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Preschool library or reading corner? - A qualitative study based 
on how seven municipalities in Region Skåne work with reading 
and language promotion activities in preschool. 

 

My thesis is about how to define the concept of the preschool 
library and in what way it differs from other reading promotion 
and language development activities in preschool. Furthermore, I 
investigate how the preschool could work with preschool libraries 
as a long-term and permanent solution in the reading promotion 
and language development assignment in preschool. The question 
of why the preschool library should be integrated into the 
preschool's activities was also an important starting point and also 
how to work to legitimize and ensure the quality of the preschool 
library. Through semi-structured interviews, I was interested in 
how all informants related to the work with reading in preschool 
and their attitude to legitimizing the preschool library as a 
concept in preschool, and the preschools library being regulated 
by law - in the same way as the school library. The advantages 
and disadvantages of such a statue were discussed and where the 
vast majority actually took a negative view of such a decision. 
Aspects such as financial and resource-intensive parts and the 
disadvantage of "forcing" the preschools on further steps and 
above all in a time of staff shortages and large groups of children 
were some of the opinions that was identified. Furthermore the 
need for competence development in general regarding reading 
aloud, how to encourage parents and guardians to read at home 
and in some cases, the need for guidelines and framework, was 
emphasized. 

 

preschool library, reading promotion, language promotion, 
reading and language promotion activities, preschool, public 
library. 
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1. Inledning, bakgrund och problemformulering 

Diskussionen kring barns läs- och språkutveckling är ständigt aktuell och framför 

allt med betoning på hur förskolan ska arbeta för att stärka barns läsförmåga och 

språkutveckling. Den tidiga läs- och språkutvecklingen sker framförallt i 

samverkan med förskola och folkbiblioteket och där olika läsfrämjande- och 

språkutvecklande projekt genomförs. Idag finns det en uppsjö av sådana projekt 

med syftet att tillgängliggöra litteratur, lyfta högläsningen och utveckla språket. 

Jag kommer att belysa några av projekten närmare under kapitel 6. Gemensamt 

för dessa läsfrämjande och språkutvecklande projekt i förskolan är dock att de inte 

är integrerade och med en fysisk plats i förskolans ordinarie verksamhet.  

 

Grundläggande för att främja barns intresse för läsning och utveckling av språk 

(och senare även skriftspråk) utgår från tanken om det livslånga lärandet och att 

ge varje barn långsiktiga förutsättningar. I sammanhang där det talas om 

läsfrämjande insatser relateras det oftast till frågan om vilket syfte läsningen ska 

ha i förskoleverksamheten. Vad ska läsningen bidra med rent kunskapsmässigt 

och intellektuellt? Mer sällan nämns läsningen som enbart lustfylld och vad det 

ger barnet på djupare plan.  Är idén om en verksamhet med möjlighet till å ena 

sidan en pedagogisk och utbildande läsmiljö och å andra sidan en plats för barn att 

själva ta sig an litteratur och uppleva bokens magiska värld ens möjlig? Det är här 

idén om förskolebiblioteket kommer in. 

 

Ett lyckat och idag väletablerat koncept av förskolebibliotek startade 2010 i Lunds 

kommun som ett läsfrämjande projekt i samarbete mellan folkbiblioteket och 

skolförvaltningen med stöd av Kulturrådet. Syftet med förskolebiblioteket är att 

ge alla barn tillgång till litteratur och läsning och att samtidigt involvera föräldrar 

och introducera högläsning i hemmet (Folkbiblioteken i Lund, 2021). I 

barnkulturtidskriften Opsis barnkultur: om barnkultur för vuxna, 
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”Förskolebiblioteket visar vägen in i berättelsen” (2020:1, s. 4-6) beskriver Malin 

Lundqvist och Anna Fogelqvist Ehinger, samordnare för Lunds förskolebibliotek, 

förskolebiblioteket som en permanent, läsande verksamhet som genomsyrar hela 

förskolans verksamhet. Med förskolebiblioteket får barnen möjlighet att vistas i 

en inspirerande läsmiljö och ges tillgång till böcker under hela dagen (Anna 

Grosshög, Opsis Barnkultur: om barnkultur för vuxna 2020). Utförlig beskrivning 

av förskolebiblioteket ges under kapitel 3.   

 

I Skånes regionala biblioteksplan 2017-2020 (reviderad biblioteksplan förväntas 

under 2021) betonas vikten av språk- och läsfrämjande insatser och särskilt 

nödvändigheten av en fortsatt utveckling inom det språk- och läsfrämjande arbetet 

riktat mot barn och unga. 2018 avsatte regeringen 50 miljoner kronor på uppdrag 

för utveckling av läsfrämjande insatser i förskolan och inköp av litteratur för 

förskolor. I en nyhetsartikel på Kulturrådets hemsida betonar Lotta Brilioth 

Björnstad, enhetschef för litteratur på Kulturrådet, att Kulturrådet ansvarade för 

genomförandet och utöver litteraturinköp låg fokus på att främja samarbete mellan 

folkbibliotek och förskolan. Även insatser för att stärka högläsningen i förskolan 

och i hemmet samt upplysa föräldrar kring läsningens betydelse ingick i 

uppdraget. Förhoppningen var att förskolorna skulle utnyttja tillfället och utforma 

sina egna bibliotek i förskolan som ett resultat av den nya uppsättningen böcker 

och börja arbeta mer medvetet med högläsningen i sina verksamheter (Kulturrådet 

satsar på läsning i förskolan, Kulturrådet 2018). 

 

Alla förskolor i region Skåne ser olika ut och har alla olika förutsättningar för att 

bedriva ett förskolebibliotek. Enligt Ulf Malmqvist, författare till boken 

Förskolebiblioteket flyttar in! (2019), finns det inget som bestämmer hur ett 

förskolebibliotek ska se ut eller bedrivas då förskolebibliotek inte omfattas av 

svensk lagstiftning på samma sätt som skolbiblioteket regleras i skollagen 

(Malmqvist 2019, s. 12).  Det finns därmed inga riktlinjer och krav för att 

legitimera ett förskolebibliotek i förskolorna idag och det är något som jag 

kommer att undersöka närmare.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att försöka öppna upp diskussionen kring förskolebiblioteket 

som arbetssätt i förskolan och lyfta fram vikten av en permanent och långsiktig 

verksamhet som på ett medvetet sätt arbetar med det läsfrämjande och 

språkutvecklande uppdraget i förskolan.  

 

Med utgångspunkt i intervjuer vill jag skapa en uppfattning kring hur förskolan, 

bibliotek och andra kulturinstitutioner förhåller sig till förskolebibliotek som 

begrepp och koncept. Jag vill undersöka om man ser ett behov av 

förskolebibliotek i den kommunala förskolan och om inte, vad det beror på.  

 

För att besvara min frågeställning har ett antal frågor formulerats: 

• På vilka sätt arbetar man i förskolan, bibliotek och andra 

kulturinstitutioner med läsfrämjande och språkutveckling? 

• Hur kan man genom intervjupersonernas redogörelser kring ovanstående 

och utifrån tidigare forskning, få en uppfattning om vad som utmärker och 

särskiljer förskolebiblioteket? 

• Vad kan det finnas för fördelar och nackdelar med att införa 

förskolebibliotek i kommunal förskola enligt intervjupersonerna? 

