) och
förskolebarnen när de använder bibliotekets tjänster och 4) om det finns några
bevis för att biblioteksbesök påskyndar förskolebarnens läroprocess.

Resultaten visar bland annat att sagostunder är viktiga tillfällen för
kunskapsinhämtning, men att antalet inlärningstillfällen52 under en sagostund
varierar med vilken läs- och samtalsteknik bibliotekarien har. Bibliotekarie A

50 Bokjuryn 2001, URL: http://www.ebfa.se, 2002-03-03.
51 Lynne (E.F.) McKechnie, Opening the ”Preschoolers’ Door to Learning”: An Ethnographic Study of
the Use of Public Libraries by Preschool Girls (London, Ontario, 1996).
52 Enligt McKechnie innebär ett inlärningstillfälle inte nödvändigtvis att barnet visar att det lärt sig
någonting utan barnet måste snarare vara aktivt involverat i ett informationsutbyte. När den vuxne
förklarar svåra ord, hur man uppför sig på bibliotek eller hur man lägger ett pussel uppstår
inlärningstillfällen för barnet. McKechnie, s. 266.
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ställde frågor till barnen alternativt bad barnen återge delar av materialet hon
använde, både skriftligt och muntligt. Bibliotekarie B ställde inte så många
frågor och bad inte heller barnen återberätta lika mycket av berättelsen. Under
den första bibliotekariens sagostund, konstaterar McKechnie, att antalet
inlärningstillfällen är betydligt fler än under bibliotekarie B:s sagostund.53

McKechnie konstaterar också att läroprocessen blev mest effektiv vid en-
till-en-interaktion mellan flickorna och deras mödrar. 65,5 procent av
inlärningstillfällena på biblioteket och 55,1 procent av inlärningstillfällena
hemma skedde när barnen var med sina mödrar.54

Författaren iakttar även hur olika konversationen mellan moder och barn
kan vara. Några barns mödrar lät barnen ta initiativ till bokläsningen och valet
av bok. De lät aldrig sina barn känna att de misslyckats vid bokläsningen, de
ställde frågor för att framlocka delaktighet, de gav stort utrymme åt barnens
svar, gav ledtrådar för att locka fram rätt svar. En mor använde en mindre
lyckad teknik. Hon började med att välja vilken bok de skulle läsa och ställde
sedan frågor om boken utan att ge några som helst ledtrådar. När barnet inte
svarade rätt gav hon själv rätt svar och bad sedan barnet upprepa svaret. Hellre
än att ge barnet positiv återkoppling när det någon gång svarat rätt betonade
hon barnets misslyckanden med kommentarer som ”Du vet inte vad det här är”.
Den bok modern valt var dessutom för avancerad för barnets ålder så det dröjde
inte länge innan barnet förlorat intresset för bokläsningen.55

En av de viktigaste saker som fyraåringarna lär sig vid biblioteksbesöket är,
enligt McKechnie, vad bibliotek är och hur det fungerar. Barnen i hennes
undersökning lär sig fort att förstå hur olika slags böcker är placerade och går
direkt till bilderbokshyllan om de vill ha en sådan bok till exempel.

Flera av barnens mödrar antecknade i sina dagböcker att deras barn börjat
berätta egna historier, ibland relaterade till biblioteksbesöket. Småflickorna lät
sina leksaker spela olika roller och hittade sedan på berättelser. McKechnie
citerar en moder som säger: ”Where did she learn to story? From the library
books.” 56

McKechnie sammanfattar resultateten med att säga att ”library materials,
especially stories, provide opportunities for young children to learn about
children’s literature, to learn information from the content of stories, to learn

53 McKechnie, s. 153.
54 McKechnie, s. 158.
55 McKechnie, s. 161 ff.
56 McKechnie, s. 214.
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about the structure of stories and to learn about reading”. Hon menar även att
tillhandahållande av berättelser är viktigare än någon annan biblioteksservice för
att stödja barns inlärning.57

McKechnie har också lagt märke till många förlorade möjligheter till
interaktion mellan barn och personal vid utlåningsdisken. Hon menar därför att
personalen borde tala mer med barnen för att ge dem möjligheter att lära sig
mer om bibliotek, böcker och läsning.58

Denna kanadensiska avhandling tycker jag i mångt och mycket kan tillämpas
även på svenska bibliotek. Det är viktigt hur personalen bemöter de unga
låntagarna. Som McKechnie säger: ”…public library services play an important
role in young children’s learning, particularly in terms of learning opportunities
related to emergent literacy skills which arise from the use of stories and other
library materials. […] Public libraries do indeed open the ’Preschoolers’ Door
to Learning’.” 59

1.3 Läspåseprojektet i Sundbyberg
Det projekt som ligger till grund för min undersökning
kallas för ”Läspåsen” och är ett samarbetsprojekt mellan
Sundbybergs bibliotek och förskolorna, familjedag-
hemmen och Öppna förskolan i Sundbybergs kommun.
Sundbyberg ligger tio minuter med pendeltåg från
Stockholms central och hade 31 december 2000 33.868
invånare. Andelen invandrare (utrikes födda och födda i
Sverige med minst en utrikesfödd förälder) var 11.070 vilket innebär att 32,7
procent av invånarna i Sundbyberg har utländsk anknytning. Sundbybergs
kommun ligger på åttonde plats av Stockholms 26 kommuner när det gäller
andelen invandrare.60 Ett lässtimulerande projekt som ”Läspåsen” är extra
viktigt i en invandrartät kommun. ”Läspåsen” vänder sig till barn i
förskoleåldern och deras föräldrar. Syftet med ”Läspåsen” är framför allt att det
skall vara lätt för föräldrar och dagbarnvårdare att låna hem böcker till sina
barn. Det bygger på förtroendeprincipen. Ingen registrering krävs och barnen
får en tygpåse, märkt ”Läspåsen” (se bild) att bära hem böckerna i.

57 McKechnie, s. 214.
58 McKechnie, s. 217.
59 McKechnie, s. 220 f.
60 SCB Befolkningsstatistik del 3, 2000, tabell 4.6, s. 172.
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Initiativet till ”Läspåsen” togs av Ann Bergström, barnbibliotekarie på
stadsbiblioteket i Sundbyberg. Ett nationellt lästest bland samtliga elever i
årskurs tre hade visat att eleverna i Sundbyberg låg under riksgenomsnittet när
det gällde läs- och skrivkunnighet. Efter att ungdoms- och utbildnings-
förvaltningen i Sundbybergs kommun 1997 följt upp elevernas läs- och
skrivkunnighet i årskurs tre och fem och funnit resultaten lika nedslående som i
lästestet ansökte kommunen om pengar hos Skolverket för att kunna sätta in
läsfrämjande åtgärder redan innan skolstarten. Det var med hjälp av en del av
dessa pengar som projektet startade våren 1999 på fyra förskoleenheter. Varje
förskola fick ett hundratal böcker och en begagnad boklåda att förvara böckerna
i. Det finns böcker för alla åldrar i lådorna, men färre fackböcker än
skönlitteratur. Ann Bergström presenterade sedan böckerna för personalen och
föräldrarna på ett föräldramöte. En pärm placerades på varje förskola med en
projektbeskrivning, lästips, recensioner, adresser till projektledaren och
biblioteken samt annat som kan intressera föräldrar med barn i förskolan.

Några månader efter starten gjorde Ann Bergström en liten utvärdering i
form av en enkät bland föräldrar och personal. Enkäten gav ett positivt resultat.

Projektet har i dag utökats till flera förskolor. Våren 2000 deltog samtliga
tolv förskoleenheter i projektet. De förskolor som deltagit från start har fått
påfyllning av nya böcker och Ann Bergström har även gett föräldrar och
personal en presentation av de nya böckerna. Projektet är nu permanent och
ingår sedan 2001 i bibliotekets budget. Ann Bergström hoppas att det går att
hålla liv i projektet genom god tillgång på nya böcker och att det händer något i
projektet. Hennes önskemål är att kunna fylla på med 25–30 böcker i var och en
av de tolv boklådorna en gång om året.

Ann Bergström har tidigare också bjudit in dagbarnvårdare och deras barn
till biblioteket och läst sagor för barnen. På grund av tidsbrist ligger dessa
sagostunder nere för tillfället. Däremot planerar hon att via e-post börja skicka
ett månadsbrev eller liknande till förskolorna där hon kan tipsa om litet nya
böcker och annat.

Biblioteket i Sundbyberg är också engagerat i ”Bokjuryn”. Biblioteket
brukar skicka ut ett tiotal bokpaket med 20 böcker i varje till förskolorna.
Förskolorna skickar sedan bokpaketen mellan sig för att så många barn som
möjligt skall kunna ta del av de nya böckerna. Barnen får sedan rösta på den
bok de tycker är bäst och detta har blivit väldigt populärt i Sundbyberg. För
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inköp av böcker till ”Bokjuryn” använder biblioteket extrapengar från Statens
kulturråd.61

1.4 Teoretiska utgångspunkter
Inför min undersökning i Sundbyberg har jag formulerat följande
frågeställningar som jag vill få besvarade:
• Kan uppsökande verksamhet från bibliotekets sida ändra invanda läsmönster

och biblioteksvanor i familjen?
• Använder förskolorna boken mer i det dagliga arbetet om den finns lätt

tillgänglig?
• Hur fungerar interaktionen mellan barn och vuxna? Samtalar personal och

föräldrar med barnen om vad de läser?
• Hur ser lässituationen ut hemma respektive på förskolan?
• Hur mycket styr de vuxna över barnens lån av medier på biblioteket? Låter

de barnen låna hur mycket de vill och vad de vill?
• Vad gör barnen på biblioteket?

Frågorna ovan kan omformuleras till hypoteser som kan bekräftas eller
förkastas i undersökningen:
• Ett samarbete mellan bibliotek och förskola kan ändra familjens läsvanor.
• Bokläsningen ökar på förskolorna om det finns mycket böcker att välja

bland.
• Högläsning leder till att barnen får mer uppmärksamhet och kontakt med

vuxna och ges tillfälle att ställa frågor i lugn och ro.
• Barnens lån av medier på biblioteket styrs mycket av dem vuxna.
• Barnen deltar i många olika aktiviteter på biblioteket.

Som teoretisk bakgrund till undersökningens frågeställningar har jag använt
både vetenskapliga artiklar och böcker. Nedan följer först en genomgång av
några intressanta studier om högläsning för barn. Sedan tar jag upp tre olika
teoribildningar som behandlar barns utveckling och som jag tycker är
tillämpbara på vuxnas högläsning för barn.

61 Intervju med barnbibliotekarie Ann Bergström 30 januari 2002.
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 1.4.1 Olika teorier om högläsning och barns utveckling
Högläsning för barn kan ske på flera olika sätt. Den belgiske professorn i
litteraturvetenskap Willie van Peer pekar i sin studie från 1991 ”Literary
Socialization in the Family: A State of the Art” 62 på att familjen spelar en
grundläggande roll när det gäller att ge människor kontakt med litteraturen.
Men han säger samtidigt att eftersom yrkeslivet i dag är så krävande kan inte
familjen längre ensam ta hand om den litteraturträning som krävs utan denna
måste delvis lämnas över till förskolor och skolor. Van Peer har, efter att ha
tagit del av en mängd studier om lässocialisation, sammanställt en lista över
olika faktorer som påverkar barnens intresse för böcker och läsning i positiv
riktning:

1 Tillhandahållande av material
– Tillgången på böcker i hemmet;
– Lånekort och besök på ett folkbibliotek;
– Barn får böcker som present;
– Barn köper böcker själva (fickpengar);

2 Föräldraaktiviteter
– Föräldrarna läser själva i hemmet;
– Föräldrarna stimulerar sina barns läsning;
– Lugnt och tyst i familjen;

3 Föräldraattityder
– Föräldrarnas (positiva) attityd till läsning i allmänhet;
– Läsning som en familjetradition;
– (positiva) värden förknippade med barnens läsning;
– Läsning och skrivning som självklara aktiviteter i hemmet;

4 Interaktion i familjen
– Läsning för barnen;
– Samtal om det man läst;
– Föräldrar som visar sitt intresse för barns läsning;
– Berätta sagor;
– Föräldrarnas råd till barn som skall välja ut läsmaterial.63

Van Peer påpekar att de ovannämnda faktorerna är mer effektiva ju yngre
barnen är.

Jag kommer i min undersökning att återknyta till ovanstående lista.

62 W. van Peer, ”Literary Socialization in the Family: A State of the Art”, Poetics 20:1991, s. 539–558.
63 van Peer, s. 543. Övers. av uppsatsförfattaren.
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De nyzeeländska psykologerna Elaine Reese och Adell Cox tar i sin studie
”Quality of Adult Book Reading Affects Children’s Emergent Literacy” 64 från
1999 upp olika lässituationer och sätt att läsa högt. De fokuserar i huvudsak på
barnens interaktion med en vuxen läsare under bokläsning. I studien redogörs
för flera sätt att läsa högt för ett barn i förskoleåldern. Dialogläsning innebär till
exempel att den vuxne ställer fler öppna frågor och lockar fram barnens svar
under bokläsningen. Nedan följer två korta refererat av de studier som Reese &
Cox bygger sin undersökning på.

De amerikanska forskarna och psykologerna Catherine A. Haden och Robyn
Fivush undersökte tillsammans med Reese 1996 vilka krav nordamerikanska
medelklassmödrar ställde på sina barn under bokläsning. Barnen var mellan tre
och fem år gamla. Några olika lässtilar gick att urskilja. Beskrivande

(describing) stil innebar att mödrarna lade tyngdpunkten på att beskriva och
peka på bilderna i boken. En annan lässtil var mer krävande och lade
tyngdpunkten på förståelse (comprehending). Här fokuserade mödrarna mer på
berättelsens innehåll och drog slutsatser och förutsägelser om berättelsens
händelser. Barnen till mödrarna som använde förståelsestilen hade rikare
vokabulär och var på en högre nivå när det gällde att förstå en berättelse vid en
ny mätning av barnens språkuppfattning 2,5 år senare jämfört med barnen till
mödrarna som använde den beskrivande stilen.65

En annan undersökning gjord av de amerikanska forskarna och pedagogerna
David K. Dickinson och Miriam W. Smith 1994 visar på olika sätt att läsa högt
bland förskollärare. I deras undersökning ingår 25 barn som är 4 år. Den
presentationsorienterade (performance-oriented) stilen, då den vuxne läser
berättelsen utan avbrott och diskussionen bara förs före eller efter läsningen av
boken ökar barnens upptagande av nya ord jämfört med andra lässtilar som
tillåter avbrott för diskussion under läsningen.66

Reese & Cox genomförde sin undersökning på 24 flickor och 26 pojkar,
samtliga 4 år, från tre statligt drivna förskolor i Dunedin, Nya Zeeland. De hade
för avsikt att prova och jämföra de olika lässtilarna som redogjorts för ovan på
sina informanter och undersöka deras språkliga utveckling. Huvudfrågan i

64 Elaine Reese & Adell Cox, ”Quality of Adult Book Reading Affects Children’s Emergent Literacy”,
Developmental Psychology vol. 35:1 (1999), s. 20–28.
65 Catherine A. Haden, Elaine Reese & Robyn Fivush, ”Mothers’ Extratextual Comments During
Storybook Reading: Stylistic Differences Over Time and Across Texts”, Discourse Processes 21:1996,
s. 161 f.
66 David K. Dickinson & Miriam W. Smith, ”Long-term Effects of Preschool Teachers’ Book Readings
on Low-Income Children’s Vocabulary and Story Comprehension”, Reading Research Quarterly
29:1994, s. 117.
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deras undersökning är alltså hur lässtilen påverkar barnens framväxande
litterära färdigheter. Resultatet av denna undersökning visar att den
beskrivande stilen har många fördelar när det gäller ordförrådsutveckling hos
barn jämfört med de två andra lässtilarna, men behållningen av högläsningen
påverkas av barnets initiala ordförråd och vilken utvecklingsnivå det befinner sig
på när det gäller att förstå berättelsen. Barn som har ett stort ordförråd har mer
nytta av en presentationsinriktad lässtil till exempel. Reese & Cox
sammankopplar de ovan beskrivna interaktionerna mellan vuxna och barn med
Vygotskys teorier om intellektuell utveckling genom att betona att vad barnet
för med sig i interaktionen är avgörande för dess senare inlärning. Resultaten
stämmer väl överens med Vygotskys teori om ”den närmaste
utvecklingszonen”: barn med högre ingångsnivå fick ut mer av lässtilar som
ställde högre krav på lyssnaren.67

Reese & Cox menar att deras resultat visar att avbrotten i läsningen
omsorgsfullt måste anpassas efter barnens individuella färdighetsnivå inom olika
områden. Men författarna säger slutligen att den framtida forskningen troligen
inte kommer att kunna vaska fram någon bästa stil när det gäller läsning som
passar för alla barn.68

Även en annan studie, ”A Picture Book Reading Intervention in Day Care
and Home for Children From Low-Income Families”, 69 gjord av några
amerikanska psykologer, tar upp dialogläsning och menar att denna typ av
läspedagogik skiljer sig väsentligt från det sätt som vuxna normalt använder vid
bilderboksläsning för barn. Vid så kallad normal bokläsning läser den vuxne
medan barnet lyssnar, men i en dialogläsning lär sig barnet att bli berättaren.
Den vuxne får i det senare fallet rollen som aktiv lyssnare och ställer frågor,
bidrar med information samt uppmuntrar barnet att berätta om det som händer i
bilderboken. När barnet blivit skickligare i sin roll som berättare ställer den
vuxne öppna frågor och undviker ja/nej-frågor eller ledande frågor. I stället för
att bara säga ”Ligger Ior ner?” ställs frågor som ”Vad gör Ior?” eller ”Berätta
för mig om den här sidan”. 70 En nackdel med dialogläsning är dock att den är
svår att använda vid gruppläsning eftersom interaktiviteten fungerar bäst mellan
en vuxen och ett eller ett par barn.