• Hur ställer sig intervjupersonerna till att lagfästa förskolebiblioteket för att 

legitimera och kvalitetssäkra en sådan verksamhet i förskolan? 

2.1 Disposition 

 
Uppsatsen inleds med en omfattande litteraturgenomgång och tidigare forskning 

och följs därefter av ett kapitel med teoretiska utgångspunkter som jag valt att 

förankra min undersökning i. Vidare beskrivs motivering till val av metod med 
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tillhörande genomgång av urval och genomförande, etiska överväganden samt 

utgångspunkter för analys. Därefter ges en redovisning av det insamlade 

materialet och avslutningsvis ett kapitel med analys, samt diskussion och slutsats. 

 

2.2 Begreppsförklaring 

 
För att underlätta för läsaren rörande återkommande begrepp i uppsatsen ges 
nedan förklaring till samtliga enligt Nationalencyklopedin.   
 
 
Folkbibliotek: ”för allmänheten tillgängligt bibliotek som tillhandahåller medier 

för förströelse, bildning och utbildning” (Folkbibliotek u.å.) 

 

Skolbibliotek: ”bibliotek i grundskolor och gymnasieskolor som tillhandahåller 

resurser i form av medier, teknik och personal för att tillgodose elevers och lärares 

behov av litteratur och information i skolarbetet. Skolbibliotekens uppgifter är att 

bidra till att elever utvecklar sin förmåga att söka och använda information samt 

att stimulera deras läsutveckling. Organisatoriskt är skolbibliotek en del av det 

allmänna biblioteksväsendet som regleras i bibliotekslagen” (Skolbibliotek u.å.) 

 

Förskollärare: ”högskoleutbildad person som arbetar med barn särsk. på daghem 

el. i deltidsgrupp” (Förskollärare u.å.). I uppsatsen kommer jag dock att använda 

mig av begreppet pedagog då mina intervjupersoner i första hand använder den 

benämningen för att beskriva sin yrkesroll. 

 

Projekt: ”idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med 

att genomföra planen” (Projekt u.å.) 

 

Förskoleklass: ”obligatorisk skolform inom det offentliga skolväsendet” 

(Förskoleklass u.å.) 

 

Förskola: ”pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 1–5 år” (Förskola 

u.å.) 
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3. Forskningsläge och litteraturgenomgång 

3.1 Förskolebiblioteket 
För att ge en aktuell bild av förskolebiblioteket i en forskningskontext kommer 

följande avsnitt att omfattas av en presentation och en nulägesanalys. 

Förskolebiblioteket är ett relativt nytt begrepp och således finns inte mycket 

forskning kring området att hitta. Som nämnts tidigare är begreppet 

förskolebibliotek inte fastställt eller allmänt vedertaget vilket innebär att det är 

svårt att placera det i en specifik och ändamålsenlig kategori.  

 

Två förslag till vedertagna begrepp går att finna i Lunds respektive Malmös arbete 

med förskolebibliotek och som Ulf Malmqvist i boken Förskolebiblioteket flyttar 

in (2018) presenterar: 
 

Förskolebiblioteket är en del av verksamheten och avser en plats som är tillgänglig för barn, 
pedagoger och vårdnadshavare. Här finns en variation av litteratur som representerar 
mångfalden. Olika genrer och språk finns representerade (Malmö). 

Biblioteket är ett rum, en hörna eller en del av förskolan som fylls med böcker och läslust. 
Det ska vara en levande miljö som utformas i symbios med förskolans läroplan. En viktig del 
av konceptet är bokpåsar med noggrant utvalda barnböcker som föräldrarna smidigt kan låna i 
samband med hämtning. Böcker på olika språk ska erbjudas (Lund).  

                                                                                                                  Malmqvist, 2019 s. 13 
 

Malmqvist menar att vikten av ett förskolebibliotek främst handlar om 

tillgängligheten till litteratur och på vilket sätt förskolan kan skapa tillgång och 

olika möjligheter till läsning. När förskolan väl bestämt sig för att starta upp ett 

bibliotek i verksamheten kan den skapande processen kring rum eller annan 

lämplig plats ta vid. Miljön spelar en stor roll för läsningen på olika sätt, både 

genom hur platsen bjuder in till lugn, koncentration och inspiration och lust. En 

annan viktig del med den avsatta läsplatsen handlar om att man i verksamheten 
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förmedlar litteraturläsning som en viktig del och som prioriteras i förskolans 

vardagliga verksamhet. Något man enligt Malmqvist bör ha i åtanke är vad det är 

för en plats som man vill skapa med sitt bibliotek. Många har föreställningen om 

biblioteket som en plats med hyssjande bibliotekarier och många regler. Samtidigt 

ska platsen inte signalera och bjuda in till fri lek. Att skapa balans mellan lek och 

läsning med barn är svårt. Vidare menar han att när förskolebibliotekets syfte och 

funktion är formulerat kommer aspekterna kring utrymme och plats ofta naturligt. 

Att reflektera kring antalet böcker och hur man placerar böckerna i biblioteket är 

lika viktigt. Antal boktitlar spelar egentligen ingen roll och bokbeståndet kommer 

med all säkerhet att växa med tiden men exponeringen av de böcker som 

biblioteket erbjuder behöver vara genomtänkt. Böckernas funktion är att väcka 

nyfikenhet och lust till läsning och det gör dem inte stående på rad men 

bokryggarna utåt eller högt upp i en bokhylla (Malmqvist 2019, s. 14-20). 
 

I en undersökning i masteruppsatsen Förskolebiblioteken i Lund (2016) av 

Isabella Mörkberg, redovisar hennes intervjupersoner att lundabarnens intresse för 

läsning har blivit större sedan införandet av biblioteket i förskolans verksamheter. 

Samtidigt påpekas vikten av samarbetet mellan folkbiblioteket och förskolan som 

ett sätt att utnyttja varandras kompetenser. I undersökningen beskrivs det att 

pedagogerna och bibliotekarierna har delad inställning till hur läslust hos barn 

skapas och berättar genom intervjuer att man använder sig till stor del av rekvisita 

och dramatisering av bokens berättelser. Vidare påpekar de vikten av att vara 

lyhörd för vad barnen är intresserade av och försöka låta barnen själva välja vilka 

böcker som ska läsas (Mörkberg 2016). 

 

I barnkulturtidskriften Opsis, ”Förskolebiblioteken visar vägen in till 

berättelsernas värld” (2020) berättar Malin Lundqvist och Anna Fogelqvist 

Ehinger att en stor del av arbetet med förskolebiblioteken i Lund handlar om att 

kompetensutveckla pedagogerna. De menar att man vill öka medvetenheten kring 

läsningens betydelse för att de sedan ska föra den medvetenheten vidare till 

vårdnadshavarna. Fogelqvist Ehinger och Lundqvist menar att deras arbete ligger i 

att samtala och diskutera mycket för att upplysa pedagogerna om vikten av 

läsning: ”Förskolan har en kompensatorisk del som vi trycker mycket på, alla barn 

blir inte lästa för hemma men man kan garantera att de blir det i förskolan”. 
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Vidare har en effekt av förskolebiblioteken i Lund varit att lånestatistiken på 

Lunds stadsbibliotek ökat vilket man också ser som väldigt positivt. 