67 Reese & Cox, s. 26 f.
68 Reese & Cox, s. 27.
69 Grover J. Whitehurst m.fl., ”A Picture Book Reading Intervention in Day Care and Home for
Children From Low-Income Families”, Developmental Psychology vol. 30:5 (1994), s. 679–689.
70 Whitehurst m.fl., s. 680.
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Författarna genomförde en undersökning på 73 nordamerikanska treåringar
från låginkomstfamiljer. Barnen var med om dialogläsning både hemma och på
förskolan. En kontrollgrupp bestod av barn som i stället för läsning
engagerades i lekaktiviteter. Resultaten av undersökningen visar att redan några
få veckors dialogläsning påskyndade barnens språkutveckling betydligt.
Författarna påpekar dock att det inte med stöd av deras resultat går att påvisa
något säkert samband mellan tidig dialogläsning och senare goda resultat i
skolan.71

I en studie gjord av två amerikanska lärare 1985, ”Read it again: The value
of repeated readings during storytime”, undersöks effekterna av att barnen läser
samma bok flera gånger. I undersökningen deltog fyra förskolebarn i fyra–
femårsåldern vars föräldrar läste för dem hemma samt två grupper med
fyraåringar och deras förskollärare. Undersökningen visade att barnen (både
hemma och i förskolan) pratade mer när de kände igen berättelsen. Barnens
samtal ändrade form när berättelsen var bekant genom att de verkade fokusera
mer på olika aspekter av berättelsen och de visade på en djupare förståelse. När
barnen hörde berättelsen första gången var de mer inriktade på att enbart lyssna
men när berättelsen blev mer välkänd började de diskutera.72

Ovanstående sex studier diskuterar lässocialisation och högläsning ur olika
perspektiv. Jag tycker det är intressant att se hur olika lästekniker påverkar
barns språkutveckling på olika sätt. Det finns dock ingen universalteknik som är
bäst för alla barn utan lästekniken bör så långt det är möjligt anpassas efter
barnens utvecklingsnivå.

 1.4.2 ”The Distancing Paradigm” och högläsning
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de nordamerikanska forskarna och
psykologerna Irving Sigels, Elizabeth T. Stinsons och Jan Flaughers empiriska
undersökning av Sigels teori om ”The Distancing Paradigm”, på svenska
distanseringsparadigmen. Denna paradigm lämpar sig väl för tillämpning vid min
diskussion om högläsning av böcker.73

Distansering innebär att ett barn blir så intellektuellt medvetet att det
mentalt klarar att separera jaget från det pågående nuet. När föräldrar eller

71 Whitehurst m.fl., s. 688.
72 Miriam Martinez & Nancy Roser, ”Read it Again: The Value of Repeated Readings during
Storytime”, The Reading Teacher 38:1985, s. 782–786.
73 Irving Sigel, Elizabeth T. Stinson & Jan Flaugher, ”Socialization of Representational Competence in
the Family: The Distancing Paradigm”, Directors of Development – Influences on the Development of
Children’s Thinking. ed. Lynn Okagaki & Robert J. Sternberg (New Jersey, 1991), s. 121–144.
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andra familjemedlemmar använder distanseringsstrategier skapas en intellektuell
omgivning där barnet stimuleras till att rekonstruera händelser i det förflutna,
förutse vad som kommer att ske i framtiden eller lägga andra perspektiv på
nuet. Detta fostrar det sociala tänkandet hos barnet.

När ett barn får frågor om vad det gjorde igår eller vad det skall göra
imorgon eller uppmanas att göra en abstrakt reflexion som ”Kommer du ihåg
hur du kände det när…?” uppvisar den frågande distanseringsbeteenden som
ställer kognitiva krav på att barnet mentalt kan konstruera tidigare eller
kommande händelser. Barnet måste också använda sig av fantasin för att kunna
göra sig bilder inne i huvudet och det måste även kunna se bilderna som
likvärdiga med deras tredimensionella motsvarigheter i verkligheten.

Distanseringsstrategierna kan variera från lågnivå (low-level), som bara
ställer krav på uppmärksamhet för den pågående konkreta situationen, till hög-

nivå (high-level), som kräver en maximal separation från det omedelbara nuet.
Genom flera empiriska studier av distanseringsmodellen diskuterar Sigel tre

nivåer när det gäller distanseringsstrategier:
Nivå 1 Denna lågnivåstrategi kan uppkomma i form av en fråga eller ett

påstående och ställer låga krav på aktiva, strategiska och reflexiva tankar.
Frågor som ”Vad heter det här…?” och påståendet ”Detta är en båt.” ställer
minimala krav på att barnet skall kunna skilja sig själv från det pågående nuet.

Nivå 2 ställer intellektuella krav på individen när det gäller att klassificera
och/eller relatera olikartade händelser. Ett exempel är när barnet ges i uppgift
att klassificera en grupp föremål som är utspridda på ett bord eller att göra
jämförelser mellan geometriska former.

Nivå 3 kräver ett intellektuellt engagemang när det gäller orsak och
slutsatser. Barnet skall klara att förutsäga resultat och att använda hypotetiska
resonemang. Formen kan vara i form av en fråga som ”Kan du visa mig några
olika sätt att illustrera begreppet på…?” eller en förklaring ”Kalla nätter och
varma, soliga dagar får löven att ändra färg innan de faller.” Genom att barnet
får en förklaring till varför löven ändrar färg uppmuntras det till att tänka framåt
och lära sig att förutse vad som kommer att ske.

En av distanseringsstrategiens huvudfunktioner är att skapa skiljaktighet
mellan barnets erfarenhet och vad som förväntas av barnet, att skapa psykisk
obalans hos lyssnaren. Det är skillnaderna i lösningen på problemet som förmår
individen att rekonstruera tidigare kunskap, ompröva antaganden eller pröva
andra alternativ och på så sätt rekonstruera det pågående schemat.

Om ett barn arbetar med ett problem och föräldern uppmärksammar att
barnet har svårigheter, kanske föräldern ber barnet att göra på något annat sätt
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eller också uppmuntrar föräldern barnet att dra egna slutsatser: ”Hur skulle du
kunna göra på något annat sätt med denna uppgift?”, ”Varför tror du inte din
metod fungerar?” När barnet utsätts för dessa distanseringsstrategier, speciellt i
form av frågor, skapas obalans hos barnet som nu har möjlighet att återfokusera
eller omstrukturera sin metod.

Sigel har tidigare gjort empiriska undersökningar av distanserings-
paradigmen som visar att barn som kommer från hem med en begränsad verbal
interaktion mellan vuxna familjemedlemmar och liten dialog mellan föräldrar
och barn har svårare att klara vissa klassificeringsuppgifter än andra barn.
Speciellt verkar uppgifter där de skall klassificera bilder i motsats till
tredimensionella saker förvirra dessa barn.

I den undersökning som Sigel, Stinson och Flaugher genomförde på 240
medelklassfamiljer med barn mellan 3,5 och 7,5 år fann de att föräldrarnas
distanseringsstrategier på lågnivå var slutna och didaktiska. Dessa strategier
erbjöd barnet få möjligheter eller alternativ och de verkade relatera negativt till
barnets kognitiva funktioner, särskilt rekonstruktion av minnet. Om föräldrarna
använde sig av distanseringsstrategier på högnivå krävdes det att barnet drog
slutsatser, jämförde och sammanfattade. Detta var positivt för barnets minne
bland annat.

De förskolebarn som till största delen utsätts för undervisnings-
kontrollerande strategier (som strukturering, krav på uppmärksamhet,
påståenden, befallningar) ligger intellektuellt och socialt efter barn som inte
utsätts för dessa strategier. Detta beror på att de haft begränsade möjligheter till
självbestämmande problemlösning.

Författarna urskiljer också två sätt, ett internt och ett externt, när det gäller
hur föräldrarna ser på hur barnen lär sig saker. Det interna perspektivet innebär
frihet för barnen att tänka och lösa problem genom egna resonemang och
initiativ. Det externa perspektivet innebär en auktoritär styrning med direktiv
och kontroll från föräldrar och andra vuxna.74

I min undersökning har jag för avsikt att försöka få fram vilka strategier som
är vanligast bland mina informanter genom att inte bara fråga om, utan också
hur, föräldrarna läser böcker för sina barn. Jag anser att Sigels strategier
uppkommer också vid högläsning av böcker när den vuxne och barnet samtalar
med varandra om boken.

74 Sigel, Stinson & Flaugher, s. 121–144.
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 1.4.3 Vygotsky och ”The zone of proximal development”
Ryssen Lev Semenovich Vygotsky (1896–1934) var mycket intresserad av
litteratur och psykologi och skrev bland annat en doktorsavhandling om Hamlet.
Dessutom blev han intresserad av handikappade barns utveckling genom att han
undervisade vid ett lärarseminarium. 1924 grundade han tillsammans med
psykologerna A R Luria och A N Leontjev den kulturhistoriska skolan i
Moskva. Den räknas än i dag till den viktigaste forskningsinstitutionen i
psykologi i forna Sovjet. Vygotsky dog av tuberkulos redan 1934 och först på
1950-talet, i samband med att det politiska klimatet i Sovjet förändrades efter
Stalintiden, utgavs hans verk i tryck.75 Jag har stött på Vygotskys teorier och
tankar på flera ställen i olika artiklar och böcker under min läsning av litteratur
inför uppsatsen. Jag anser därför att det borde gå att tillämpa hans teori om
”den närmaste utvecklingszonen” på den del av undersökningen som behandlar
lässituationen.

Vygotsky definierar ”den närmaste utvecklingszonen” som skillnaden mellan
vad barnet kan klara utan den vuxnes hjälp och vad barnet förmår med hjälp av
den vuxne: ”It is the distance between the actual developmental level as
determined by independent problem solving and the level of potential
development as determined through problem solving under adult guidance or in
collaboration with more capable peers.” 76

”Den närmaste utvecklingszonen” visar på funktioner som barnet ännu inte
utvecklat färdigt men kommer att utveckla inom kort. Vygotsky liknar dessa
funktioner vid utvecklingen hos en frukt, barnets utveckling går från ”knopp”
via ”blomma” till den mogna ”frukten”. Den utvecklingsnivå barnet befinner sig
på visar hur utvecklingen gått fram till denna nivå, medan ”den närmaste
utvecklingszonen” visar utvecklingen ur ett framtidsperspektiv. 77 Det gäller
dock att inte ställa för svåra frågor till barnet. Vygotsky kritiserar Piaget för att
ställa frågor som ”varför trillar inte solen ner?” till en femåring. Denna fråga,
menar Vygotsky, hjälper knappast barnet framåt i utvecklingen utan är bara till
för att forskaren skall kunna utröna tendenser i barnets tänkande i dess
”renaste” form, helt oberoende av om barnet lär sig något eller inte. 78 Vygotsky
menar också att det är viktigt att ta tillvara barnens abstrakta tänkande. Tester

75 Espen Jerlang & Suzanne Ringsted, ”Den kulturhistoriska skolan: Vygotskij, Leontjev, Elkonin”,
Utvecklingspsykologiska teorier – en introduktion, red. Espen Jerlang, 3. uppl. (Stockholm, 1999), s.
277–334.
76 L.S. Vygotsky, Mind in Society – The Development of Higher Psychological Processes, ed. Michael
Cole m.fl. (Cambridge, Massachusetts, 1978), s. 86.
77 Vygotsky, s. 86 f.
78 Vygotsky, s. 80.



31

hade visat att mentalt efterblivna barn hade svårigheter med abstrakt tänkande.
Därför använde specialskolorna för dessa barn bara konkret tänkande genom se-
och gör-metoder. Det visade sig dock att detta undervisningssystem
misslyckades med att hjälpa eleverna att övervinna sina handikapp. Eleverna
blev till och med sämre. Pedagogiken ändrades dock så att eleverna i stället
uppmuntrades till abstrakt tänkande. Vygotsky deklarerar att ”the only ’good
learning’ is that which is in advance of development”. 79

 1.4.4 Aidan Chambers teorier om läsning
Den engelske författaren och pedagogen Aidan Chambers, född 1934, är inte
knuten till någon akademisk institution men har skrivit en rad böcker inom
ämnet bokläsning. Jag anser att hans tankar om läsning är relevanta för min
uppsats. Chambers har konstruerat ”The Reading Circle”: 80

Läsandet börjar med valet av litteratur. Detta påverkas av många faktorer.
Därefter måste det finnas tid för läsning och en bra plats för läsandet. Många
unga läsare vill få respons på det de läser. Läsandet kan påverka läsaren på flera
sätt. En tråkig bok kan avskräcka från vidare läsning medan en bra väcker
nyfikenheten och lockar till att läsa mer. Det är högst individuellt hur läsaren
upplever litteraturen. Vuxenstödet är viktigt. Chambers menar att bibliotekarier
och lärare måste vara öppna för olika sorters litteratur och att barnens läslust
stimuleras av att de får se vuxna läsa böcker för sin egen skull. Det är också
viktigt att barnet har flera läsintresserade vuxna omkring sig.81

79 Vygotsky, s. 89.
80 Aidan Chambers, Tell me: Children, Reading & Talk (Stroud, Glos., 1993), s. 12.
81 Aidan Chambers, Introducing Books to Children  Second edition completely revised and expanded
(London, 1983), s. 49 ff.



32

Chambers skriver att ingen föds till läsare, utan omgivningen formar
människor till läsare. Det är framför allt genom några få människor – föräldrar,
syskon, släktingar och vänner – som barnen socialiseras in i samhället.
Historieberättande och högläsning har en central roll när det gäller att
uppmuntra läs- och skrivkunnighet. Det finns dock några faktorer som utgör
hinder för dessa aktiviteter i hemmen: 1) Långa dagar på daghem ger färre
tillfällen till oavbruten kommunikation med föräldrarna. Dessa barn har även
sämre möjligheter att få böcker lästa för sig enskilt. 2) Trångboddhet innebär att
det är svårt att hitta en tyst och avskild plats som uppmuntrar läsande. 3) Många
aktiviteter utanför hemmet. 4) Överdrivet TV-tittande.

Chambers menar att det arbete som folkbibliotekens barnbibliotekarier gör
för förskolebarnen är enormt betydelsefullt. Litteraturen är inte bara en källa till
kunskap utan den är i sig själv en erfarenhet att kliva in i, att dela och begrunda.
Det är viktigt att barnen får vara med och välja vad de skall läsa, så att de vuxna
inte bara väljer böcker de tycker är ”bra för dem”. 82

Chambers skriver att barn, precis som vuxna, måste ges möjlighet att leta
reda på böcker anpassade efter sina egna behov, utvecklingsstadier och
personligheter. Barn som letar böcker tillsammans, pratar ofta med varandra
och diskuterar böcker de läst.83

Chambers säger också att vid högläsning lär sig lyssnarna något om
tolkning. När samma text läses högt av olika personer påvisas tydligt hur olika
uppläsare tolkar texten på olika sätt. Uppläsaren använder rösten för att visa sin
tolkning av berättelsen. Chambers skriver att bilderböckerna är ovärderliga i
samband med tolkningen eftersom bilderboken verkligen innebär en tolkning av
en text.

Chambers refererar till Vygotsky när han hävdar att vi lär oss att läsa
genom att läsa tillsammans med dem som redan kan det för att sedan gradvis ta
in allt själva. När läraren lånar ut sitt kunnande på detta sätt uppstår det som
Vygotsky kallar ”den närmaste utvecklingszonen”. 84 Chambers säger att vi
genom att lyssna på det vi inte kan läsa själva kommer i kontakt med texter
som gör att vi får lust att nå längre.85 Han menar att en av de viktigaste
aspekterna av högläsning är den sociala samvaro som skapas genom
högläsning.86

82 Chambers, 1983, s. 32–40.
83 Aidan Chambers, The Reading Environment (Stroud, 1991) s. 34 f.
84 Chambers, 1991, s. 51.
85 Chambers, 1991, s. 55.
86 Chambers, 1991, s. 57.
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Det är också viktigt att samtala om böcker man läst. Det går att läsa en bok
enbart som tidsfördriv, utan att tänka efter, men det går även att läsa den med
mer koncentration och eftertanke. Boksamtalen stimulerar till läsning med
koncentration och eftertanke.87

87 Chambers, 1991, s. 14.
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2 Undersökningens genomförande

I detta avsnitt går jag i genom min undersökning från metod och avgränsningar
via planering av undersökningen till genomförandet av den.

2.1 Metod och avgränsningar
Jag har valt en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Jag har
genomfört en enkätundersökning bland föräldrar på tre förskolor som deltar i
projektet ”Läspåsen” i Sundbybergs kommun samt bland dagbarnvårdare och
hemmaföräldrar som besöker dagbarnvårdarlokalen och kommunens Öppna
förskola Junibacken. Jag tycker enkätmetoden är lämpligast när det gäller
föräldrar och dagbarnvårdare eftersom dessa utgör en stor grupp bland mina
informanter. Som komplement till enkätundersökningen har jag intervjuat
personalen på förskolorna om vad de tycker om ”Läspåsen”, om vad de har för
läsaktiviteter på förskolorna och om de använder sig av biblioteket. Jag har
dessutom intervjuat barnbibliotekarien, familjedaghemschefen samt två dagbarn-
vårdare. Jag hade också planerat att intervjua några föräldrar, men detta visade
sig vara svårt då föräldrarna var alltför stressade. Eftersom de lämnat vissa
synpunkter i enkäten fick jag nöja mig med dessa.

En alternativ metod som hade varit möjlig att tillämpa på den del av
undersökningen som handlar om lässituationen är observationsmetoden. Jag
skulle till exempel ha kunnat delta i lässtunderna på flera förskolor för att iaktta
hur lässituationen fungerade. Detta skulle dock ha inneburit en viss påverkan på
undersökningsresultatet, då personalen skulle varit medveten om att jag satt och
lyssnade. Jag hade inte kunnat få med föräldrar i undersökningen på detta sätt
heller. Jag är medveten om att metoden med självrapportering som jag använt
kan påverka objektiviteten i undersökningsresultatet negativt genom att
informanterna ger de svar på frågorna som de tror är ”bra”. Enkäten är dock
helt anonym vilket borde minska risken för att informanterna inte är ärliga.

Jag diskuterade i förväg urvalet av förskolor med Ann Bergström och vi
kom fram till att förskolorna skulle vara geografiskt spridda, för att få ett så
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representativt underlag som möjligt, eftersom det kan finnas en viss skillnad vad
gäller språklig och social bakgrund bland invånarna i de olika stadsdelarna.

Tre av förskolorna har varit med i projektet från starten, medan en förskola
tillkom ett år senare. De som varit med från våren 1999 är förskolan Balder i
Rissne, förskolan Hagabergsgården i centrala Sundbyberg samt öppna förskolan
Junibacken i Hallonbergen som delar lokal med dagbarnvårdarna. Min enkät har
också besvarats av föräldrar på förskolan Vitsippan i Hallonbergen som varit
med i projektet ”Läspåsen” sedan våren 2000. Till Öppna förskolan kommer
hemmaföräldrar med sina barn och till dagbarnvårdarlokalen dagbarnvårdare
med sina barn. Ann Bergström tyckte det var bra om dagbarnvårdarna ingick i
undersökningen och därför valde jag att ta med dessa.

2.2 Planering av undersökningen
Så snart urvalet av informanter för undersökningen var fastställt, kontaktade
Ann Bergström de utvalda förskolorna och familjedaghemschefen för att fråga
om de var intresserade av att ställa upp på min undersökning. Samtliga
förskolor accepterade detta. Därefter ringde jag upp de kontaktpersoner som
Ann Bergström fått vid sin kontakt med förskolorna och avtalade om tid för ett
kort besök, där jag tänkte presentera mig själv och min undersökning, samt
meddela när själva undersökningen skulle äga rum.

I början av december 2001 besökte jag sedan de tre förskolorna,
dagbarnvårdarlokalen och Öppna förskolan. På samtliga ställen överlämnade jag
ett papper med mitt namn och information om hur man kunde nå mig. Av
papperet framgick också när jag tänkte påbörja min undersökning.

 2.2.1 Utformning av enkät- och intervjufrågor
Till min hjälp vid utformningen av enkätfrågorna hade jag Enkätboken av Jan
Trost.88 Eftersom mina informanter bestod av två grupper, föräldrar och
dagbarnvårdare, valde jag att göra två versioner av enkäten, en för föräldrar och
en för dagbarnvårdare (enkäterna finns i bilaga 1 och 2). I föräldrarnas enkät
finns allmänna frågor om hur många hemmavarande barn de har och hur gamla
barnen är. Anledningen var att jag ville ha möjlighet att eventuellt kunna dra
några slutsatser om läs- och biblioteksvanor utifrån hur många barn familjen
hade. Jag valde att dela in enkäten i två delar. Första delen handlar om Läs- och
biblioteksvanor. I denna del ställer jag frågor om ”Läspåse”-projektet och

88 Jan Trost, Enkätboken, 2. rev. uppl. (Lund, 2001).
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biblioteksvanor. Andra delen handlar om lässituationen. För att kunna få ett
statistiskt underlag använde jag mig mest av slutna frågor. Sammanlagt ställer
jag 20 frågor i enkäten, de första nio är slutna, med möjlighet att lämna
kommentar på några frågor. Fråga 10 lät jag vara öppen för att ge
informanterna möjlighet att ge förslag på förbättring av ”Läspåse”-projektet.
Frågorna 11–19 är också slutna, med möjlighet att lämna kommentar på vissa
frågor medan fråga 20 är en öppen fråga där informanterna har möjlighet att
lämna Övriga kommentarer. Samtliga frågor utom fråga 19 är gemensamma för
både dagbarnvårdare och föräldrar. I fråga 19 frågar jag föräldrarna om någon
vuxen i familjen brukar läsa för sitt nöjes skull så att barnen ser det.
Dagbarnvårdarna får i stället frågan om de brukar ha några aktiviteter i samband
med bokläsning, som teater till exempel. Teater är ju lättare att spela om man är
flera och därför mer relevant att fråga dagbarnvårdarna om, medan frågan om
bokläsning hemma inte känns relevant för dagbarnvårdarna som knappast har tid
att sitta och läsa själva när de arbetar. I övrigt är frågorna likadana, frånsett att
frågorna för dagbarnvårdarna är formulerade i plural när det gäller barnen.

Innan jag delade ut enkäten hade jag provat de frågor som inte var direkt
knutna till ”Läspåsen” på en vän som har barn i förskoleåldern. En liten
justering gjordes i enkäten efter denna pilotstudie.

Efter besöket på första förskolan förtydligade jag också fråga 7 på resten av
enkäterna genom att förklara vad ordet medier innebär, då det var flera föräldrar
på denna förskola som undrade över detta.

Vid utformningen av intervjufrågorna tog jag hjälp av Jan Trosts bok
Kvalitativa intervjuer.89 Samtliga intervjufrågor finns i Bilaga 3. Jag valde att
inte enbart ha färdiga frågor, utan utformade ett mer stolpliknande manus. Detta
för att inte bli för låst till papperet under intervjun. Jag anser också att det är
lättare att få igång en diskussion om frågorna inte är fasta.

2.3 Distribution av enkäten
Distributionen av enkäten gick till så att jag vistades i kapprummet på
förskolorna under två eftermiddagar per förskola för att träffa föräldrarna när de
hämtade sina barn och då dela ut enkäten. Några dagar innan jag skulle komma
skickade jag till förskolorna ett brev, som sattes upp på föräldrarnas
anslagstavla, där jag presenterade mig själv och min undersökning.
Dagbarnvårdarlokalen och Öppna förskolan besökte jag på förmiddagarna.

89 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2. uppl. (Lund, 1997).
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Eftersom mina informanter var samlade på ett ställe fann jag denna
distributionsmetod lämpligast. Jag hade också kunnat be personalen att dela ut
enkäten till föräldrarna, men för att vara säker på att få så många svar som
möjligt valde jag att själv vistas på förskolorna. Min förhoppning var att de
flesta föräldrar skulle fylla i enkäten på plats, men det visade sig att många ville
ta hem enkäten över natten. Detta innebar ett visst externt bortfall,90 då inte alla
enkäter återlämnades.

 2.3.1 Externt bortfall
Onsdagen den 16 och torsdagen den 17 januari 2002 inledde jag min
undersökning genom att sitta i kapprummet på förskolan Balder under
eftermiddagarna. Här har de två avdelningarna Bredablick (barn från 3 till 5 år)
och Ringhorn (småbarn) gemensamt kapprum. De föräldrar som hade äldre barn
på Ringhorn fick också fylla i en enkät om de använde sig av boklådan. När jag
lämnade förskolan på torsdagskvällen hade jag fått in 14 av 18 enkäter, vilket
var fullt acceptabelt. Senare fick jag in ytterligare 3 enkäter vilket gjorde att 17
av 18 föräldrar som fick enkäter på Balder, eller 94 procent, besvarade enkäten.

Riktigt lika bra gick det inte på de andra förskolorna. Vitsippan besökte jag
måndagen den 20 och tisdagen den 21 januari. Här delade jag ut enkäter till
föräldrar med barn i åldern 3–5 år. På denna förskola fick jag endast in 10 av 17
utlämnade enkäter, vilket är 59 procent.

På Hagabergsgården befann jag mig onsdagen den 22 januari och torsdagen
den 23 januari. Här delade jag ut enkäter till föräldrar med barn i åldern 4–5 år.
Av 23 utlämnade enkäter fick jag tillbaka 16 vilket ger en svarsfrekvens på 70
procent.

Totalt har jag fått in 43 av 58 utdelade enkäter bland föräldrarna på de tre
förskolorna vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent. Detta anser jag är
acceptabelt för min undersökning.

Dagbarnvårdarna och föräldrarna på Öppna förskolan träffade jag i deras
samlingslokaler på förmiddagarna varje dag under vecka fem 2002. Jag delade
ut 20 enkäter till dagbarnvårdarna och fick 20 svar. Här fick jag alltså in 100
procent av enkäterna. På Öppna förskolan visade det sig att föräldrarna hade
väldigt liten erfarenhet av ”Läspåsen” och jag beslöt därför att undanta dem från
den del av enkäten som handlar om ”Läspåsen”, medan de fick svara på
frågorna om läsvanor, biblioteksbesök och lässituation. Sammanlagt svarade sex

90 Externt bortfall innebär att enkäten inte har besvarats över huvud taget. Internt bortfall innebär att
vissa frågor i enkäten är obesvarade eller besvarade på ett felaktigt sätt.
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föräldrar på dessa frågor. På fråga 1, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19
har jag alltså fått in 49 enkätsvar. Bland dessa föräldrar blev det inget externt
bortfall eftersom samtliga fyllde i enkäten på plats medan jag väntade.
Sammanlagt har jag alltså på dessa frågor fått in 49 av 64 enkäter vilket ger en
svarsfrekvens på 76 procent.

Det totala antalet enkäter jag har att arbeta med i undersökningen uppgår
alltså till 63 på fråga 2, 3, 4, 6 och 9 och till 69 på övriga frågor.

 2.3.2 Internt bortfall
I föräldrarnas enkät fanns en fråga om hemmavarande barn. Tanken med denna
fråga var att jag eventuellt skulle kunna urskilja någon skillnad vad gäller läsning
och biblioteksbesök beroende på hur många barn familjen hade. I efterhand
insåg jag att denna fråga inte hade behövts och jag har därför uteslutit den ur
resultatredovisningen. Fråga 18 visade sig fungera dåligt. Majoriteten av
informanterna hade kryssat för fler än ett alternativ och därför var jag tvungen
att stryka denna fråga ur undersökningsresultatet. I övrigt verkar frågorna ha
varit begripliga. Fråga 1, 5a, 12 och 15 besvarades av samtliga informanter,
både föräldrar och dagbarnvårdare. I övrigt var det mer eller mindre internt
bortfall. De frågor som visade sig ha störst internt bortfall var frågorna 7a, 7b, 8
och 14b. Fråga 7a, 7b och 8 handlade om biblioteksbesök och eftersom dessa
frågor var beroende av resultatet på fråga 5 kan det förklara det högre interna
bortfallet på dessa frågor. På fråga 14b var det många som kryssade i mer än ett
alternativ. Jag anser ändå att dessa frågor, trots det större interna bortfallet, har
en acceptabel svarsfrekvens. Jag redogör för det interna bortfallet fråga för
fråga i resultatredovisningen.

2.4 Genomförande av intervjuer
Intervjuerna tog cirka 20 minuter vardera. Samtliga intervjuer utom den med
familjedaghemschefen spelades in på band. Den 21 januari intervjuade jag två
dagbarnvårdare i dagbarnvårdarlokalen, den 29 januari intervjuade jag
förskollärare Susanne Öhlund på Hagabergsgården, den 30 januari förskollärare
Johan Poftling på Balder och barnbibliotekarie Ann Bergström på
stadsbiblioteket. Den 31 januari skulle jag ha intervjuat familjedaghemschefen
Maria Lund i dagbarnvårdarlokalen men eftersom jag, på grund av snö, missade
tåget den morgonen beslöt jag i stället att genomföra intervjun per telefon. Jag
kände mig ganska trygg efter att ha genomfört flera intervjuer tidigare och
dessutom hade jag möjlighet att anteckna och skriva rent intrycken av intervjun
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omedelbart efter telefonsamtalet. Den 4 februari intervjuade jag slutligen
förskollärare Kikki Svalfors på Vitsippan.

2.5 Hantering av enkät- och intervjusvar
När undersökningen var helt genomförd började jag med att gå igenom
enkäterna förskola för förskola och pricka av svaren manuellt på papper. Då
antalet enkäter per förskola inte var så stort att jag fann det meningsfullt att
statistiskt särskilja de olika förskolorna summerade jag därför förskolornas
resultat innan jag förde in resultaten i statistikprogrammet Microsoft Excel. Där
omvandlade jag resultaten till diagram som jag sedan kopierade in i Microsoft
Word. Jag redogör för svaren från föräldrarna för sig och från dagbarnvårdarna
för sig i diagrammen eftersom de två grupperna har delvis olika förutsättningar
när det gäller läsning för barnen.

Samtliga bandinspelade intervjuer har skrivits ut ordagrant på papper.
I följande avsnitt redovisar jag de resultat som framkommit i min

undersökning.
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3 Resultatredovisning med inledande diskussion

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för resultaten av enkätundersökningen
och intervjuerna. I samband med detta kommer jag också att diskutera
resultaten med viss återkoppling till inledningskapitlen. Därefter kommer ett
analysavsnitt där jag ger en fördjupad diskussion av mina undersökningsresultat.
Sedan följer en slutdiskussion med återkoppling till uppsatsens syfte och
frågeställningar. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning. Det blir
tydligare att diskutera resultaten redan när de presenteras och inte enbart i ett
analyskapitel för sig.

Först går jag igenom enkäten fråga för fråga och redovisar resultatet i form
av ett diagram för föräldrar respektive dagbarnvårdare. I samband med frågorna
tar jag även upp de svar jag fått i intervjuerna. Efter enkätfrågorna diskuterar
jag de intervjufrågor som inte kan kopplas till någon enkätfråga.

På flera ställen i enkäten kunde informanterna lämna egna kommentarer. I
bilaga 4 förtecknas dessa kommentarer.

Enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om läs- och
biblioteksvanor medan den andra delen handlar om lässituationen.

Fråga 2, 3, 4, 6 och 9 besvarades inte av föräldrar på Öppna förskolan. På
dessa frågor är antalet informanter som mest 43, medan de på övriga frågor som
mest kan vara 49. När det gäller dagbarnvårdarna är antalet informanter som
mest 20.

3.1 Resultat av enkät- och intervjuundersökning
Jag har inte gjort någon uppdelning av svaren på de enskilda förskolorna i
resultatredovisningen av den anledningen att jag anser att det statistiska
underlaget blir för litet med i genomsnitt 14 enkätsvar per förskola.

 3.1.1 Periodicitet i bokläsningen
Första frågan besvarades av samtliga informanter.
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Diagram 1 – Hur ofta förekommer bokläsning?

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Alla informanterna säger sig någon gång läsa böcker för barnen. Endast 2
informanter, 1 förälder och 1 dagbarnvårdare, uppger att de sällan läser böcker.
I följdfråga 1b (som endast skulle besvaras av de som angav Sällan eller Aldrig
som svar på fråga 1a) anger föräldern tidsbrist som skäl medan dagbarnvårdaren
inte anser att barnen är intresserade av böcker. I övrigt visar resultaten att en
majoritet av föräldrarna (41 av 49) och dagbarnvårdarna (18 av 20) läser en bok
dagligen eller flera gånger i veckan tillsammans med sitt barn (se diagram 1).
Som jag redogjorde för i forskningsöversikten visar en rad undersökningar på
nyttan med högläsning. I van Peers lista (se under avsnittet ”Olika teorier om
högläsning och barns utveckling”) över faktorer som påverkar barnens intresse
för böcker och läsning i positiv riktning nämns ”Läsning för barnen” och
”Föräldrarnas (positiva) attityd till läsning i allmänhet”. 91 En dansk
undersökning påvisar att högläsning under förskoleåldern till viss del påverkar
9–12-åringars läsintresse och läsförmåga.92 Även Lundberg-Widén menar att
förhållandet till olika medier grundläggs när barnen är små och att föräldrarnas
vanor under uppväxtåren påverkar barnen.93 Därför är det mycket positivt att
över 80 procent av mina informanter läser en bok dagligen eller åtminstone flera
gånger i veckan för sina barn.

 3.1.2 Boklådans betydelse för bokläsningen
Fråga 2 hade ett internt bortfall på 1 förälder och 1 dagbarnvårdare.

91 van Peer, s. 543.
92 Steffensen & Weinreich, s. 25.
93 Lundberg-Widén, s. 60.
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Diagram 2 – Boklådans betydelse för bokläsningen.