Skolbibliotekarier vittnar även om att de barn som börjat skolan upplevs mer vana 

och kan prata om böcker på annat sätt än tidigare (Grosshög 2020, s. 6).  

 

Vidare nämner Jonas Andersson i kunskapsöversikten Med läsning som mål, på 

uppdrag av Kulturrådet (2015) Lunds arbete med förskolebibliotek som ett lyckat 

exempel och skriver om förskolebiblioteket som en metod och att se 

förskolebiblioteket som ett slags arbetssätt. Han belyser särskilt vikten av 

bibliotekarierna som resurser och att de finns tillgängliga på plats minst en gång i 

veckan för att samtala kring läsning och tipsa om böcker för pedagogerna och dela 

med sig av sin yrkeskompetens. Särskilt viktig kompetens har varit i arbetet med 

flerspråkighet och där bibliotekarien haft kunskap av att ta fram böcker på barnens 

modersmål (Andersson 2015, s. 39-40).  

 

I Demokratins skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi (2019) av 

Erik Fichtelius, Christina Persson och Eva Enarson, nämns bibliotekets 

uppsökande verksamhet som en del i tanken om samverkan med omvärlden och 

bibliotekets verksamhet som samhällets öppna rum. Här lyfter man fram att 

biblioteksrummet inte är låst till sin egen byggnad och att det är viktigt att röra sig 

utanför det rummet. Vidare anser man att samarbetet med 

utbildningsinstitutionerna bör utvecklas och att bibliotekets verksamhet och 

tjänster kan finnas utanför biblioteksrummet. Den uppsökande 

biblioteksverksamheten är en bra metod för läsfrämjande insatser och där många 

läsfrämjande projekt i förskolan är exempel på det. Här påpekar man samtidigt att 

om det passar lokalt, kan biblioteket integreras med andra verksamheter 

(Fichtelius et al. 2019, s. 12). Det leder mina tankar direkt till förskolebiblioteket 

och hur det kan agera som en förlängd arm åt det lokala folkbiblioteket.  

 

En betydande del i arbetet med förskolebibliotek är att på olika sätt försöka 

involvera föräldrar och vårdnadshavare i barnens läs- och språkutveckling. 

Bokpåsar har funnits ett tag och är ett effektivt sätt att få föräldrar att läsa mer för 

sina barn hemma. Bokpåsarna fungerar på så sätt att en bibliotekarie plockat ihop 

en samling böcker i en påse som sedan skyltas på passande plats på förskolan och 
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som barnen tillsammans med sina föräldrar kan låna hem. Bokpåsarnas syfte är att 

stimulera till lustläsning. I rapporten Högläsning på många olika sätt – 

läsinspiration till vårdnadshavare genom förskolebiblioteket (2018) av 

bibliotekarierna Anna Fogelqvist Ehinger och Malin Lundqvist framhålls 

bokpåsarnas betydande funktion och den enda kommunikationen som 

folkbiblioteket har med föräldrar och vårdnadshavare (Fogelqvist Ehinger & 

Lundqvist, 2018, s. 4-6).  

 

I betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) föreslås det 

att regeringen ska tillsätta en statlig utredning för att utreda om det bör införas 

krav på tillgång till bibliotek för barn inom förskolan och elever inom den 

kommunala vuxenutbildningen. 
 

Det ingår inte i denna utrednings direktiv att kartlägga barns och elevers tillgång till 
biblioteksverksamheter inom dessa skolformer men det har, under utredningens gång, blivit 
tydligt att det eventuellt vore rimligt att reglera krav på tillgång till ändamålsenlig 
biblioteksverksamhet som en del av utbildningen även i förskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen.             

                                                               Skolbibliotek för bildning och utbildning, 2021, s. 194 
 

Med utgångspunkt i de många och lyckade läsfrämjande projekt som sker i 

samarbetet mellan förskola och folkbibliotek vore det aktuellt att ta upp 

diskussionen kring tillgången av bibliotek på förskolorna. ”Genom att förskolor 

bygger upp ett eget bibliotek eller samverkar med folkbiblioteket kan förskolans 

läsmiljö utvecklas och barns intresse för läsning stimuleras” (Skolbibliotek för 

bildning och utbildning 2021, s. 194). Enligt förskolans läroplan ( 18 2018) ska 

barnen ”erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt 

språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” 

( 18 2018, s. 4).  

I den regionala biblioteksplanen 2017-2020 belyser man också behovet av 
utveckling av det läsfrämjande uppdraget mellan folkbibliotek och förskola. 
 

När det gäller att arbeta med barns språkutveckling och att inspirera till läsning och främja 
litteratur är folkbiblioteken i Skåne centrala aktörer. Sedan länge utvecklar de beprövade 
metoder och testar nya, ofta i samverkan med föreningsliv, studieförbund, skolbibliotek, 
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förskola samt barnhälsovård. En utmaning för många av folkbiblioteken är att få till stånd en 
bredare samverkan kring det litteratur– och läsfrämjande uppdraget lokalt i den egna 
kommunen, till exempel med skola och förskola. 

   
            Regional biblioteksplan 2017-2020 Region Skåne, s. 16. 

 
Här framkommer inte förskolebiblioteket i sammanhanget kring det läsfrämjande 

uppdraget utan dyker enbart upp som en möjlig samverkanspartner när det rör sig 

om folkbibliotekens roll i förmedling av medie- och informationskunnighet. 

Vidare presentation eller inblick i hur man i den regionala biblioteksplanen 

förhåller sig till begreppet förskolebibliotek i sammanhanget anges inte. 

 

Det är i flera sammanhang då brister i det läsfrämjande uppdraget är på agendan 

och hur samarbetet mellan folkbibliotek och förskola behöver breddas och 

utvecklas. I nyhetsinslaget Läsdelegationen: Stora brister i Sveriges läsfrämjande 

arbete (2020) på SVT Nyheter menar ordförande för Läsdelegationen1 Katti 

Hoflin att flera läsfrämjande projekt har inrättats under flera regeringar men inga 

mätningar eller redovisningar av läsfrämjande projekt har visat på någon större 

förändring. Svenska barn läser fortsatt mindre och där läsförståelse och språklig 

förmåga försämras. Inslaget belyser att det genomförts många lyckade 

läsfrämjande projekt men som bara blir tillfälliga projekt av olika anledningar. 

Bland annat ses projektpengarna som ett problem och där projekt ofta stannar av 

allteftersom projektbidragen tar slut. Vidare menar man att det inte finns någon 

som tar ansvar och att det saknas ett systematiskt arbete med det läsfrämjande 

arbetet. Överlag förekommer ett bristande arbete med uppföljning och utvärdering 

av projekten vilket påverkar möjligheten att faktiskt se om olika läsfrämjande 

projekt gör skillnad. Hoflin menar att en stor anledning till att uppföljningsarbetet 

är så pass dåligt handlar i grund och botten om ett dåligt samarbete mellan kultur- 

och utbildningsdepartementet. Man behöver hitta ett bättre och starkare sätt att 

arbeta med dessa frågor menar hon. I inslaget framkommer det att man i årets 

kulturbudget ska satsa ännu mer pengar på ungas läsning och Läsdelegationen 

ligger bakom en rad olika förslag till kommande års insatser. Bland annat vill man 

                                                
1 En kommitté i form av en delegation ska, inom ramen för satsningen Hela Sverige läser med 
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inrätta ett nationellt läsråd som bland annat ska ansvara och utvärdera det 

läsfrämjande arbetet (SVT Nyheter 2020).  