Källa: Undersökningens enkätmaterial

Sammantaget uppger 30 av 42 föräldrar att de läser många fler eller litet fler
böcker om det finns en boklåda på dagis. Av dagbarnvårdarna anger 17 av 19
att de läser många fler eller litet fler böcker om det finns en boklåda i
dagbarnvårdarlokalen (se diagram 2). Detta visar tydligt att en boklåda på
förskolan bidrar till att barnen får höra fler böcker. Familjedaghemschef Maria
Lund tycker att föräldrarna på Öppna förskolan inspirerats mer till bokläsning
genom boklådan. Dagbarnvårdarna använder oftast bara boklådan i
dagbarnvårdarlokalen eftersom de har egna böcker hemma, men ibland lånar de
hem böcker.94 Van Peer nämner ”Tillgången på böcker i hemmet” som en faktor
som påverkar barnens intresse för böcker och läsning positivt.95 Om barnen
genom boklådan får tillgång till fler böcker är detta mycket bra.

 3.1.3 Val av bok i boklådan
Fråga 3 hade ett internt bortfall på 5 föräldrar och 1 dagbarnvårdare.

Diagram 3 – Vem väljer en bok i boklådan?

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

94 Källan till alla referat eller citat från förskollärare, dagbarnvårdare, familjedaghemschefen och
bibliotekarien är undersökningens intervjumaterial.
95 van Peer, s. 543.
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På denna fråga uppger 24 av 38 föräldrar att det är barnen som oftast väljer en
bok i boklådan, medan 12 av 19 dagbarnvårdare uppger att det är de själva som
oftast väljer en bok i boklådan. Ungefär en fjärdedel av föräldrarna och
dagbarnvårdarna uppger att de oftast väljer en bok tillsammans med barnen (se
diagram 3). Boklådan är litet olika placerad på de olika ställena. I
dagbarnvårdarlokalen står den inte framme där barnen brukar leka utan finns
inne på familjedaghemschefens kontor. Detta medför att det är naturligare för en
vuxen att ta en bok i lådan än för barnen. Detta avspeglas också i svaren på
frågan, där majoriteten av dagbarnvårdarna oftast själva väljer en bok i lådan.

På Hagabergsgården är det personalen som väljer böcker inför vilan, men
barnen kan välja böcker ibland för spontan läsning. På Balder varierar det också.
Om barngruppen är stökig är det svårare att låta barnen välja bok än om det är
lugnt. På Vitsippan väljer personalen bok inför vilan, medan barnen har
möjlighet att välja en bok vid andra tillfällen.

Chambers menar att det är viktigt att barnen får vara med och välja vad de
skall läsa, så att de vuxna inte bara väljer böcker de tycker är ”bra för dem”. 96

Det är därför viktigt att tänka på att böckerna skall vara till för barnen. En av
anledningarna till att boklådan i dagbarnvårdarlokalen inte är så lättillgänglig för
barnen är att man anser att de små barnen skulle förstöra böckerna ganska fort.
Under ett av mina besök i dagbarnvårdarlokalen uppmanade dock de
dagbarnvårdare som var där barnen att hämta varsin bok i lådan. Bokläsningen
skedde då på dagbarnvårdarnas initiativ. På förskolorna stod boklådan litet olika
till. Den förskola jag tyckte hade bäst placering av boklådan, var Balder,
boklådan stod på golvet i kapprummet, väl synlig för alla som kom in på
förskolan. Barnen kunde lätt bläddra bland böckerna själva. På
Hagabergsgården stod lådan så högt att barnen inte kunde nå den själva.

 3.1.4 Bokurval
Fråga 4 hade ett internt bortfall på 4 föräldrar.

96 Chambers, 1983, s. 40.
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Diagram 4 – Urvalet av böcker i boklådan.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Urvalet i boklådan tycks tillfredsställa de flesta informanterna. Av
dagbarnvårdarna uppger samtliga att de tycker att urvalet är mycket eller
ganska bra och av föräldrarna är det bara 3 stycken som tycker urvalet är
mindre bra eller dåligt (se diagram 4). De informanter som angett att de tycker
urvalet är mindre bra eller dåligt har också lämnat några kommentarer om detta:
”Önskar böcker för större barn.”, ”Böckerna i sig är bra men urvalet är mindre.
M a o mer böcker.”, ”Få böcker för ’mellanbarn’ (åldern 3 år)”, ”Tittat 1 gång –
var för barnsligt.”, ”Trasiga!!! Borde bytas oftare.” Kikki Svalfors på Vitsippan
tycker att sortimentet behöver förnyas litet grann. Hon tror också att fler böcker
för de äldre barnen som kan höra litet längre sagor skulle vara bra, för hon
uppfattar att de lånar mer än vad småbarnen gör.

 3.1.5 Periodicitet i biblioteksbesöken
Fråga 5a besvarades av samtliga föräldrar och dagbarnvårdare.

Diagram 5 – Antal biblioteksbesök.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.
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Här uppger mer än hälften av föräldrarna (29 av 49) och mer än tre fjärdedelar
av dagbarnvårdarna (16 av 20) att de sällan eller aldrig besöker biblioteket
tillsammans med barnen (se diagram 5). Enligt Barnbarometern 2000/2001 3-8

åringars kultur- och medievanor går 60 procent av barnen på biblioteket minst
en gång i månaden.97 I min undersökning är det bara 40 procent av barnen som
går på biblioteket med sina föräldrar minst en gång i månaden.

De som svarade sällan eller aldrig uppmanades i fråga 5b att ange orsaken.
Frågan besvarades av samtliga föräldrar och dagbarnvårdare som var berörda av
frågan.

På denna fråga fick flera svarsalternativ väljas, vilket gör att den
sammanlagda summan överstiger antalet informanter.

Diagram 6 – Orsak till få biblioteksbesök.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Majoriteten av föräldrarna (13 av 29) uppger tidsbrist som orsak till att de sällan
eller aldrig går på biblioteket med barnen, medan dagbarnvårdarna till största
delen anför att biblioteket har för dåliga öppettider som orsak till att de sällan
eller aldrig går på biblioteket med barnen (se diagram 6). Andra orsaker som
föräldrarna anger till att de inte går så ofta på biblioteket är att de har mycket
böcker hemma och att de är med i bokklubbar. När det gäller dagbarnvårdarna
är huvudorsaken till att de inte går så ofta på biblioteket att detta har stängt på
förmiddagarna. De två dagbarnvårdare som jag intervjuade säger att det skulle
vara mycket lättare att hinna till biblioteket om det var öppet på förmiddagarna.

97 Filipson & Abrahamsson, s. 18.
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Fråga 5b – Dagbarnvårdare
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På förskolorna är det litet olika om de går till biblioteket eller inte. Johan
Poftling på Balder säger att det av praktiska skäl är omöjligt att ta sig till
biblioteket med barnen. Dels har de en stor barngrupp på 21 barn och dels ligger
biblioteket långt bort. Man måste åka tunnelbana för att komma dit. Balder
använder sig därför mycket av böckerna i boklådan i verksamheten på
förskolan. På Vitsippan säger Kikki Svalfors att man brukar gå till biblioteket
två gånger per termin ungefär med högst fyra barn. Förskolan har också egna
böcker så boklådeböckerna används inte så mycket på själva förskolan. På
Hagabergsgården berättar förskollärare Susanne Öhlund att man brukar gå till
biblioteket med 3–4 barn ungefär varannan månad. Personalen ser till att de som
vill får följa med. Vissa barn går mycket till biblioteket med sina föräldrar och
tycker därför inte det är så spännande. När man inte hunnit gå och byta böcker
på biblioteket har man använt böcker ur boklådan på förskolan. Men det finns
alltid böcker från biblioteket på alla avdelningarna.

Sammantaget visar detta att på den förskola som ligger långt från biblioteket
har boklådan en stor betydelse för hur mycket böcker som finns tillgängliga på
förskolan. Endast 7 av 29 föräldrar tycker att boklådan täcker behovet av
böcker. Boklådan kan därmed inte sägas ha konkurrerat ut biblioteksbesöken.
Men att så många som drygt hälften av föräldrarna och mer än tre fjärdedelar av
dagbarnvårdarna sällan eller aldrig besöker biblioteket tillsammans med sina
barn innebär att det är viktigt att göra biblioteken så tillgängliga som möjligt och
att marknadsföra dem bättre. Kikki Svalfors tror att flytten av biblioteket i
Hallonbergen från centrum till skolan bidragit till att det är färre föräldrar som
tar sig dit. Hon säger att förskolepersonalen uppmuntrar föräldrarna att gå till
biblioteket, men att föräldrarna tycker det är för jobbigt sedan biblioteket
flyttade, ”det var lite mera bekvämt när man kom från tunnelbanan eller om man
varit i affären att kunna gå in på biblioteket”.

I rapporten Ända hem till fru Nilsson – En metodutredning om uppsökande

biblioteksverksamhet påpekas att det är viktigt att barnen bekantar sig med
biblioteket redan före skolstarten.98 Resultaten i min undersökning är nedslående
ur denna synvinkel. Under fråga 8 diskuteras biblioteksbesöken vidare.

 3.1.6 Boklådans betydelse för biblioteksbesöken
På fråga 6 blev det interna bortfallet 4 föräldrar och 1 dagbarnvårdare.

98 Ända hem till fru Nilsson, s. 55.
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Diagram 7 – Boklådans betydelse för biblioteksbesöken.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Majoriteten av både föräldrar (32 av 39) och dagbarnvårdare (15 av 19) uppger
att boklådan inte lett till att de gått till biblioteket för att låna mer. Föräldrar och
dagbarnvårdare tycks vara tillfredsställda med boklådan och lockas alltså inte att
låna fler böcker på biblioteket genom att de har tillgång till boklådan (se
diagram 7).

 3.1.7 Lån och aktiviteter på biblioteket
Frågorna 7a, 7b och 8 som handlar om biblioteksbesöken besvarades inte av så
många informanter, troligen på grund av att de flesta av informanterna sällan
eller aldrig går på biblioteket. Fråga 7a besvarades av 32 av 49 föräldrar och av
16 av 20 dagbarnvårdare.

Diagram 8 – Styrning av antal lån.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Av de föräldrar som besvarat frågan uppger hälften att de låter barnen låna hur
mycket de vill. Bland dagbarnvårdarna är det 5 av 16 som låter barnen låna hur
mycket de vill (se diagram 8).

Fråga 7b besvarades av 27 av 49 föräldrar och av 11 av 20 dagbarnvårdare.
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Diagram 9 – Styrning av vilka lån.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

På denna fråga svarar 23 av 27 föräldrar och 8 av 11 dagbarnvårdare att de inte
har några synpunkter på vad barnen lånar (se diagram 9). De vuxna tycks inte
styra särskilt mycket över vad barnen lånar. Många har lämnat kommentarer om
att de låter barnen låna så mycket de vill inom rimliga gränser. Det är fler
begränsningar när det gäller antalet lån än när det gäller vad som lånas.

Susanne Öhlund på Hagabergsgården säger att barnen får låna vad de vill,
men personalen måste kunna läsa det de lånar. Om de kommer med böcker på
polska bara för att bilderna är fina till exempel, säger personalen ifrån. Barnen
brukar få låna ungefär fem böcker var om de är fem stycken som lånar, om det
är färre barn som lånar får de låna mer. Även på Vitsippan tillåter personalen att
barnen får låna vad de vill och hur mycket de vill, till en viss gräns. Kikki
Svalfors brukar också kontrollera hur språket är i översatta böcker, för hon
tycker ofta det är dåligt. De två dagbarnvårdarna jag intervjuade sätter också
gränsen vid utländska böcker. Annars får barnen låna fritt.

När det gäller fråga 8 så besvarades den av 31 av 49 föräldrar och av 17 av
20 dagbarnvårdare. Även på denna fråga tilläts flera svarsalternativ varför
totalsumman överstiger antalet informanter.

Diagram 10 – Aktiviteter på biblioteket.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.
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Av svaren på denna fråga framgår att de allra flesta lånar böcker på bibliotek
men 10 av 31 föräldrar och 11 av 17 dagbarnvårdare uppger att de också gör
annat på biblioteket (se diagram 10). Några saker som föräldrarna gör på
biblioteket utöver att låna böcker är ”teater, trolleri etc”, ”läser böcker”, ”lånar
CD-skivor”, ”leker, lägger pussel”. Dagbarnvårdarna uppger att de varit på
sagostund med Ann Bergström tidigare. Att denna verksamhet är nedlagd
beklagar många dagbarnvårdare. Ann Bergström säger att hon är medveten om
att det finns ett behov av sagostunder bland dagbarnvårdarna men att tidsbrist är
orsaken till att sagostunderna för närvarande är nedlagda. Hon har dock en
förhoppning om att snart kunna starta med sagostunder för allmänheten på
helgerna. På Vitsippan uppger några föräldrar att det tidigare fanns aktiviteter
som sagostunder och teater och drama på helgerna på biblioteket i Hallonbergen
när det låg i centrum, och att de efter flytten saknar detta. På Hagabergsgården
är någon förälder irriterad över att det finns färre CD-sagor på huvudbiblioteket
i Sundbyberg än på biblioteket i Hallonbergen. Susanne Öhlund säger att de,
utöver böcker, brukar låna kassettband till vilan, skapandeböcker för vuxna,
idéböcker och liknande. Hon har också lagt märke till att det finns videofilmer
och säger att hon kanske kommer att låna filmer framöver.

 3.1.8 Läspåsens betydelse för barnens bokintresse
På fråga 9 var det interna bortfallet 4 föräldrar och 1 dagbarnvårdare.

Diagram 11 – Läspåsens betydelse för barnens bokintresse.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

24 av 39 föräldrar och 9 av 19 dagbarnvårdare uppger att ”Läspåsen” bidragit
med en större eller mindre del till barnens bokintresse (se diagram 11). Detta är
mycket positivt. Chambers säger att ingen föds till läsare, utan omgivningen
formar människor till läsare och att eftersom den socialisering som pågår under
förskoleåren är så viktig så är det arbete som folkbibliotekens barnbibliotekarier
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gör för förskolebarnen enormt betydelsefullt.99 Resultatet av enkätunder-
sökningen visar att barnens intresse för böcker har ökat tack vare boklådan.
Detta samarbete mellan bibliotek och förskolor har alltså en positiv inverkan på
ett barns socialisering till läsare. Van Peer menar att yrkeslivet i dag är så
krävande att familjen inte längre ensam kan ta hand om den litteraturträning som
barnen kräver utan denna måste delvis lämnas över till förskolor och skolor.100

Då kan ett projekt som ”Läspåsen” underlätta för stressade föräldrar att få
tillgång till böcker att läsa för barnen.

De föräldrar som svarat nej på frågan kommenterar ofta detta med att
barnets eller familjens intresse för böcker alltid har varit stort. En förälder
skriver att hennes barn inte har blivit mer intresserat ”av böcker som sådana,
men att läsa många olika”. Mångfalden ökar med en boklåda på förskolan och
detta påverkar också barnen positivt. Maria Lund tycker också att barnen blivit
mer intresserade av böcker sedan boklådan kom. Många av barnen har sina
favoriter och frågar efter samma böcker hela tiden. Det finns också ett litet
mysrum i dagbarnvårdarlokalen där barnen kan sitta och bläddra i en bok i lugn
och ro.

 3.1.9 Förslag till förbättring av ”Läspåse”-projektet
På fråga 10 uppmanades informanterna att ge förslag på förbättringar av
”Läspåse”-projektet. Några kommentarer är ”Att ha böcker för olika åldrar.
Speciellt för femåringar.”, ”Fler påsar och böcker så att alla kan låna hem
oftare.”, ”Fler böcker till ’mellanbarn’, dessutom kanske möjlighet att komma
med egna önskemål och kanske en presentation av nya barnböcker, nya
barnboksförfattare.” En förälder på Hagabergsgården tycker att placeringen av
boklådan inte är tillräckligt bra. Den borde synas mer. På denna förskola står
boklådan i ett utrymme utanför ingången till några av avdelningarna.
Föräldrarna har alltså lämnat avdelningen när de passerar boklådan och det är
kanske inte så lätt för personalen att påminna om att den finns. Samtidigt är det
positivt att fler avdelningar har nytta av den när den står i ett gemensamt
utrymme. Många skriver också att de är nöjda med boklådan som den är och att
det är viktigt att den får vara kvar. Susanne Öhlund på Hagabergsgården tycker
det skulle vara ”jättebra” att kunna gå ner på biblioteket och lyssna på någon
som verkligen kan fånga barnen, någon som kan berätta sagor på det riktigt
fångande sättet. När det gäller boklådan tror hon att en förteckning över vilka

99 Chambers, 1983, s. 32–40.
100 van Peer, s. 543.
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böcker som finns kanske vore bra och uppgifter om vilka åldrar som böckerna
vänder sig till. Hon önskar också att böckerna byts ut litet oftare. Kikki Svalfors
på Vitsippan vill få litet nyare böcker, fler böcker och byte litet oftare.

 3.1.10 Bokläsningstillfällen
Fråga 11 om lässituationen besvarades korrekt av 39 föräldrar och 11
dagbarnvårdare. De allra flesta har svarat på frågan men det är många som
kryssat i fler än ett alternativ och därför har det interna bortfallet blivit relativt
stort, framför allt bland dagbarnvårdarna.

Diagram 12 – Vilken lästid är vanligast?

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Bland föräldrarna är det 27 av 39 föräldrar som uppger att de oftast läser en
bok innan barnet skall somna, medan det bland dagbarnvårdarna är vanligast att
man läser en bok när barnen spontant kommer och vill höra den (se diagram
12). Förskolorna har fasta lässtunder varje dag. På Hagabergsgården samlar
personalen alla barn till vila. Barnen sitter och bläddrar i en bok medan de
lyssnar på avslappningsmusik och personalen går runt och masserar dem. Sedan
läser någon ur personalen ur en kapitelbok eller någon längre sagobok. Ibland
får barnen lyssna på band efteråt. På Vitsippan läser man varje dag på vilan som
inträffar efter lunchen. Då skall alla barn sitta lugnt och stilla medan personalen
läser böcker för dem. På Balder brukar man läsa före maten. Då får de alla
barnen samlade. På samtliga förskolor förekommer också bokläsning när barnen
vill höra. Det är dock inte alltid personalen hinner läsa precis då. Johan Poftling
på Balder säger att det är svårt att hitta lugn och ro. Om någon i personalen
skall gå iväg till ett avskilt rum med några barn blir resten av personalen
överbelastad, men på eftermiddagarna när en del barn gått hem kan det finnas
möjlighet till bokläsning. Han tycker att lugn och ro är A och O när det gäller
bokläsning.

Maria Lund uppger att dagbarnvårdarna oftast läser böcker efter maten eller
före mellanmålet i dagbarnvårdarlokalen.

Fråga 11 – Föräldrar 
När brukar du oftast läsa en bok

med ditt barn?
n = 39

27

10
2

0
10
20
30

På kvällen
innan barnet
skall somna

När barnet
kommer och vill

läsa en bok

När du själv vill
läsa för ditt barn

Fråga 11 – Dagbarnvårdare
När brukar du oftast läsa en bok

med barnen?
n = 11

2
5 4

0
2
4
6

Innan barnen
skall sova

När barnen
kommer och vill

läsa en bok

När du själv vill
läsa för barnen



52

De två dagbarnvårdarna jag intervjuade uppgav också att de använde
bokläsning för att varva ner en uppskruvad barngrupp.

Bokläsning innan barnet skall somna på kvällen och i samband med att
barnet skall vila på förskolan innebär att barnet förmodligen är trött och inte
tillägnar sig lika mycket av lässtunden. En förälder jag träffade sade dock att
hennes barn höll sig vaket tills boken var slut. Men det är viktigt att bokläsning
också sker vid andra tillfällen, dels för att barnen är piggare och dels för att
barnen skall uppleva bokläsningen som ett bra alternativ till andra
sysselsättningar under dagarna. På förskolorna skedde den fasta bokläsningen
antingen före eller efter maten och i samband med högläsningen skulle barnen
vila. På Hagabergsgården fick barnen till och med massage. Detta kan bidra till
att barnen inte är på topp när det gäller uppmärksamheten på boken då de
slappnar av och blir sömniga. Det bästa vore om bokläsningen kunde ske i
mindre grupper när barnen var som piggast, efter frukosten till exempel. Men
med de knappa personalresurser som förskolorna har är detta inte alltid möjligt
att genomföra.

 3.1.11 Utantilläsning
Fråga 12 besvarades av samtliga informanter.

Diagram 13 – Sagoläsning ur minnet.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Enligt dessa resultat brukar 31 av 49 föräldrar och 11 av 20 dagbarnvårdare
berätta en saga ur minnet ofta eller ibland (se diagram 13).

När barnen får höra en saga berättad utan bok har de inte tillgång till bilden i
boken utan tvingas därför själva göra sig bilder av bokens handling inne i
huvudet. Om barnet i stället ser en bild i en bilderbok har illustratören redan
gjort en tolkning av texten. Jag menar därför att det är bra med en blandning av
både högläsning ur bok och berättande utan bok. Därför är det glädjande att
över hälften av informanterna ibland brukar hitta på berättelser utan bok. Van
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Peer nämner också sagoberättande som en faktor som bidrar positivt till barnens
intresse för böcker och läsning.101

 3.1.12 Kommentarer och frågor under bokläsningen
Fråga 13 hade ett internt bortfall på 2 föräldrar.

Diagram 14 – Avbrott för kommentarer.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Majoriteten av informanterna, 43 av 47 föräldrar och 16 av 20 dagbarnvårdare,
låter barnen avbryta med frågor medan de läser eller berättar (se diagram 14).

Att låta barnet avbryta med frågor under läsningen påverkar upptagandet av
nya ord negativt, enligt en undersökning Dickinson och Smith gjort. Deras
resultat visar att den presentationsinriktade lässtilen, då den vuxne läser
berättelsen utan avbrott och diskussionen bara förs före eller efter läsningen
ökar upptagandet av nya ord jämfört med en lässtil som tillåter avbrott för
diskussion under läsningen.102 De flesta av mina informanter låter barnet avbryta
läsningen, något som hämmar ordförrådsutvecklingen, enligt Dickinsons och
Smiths undersökning. Jag menar dock att det ändå är viktigt att låta barnet
avbryta bokläsningen med frågor, dels för att barnet skall känna sig delaktigt i
den sociala situation som läsningen innebär, dels för att barnet får mer kunskap,
då det tillåts ställa frågor direkt när dessa uppstår. Något som framkom i
intervjuerna med förskollärarna är att det är svårare att låta barnen avbryta med
frågor när man läser för många barn samtidigt. Susanne Öhlund på
Hagabergsgården säger att någon i personalen vid den dagliga vilan läser för alla
18 barnen samtidigt och eftersom alla barnen inte kan se bilderna hela tiden är
det svårt att göra avbrott i läsningen varje gång man läst färdigt en sida. Därför
läser de färdigt boken först och tittar sedan på bilderna tillsammans. På

101 van Peer, s. 543.
102 Dickinson & Smith, s. 117.
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Vitsippan fungerar det annorlunda. Där delar man in barnen i tre grupper efter
ålder och utvecklingsnivå. Sedan läser alla tre i personalen för varsin grupp.
Kikki Svalfors säger att själv tillåter hon att barnen frågar under tiden och hon
ställer också frågor till barnen. Här läser alltså inte en vuxen för alla barnen
samtidigt. På Hagabergsgården är alla barn i samma ålder så detta kanske bidrar
till att man läser samtidigt för alla barnen. Johan Poftling på Balder säger att när
han läser en bilderbok är det viktigt att barnen lyssnar på berättelsen och sedan
fantiserar kring bilderna och då är det klart att det dyker upp en del frågor och
då är det viktigt att barnen får fråga. Ann Bergström säger att när hon läser med
dagbarnen tillåter hon absolut att de avbryter. De är en stor grupp och alltid är
det någon som vill berätta, men det handlar inte alltid om boken utan ibland om
deras vardagsliv också, men frågorna utanför bokläsningen får inte ta över. Det
är inte heller alla barn som vill kommentera.

När det gäller fråga 14 visade det sig att fråga 14b ofta genererade flera
ikryssade svarsalternativ vilket lett till ett rätt stort internt bortfall på den
delfrågan. Fråga 14a besvarades dock av 45 av 49 föräldrar och av samtliga
dagbarnvårdare.

Diagram 15 – Frågor till barnet under berättandet.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Majoriteten av informanterna, 35 av 45 föräldrar och 16 av 20 dagbarnvårdare,
brukar ställa frågor till barnet under berättandet (se diagram 15). Genom att den
vuxne ställer frågor till barnen under berättandet om till exempel vad barnet tror
kommer att hända senare i berättelsen utvecklas det som enligt distanserings-
paradigmen beskrivs som barnens förmåga att separera jaget från det pågående
nuet.103

Fråga 14b skulle endast besvaras av de som svarade ja på fråga 14a. Men
som nämnts tidigare, eftersom många informanter kryssade i mer än ett

103 Sigel, Stinson & Flaugher, s. 121–144.
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alternativ, blev det interna bortfallet stort på denna delfråga. Frågan besvarades
korrekt av 24 av 35 föräldrar och av 9 av 16 dagbarnvårdare.

Diagram 16 – Vilken typ av frågor?

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Bland föräldrarna är det varför-frågor som dominerar medan vad-frågorna
dominerar hos dagbarnvårdarna (se diagram 16). Enligt Sigel, Stinson och
Flaugher ställer vad-frågor minimala krav på att barnet skall kunna skilja sig
själv från det pågående nuet och kan därför hänföras till nivå 1 i
distanseringsmodellen, medan andra typer av frågor som varför-frågor,
framtidsfrågor och retrospektiva frågor ställer större krav på barnet när det
gäller orsak och slutsatser. Enligt distanseringsmodellen kan dessa frågor
hänföras till nivå 3.104 Endast en dryg tredjedel (9 av 24) av föräldrarna ställer
vad-frågor i första hand till sina barn. Bland dagbarnvårdarna är det 11 av 20
som oftast ställer vad-frågor. Enligt min tolkning av distanseringsmodellen
utvecklas barnets språk och fantasi mer om det får tänka efter mer. Om det får
mycket vad-frågor stimuleras inte barnets tänkande lika mycket som om den
vuxne ställer andra typer av frågor. Vygotsky betonar dock att det är viktigt att
inte ställa alltför svåra frågor till barnet. Barnet måste ha en chans att klara
frågan annars tar det knappast något steg framåt i utvecklingen.105

McKechnie har i sin undersökning konstaterat att antalet inlärningstillfällen
under en sagostund varierar med den läs- och samtalsteknik som bibliotekarien
använder. En bibliotekarie ställde frågor till barnen eller bad barnen återge delar
av materialet hon använt i sagostunden, både skriftligt och muntligt medan den
andra bibliotekarien inte ställde så många frågor eller bad barnen återberätta
berättelsen. Vid den första bibliotekariens sagostund uppstod betydligt fler

104 Sigel, Stinson & Flaugher, s. 121–144.
105 Vygotsky, s. 80.
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inlärningstillfällen än under den andras sagostund.106 Detta fäster också
uppmärksamheten på hur viktig lässituation och lästeknik är.

Nu är undersökningsmaterialet på just denna fråga inte så stort så att det går
att dra några generella slutsatser av föräldrarnas och dagbarnvårdarnas läsning,
men jag tycker det är intressant att ta upp detta trots det höga interna bortfallet.

 3.1.13 Upprepad läsning av samma bok
Fråga 15 besvarades av samtliga informanter.

Diagram 17 – Samma bok flera gånger.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Endast 1 förälder och 1 dagbarnvårdare uppger att de sällan läser samma bok
flera gånger (se diagram 17). Enligt Martinez och Rosers undersökning får
barnen en djupare förståelse för berättelsen vid repetitionsläsning samtidigt som
de diskuterar berättelsen mer när den är välkänd.107 Resultatet av min
enkätundersökning visar att nästan alla informanter läser samma bok flera
gånger, vilket måste uppfattas som positivt när det gäller barnens möjlighet till
förståelse av berättelsen. På förskolorna läser man också ofta boken flera
gånger. Susanne Öhlund säger att barnen ofta vill att personalen skall läsa
böcker som barnen hört på vilan igen. Kikki Svalfors säger att det händer att de
läser samma bok flera gånger, speciellt för småbarnen. Hon säger att hela
personalen arbetar väldigt mycket med språkutveckling och hon märker att
småbarnen lär sig undan för undan. De kan lyssna till samma saga tio gånger
och lära sig ett nytt ord varje gång.

 3.1.14 Sammanfattning och diskussion av boken
Fråga 16 hade ett internt bortfall på 4 föräldrar.

106 McKechnie, s. 153.
107 Martinez & Roser, s. 782–786.
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Diagram 18 – Sammanfattning av bokens handling.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

En majoritet av informanterna, 27 av 45 föräldrar och 11 av 20 dagbarnvårdare,
brukar inte sammanfatta boken innan de läser den (se diagram 18). Enligt
Mendozas undersökning om vad barn tycker om högläsning, vill majoriteten av
barnen i den undersökning hon redogör för gärna få en sammanfattning av
boken innan läsningen.108 Detta är dock bara barnens önskemål. Jag har inte
hittat någon undersökning som analyserat om barnen får bättre behållning av
berättelsen om den sammanfattas innan. Själv tror jag att sammanfattning av en
bok med litet mer komplicerad handling underlättar barnens förståelse av boken,
men en sammanfattning kan också göra att barnen får en förutfattad mening om
boken och därför inte koncentrerar sig fullt ut på berättelsen.

På fråga 17 var det interna bortfallet 6 föräldrar och 1 dagbarnvårdare.

Diagram 19 – Diskussion av boken.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

Svaren på den här frågan visar att både föräldrar och dagbarnvårdare för det
mesta brukar diskutera boken med barnen när de läst den (se diagram 19). När
det gäller förskolorna är svaren litet olika. På Hagabergsgården till exempel,
diskuterar man alltid boken efter läsningen. Här avbryter man inte bokläsningen
under tiden utan diskussionen sker efteråt. På Balder däremot diskuterar man
boken i mån av tid. Här förekommer bokläsning ofta före maten och då hinns
det inte alltid med. Men vid andra tillfällen kan det förekomma, enligt Johan

108 Mendoza, s. 595.
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Poftling. En av van Peers faktorer som påverkar barnens intresse för böcker och
läsning i positiv riktning är samtal om det man läst.109 Även Chambers menar att
det är viktigt med boksamtal. Han säger att det går att läsa en bok på flera sätt,
enbart som tidsfördriv utan att tänka efter, men också med mer koncentration
och eftertanke. Boksamtalen stimulerar till läsning med koncentration och
eftertanke, enligt Chambers.110 I den danska undersökningen om hur läsvanor
går i arv framkommer att barnen ofta upplever bokläsning som en
ensamaktivitet men om föräldrarna diskuterar det de läser med barnen kan det
motverka läsningens individuella karaktär.111

Fråga 18 har jag beslutat ta bort ur undersökningen, eftersom det interna
bortfallet på grund av att informanterna hade kryssat i mer än ett alternativ var
mycket stort. Jag anser inte de fåtal korrekta svaren vara tillräckligt många för
att ur dem kunna läsa ut något statistiskt resultat.

 3.1.15 Läsande förebilder samt aktiviteter vid bokläsning
Fråga 19 var olika utformad för föräldrar och dagbarnvårdare. Det interna
bortfallet på denna fråga var 1 förälder och 1 dagbarnvårdare.

Diagram 20 – Vuxnas läsning. Diagram 21 – Aktiviteter i samb. m. bokläsn.

Källa: Undersökningens enkätmaterial.

På föräldrarnas fråga svarar 20 av 48 att det ofta är någon i familjen som läser i
barnens närvaro. Endast 12 föräldrar uppger att det sällan är någon i familjen
som läser när barnen ser det. Enligt både van Peer och Chambers är det viktigt
med läsande förebilder i hemmet. Van Peer säger att det är viktigt att
föräldrarna läser själva i hemmet och att läsningen upplevs som en
familjetradition.112 Chambers säger att den vuxnes betydelse när det gäller
barnens läsande inte kan överskattas. Föräldrar kan inte klaga över barn som
aldrig läser någonting om inte de vuxna själva visar inför barnen att de läser med

109 van Peer, s. 543.
110 Chambers, 1991, s. 14.
111 Seilman, s. 31.
112 van Peer, s. 543.

Fråga 19  – Föräldrar 
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glädje för sin egen skull.113 I Chambers ”The reading circle” har den vuxne en
central roll som spindeln i nätet.114 Enligt resultaten i min undersökning
förekommer läsning bland de vuxna i rätt stor omfattning, vilket är mycket
positivt.

Bland dagbarnvårdarna uppger knappt hälften att de ibland brukar göra
någon aktivitet i samband med bokläsningen. På förskolorna varierar det. På
Hagabergsgården har de ibland dramatiserat en saga som till exempel Bockarna
Bruse. Ofta får barnen också en uppgift där de till exempel får rita det som de
tycker var mest spännande i berättelsen. På Balder brukar inte personalen ta
initiativ till aktiviteter efter bokläsningen, men det händer att barnen på eget
initiativ leker en berättelse och spelar teater för personalen om till exempel
Rödluvan och vargen. På Vitsippan förekommer aktiviteter i samband med
bokläsningen. De två dagbarnvårdarna jag intervjuade berättade att just deras
dagbarnvårdargrupp hade sagor som tema för tillfället. Det innebar att sagan
lästes och sedan fick barnen spela upp sagan. De försöker få alla barn att spela i
sagan. Några andra dagbarnvårdare uppgav som kommentarer i enkäten till
fråga 19 att de låter barnen rita vad berättelsen handlar om. Enligt
distanseringsparadigmen, som nämnts tidigare, fostras det sociala tänkandet hos
barnet om det stimuleras till att rekonstruera händelser i det förflutna, förutse
vad som kommer att ske i framtiden eller lägga andra perspektiv på nuet. Barnet
måste använda sig av fantasin för att kunna göra sig bilder inne i huvudet och
det måste också kunna se bilderna som likvärdiga med deras tredimensionella
motsvarigheter i verkligheten.115 När barnet uppmanas att till exempel rita någon
händelse i berättelsen tvingas det frammana en bild med hjälp av fantasin och jag
anser att detta kan kopplas till distanseringsparadigmen. Även vid teater tvingas
barnen rekonstruera vad de hört tidigare och detta stämmer också med
distanseringsparadigmens tankar om rekonstruering av händelser. Mina
undersökningsresultat visar att ungefär hälften av informanterna tar initiativ till
aktiviteter i samband med bokläsningen.