 

I många avseenden som både rör lagar, läroplaner och biblioteksplaner är där 

egentligen inget vidrör är frågan om hur man ska utveckla samarbetet mellan 

kultur och utbildning och genom vad. Att enbart påtala vikten av utveckling är 

enkelt men att sedan hitta vägar för att folkbiblioteken och förskolorna ska kunna 

arbeta för att nå det läsfrämjande uppdraget är svårt. Precis som nyhetsinslaget 

ovan belyser, vem bär ansvaret? 
 

3.2 Läsfrämjande och språkutveckling i förskolan 

Då förskolebibliotek som verksamhet omfattas av samma innehåll som alla 

läsfrämjande och språkutvecklande projekt inom förskola ges i kommande avsnitt 

en litteraturgenomgång som omfattar både förskolebiblioteket och läsfrämjande 

och språkutvecklande verksamhet generellt.  

3.2.1 Högläsning 

Som nämndes i det inledande kapitlet har förskolan länge arbetat med 

läsfrämjande projekt i samarbete med olika kulturinstitutioner. Det vanligaste är 

att samarbeten sker med närliggande folkbibliotek. Den gemensamma nämnaren i 

alla läsfrämjande projekt är högläsningen. I den reviderade upplagan av 

förskolans läroplan (Lpfö 18 2018) har högläsningen lyfts fram ytterligare för att 

påpeka vikten av högläsning som metod för att utveckla språket. I läroplanen 

står det att:  

 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga vikt 
vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras 
nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en 
stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsningen och samtala om litteratur och andra texter  

                 Lpfö 18 2018, s. 4  
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Forskningsområdet kring högläsningen är stort och diskuteras i både nationella 

och internationella sammanhang. I Den betydelsefulla högläsningen - med barn i 

förskolan (2020) beskriver bibliotekarien, författaren och föreläsaren Maria 

Heimer högläsningen som väldigt betydelsefull och framförallt om pedagogerna 

planerar och utför högläsningen på ett genomtänkt sätt. Högläsningens syfte 

innebär att tidigt skapa ett läsintresse hos barn och samtidigt stimulera språket och 

ordförrådet. De barn som får lyssna till och bekanta sig med nya ord i både 

förskolan och i hemmet har större förutsättningar för att utveckla sitt ordförråd. 

Att utveckla barnets ordförråd handlar inte bara om att introducera högläsningen, 

utan att kontinuerligt upprepa läsningen och diskutera ordens betydelse. Att 

upprepa det mönstret och utöka med nya boktitlar gör att barn successivt lär sig 

nya ord och begrepp (Heimer 2020, s. 11-16).  

 

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik menar att introduktion till läsning 

börjar tidigt och redan i spädbarnsålder när barnet sitter i förälderns knä och 

tillsammans tittar i en pekbok. Interaktionen som sker genom att föräldern 

bläddrar, pekar och berättar om bilderna är startpunkten för barnets möte med ord. 

Tillsammans med bilderna i boken utgör de ett sammanhang och av den 

anledningen är barnets tidiga erfarenhet av böcker av stor betydelse för att 

långsiktigt skapa intresse för läsning (Svensson 2009, s. 142) Liksom Svensson 

belyser även Carina Fast, lågstadielärare och fil.dr. i pedagogik, läsningen som ett 

sätt att lära barn att förstå att det finns ett samband mellan bild och text och att 

barnet tidigt kan uppfatta hur läsning går till rent praktiskt, genom att exempelvis 

be barnet vända blad. Barnet lär sig om bokens röda tråd, kring bokens 

händelseförlopp, hur berättelser är uppbyggda med en början och ett slut och hur 

figurer i boken presenteras. Den kunskapen kommer att underlätta för barnet vid 

den tidpunkt då de själv ska lära sig att läsa. Det bidrar samtidigt till att barnet 

spontant kan berätta sagor utifrån egen fantasi, eller saker som de varit med om 

eftersom de är bekanta med hur berättelser är uppbyggda (Fast 2019, s. 88).  

 

Anne-Marie Körling, läsambassadör och författare till boken Väck läshungern! 

(2018), menar att illustrationer i böcker kan vara relevanta och spännande för alla 

åldrar. Bilder och illustrationer är fulla av detaljer att undersöka, världar att 

upptäcka och bilderna i sig berättar också en historia precis som texten. Det är inte 
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bara genom texten som en saga berättas utan även bilderna har en läsande 

funktion. Högläsningen skapar också gemenskap och kan vara bra att gå tillbaka 

till även om barnet i perioder läser självständigt och kan vidare vara ett bibliotek 

att botanisera i för de barn som ibland tenderar att fastna med samma bok. Viktigt 

att betona är att det inte är något fel att läsa samma bok fler gånger men om barnet 

ska komma vidare och utöka sin läsning kan högläsningen vara ett komplement 

(Körling 2018, s. 59-76).   

 

Pedagogikprofessorn Liv Gjems tar upp begreppet ”litteracitet” som kopplas till 

bland annat högläsningens betydelse. Litteracitet avser barns erfarenheter av 

muntligt språk, symbolspråk och skriftspråk och särskilt språkligt samspel mellan 

pedagoger och barn i förskolan (2009, s. 9). Gjems undersökning av litteracitet 

utspelar sig i norska och svenska förskolor där hon pekar på att vi som 

grannländer är förhållandevis lika, men att det skiljer sig åt när det kommer till 

hur vi arbetar med tidig litteracitet i lärarutbildning och arbetet i förskolan. Det 

finns olika syn på hur förskolan ska arbeta med tidig litteracitet och utveckla 

former för aktiviteter som främjar litteraciteten. Gjems tar upp hur pedagoger 

behöver utveckla sina kunskaper i barns inlärningsförmåga beroende på ålder och 

språkkunskap och hur kan man arbeta för att ytterligare utveckla språk. Hon 

menar att det muntliga språket ger förutsättningar för att barnen så småningom ska 

lära sig att läsa och skriva. Precis som Svensson nämner även Gjems vikten av att 

barn lär sig och blir medvetna om hur läsning går till. Genom att visa för barn att 

man läser från vänster till höger, att man vänder blad och hur man kan tolka och 

samtala kring bild med text ges förutsättningar för barnets språk- och senare även 

skriftutveckling (Svensson 2009, Gjems 2018).  

 

När det kommer till språkutveckling genom högläsning finns det enligt forskning 

även andra aspekter kring hur barn uppfattar och tar till sig nya ord. En brittisk 

studie av Zoe M. Flack, Andy P. Field och Jessica S. Horst (2018) visade genom 

en metaanalys vilken inverkan lässtil har på högläsning och hur barnen tog till sig 

nya ord. Studien visade att vem som läste inte var avgörande för hur många nya 

ord som barn lärde sig utan på hur man läser för barn och gärna med hjälp av 

tecken (för att stödja kommunikation) som ett ytterligare förtydligande (Flack et 

al.  2018). Precis som Maria Heimer (2020) belyser, kunde man även i den här 
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studien se att den upprepade läsningen av samma bok hade stor inverkan på hur 

barnen. Studien visar tydligt på att barnens kompetens utvecklades genom social 

interaktion och även hur kompetensen förstärktes genom att man adderade fler 

didaktiska metoder och som exempelvis resulterade i att barnen blev mer 

mottagliga för ord (Flack et al. 2018).  