 3.1.16 Övriga kommentarer
På fråga 20 kunde föräldrar och dagbarnvårdare lämna övriga upplysningar.
Några av kommentarerna på denna fråga är: ”Vi tycker att böcker och läsning
är roligt och viktigt. Läsningen stimulerar språkutvecklingen och fantasin.”, ”Är

113 Chambers, 1983, s. 51.
114 Chambers, 1993, s. 12.
115 Sigel, Stinson & Flaugher, s. 121–144.
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ingen bokfantast men försöker för 3-åringens skull introducera böcker…”, ”Jag
tycker det är mycket bra att ni finns på förskolan. För man har inte alltid tid att
gå på biblioteket. Fast det är ju mysigt ändå när man går till biblioteket”. Ett
annat läsfrämjande projekt som nämns flera gånger är ”Bokjuryn”. En
dagbarnvårdare säger: ”Bokjuryn stimulerar både mig och barnen att läsa fler
böcker.” Susanne Öhlund på Hagabergsgården, tycker också att ”Bokjuryn” är
bra: ”Det känns jätteroligt att de får tänka efter själva. Alltså det här är mitt
val.” En förälder nämner också ”Bokjuryn” samtidigt som hon har synpunkter
på biblioteket i övrigt: ”Bokjuryns urval och särskilda hylla är jättebra – ger tips
till rätt ålder. Centralbiblioteket i Sumpan har oerhört dåligt utbud av CD-sagor
och videofilmer (prioriteringen av Hallonbergen är obegriplig). Sagoläsning på
biblioteket på lördagar och söndagar vore trevligt i vintermörkret.”

Maria Lund påpekar att det är mycket viktigt att bibliotekarien kommer och
berättar om nya böcker för dagbarnvårdarna och hemmaföräldrarna. Det är en
viktig inspirationskälla. Annars tycker hon boklådan fungerar mycket bra som
den är idag.

3.2 Resultatredovisning av övriga intervjufrågor
I detta avsnitt tar jag upp resten av intervjufrågorna som inte direkt kan knytas
till någon enkätfråga.

Alla informanter utom en har lång erfarenhet inom sitt yrke. På min fråga
om de hade märkt någon förändring av barnens bokintresse under sin
yrkesverksamma tid svarade de flesta att de tyckte bokintresset varit konstant.
Maria Lund tycker att böckerna har förändrats innehållsmässigt från mycket
vardagsnära böcker till mer sagoaktiga barnböcker på senare år. På 1980-talet
gjordes det också mycket reklam för biblioteken och förskolorna lånade alla sina
böcker där. Under senare år har TV och video tagit över, menar hon. Hon tror
att det var vanligare förr med bokläsning innan barnet somnar på kvällen. Nu
finns det annat som konkurrerar med detta som barnprogrammen på TV till
exempel. Enligt resultaten av min undersökning läser knappt hälften av
föräldrarna dagligen för sina barn, och de allra flesta innan barnet skall somna på
kvällen. Men det är alltså mer än hälften av barnen som inte upplever daglig
läsning i hemmet. Då är det viktigt att förskolan har fasta läsaktiviteter varje
dag, vilket de förskolor som ingår i min undersökning har.

På frågan om hur populär boklådan är svarar Susanne Öhlund att den var
väldigt populär i början, men att hon nu tycker att det verkar vara dåligt med lån
ur den, utom när det kommer nya böcker i den. Johan Poftling säger att lådan är
populär, men det var kanske litet mer lån i början, när böckerna var nya. Men
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han ser att både föräldrar och barn väljer och lånar böcker ur den. Kikki
Svalfors säger att vissa föräldrar kommer spontant och frågar om de får låna av
läsböckerna. Men just nu tycker hon att de flesta verkar ha läst färdigt böckerna
i boklådan och att det skulle behövas en ny omgång böcker. På Vitsippan
antecknar personalen vem som lånar vad och försöker hålla en lånetid på 14
dagar för att fler skall kunna låna böckerna, medan de andra två förskolorna inte
har någon registrering eller kontroll alls över vilka som lånar. När det gäller
boklådan i dagbarnvårdarlokalen och på Öppna förskolan uppger Maria Lund
att dagbarnvårdarna skriver upp sig på en lista när de lånar hem böcker.

På frågan om alla barn deltar i bokläsning samtidigt uppger samtliga
förskolor att barnen gör det vid den dagliga lässtunden. I dagbarnvårdarlokalen
är det litet si och så med koncentrationen. Maria Lund säger att barnen tycker
det är roligt att leka när de kommer till dagbarnvårdarlokalen eftersom det är
mycket större ytor där än hemma hos dagbarnvårdaren och då kan det vara
svårt att få upp intresset för böcker just i dagbarnvårdarlokalen.

I nästa avsnitt fortsätter jag den påbörjade diskussionen av undersöknings-
resultaten.
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4 Sammanfattande diskussion av resultaten

Mina undersökningsresultat visar att en boklåda på förskolan, som föräldrar fritt
kan låna hem böcker ur, både gör barnen mer intresserade av böcker och leder
till att föräldrarna läser fler böcker för sina barn. Detta är mycket viktigt,
särskilt i dag, då det finns en mängd andra medier utöver boken som pockar på
familjens uppmärksamhet. Högläsning har många fördelar. Lässituationen i sig
skapar en social samvaro mellan barn och vuxna som inte förekommer vid till
exempel TV-tittande eller framför datorn. Högläsningen ger också möjlighet till
lugn och ro, något som några av dagbarnvårdarna i min undersökning
uppskattar. De tar ibland högläsningen till hjälp för att lugna ner uppvarvade
barn. På förskolorna är det inte alltid lätt att skapa lugn och ro med stor
barngrupp och litet personal. Därför är det viktigt att barnen också får höra
böcker hemma. Enligt mina undersökningsresultat läser 41 av 49 föräldrar minst
flera gånger i veckan för sitt barn, vilket är mycket positivt vid beaktande av
ovanstående. Några av de undersökningar jag refererat till i uppsatsen visar att
högläsning i förskoleåldern har en viss påverkan på barnens framtida läsintresse.
Barn som tidigt får höra böcker får också ett försprång när det gäller senare läs-
och skrivutveckling.116

När det gäller biblioteksbesök uppvisar min undersökning ett mycket
negativt resultat. Mer än hälften av föräldrarna och mer än tre fjärdedelar av
dagbarnvårdarna uppger att de sällan eller aldrig går på biblioteket med barnen.
Med tanke på detta resultat fyller boklådan en ännu viktigare funktion. Men
boklådan kan aldrig ersätta ett biblioteksbesök fullt ut. McKechnie konstaterar i
sin undersökning av fyraåriga flickors biblioteksbesök att barnen vid ett
biblioteksbesök lär sig vad biblioteket är och hur det fungerar. Barnen lär sig
fort hur böckerna är placerade och hittar lätt rätt hylla.117 Jag anser att det är
samma sak med biblioteksbesök som med bokläsning. Ett barn som tidigt får
uppleva vad ett bibliotek är får ett större intresse när det blir äldre för att gå dit

116 Se Teale, Wade & Moore, Steffensen & Weinreich samt Bus, van IJzendoorn & Pellegrini.
117 McKechnie, s. 214.
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på egen hand. Det är därför viktigt att biblioteken anstränger sig för att locka till
sig både personalen inom barnomsorgen och föräldrarna. Att till exempel
biblioteket i Hallonbergen har stängt på förmiddagarna alla dagar i veckan
innebär att dagbarnvårdarna i min undersökning har svårt att hinna dit. I detta
fall borde det kanske gå att hålla biblioteket öppet åtminstone en förmiddag i
veckan. Föräldrarna upplever att tidsbristen är det största hindret för att gå med
barnen på biblioteket. Då är det mycket viktigt att biblioteket är lättillgängligt. I
Sundbyberg och i många andra kommuner har filialbiblioteken integrerats med
skolbiblioteken vilket gjort att allmänheten ofta upplever det som omständligare
att ta sig dit. Samtidigt har aktiviteterna för barn på biblioteken där nästan
försvunnit på grund av minskade resurser. Flera informanter i min undersökning
saknar de aktiviteter som fanns förr. De familjer som brukade delta i
aktiviteterna på biblioteket går säkert dit ändå för att låna böcker med sina barn,
men barnen går miste om en kulturupplevelse med anknytning till biblioteket.
Eftersom positiva upplevelser i samband med biblioteksbesök i barndomen
påverkar det framtida biblioteksintresset är det viktigt att försöka ordna
aktiviteter för barnen utöver den vanliga verksamheten.

I både min undersökning och i min uppsats i övrigt fokuserar jag en del på
lässituationen. Något jag funnit intressant är att lästekniken har ganska stor
påverkan på hur mycket barn lär sig i samband med bokläsningen. Det är till
exempel viktigt att diskutera boken efter läsningen och att ställa frågor till
barnen om boken, något som de flesta informanter i min undersökning gör. Det
kan ha en viss betydelse vilken typ av frågor som ställs. Barnen tvingas
distansera sig olika mycket från det pågående nuet beroende på vilken typ av
fråga den vuxne ställer. Frågor om vad som händer i boken hjälper inte barnen i
deras utveckling lika mycket som frågor om varför saker händer i boken eller
frågor om vad som tidigare hänt eller kommer att hända. Dessa olika frågetyper
kan kopplas till Sigels distanseringsparadigm.118 Det är också bra att uppmuntra
barnen till att tänka i nya banor. Om ett barn har ett problem som kan lösas på
olika sätt kan den vuxne ställa frågor om hur problemet kan lösas på ett annat
sätt än det barnet gjort. Vygotskys teori om ”den närmaste utvecklingszonen” 119

innebär att om barnet får litet hjälp av den vuxne klarar det att lösa svårare
problem och detta leder till att barnet går fortare framåt i sin utveckling. Det
borde också, enligt mig, leda till att barnet får större självförtroende om det
lyckas lösa ett problem i stället för att tvingas ge upp. I min undersökning ställer

118 Sigel, Stinson & Flaugher, s. 121–144.
119 Vygotsky, s. 86.
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föräldrarna oftast varför-frågor medan dagbarnvårdarna oftast ställer vad-
frågor. Antalet informanter på den här frågan är dock inte så stort att det går att
dra någon generell slutsats av resultatet.

En annan sak som är viktig för att barnet skall uppleva bokläsning som
något positivt är att vuxna själva läser för sitt nöjes skull så att barnen ser det.
Både Chambers och van Peer poängterar att det är mycket viktigt med läsande
förebilder bland de vuxna.120 Enligt min undersökning uppger tre fjärdedelar av
föräldrarna att någon i familjen läser för sitt nöjes skull i barnens närvaro. Detta
är mycket positivt. Om ett barn skall uppleva bokläsning som ett bra alternativ
till TV och dator till exempel krävs det att vuxna visar att det är roligt att läsa
böcker.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett projekt som ”Läspåsen” i Sundbyberg
starkt bidrar till att barnen får höra fler böcker. Eftersom det är förhållandevis få
föräldrar som hinner gå till biblioteket fyller boklådan på förskolan en mycket
viktig funktion. Viktigt att poängtera är att det bara är en dryg fjärdedel av
föräldrarna som tycker att boklådan fyller behovet av böcker, det är alltså inte
den som är huvudorsak till att föräldrarna inte går till biblioteket utan tidsbrist.

120 Chambers, 1983, s. 51, van Peer, s. 543.
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5 Slutsatser och kommentarer

I detta avsnitt återknyter jag först kort till uppsatsens övergripande syfte för att
sedan diskutera de frågor och hypoteser jag ställt upp inför undersökningen.

Syftet med denna uppsats var dels att undersöka hur ett aktivt samarbete
mellan förskola och bibliotek påverkar familjens läsvanor och de vuxnas intresse
för att gå till biblioteket med barnen, dels att undersöka hur de vuxna styr
barnens val av medier på biblioteket och hur samtalen mellan barn och vuxna
om böcker fungerar både hemma och på förskolan.

Inför undersökningen ställde jag frågan om uppsökande verksamhet från
bibliotekets sida kan ändra invanda läsmönster och biblioteksvanor i familjen?
Resultaten av min undersökning visar att bokläsningen ökar om föräldrarna har
tillgång till en boklåda på förskolan. Så många som 30 av 42 föräldrar uppger
att de läser många fler eller litet fler böcker om det finns en boklåda på
förskolan. Detta bekräftar min hypotes om att en boklåda på förskolan påverkar
familjens läsvanor. Bland dagbarnvårdarna uppger 17 av 19 att de läser mer om
det finns en boklåda i dagbarnvårdarlokalen. Bland kommentarerna från
föräldrar framkommer också att mångfalden är positiv. En förälder uppger att
hennes barn blivit mer intresserat av att läsa olika böcker. 41 av 49 föräldrar
läser också minst några gånger i veckan för sina barn, enligt min undersökning.
Detta är mycket positivt eftersom undersökningar av bland andra Wade &
Moore, Teale och Bus, van IJzendoorn & Pellegrini som jag nämnt tidigare i
uppsatsen visar att barn som får många böcker lästa för sig under förskoleåren
ofta lär sig läsa och skriva snabbare än andra.

Däremot verkar inte familjens biblioteksvanor påverkas särskilt mycket av
att det finns en boklåda på förskolan. Det är bara ett fåtal informanter som
uppger att boklådan lockat dem att låna mer på biblioteket. I stället uppger mer
än hälften av föräldrarna och tre fjärdedelar av dagbarnvårdarna att de sällan
eller aldrig går på biblioteket med barnen. Bland förskolorna är det en som
aldrig går till biblioteket med barnen på grund av stor barngrupp och
bibliotekets geografiska läge. Den vanligaste orsaken bland föräldrar till att de
inte går på biblioteket är tidsbrist och bland dagbarnvårdarna bibliotekets
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öppettider. Eftersom det är så pass många barn som sällan besöker biblioteket
med sina föräldrar vore det bra om alla barn fick gå på biblioteket någon gång
genom barnomsorgen. När förskolorna går på biblioteket är det bara ett fåtal
barn som följer med varje gång, vilket innebär att det finns en risk att en del
barn aldrig kommer i kontakt med biblioteket innan de börjar skolan. Då många
intressen grundläggs i den tidiga barndomen är dessa resultat oroväckande.
Flera dagbarnvårdare uppger att om biblioteket hade öppet på förmiddagen
ibland vore det mycket lättare att hinna dit. Om en förändrad öppettid skulle
leda till att fler barn fick besöka biblioteket vore mycket vunnet för framtiden.

Jag hade också ställt en fråga om förskolorna använder boken mer i det
dagliga arbetet om den finns lätt tillgänglig? Resultaten visar att boklådan har
olika stor betydelse för läsningen på olika förskolor. De förskolor som hade
relativt nära till biblioteket tog sig dit och lånade böcker och de hade också egna
böcker sedan tidigare som användes på förskolan. Däremot hade den förskola
som låg långt från biblioteket nytta av boklådan även på förskolan. Men att
bokläsningen ökade på förskolorna tack vare boklådan kunde inte bekräftas i
undersökningen. Samtliga förskolor hade dagliga läsaktiviteter oavsett om det
fanns en boklåda eller inte.

En annan fråga som ställdes inför undersökningen var hur interaktionen
mellan barn och vuxna fungerar. Samtalar personal och föräldrar med barnen
om vad de läser? Hur ser lässituationen ut hemma respektive på förskolan?

Undersökningsresultaten visar att majoriteten av föräldrarna och
dagbarnvårdarna tillåter att barnen avbryter med frågor under bokläsningen. De
flesta informanter diskuterar också boken med barnen efter läsningen. Vid dessa
tillfällen torde lässituationen vara ganska lugn och stressfri. Varken föräldrar
eller dagbarnvårdare läser för särskilt stor grupp barn samtidigt. På förskolorna
är det svårare för alla barn att få uppmärksamhet och kontakt med vuxna och
bokläsningen sker ofta för samtliga barn samtidigt. På två av de tre förskolorna
sker den dagliga fasta lässtunden för alla barn samtidigt medan den tredje
förskolan har delat in barnen i tre grupper, vilket ökar möjligheterna för varje
enskilt barn att få uppmärksamhet och kunna ställa frågor. Problemet med stora
barngrupper på förskolorna visar att det är viktigt att föräldrarna läser för sina
barn hemma också. Majoriteten av föräldrarna läser för det mesta för barnen
innan de skall sova. Detta är visserligen en stressfri tidpunkt på dagen, men det
innebär också att barnen är tröttare och förmodligen inte tillgodogör sig
bokläsningen lika bra som om den skedde vid ett tillfälle när barnet är utvilat.
Flera forskare som jag refererat till i min uppsats påpekar vikten av att samtala
med barnen om böckerna. Van Peer menar att samtal om det man läst påverkar
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barnens intresse för böcker och läsning i positiv riktning.121 Chambers påpekar
att boksamtalen stimulerar till läsning med koncentration och eftertanke.122

Enligt Seilmans undersökningsresultat upplever barnen ofta bokläsning som en
ensamaktivitet, men detta kan motverkas om föräldrarna diskuterar det de läser
med barnen.123 Det är också viktigt att ställa olika frågor själv till barnet under
läsningen, enligt flera empiriska undersökningar jag tagit del av i mitt
uppsatsarbete. Frågorna leder till exempel till att barnet tvingas distansera sig
mer eller mindre från det pågående nuet vilket påverkar dess utveckling
positivt.124 McKechnie uppmärksammar i sin undersökning att antalet
inlärningstillfällen under en sagostund varierar beroende på om bibliotekarien
ställer frågor till barnen under läsningen och låter barnen återberätta det de hört
eller inte.125 Därför är det positivt att de flesta informanter i min undersökning
både ställer egna frågor till barnen och diskuterar boken med barnen efter
läsningen.

Ytterligare en fråga jag ställde inför undersökningen var hur mycket de
vuxna styr över barnens lån av medier på biblioteket? Låter de barnen låna hur
många böcker de vill och vilka böcker de vill? Mina undersökningsresultat visar
att ungefär tre fjärdedelar av både föräldrarna och dagbarnvårdarna inte har
några synpunkter på vad barnen lånar, däremot hade hälften av föräldrarna och
ungefär två tredjedelar av dagbarnvårdarna synpunkter på hur många böcker
barnen fick låna. Detta visar att barnen får välja ganska fritt vad de vill låna,
men att de vuxna har en viss kontroll över hur mycket barnen lånar. På
förskolorna låter personalen också barnen till stor del låna vad de vill, men har
satt en gräns för hur många böcker varje barn får låna. Resultaten av min
undersökning visar att barnens medieanvändning, när det gäller lån på
biblioteket, inte påverkas så mycket av de vuxna som jag trodde innan
undersökningen.

Min sista fråga inför undersökningen handlade om vad barnen gör på
biblioteket? Undersökningsresultaten visar att aktiviteterna på biblioteket har
minskat under senare tid. Dagbarnvårdarna uppger att de tidigare besökt
sagostunder på biblioteket, men dessa är för tillfället nedlagda. Bland
föräldrarna är det en dryg tredjedel som uppger att de gör annat på biblioteket
än lånar böcker, läser tidningar eller använder datorer. De leker och lägger

121 van Peer, s. 543.
122 Chambers, 1991, s. 14.
123 Seilman, s. 31.
124 Sigel, Stinson & Flaugher, s. 121–144.
125 McKechnie, s. 153.
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pussel till exempel. Tidigare fanns det också möjlighet att delta i
teaterföreställningar och trolleri men det är sällan det förekommer nu. Barnen
deltar alltså inte i särskilt mycket aktiviteter på biblioteken för närvarande.

Av mina undersökning går att dra en viktig slutsats, nämligen att en boklåda
som den i Sundbyberg, där föräldrar och barn kan låna hem böcker direkt på
förskolan, har en mycket stor betydelse för barnens tillgång till böcker och hur
mycket högläsning de får uppleva. Det är därför viktigt att boklådan får finnas
kvar i framtiden. Den kräver dock ett visst underhåll i form av nya böcker, men
eftersom den visat sig ha så stor betydelse för barnens läsning så är den väl värd
att satsa på.
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6 Sammanfattning

Kan uppsökande verksamhet från bibliotekets sida ändra invanda läsmönster
och biblioteksvanor i familjen? Hur fungerar interaktionen mellan barn och
vuxna? Samtalar personal och föräldrar med barnen om vad de läser? Hur ser
lässituationen ut? Hur mycket styr de vuxna över vad barnen lånar på
biblioteket? Dessa frågor ställde jag mig inför utvärderingen av ett
samarbetsprojekt mellan biblioteket och förskolorna i Sundbybergs kommun.
Projektet, kallat ”Läspåsen” innebär kortfattat att biblioteket ställer ut boklådor
på förskolorna. Barn och föräldrar kan sedan låna hem böcker ur boklådorna i
en speciell ”Läspåse”.

Jag valde att använda både en kvantiativ och en kvalitativ metod vid
genomförandet av min utvärdering. Jag gjorde dels en enkätundersökning bland
föräldrar på 3 förskolor som deltar i projektet, bland 20 dagbarnvårdare och
bland föräldrar på Öppna förskolan, dels en intervjuundersökning med några
förskollärare, två dagbarnvårdare, familjedaghemschefen och barnbibliotekarien.

Som teoretisk bakgrund till undersökningen används en del studier om
högläsningens betydelse för barns språkutveckling, olika lästeknikers påverkan
på barnens inlärning, bibliotekets betydelse för barnens utveckling, teorier om
barns möjligheter att distansera sig från det pågående nuet, den ryske
språkpsykologen Lev Vygotskys teori om ”den närmaste utvecklingszonen”
samt engelsmannen Aidan Chambers teorier om läsningens betydelse för barns
läs- och skrivutveckling.

Resultatet av uppsatsens undersökning visar att ”Läspåse”-projektet är
mycket uppskattat bland föräldrar och personal. Det har bidragit till att föräldrar
och dagbarnvårdare läser mer böcker för sina barn och att barnen blivit mer
intresserade av böcker. Läsvanorna hos majoriteten av undersökningens
informanter har påverkats i positiv riktning av projektet. Däremot visar
undersökningen att det är många barn som sällan eller aldrig går på biblioteket
med sina föräldrar och att barnomsorgen också har svårt att hinna till biblioteket
med alla barn. Orsakerna är bland annat tidsbrist, dåliga öppettider och stora
barngrupper.
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Min undersökning av lässituationen visar att informanterna ofta diskuterar
boken de läst med barnen, att barnen tillåts ställa frågor under läsningen och att
de vuxna ofta också ställer frågor till barnen. Den typ av frågor som är vanligast
är frågor om vad som händer i boken samt frågor om varför saker och ting
händer. Det är vanligt att samma bok läses flera gånger, däremot sammanfattar
inte informanterna boken innan de läser den för barnen i någon högre
utsträckning.

Föräldrar och barnomsorgspersonal styr inte mycket över vad barnen lånar.
De flesta låter dem låna vad de vill, med en gräns för böcker på utländska språk.
Däremot brukar många begränsa mängden lån för att det inte skall bli
ohanterligt mycket böcker. Men min uppfattning är att barnen får låna rätt fritt
på biblioteket.

Mina undersökningsresultat visar sammanfattningsvis att ett projekt som
”Läspåsen” har stor betydelse för hur mycket böcker barn och föräldrar läser
tillsammans.
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Bilaga 1 – Enkät till föräldrar

Hej!

Jag heter Monica Pettersson och studerar biblioteks- och informationsvetenskap i

Uppsala. Jag ska i mitt examensarbete utvärdera projektet ”Läspåsen”. Projektet har

inneburit att barnbibliotekarien på stadsbiblioteket i Sundbyberg placerat ut en boklåda

på ert dagis och att ni haft möjlighet att låna hem böcker i en ”Läspåse”. Det är mycket

värdefullt för mig att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten så jag är

tacksam om du tar några minuter till detta.

Enkäten är uppdelad i två delar. Frågorna i första delen handlar om projektets betydelse

för läs- och biblioteksvanor. Den andra delen handlar om lässituationen, hur det går till

att läsa böcker.

Enkäten är helt anonym. Det kommer bara att framgå vilket dagis enkäten är inlämnad

på.

Hur många hemmavarande barn har du?___________________________________

Hur gamla är de?____________________________________________

Markera endast ett svarsalternativ per fråga om det inte står något annat.

Frågorna handlar om alla dina barn även om det står ditt barn.
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Första delen av enkäten handlar om Läs- och biblioteksvanor

1.
a) Hur ofta läser du en bok tillsammans med ditt barn?
Dagligen ......................

�
Flera gånger i veckan ...

�
Någon gång i veckan....

�
Sällan...........................

�
Aldrig ..........................�
b) Om du svarat sällan eller aldrig. Beror det på
Tidsbrist ...............................

�
Barnet är inte intresserat .......

�
Du själv är inte intresserad ....

�
Annan orsak____________________________________________________________

2. Läser du fler böcker för ditt barn om det finns en boklåda på dagiset?
Ja, många fler...

�
Ja, litet fler.......

�
Nej ..................

�

3. Vem väljer oftast en bok i boklådan? Du eller ditt barn?
Oftast barnet ....................................

�
Oftast jag själv .................................

�
Oftast barnet och jag tillsammans .....

�

4. Tycker du urvalet av böcker i boklådan är
mycket bra...

�
ganska bra ...

�
mindre bra ...

�
dåligt ...........

�
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

5.
a) Hur ofta brukar du och ditt barn gå till biblioteket?
Flera gånger/vecka....

�
En gång/vecka ..........

�
Flera gånger/månad...

�
En gång/månad .........

�
Sällan........................

�
Aldrig .......................

�

b) Om du svarat sällan eller aldrig beror det på att
Flera svarsalternativ möjliga.
Biblioteket ligger för långt bort ..........

�
Biblioteket har för dåliga öppettider ...

�
Tidsbrist ............................................

�
Boklådan täcker behovet av böcker....

�
Annan orsak____________________________________________________________
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6. Har boklådan på dagis lett till att ni börjat gå till biblioteket för att låna mer?
Ja, vi gick inte alls/sällan till biblioteket tidigare.................. �
Ja, men vi gick ganska ofta till biblioteket tidigare också .... �
Nej .................................................................................... �
7. Om du går på biblioteket med ditt barn, låter du det då låna
a) hur många böcker eller andra medier det vill? Medier = videofilm, CD-rom etc.
Ja..... �
Nej .. �
Kommentera gärna ditt svar _______________________________________________

b) vilka böcker/medier det vill?
Ja..... �
Nej .. �
Kommentera gärna ditt svar _______________________________________________

8. Vad gör ni när ni besöker biblioteket?
Flera svarsalternativ möjliga.
Lånar böcker............................................. �
Läser tidningar som Bamse till exempel .... �
Använder datorer ...................................... �
Annat........................................................ � �������
	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	
Något du saknar _________________________________________________________

9. Tycker du barnet blivit mer intresserat av böcker sedan det fick Läspåsen?
Ja, mycket mer... �
Ja, litet mer ........ �
Nej .................... �
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

10. Har du något förslag till förbättring av Läspåseprojektet?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nu kommer några frågor om hur bokläsningen brukar gå till.

11. När brukar du oftast läsa en bok med ditt barn?
På kvällen innan barnet skall somna......... �
När barnet kommer och vill läsa en bok... �
När du själv vill läsa för ditt barn............. �
Kommentera  gärna ditt svar_______________________________________________

12. Brukar du berätta sagor ur ditt eget minne utan bok?
Ofta ...... �
Ibland ... �
Sällan.... �
Aldrig ... �
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13. Brukar du berätta utan avbrott för kommentarer och låta barnet vänta
      med frågor tills du är färdig?
Ja, jag berättar oftast färdigt utan avbrott .................................................. �
Nej, jag brukar oftast låta barnet avbryta med frågor under berättandet ..... �
14.
a) Brukar du ställa frågor till barnet under berättandet?
Ja..... �
Nej .. �
b) Om du svarat ja. Ställer du då oftast frågor om
vad som händer i berättelsen .......................................... �
varför saker och ting händer i berättelsen ....................... �
vad barnet har för åsikt om händelserna i berättelsen ..... �
vad barnet tror kommer att hända senare i berättelsen ... �
15. Brukar ni läsa samma bok flera gånger?
Ofta ...... �
Ibland ... �
Sällan.... �
Aldrig ... �
Någon särskild favoritbok________________________________________________

16. Brukar du berätta vad boken handlar om innan du börjar läsa den?
Ja..... �
Nej .. �
17. Diskuterar du och barnet boken efter läsningen?
Ja..... �
Nej .. �
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

18. Vilken typ av berättelser läser du oftast?
Rim och ramsor .......................... �
Sagor om prinsar och prinsessor.. �
Bilderböcker ............................... �
Andra berättelser ........................ �
Kommentera gärna ditt svar_______________________________________________

19. Brukar någon i familjen läsa för sitt nöjes skull  så att barnet ser det?
Ofta ...... �
Ibland .. �
Sällan.... �
Aldrig ... �
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

Övriga kommentarer
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Bilaga 2 – Enkät till dagbarnvårdare

Hej!

Jag heter Monica Pettersson och studerar biblioteks- och

informationsvetenskap i Uppsala. Jag ska i mitt examensarbete utvärdera

projektet ”Läspåsen”. Projektet har inneburit att barnbibliotekarien på

stadsbiblioteket i Sundbyberg placerat ut en boklåda i er

dagbarnvårdarlokal och att ni haft möjlighet att låna hem böcker i en

”Läspåse”. Det är mycket värdefullt för mig att så många som möjligt tar

sig tid att besvara enkäten så jag är tacksam om du tar några minuter till

detta.

Enkäten är uppdelad i två delar. Frågorna i första delen handlar om

projektets betydelse för läs- och biblioteksvanor. Den andra delen handlar

om lässituationen, hur det går till att läsa böcker.

Enkäten är helt anonym.

Markera endast ett svarsalternativ per fråga om det inte står något
annat.
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Första delen av enkäten handlar om Läs- och biblioteksvanor

1.
a) Hur ofta läser du en bok tillsammans med barnen?
Dagligen ...................... 
Flera gånger i veckan ... 
Någon gång i veckan.... 
Sällan........................... 
Aldrig .......................... 
b) Om du svarat sällan eller aldrig. Beror det på
Tidsbrist ............................... 
Barnet är inte intresserat ....... 
Du själv är inte intresserad .... 
Annan orsak____________________________________________________________

2. Läser du fler böcker för barnen om det finns en boklåda i
    dagbarnvårdarlokalen?
Ja, många fler... 
Ja, litet fler....... 
Nej .................. 
3. Vem väljer oftast en bok i boklådan? Du eller barnen?
Oftast barnen ................................... 
Oftast jag själv ................................. 
Oftast barnen och jag tillsammans .... 
4. Tycker du urvalet av böcker i boklådan är
mycket bra... 
ganska bra ... 
mindre bra ... 
dåligt ........... 
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

5.
a) Hur ofta brukar du och barnen gå till biblioteket?
Flera gånger/vecka.... 
En gång/vecka .......... 
Flera gånger/månad... 
En gång/månad ......... 
Sällan........................ 
Aldrig ....................... 
b) Om du svarat sällan eller aldrig beror det på att
Flera svarsalternativ möjliga.
Biblioteket ligger för långt bort .......... 
Biblioteket har för dåliga öppettider ... 
Tidsbrist ............................................ 
Boklådan täcker behovet av böcker.... 
Annan orsak____________________________________________________________
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6. Har boklådan på dagis lett till att ni börjat gå till biblioteket för att låna mer?
Ja, vi gick inte alls/sällan till biblioteket tidigare.................. �
Ja, men vi gick ganska ofta till biblioteket tidigare också .... �
Nej .................................................................................... �
7. Om du går på biblioteket med barnen, låter du dem då låna
a) hur många böcker eller andra medier de vill? Medier = videofilm, CD-rom etc.
Ja..... �
Nej .. �
Kommentera gärna ditt svar _______________________________________________

b) vilka böcker/medier de vill?
Ja..... �
Nej .. �
Kommentera gärna ditt svar _______________________________________________

8. Vad gör ni när ni besöker biblioteket?
Flera svarsalternativ möjliga.
Lånar böcker............................................. �
Läser tidningar som Bamse till exempel .... �
Använder datorer ...................................... �
Annat........................................................ ���������
��������������������������������������� _________
Något du saknar _________________________________________________________

9. Tycker du barnen blivit mer intresserat av böcker sedan de fick tillgång
    till boklådan?
Ja, mycket mer... �
Ja, litet mer ........ �
Nej .................... �
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

10. Har du något förslag till förbättring av Läspåseprojektet?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nu kommer några frågor om hur bokläsningen brukar gå till.

11. När brukar du oftast läsa en bok med barnen?
På kvällen innan barnet skall somna......... �
När barnet kommer och vill läsa en bok... �
När du själv vill läsa för ditt barn............. �
Kommentera  gärna ditt svar_______________________________________________

12. Brukar du berätta sagor ur ditt eget minne utan bok?
Ofta ...... �
Ibland ... �
Sällan.... �
Aldrig ... �
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13. Brukar du berätta utan avbrott för kommentarer och låta barnen vänta
      med frågor tills du är färdig?
Ja, jag berättar oftast färdigt utan avbrott .................................................. �
Nej, jag brukar oftast låta barnen avbryta med frågor under berättandet..... �
14.
a) Brukar du ställa frågor till barnen under berättandet?
Ja..... �
Nej .. �
b) Om du svarat ja. Ställer du då oftast frågor om
vad som händer i berättelsen .......................................... �
varför saker och ting händer i berättelsen ....................... �
vad barnen har för åsikt om händelserna i berättelsen .... �
vad barnen tror kommer att hända senare i berättelsen .. �
15. Brukar ni läsa samma bok flera gånger?
Ofta ...... �
Ibland ... �
Sällan.... �
Aldrig ... �
Någon särskild favoritbok________________________________________________

16. Brukar du berätta vad boken handlar om innan du börjar läsa den?
Ja..... �
Nej .. �
17. Diskuterar du och barnen boken efter läsningen?
Ja..... �
Nej .. �
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

18. Vilken typ av berättelser läser du oftast?
Rim och ramsor .......................... �
Sagor om prinsar och prinsessor.. �
Bilderböcker ............................... �
Andra berättelser ........................ �
Kommentera gärna ditt svar_______________________________________________

19. Brukar ni göra saker efter berättelser, t.ex. spela teater?
Ofta ...... �
Ibland .. �
Sällan.... �
Aldrig ... �
Kommentera gärna ditt svar________________________________________________

Övriga kommentarer
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Bilaga 3 – Intervjufrågor

Intervjufrågor bibliotekarie

Yrkeserfarenhet

Läsintresset under din yrkesverksamma tid.

Projektstart. Pengar. Utveckling av projektet. Nu permanent?

Marknadsföring av boklådorna. Bokpresentation. Hur ofta? Nytillskott av
böcker? Urvalet av böcker?

Hur ofta besök på förskolorna? Hur stor del av tjänsten ägnas åt detta?

Andra aktiviteter för barn och ungdomar som ingår i din tjänst? Bokjuryn till
exempel?

Är det många barn som besöker biblioteket i Sundbyberg? I Hallonbergen?
Finns det några aktiviteter för barnen på biblioteken?