 

Lektorerna inom pedagogiskt arbete och läs- och skrivutveckling Barbro 

Westlund och Tarja Alatalo, kunde även dem i sin undersökning om 

förskolepersonalens inställning till högläsning i svenska förskolor se en indikation 

på upprepad läsning som viktig komponent för ordinlärning. Baserat på olika 

fokusgrupper undersöktes bland annat intentionen med den upprepade läsningen 

och av vilken anledning som pedagogerna valde att läsa samma bok vid 

upprepade tillfällen. I samtliga fokusgrupper skiljde det sig åt och i den första 

gruppen ville barnen höra samma berättelse fler gånger för att de uppskattade 

boken. I de andra två grupperna rörde det sig mer om ett känslomässigt band till 

boken och att boken skapade en trygghet hos barnen vid varje nytt lästillfälle. I 

den sista gruppen märkte pedagogen att boksamtalet utvecklades vid varje 

lästillfälle då barnen upptäckte nya saker som kunde diskuteras. Westlund och 

Alatalo belyser däremot en problematik i kompetensen hos pedagogerna och 

framförallt spridda föreställningar kring vikten av tidiga läs- och 

språkutvecklande insatser i förskolan. Ett stort problem utöver brist på kunskap 

var att för många pedagoger förknippade läsningen med tidpunkten för 

sovstunden, den så kallade ”läsvilan”. Begreppet läsvila handlar om att läsning 

sker inför vilostunden som ett sätt att skapa en lugn stämning. Pedagoger behöver 

vara bättre förberedda inför stunden för högläsningen och planera syftet med 

läsningen och vad barnen ska få ut av den. Om läsning alltför ofta förknippas till 

stunden innan vila, lunch eller mellanmål som ett sätt att varva ner tappar 

högläsning som pedagogisk aktivitet sitt syfte (Westlund & Alatalo 2019, s. 2, 18-

19).  

 

Gertrud Widerberg, författare till boken Inte bara läsvila från 2008 påvisar 

samma problematik. Hon beskriver att man länge använt lässtunden som en metod 

för att skapa en stund för avkoppling. Widerberg nämner särskilt en förskola som 

använde sig av läsningen vid tillfället när lunchen dukades fram, som 
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nedvarvning, och för att sedan lägga undan boken när maten skulle intas. Här 

menar Widerberg att man omedvetet förmedlar boken och läsningen som en 

utfyllnad snarare än en aktivitet med ett syfte. Samtidigt finns det i många 

förskolor en överbelastning med stora barngrupper och liten personalstyrka vilket 

gör att en aktivitet som läsning prioriteras bort. Om pedagogerna försökte att styra 

upp tillfällen för en spontan lässtund för de barn som ville blev det ofta stök 

istället för en trivsam stund. Förskolans brist på resurser påverkade därför 

möjligheten att planera mysiga lässtunder (Widerberg 2008, s 35-38).  
 

3.1.2 Läsning som lustfylld eller didaktisk 

I Med läsning som mål beskriver Andersson hur utbildningssektorn tenderar att ha 

en mer instrumentell syn på litteraturläsning och där läsning som 

undervisningsmetod kopplas till goda skolresultat. Andersson utgår från ett 

resonemang av den amerikanska gymnasieläraren Kelly Gallagher som menar att 

om läsning ska förknippas med goda provresultat och färdighet kommer läslusten 

att påverkas negativt. Hon menar att det är viktigt att lärare inte ignorerar värdet 

av elevernas fritidsläsning för att inte ta död på läslusten (Gallagher & Gorlewski, 

2010). I motsats till den instrumentella läsningen finns den lustfyllda eller fria 

läsningen och som något man gör för din egen skull och av egen fri vilja. Den fria 

läsningen förekommer också i undervisningssammanhang även om den kanske 

inte har samma undervisningstanke som den instrumentella läsningen. Anderssons 

översikt pekar dock på att den fria läsningen i sig också fyller en funktion 

långsiktigt. Man kan se att barns lustläsning har effekt på språkutveckling och att 

det således finns ett samband mellan läslust och läsfärdighet. Den fria läsningen 

kan även påverka sociokulturella aspekter, med avseende på exempelvis att 

motverka utanförskap, ökat självförtroende som läsare, motivation till utbildning 

och positiv attityd till läsning. Den fria läsningen bör därför värderas på samma 

sätt som den pedagogiska läsningen (Andersson, 2015, s. 20-23).  

 

Ulf Malmqvist (2019) påpekar att lustfylld läsning inte enbart handlar om 

aktiviteten utan även skapandet av en mysig läsmiljö. En inspirerande läsmiljö 

kan även vara en sagosoffa eller att pedagogen med en viskning berättar att man 

klivit in i en ny värld. Inställning och attityd hos pedagogerna är viktigt och det 



 

 18 

kommer att smitta av sig på barnen. Att skapa magi i läsgruppen menar 

Malmqvist bygger på en rutin kring läsningen, det magiska mötet med boken, att 

återvända till den speciella platsen skapar spänning och förväntningar hos barnen 

och håller fast uppmärksamheten (Malmqvist 2019, s. 52-53).  

 

Ulla Damber och Jan Nilsson presenterar en studie i boken Svensk forskning om 

läsning och läsundervisning från 2015 där de såg hur de tematiska aktiviteterna 

kring högläsningen bidrog till barnens lustläsning. Genom regelbunden 

högläsning med didaktiskt syfte skapades en vana och bekant känsla för läsning 

och som sedan bidrog till att barnen själva tog egna initiativ till att ”läsa”. Att bara 

läsa högt för barnen utan att diskutera innehållet av bilder eller text ger ingen 

effekt för barnets läs- eller språkutveckling på lång sikt. Det gynnar inte deras 

ordförråd eller utveckling av medvetenhet kring språkets struktur och uppbyggnad 

och således inte heller någon uppfattning kring strukturer i boken eller berättelsen 

(Damber & Nilsson 2015, s. 15-24).  

 

I Högläsning på många olika sätt (2018) påpekar författarna att den lustfyllda 

läsningen många gånger kopplas ihop med folkbibliotekens sätt att se på 

litteraturen. Lustläsningen kan vara bra att trycka på när de kommer till att 

uppmuntra vårdnadshavare att läsa för sina barn då vuxna ibland tenderar att 

koppla läsningen till prestation. Att läsa för nöjes skull kan också ta plats i många 

vardagliga sammanhang och behöver inte enbart förläggas till läggning. Samtidigt 

kommer läsning alltid att bidra till något, oavsett tidpunkt för läsningen. Det är 

svårt att helt utesluta att läsningen har ett syfte (Fogelqvist Ehinger & Lundqvist 

2018, s. 16-17).  
 