Hur ser lässituationen ut när du läser högt för barnen? Hur många är barnen?
Är de i samma ålder?

När du läser en bilderbok för barnen, läser du den då utan avbrott eller ges
barnen tillfälle att ställa frågor under läsningen?

Kommenterar du själv läsningen? Hur? Med vad?- eller varför?-frågor?
Framtidsfrågor? Moraliska frågor? Retrospektiva frågor?
Uppmuntran till att tänka själv? Till att ta egna initativ? Lösa problem?

Önskemål inför framtiden?



84

Intervjufrågor dagbarnvårdare

Yrkeserfarenhet

Bokintressets förändring i ett livsperspektiv

Boklådans betydelse för läsningen

Läsaktiviteter – Läsmiljö.

Alla barn involverade eller endast en del. Vad gör de barn som inte deltar i
bokläsningen.

Initiativet till bokläsning. Tid. Bläddrar barnen själva i böckerna om ni inte
hinner läsa.

Lässituation? Högläsning? Hur många barn? Ålder?
Samtal om böcker?

Läsning utan avbrott? Läsning med möjlighet att ställa frågor?
Dialogläsning?

Kommenterar du själv läsningen? Hur? Med vad?- eller varför?-frågor?
Framtidsfrågor? Moraliska frågor? Retrospektiva frågor?
Uppmuntran till att tänka själv? Till att ta egna initativ? Lösa problem?

Samma bok flera gånger?

Biblioteksbesök? Lånerestriktioner? Aktiviteter på biblioteket?

Bibliotekarien på förskolan.

Presentation av boklådeböcker. Tillräckligt?

Mängd lån ur boklådan. Dagbarnvårdare? Barn?

Förslag till förbättring av Läspåsen?
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Intervjufrågor förskolepersonal

Yrkeserfarenhet

Bokintressets förändring i ett livsperspektiv.

Boklådans betydelse för läsningen på förskolan

Urvalet av böcker – bra, dåligt?

Presentation av boklådeböcker. Föräldrar. Personal. Tillräckligt?

Mängd lån ur boklådan. Föräldrar? Barn? Har bokintresset ökat mer hos
vissa föräldrar än andra? Har barnen blivit mer intresserade av böcker sedan
boklådan kom? Har ni några interna regler för boklån ur lådan som lånetid,
uppskrivning på lista? Boklådans placering?

Läsaktiviteter – Läsmiljö – Regelbunden läsning – Vem väljer bok oftast?

Alla barn involverade eller endast en del? Vad gör de barn som inte deltar i
bokläsningen?

Initiativet till bokläsning. Tid. Bläddrar barnen själva i böckerna om ni inte
hinner läsa.

Lässituation? Högläsning? Hur många barn? Ålder?
Samtal om böcker?

Läsning utan avbrott? Läsning med möjlighet att ställa frågor?
Dialogläsning?

Kommenterar du själv läsningen? Hur? Med vad?- eller varför?-frågor?
Framtidsfrågor? Moraliska frågor? Retrospektiva frågor?
Uppmuntran till att tänka själv? Till att ta egna initativ? Lösa problem?
Diskussion av boken efter läsningen? Sammanfattning av boken innan
läsningen börjar?

Samma bok flera gånger? Aktiviteter i samband med bokläsning som teater
till exempel?

Biblioteksbesök? Lånerestriktioner? Aktiviteter på biblioteket?

Bibliotekarien på förskolan – Tillräckligt

Förslag till förbättring av Läspåsen?
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Intervjufrågor familjedaghemschef

Yrkeserfarenhet – förskollärare?

Dina arbetsuppgifter? Deltar du i aktiviteter på Öppna förskolan eller har du
bara administrativa uppgifter?

Boklådans betydelse för läsningen på Öppna förskolan och bland
dagbarnvårdarna.

Presentation av boklådeböcker. Tillräckligt?

Mängd lån ur boklådan. Föräldrar? Barn? Har bokintresset ökat mer hos
vissa dagbarnvårdare än andra? Har barnen blivit mer intresserade av böcker
sedan boklådan kom? Har ni några interna regler för boklån ur lådan som
lånetid, uppskrivning på lista? Boklådans placering?

Bibliotekarien på förskolan – Tillräckligt

Förslag till förbättring av Läspåsen?

Läsaktiviteter – Läsmiljö – Regelbunden läsning – Vem väljer bok oftast?
Olika dagbarnvårdargrupper – olika aktiviteter? Teman till exempel?

Alla barn involverade eller endast en del? Vad gör de barn som inte deltar i
bokläsningen?
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Bilaga 4 – Enkätkommentarer

Fråga 4 – Vad tycker du om urvalet i boklådan?
”Önskar böcker för större barn.” (Balder)
”Bra med nya böcker.” (Balder)
”Böcker som barn gillar.” (Balder)
”Böckerna i sig är bra men urvalet är mindre. M a o mer böcker.” (Balder)
”Få böcker för ”mellanbarn” (åldern 3 år)” (Vitsippan)
”Tittat 1 gång – var för barnsligt.” (Hagabergsgården)
”Trasiga!!! Borde bytas oftare.” (Hagabergsgården)
”Det finns för både stora och små.” (Dagbarnvårdare)
”Vill ha fler böcker att välja på.” (Öppna förskolan)

Fråga 5 – Hur ofta brukar du gå på biblioteket? Om du svarat
sällan/aldrig beror det på att
”Det finns inga barnböcker i Rissne bibliotek.” (Balder)
”Vi är med i bokklubb.” (Balder)
”Vi har massor av fantastiska böcker i hemmet.” (Vitsippan)
”Vi har ett inflöde av barnböcker genom bokklubb + bekanta.” (Vitsippan)
”Vi har en massa böcker hemma.” (Vitsippan)
”Vi har så mycket böcker.” (Hagaberg)
”Vi är uppkopplade på Internet bredband.” (Hagabergsgården)
”Vi är med i 2 bokklubbar också.” (Hagabergsgården)
”Öppettider stämer ej överens med mina tider.” (Dagbarnvårdare)
”Har fått en massa böcker så vi behöver inte gå och låna.”

Fråga 7 – Får barnet låna hur mycket och vad det vill?
”Både jag och mina barn får välja men jag väljer den som passar för de frågor
som han ställer till mig dagligen.”
”Blir helt enkelt för många.”
”Video/CD enstaka gånger. CD-spel har vi oftast bokat innan dvs vi vuxna
väljer.”
”Jag brukar välja det vi ska låna.”
”Ju fler de lånar är ju bäst.”
”Ja, med viss handledning.”
”Ja, inom lämpliga ramar.”
”Ja, till viss del beroende på om det är för svåra böcker.”
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”Ja, inom rimliga gränser.”
”Ja, men ibland kan jag se att det är en bok för äldre barn som han ej kommer
att vara intresserad av, annars får han välja fritt.”
”Nej, det beror på hur många barnen tar.”
”Nej, inte för många för då hinner jag inte läsa alla under perioden jag får låna
dem.”
”Nej, det räcker med några om gången eftersom hon oftast vill höra dom flera
gånger.”
”Ja, det är för hennes skull jag läser och då vill jag att hon tycker om sagorna.
Sen är det en del av besöket att få välja böckerna själv.”
”Nej, max 5-6 böcker var.”
”Nej, max 4-5/gång.”
”Nej, vi har så otroligt många låneböcker hemma.”
”Ja, men ser till att det är någorlunda begripligt.”
”De får välja men jag begränsar om det behövs.”
”Ja, inom rimliga gränser.”
”Nej, lagom, så man ej slarvar bort.”
”Nej, det kan bli en väldans massa böcker.”
”Nej, de lånar varsin bok, dom andra lånar vi tillsammans.” (Dagbarnvårdare)
”Ja, men vi diskuterar oss fram till vad som är roligt för just de barnen
(åldersmässigt)” (Dagbarnvårdare)
”Nej, inte mer än vi orkar bära hem.”
”Ja, cirka 5 var.”
”Nej, vi lånar ett visst antal böcker som vi kommit överens om tidigare.”
”Vill inte låna hem för mycket som vi ej hinner med.”
”Ja, oftast, så länge det är passande.”
”Jag kommer oftast hem med en driva på 25-30 böcker varav hälften är valda av
barnen.”
”Ja, om de passar åldersmässigt/mognadsmässigt.”

Fråga 8 – Vad gör du på biblioteket?
”Lånar dataspel.” (Balder)
”Lånar böcker och tittar runt och ibland leker om det finns plats.” (Balder)
”Kollar internet/söker katalogen hemifrån.” (Balder)
”Teater, trolleri etc.” (Vitsippan)
”Läser böcker.” (Vitsippan)
”Sagostunder och teater och drama på helgerna. När vårt lokala bibl. låg i
centrum fanns ofta såna aktiviteter.” (Vitsippan)
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”Teater.” (Vitsippan)
”Lånar CD-skivor.”
”Ofta lånar jag förutom böcker videofilm och sällan CD-rom.”
”Leker, ammar, anv. toan.”
”Leker, lägger pussel.”
”Saknar låna spel & filmer.” (Hagabergsgården)
”CD-sagor”. ”Dåligt utbud på CD-sagor, särskilt för barn mellan 6 och 12 år
samt videofilm.” (Hagabergsgården)
”Sagostund.” (Dagbarnvårdare)
”Läser böcker där.” (Dagbarnvårdare)
”Sagoläsning.” (Dagbarnvårdare)
”Sagostunder.” (Dagbarnvårdare)
”Sagostund med bibliotekarien.” (Dagbarnvårdare)
”Sagostund med Ann Bergström.” (Dagbarnvårdare)
”Barnen tittar i böcker, ev läser.” (Dagbarnvårdare)
”Saknar sagostunden.” (Dagbarnvårdare)
”Ann Bergkvist läste saga med bildband till, uppskattat.” (Dagbarnvårdare)
”Lyssnar och tittar på diasagor.” (Dagbarnvårdare)
”Ser på bildband.” (Dagbarnvårdare)
”Lånar även CD-rom & ibland videofilmer.”

Fråga 9 – Tycker du barnet blivit mer intresserat av böcker sedan det fick
Läspåsen?
”Inte av böcker som sådana, men att läsa många olika.”
”Nej, de har alltid gillat böcker, även innan läspåsen.”
”Ja, mycket mer, han vill ta hem mer än 4 böcker i veckan.”
”Nej, barnen har alltid varit mycket intresserade av böcker.”
”Nej, intresset har alltid varit stort.”
”Nej, har alltid varit intresserad av böcker.”
”Nej, har varit intresserad av böcker sedan liten.”
”Nej, intresset fanns mycket tidigt hemma.”
”Nej, har tidigare läst varje kväll vid läggdags, men han är tyvärr ej intresserad
av det längre.”
”Nej, vi har alltid läst mycket med barnen.”
”Ja, litet mer. Grejen att låna är rolig.”
”Nej, vi har mycket egna böcker också.”
”Nej, jag har mycket böcker hemma.”
”Ja, litet mer. De har alltid gillat böcker, även innan läspåsen.”
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Fråga 10 – Har du något förslag till förbättring av Läspåseprojektet?
”Att ha böcker för olika åldrar. Speciellt för femåringar.” (Balder)
”Nej, utom att det borde pågå för jämnan.” (Balder)
”Vi tycker att Nisseböckerna är bra.” (Balder)
”Nää, tror inte det. Det är bra som den är.” (Balder)
”Nej, men fortsätt för det är bra.” (Balder)
”Fler påsar och böcker så att alla kan låna hem oftare.” (Vitsippan)
”Fler böcker till ’mellanbarn’, dessutom kanske möjlighet att komma med egna
önskemål och kanske en presentation av nya barnböcker, nya
barnboksförfattare.” (Vitsippan)
”Större urval kanske.” (Vitsippan)
”Tycker det är bra som det är för detta!” (Vitsippan)
”Placering, mer synlig ’skyltning’ för att väcka spontant intresse.” (Hagaberg)
”Tycker det är bra som det är, var på biblioteket och lånade böcker jämt förr så
för oss har inget ändrats men kan vara bra för dem som kanske inte upptäckt att
man kan låna bra o pedagogiska böcker på biblioteket.” (Hagaberg)

Fråga 11 – När brukar du oftast läsa en bok för barnen?
”Efter bolibompa har vi tid för läsningen.”
”Före Mellis.” (Dagbarnvårdare)
”När barnen kommer och vill läsa en bok och jag har tid. Det ska även vara
ganska lugnt omkring oss så vi kan koncentrera oss.” (Dagbarnvårdare)
”Innan sovtid för småbarnen.” (Dagbarnvårdare)
”Ofta före mellanmålet” (Dagbarnvårdare)
”När det passar in med allt annat omkring.” (Dagbarnvårdare)
”Vid samlingen på eftermiddagen.” (Dagbarnvårdare)
”När de minsta sover, en vilostund för alla barn.” (Dagbarnvårdare)
”Det måste ”kännas bra” att läsa just då.”
”Efter lunch eller efter mellis.” (Dagbarnvårdare)
”När barnen behöver varva ner.” (Dagbarnvårdare)
”Vi läser alltid vid läggdags + andra tillfällen.”
”Har mer tid då.” (innan barnet skall somna)
”Vi också läser när lillebror har sin ’dagsov’.”
”Då jag arb. är det mest kväll, annars när som helst på dagen.”

Fråga 15 – Brukar ni läsa samma bok flera gånger?
”Dessutom samma bok på rad 2–3 ggr.”
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Favoritböcker: ”Småflodhästarna” och ”Flodhästsagan” av Lena Landström,
Alfons Åberg”, ”Alfons-böcker”, ”Bobos bok”, ”Min första ordbok”,
”Faktaböcker”, ”Sagor”, ”Mamma Mu”, ”Pettson”, ”Pulver”, ”Var är
mamma?”, ”Nalle Puh-böcker eller böcker med dinosaurier”, ”Nalle Puhs
brevlåda (eftersom jag avskyr den)”,  ”Alfons”, ”Halvan-böckerna ex Polisbilen,
brandbilen, bärgningsbilen”, ”Alfons”, ”Pippi Långstrump”, ”Nicke nyfiken”,
”Pettson & Findus”

Fråga 17 – Diskuterar du och barnet boken efter läsningen?
”Det är olika. Kan ej svara ja eller nej. Oftast när vi läser en bok för första
gången.”
”Ja, han gillar att prata lite om boken.”
”Vi går ofta tillbaka i boken och tittar på extra spännande figurer.”
”Jag hade inte tänkt på det. Det händer att vi på ett annat tillfälle pratar om
böckerna vi läst.”
”Ja, han kommer automatiskt med funderingar och frågor efteråt.”
”Ja, för att höra om boken har varit kul och att man uppfattat bokens innehåll.”
”Kollar att de har förstått vad sagan handlar om.”
”Ibland, speciellt om det är en ny bok!”

Fråga 19 föräldrar – Brukar någon i familjen läsa för sitt nöjes skull så att
barnet ser det?
”Jag själv läser böcker väldigt ofta.”
”Pappa läser mycket.”
”Kvällstid.”
”Både mamma och pappa läser mycket.”
”Pappa studerar favoritböcker om data + dator e-mail osv. Mamma läser
böcker, tidningar, SMS.”
”Jag studerar och läser ofta men inte för nöjes skull.”
”Jag läser böcker och gubben läser dagstidningarna.”
”Någon läser dagligen och har alltid böcker ligger framme.”
”Läser själv väldigt mycket och lånar på biblioteket.”
”Sällan, men det finns många böcker, nu somnar man oftast!”
”Oftast får man tyvärr inte läsa utan att bli avbruten. Man får frågor om aktuell
bok. Bra!”
”Har dessvärre prioriterat bort mitt eget läsande och läser bara innan jag
somnar.”
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Fråga 19 dagbarnvårdare – Brukar ni göra saker efter berättelser, t.ex.
spela teater?
”Rita.”
”Ritar vad det handlat om.”
”I så fall gör barnen det själva utan min inblandning.”
”Just nu har vi tema sagor, sagan läses och sedan får barnen spela upp sagan. Vi
har haft Bockarna Bruse, Guldlock. Sagan läses och spelas under flera
temaveckor. Vi försöker att alla barn får spela sagan. Vi har temaveckorna på
vår gruppdag på Öppna förskolan en gång i veckan.”
”Vårt temaarbete är sagor och berättelser då har vi teater efter sagan.”

Övriga kommentarer
”Bokjuryns urval o särskilda hylla är jättebra – ger tips till rätt ålder.
Centralbibl. i Sumpan har oerhört dåligt utbud av CD-sagor och videofilmer
(prioriteringen av Hallonbergen är obegriplig). Sagoläsning på biblioteket på
lördagar och söndagar vore trevligt i vintermörkret.” (Hagabergsgården)
”Vi tycker att böcker och läsning är roligt och viktigt. Läsningen stimulerar
språkutvecklingen och fantasin.”
”Är ingen bokfantast men försöker för 3-åringens skull introducera böcker…”
”Jag tycker det är mycket bra att ni finns på förskolan. För man har inte alltid
tid att gå på biblioteket. Fast det är ju mysigt ändå när man går till biblioteket.”
(Hagabergsgården)
”Eftersom jag alltid har läst böcker både lånade och köpta böcker har det aldrig
blivit av att låna böcker i läspåsen/låda på dagis. Vi har nära till biblioteket. Den
är säkert mycket bra för dom som inte kommer iväg till biblioteket.” (Hagaberg)
”Bokjuryn stimulerar både mig och barnen att läsa fler böcker.”
(Dagbarnvårdare)