3.1.3 Bibliotekssamverkan med läsfrämjande projekt i förskolan 

Ett av de mest framträdande samarbetsprojekten är ”Bokstart” som nämndes i det 

inledande kapitlet. Bokstart är en nationell satsning från Kulturrådet som drivits 

sedan 2015 och bygger på samverkan mellan folkbiblioteket, barnavårdscentral 

och förskola. Förskolan kopplades in från och med 2018. Projektet riktar sig 

framförallt till föräldrar och vuxna med barn från 0-3 år i sin närhet, vars syfte är 

att tidigt stimulera språkutveckling och läsintresse. Projektet härstammar från ett 
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pilotprojekt som inleddes 1992 i Storbritannien, där kallat ”Book Trust” där man 

genom ett program med bokgåvor ville främja läsning för små barn i Birmingham. 

Projektet kom senare att kallas för ”Bookstart” och finns idag över hela England 

och Wales och har sedan dess spridit sig och finns som motsvarande läsfrämjande 

insats i omkring 30 länder. I många fall riktar sig projektet särskilt till 

socioekonomiskt utsatta områden. I Sverige bygger projektet på att introducera 

nyblivna föräldrar för litteratur och olika språkstimulerande aktiviteter för små 

barn. Det handlar om att stärka föräldrarnas roll, öka och sprida kunskap kring 

små barns läs- och språkutveckling samt att fortsätta utveckla samarbeten mellan 

folkbibliotek, barnavårdscentral, förskola och familjer. Det finns planer för 

utveckling av Bokstart och i budgetpropositionen för 2021 beräknar regeringen att 

15 miljoner kronor avsätts 2021 och 20 miljoner kronor årligen från och med 

2022 för en utbyggnad av Bokstart. Här omnämns även kompetensutbyte och 

gemensamt lärande med andra regioner och kommuner som en del av 

utvecklingen (Rånlund, 2020). 

 

En annat fördjupat samarbete mellan folkbibliotek och förskola är en arbetsform 

som kallas ”Förskolor med litteraturprofil” och är ett sätt att få litteratur och 

läsning som en del i den vardagliga verksamheten. Andersson beskriver att man 

med litteraturprofil i förskolan vill ge barn en positiv inställning till läsning 

genom att arbeta medvetet kring läsningen och med utgångspunkt i olika teman.  

Kriterier för förskolor med litteraturprofil är dels att inspirera andra förskolor att 

arbeta med konceptet men även att påpeka på vikten av kompetensutveckling och 

hur man tillsammans kan arbeta för att utveckla det läsfrämjande området. Även 

en nära samverkan med folkbiblioteket är viktigt och där förskolorna gärna 

besöker biblioteket minst två gånger per år.  

 

Vidare beskrivs ”Kapprumsbibliotek” som ett annat, lyckat och väletablerat 

koncept i många förskolor. Syftet med bibliotek i kapprummet på förskolan är att 

involvera föräldrar och vårdnadshavare och uppmuntra till högläsning hemma, 

och samtidigt minska trösklarna till folkbiblioteken. Genom ett enkelt 

utlåningssystem och flertalet titlar att välja bland kan barnet tillsammans med 

förälder eller vårdnadshavare låna hem böcker i samband med lämning och 

hämtning. En del förskolor använder sig även av bokpåsar med ett urval av 
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högläsningsböcker att låna hem som ett sätt att tillgängliggöra litteraturen för 

familjerna på ett smidigt sätt (Andersson 2015, s. 95).  

 

Projektet ”Läslots” är en insats för att fördjupa högläsningen i förskolan och 

startades 2019 i Malmö av språkutvecklarna Malin Bejram Ellström och Hanan 

Qadan Rababah med stöd av Kulturrådet. Syftet med Läslots är att arbeta med 

högläsning på ett mer fördjupat sätt för att tidigt ge barnen positiva upplevelser av 

läsning och kan ta sig till uttryck genom att koppla boken med bild och text till 

olika aktiviteter och gestalningslekar. Genom projektet har läslotsare träffats vid 

flera tillfällen för att utbyta erfarenheter och hur man kan arbeta med att utveckla 

läsningen och berättelserna utanför boken (Pedagog Malmö 2020).  

3.3 Jämlik tillgång till litteratur och rätt till kunskap och utveckling 

I förskolans läroplan (Lpfö18 2018) står det att förskolan uppdrag syftar till att: 
 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, 
där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. [...]. I utbildningen ingår undervisning. 
Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen 
ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och 
lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 
undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.  

                                                 Lpfö18 2018, s. 3 
 

Under kapitlet om En likvärdig utbildning framkommer det också att utbildning 

ska vara likvärdig i hela Sverige och ta hänsyn till alla barns behov och 

förutsättningar. Utbildningen ska utifrån läroplanen och baserat på barnens 

intresse vara inspirerande och uppmuntra till nya upptäckter och kunskaper. 

Utbildningen ska anpassas efter varje barns behov och förutsättningar så att de 

kan utvecklas så långt som möjligt och särskilt stöd ska finnas till de barn som är i 

behov av stöttning. 

 

Förskole- och skolpsykologen Gunilla Niss diskuterar i kapitlet På barnens villkor 

i Vi måste börja med barnen (2020) hur förskolan kan arbeta för barnens bästa 

och menar att det krävs mycket tålamod, kunskap och engagemang. Även om 
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barnkonventionen i Sverige numer är lag, har den trots allt redan funnit i över 

trettio år men trots det har förskolorna inte blivit bättre, snarare tvärtom. Gunilla 

Niss sett hur barn i stora barngrupper och med låga personalstyrkor far illa som en 

konsekvens och värst drabbade är de små barnen och hon ställer sig frågan hur 

förskolan ska arbeta för att förhålla sig till läroplanen och säkerhetsställa 

förskolans likvärdiga utbildning (Gunilla Niss 2020). Målet med läsfrämjande- 

och språkutvecklande aktiviteter i förskolan handlar i grund och botten om 

barnens framtid. I Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och 

skolan (2020), artikel 6 står det: 
 

Förskolan och skolan ska säkerhetsställa, till det yttersta av sin förmåga, barnets rätt till goda 
förutsättningar för en optimal utveckling av barnets kunskaper, lärande, anlag och färdigheter, 
mänsklig värdighet, personlighet, självkänsla och självförtroende. [...] barnets rätt till 
individanpassat stöd för en optimal inlärning, [...]. Förskolan och skola ska samverka med 
alla relevanta samverkansparter, [...] för att skapa goda förutsättningar för barnets rätt till en 
optimal utveckling och inlärning.     

Swärd 2020 s. 148 
 

Skolverket har även utformat ”Läslyftet” som är ”kompetensutveckling för språk-, 

läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning”. Det riktar sig till lärare och 

förskolelärare och handlar att utveckla det kollegiala lärandet där gruppen utgår 

från webbaserat material i form av olika moduler som genomförs på plats i 

förskolans verksamhet. Syftet med kompetensutvecklingen är att fördjupa 

förskollärarnas kunskaper kring språk-, läs- och skrivutveckling, att tillsammans 

diskutera och reflektera utifrån ämnet och samtidigt prova nya arbetssätt. Det 

handlar om att förändra undervisningskulturen ute på förskolorna så att barnen får 

tillgång till bra undervisningsaktiviteter i samband med lässtunden. Genom det 

här lyfter vi även vår yrkesprofession och yrkesstolthet menar Louise Morten i en 

introduktionsfilm från Skolverkets hemsida (Det här är Läslyftet i förskolan 

2019). 

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s. 9) betonas det särskilt att barn med 

annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål på 

samma sätt som i svenska språket. Martina Norling och Maria Magnusson, 

verksamma inom pedagogik och didaktik samt författare till boken Att möta barns 

sociala språkmiljö i förskolan (2019) beskriver förskolan som en språkande 
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praktik och diskuterar på vilka sätt förskolans pedagoger kan skapa miljöer för 

språklig utveckling och flerspråkig utveckling. De menar att i början av varje 

språklig utveckling är det grundläggande att få höra och praktisera språket. I 

förskolan kan det exempelvis ta sig i uttryck genom att barnet kontinuerligt får 

höra det talade språket och samtidigt uppmuntras till att delta i olika sociala 

sammanhang. Genom att pedagoger hela tiden är engagerade och stöttar barnet 

genom att ställa frågor och delta i leken, ger dem barnet möjlighet att utveckla sitt 

språkande (Norling & Magnusson 2019, s. 38).  

 

I en amerikansk studie av J. Marc Goodrich, Christopher J. Lonigan &	  Jo Ann M. 

Farver från 2017 undersöktes hur lärares och pedagogers förhållningssätt 

gentemot barn med annat modersmål än engelska kan påverka barnens 

läsutveckling. Studien utgår från spansktalande barn och hur de riskerar att 

långsiktigt stå inför stora svårigheter utbildningsmässigt och som går att urskilja i 

tidig ålder. Undersökningen gick ut på att se vilken inverkan och förbättring en 

omarbetad läroplan med anpassade arbetssätt hade på de spansktalande barnens 

läsutveckling. Genom olika instruktionsmetoder för inlärning som tog hänsyn till 

modersmålet, kunde man se stor skillnad på barnens kodrelaterade färdigheter och 

framförallt deras fonologiska medvetenhet som underlättade deras läsinlärning. 

Resultaten visade inte på en förbättrad språklig utveckling men att det långsiktigt 

kan ge effekt ju mer man tränas i de andra inlärningsmetoderna (Goodrich et al. 

2017). 

 

Pedagogernas roll för barn med annat modersmål än svenska i 

förskoleverksamheten är något som Åsa Wedin, Marianne Pettersson och Jennie 

Warström diskuterar i kapitlet om flerspråkighet som kommunikativ resurs i 

boken Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan (2019). De menar att det kan 

vara skrämmande för ett litet barn att vistas i en miljö där ingen talar samma språk 

som barnet själv. De betonar vikten av att pedagogen synliggör barnet och stöttar 

genom att exempelvis lära sig några ord på barnets hemspråk för att på så sätt 

skapa trygghet. Barn är oftast ganska duktiga på att lära sig ett språk genom att 

delta i sociala sammanhang som lekar och aktiviteter på förskolan (Wedin et al. 

2019, s. 146). Författarna tar upp begreppet ”transspråkande” vilket innebär att 

barnet i sin språkutveckling kan ta hjälp av olika språkliga resurser för att stärka 
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både sitt modersmål och svenska. Om man ger flerspråkiga barn möjlighet att 

utveckla sina kunskaper förstärker man deras kognitiva utveckling (Wedin et al. 

2019, s. 147-148). Lektor i svenska som andraspråk, Gudrun Svensson, har använt 

begreppet i svensk kontext och ger en förklaring i artikeln Transspråkande – 

bakgrund, teorier och praktiknära exempel (2018).  

 

Den svenska benämningen transspråkande har sitt ursprung i en internationell beteckning på 
begreppet translanguaging, som åsyftar människans användning av alla språkliga resurser vid 
kommunikation med andra och i det egna inre tänkandet. Benämningen translanguaging 
myntades av språkforskaren Cen Williams som 1996 publicerade omfattande studier av 
tvåspråkig undervisning i skolor i Wales. F.   

                      Svensson, 2018, s.1 
 

Genom att se flerspråkigheten som en resurs för språkutvecklingen i förskolan och 

intressera pedagogerna för barnens olika språk kan det gynna verksamheten i 

stort. Vidare kan det även vara ett bra sätt att involvera föräldrar i förskolans 

verksamhet och underlätta för de flerspråkiga barnen och arbeta mer aktivt med 

sina språkliga erfarenheter hemifrån (Wedin et al. 2019, s. 153).  
 

3.4. Föräldrainvolvering och läsande förebilder 

En viktig och avgörande faktor för barns läs- och språkutveckling i förskolan är 

föräldrarnas/vårdnadshavarnas involvering och engagemang. I internationella 

sammanhang brukar man tala om ”family literacy” och kan beskrivas som olika 

läsfrämjande initiativ och som involverar hela familjen. Det kan också syfta till 

aktiviteter som familjer ägnar sig åt på vardagen och handlar oftast om att 

föräldrarna uppmuntrar till olika läs- och skrivfrämjande aktiviteter. Många 

family literacy-program handlar om mindre insatser för att hjälpa föräldrar och 

vårdnadshavare att stötta sina barn med sin litteracitetsutveckling. Family literacy-

program finns idag över hela världen och har genom forskning visat goda effekter 

både på barnens läs- och skrivutveckling men samtidigt i föräldrarnas förmåga att 

kunna ge stöd och uppmuntran (Andersson 2015, s. 30).  

 

En intressant studie i USA av Tricia D. Foster och Lori E. Skibbe (2019) 

undersökte små barns språkutveckling genom att föräldrarna tillsammans med 
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sina barn deltog i ett bokdistribuerings-program kallat ”Imagination library”. 

Under fem års tid tog familjerna emot en bok per månad från det att barnet fötts 

till då de fyllt fem år. Genom bokgåvorna kunde familjerna bygga upp en egen 

boksamling hemma. Författarna menar att i de hem där det finns ett stort utbud av 

böcker och där föräldrarna involverar barnen i läsningen, får barnen en naturlig 

inställning till litteratur och läsning vilket gynnar deras litteracitet. Författarna 

hävdar fortsättningsvis att en möjlig hypotes är att ju fler böcker som finns i 

barnets hemmiljö desto större chans är det att föräldrarna också läser mer för sina 

barn. Undersökningen visar att de barn vars familjer deltar i bokprogrammet 

presterar bättre och har bättre skolresultat än de barn vars familjer inte deltar. 

Liknande effekter visar studien även på flyktingfamiljer och där böckerna ger 

familjerna möjlighet att hjälpa sina barn att utveckla litteracitet. Många föräldrar 

medgav att de läste mer för sina barn genom deltagande i bokprogrammet. Genom 

små ansträngningar och resurser kan bokdistribuerings-program gynna många 

familjer med att stötta sina barns tidiga litteracitetsutveckling (Foster & Skibbe 

2019).  

 

I boken Språkglädje påpekar Ann-Katrin Svensson (2005) hur viktigt det är att 

pedagogerna hela tiden gör föräldrarna uppmärksamma på vikten av att läsa 

hemma. Om föräldrarna helt och hållet överlåter ansvaret kring läsningen till 

pedagogerna på förskolan gynnas inte barnets läs- och språkutveckling. Det finns 

en gemenskap mellan barn, vuxen och läsningen som man går miste om vid 

utebliven läsning i hemmet. Föräldrarna kommer inte heller att förstå eller ge 

respons på när barnet kommer hem och berättar om böckerna som de läst på 

förskolan. Precis som barn kan behöva uppmuntran och extra stimulans kan även 

föräldrarna ibland behöva tips och förslag på hur de kan försöka ta upp läsningen 

med sina barn hemma. Givetvis ska det ske utan pekpinnar utan istället framhållas 

som ett sätt att göra något mysigt och utvecklande tillsammans (Svensson 2005, s. 

34-35).  

 

Maria Heimer ger förslag på hur man genom föräldramöte i förskolan kan 

uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare till att läsa högt för sina barn hemma. 

Hon menar att föräldramöten som redan är en naturlig del av förskolans 

verksamhet, kan med specifikt tema för högläsning, vara en inkörsport till att ta 
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och diskutera ämnet. Genom mötena kan pedagogerna ge inspiration och berätta 

hur och på vilka sätt man kan läsa och ge tips på böcker. Viktigt att belysa är att 

det finns olika metoder för läsning och berättande som att exempelvis ”läsa” 

bilderböcker utan text, lyssna på ljudböcker eller e-böcker tillsammans. Det ska 

finnas möjligheter och alternativ för alla. Pedagogerna behöver vara noga med att 

poängtera den viktiga roll som föräldrarna har och att och att barnen gör som sina 

föräldrar. Det innebär att den attityd och inställning man själv har till böcker 

förmedlas direkt till barnet (Heimer 2020, s. 115-116). Heimer belyser även 

biblioteken som en läsande förebild och en betydelsefull resurs för att få barn att 

vilja läsa. Som tidigare nämnts besöker förskolor ofta biblioteket både i fråga om 

tillgång till litteratur och även för olika aktiviteter som biblioteket erbjuder - 

sagostunder, föreställningar eller skapande verkstad. Dessa aktiviteter är också 

tillgängliga för barn och föräldrar på fritiden som ett sätt att bjuda in till och 

introducera bibliotekets verksamhet. Biblioteken är också en viktig källa till nya 

boktitlar och tips på bra högläsningsböcker exempelvis (Heimer 2020, s.120).   

 

I en amerikansk/engelsk studie, A “Library School:” Building a collaborative 

preschool-library partnership to support whole family engagement av Kathleen 

Campana, Marianne Martens, Allyson Filippi och Julaine Clunis (2020) belyser 

man bibliotekens och förskolans gemensamma arbete med att engagera föräldrar. 

Genom intervjuer och workshops med anställda inom bibliotek och förskola 

kunde man identifiera de olika aspekter som utgör hinder för verksamheternas 

samarbetsutveckling. Tillsammans tog personalen från förskolan och biblioteket 

fram gemensamma mål för hur de ville arbeta för att främja föräldrars involvering 

i barnens tidiga kunskapsutveckling. Personalen arbetade över varandras gränser 

för att dela med sig av varandras profession som ett sätt att hitta vägar för att 

komma i kontakt med familjerna. Studien såg tydligt att ett fördjupat samarbete 

mellan bibliotek och förskola hade stor inverkan på hur familjer engagerar sig i 

sina barns tidiga kunskapsutveckling (Campana et al. 2020).  

 

Anna Fogelqvist Ehinger och Malin Lundqvist konstaterar med utgångspunkt i sin 

studie Högläsning på många olika sätt (2018) att det inte fanns någon problematik 

kring de vuxnas förutsättningar för läsning, och att många läser för sina barn. 

Många föräldrar var medvetna om vikten av läsning men hävdade att de skulle 
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läsa mer för sina barn om det fanns tid. Här menar Fogelqvist Ehinger och 

Lundqvist att man måste hitta olika ingångar för läsningen och inte se det som 

alltför prestigefyllt. Läsning ses många gånger som något att lära sig av, vilket 

givetvis är en viktig del, men att det också kan handla om något som bidrar till en 

mysig stund tillsammans (Fogelqvist Ehinger & Lundqvist 2018, s. 16-17).  

 

Körling (2018) menar att barn inte tröttnar på att läsa och att det är något som vi 

själv har förutfattade meningar kring. Högläsningen är här och nu men också ett 

fortlöpande arbete för framtiden och därför behöver högläsningen som barnet gör 

tillsammans med vuxna vara av ett annat slag än när barn läser på egen hand. Det 

skapar en vana och en trygghet som barn bär med sig och är bekant med. Körling 

menar att vuxna behöver uppmuntra sina barn att fortsätta läsa och se till att de 

inte slutar. De erfarenheter som barnen får genom högläsning av vuxna, tar det 

med sig när de läser på egen hand. Det kräver alltså att det finns vuxna som 

skapar förutsättningar för att barnet ska bli en självständig läsare. Gemenskapen är 

därför värdefull för barnets läsutveckling (Körling, 2018, s. 70-76).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1.  Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Som teoretisk utgångspunkt för min undersökning kommer jag att använda mig av 

Roger Säljös definition på det sociokulturella perspektivet och hur lärande och 

utveckling sker i olika sammanhang och på vilka sätt som vi tar del av 

information. Säljö betonar att det inte handlar om vad eller hur mycket som vi lär 

oss utan de sätt som människor tar del av kunskap. Allt är baserat på den 

kulturella miljö som vi befinner oss i och de sociala sammanhang som utgör 

lärandet. I dessa sammanhang kan vi tillsammans bidra med våra enskilda 

erfarenheter och kunskaper och som Säljö beskriver som redskap eller verktyg 

som varje individ har med sig (Säljö 2014, s. 20). Hur vi införskaffar oss dessa 

resurser är genom interaktion med andra människor och genom att samspela i 

olika kollektiva aktiviteter. Ett begrepp som ses som centralt inom sociokulturellt 

perspektiv är mediering. Begreppet innebär att det som vi lär oss genom tänkande 

och föreställningar grundar sig i hur vi påverkas av den kultur vi lever i och med 

de ovan nämnda fysiska och intellektuella redskap varje individ besitter. Här 

benämns framförallt språket som en viktig faktor och kan därför kopplas till det 

språkutvecklande arbetet som både förskola och folkbibliotek arbetar med (Säljö 

2014, s. 81).  
 

Små barn har inget stort bagage av resurser och verktyg men kommer att utveckla 

det ju mer barnet interagerar med sin omvärld. Genom läsning och språk kan 

barnet lära sig att exempelvis förbereda sig inför dagen då hen börjar skolan. I 

förskolan främjas barns läs- och språkutveckling genom kollektiva aktiviteter som 

erbjuds genom läsning. Utöver läsning och tillgänglighet till litteratur är 

pedagogerna annan huvudsaklig resurs. Pedagogerna ska med sina resurser de 

anskaffat sig genom utbildning och yrkeserfarenhet tillämpa genom att utbilda och 

undervisa den yngre generationen. Små barn och som ännu inte lärt sig tala kan 
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med hjälp av samspel med andra lära sig hur saker och ting fungerar, exempelvis 

när det kommer till att vid högläsning sitter alla ner och lyssnar. Den 

kommunikation sker inte bara verbalt utan även genom gester och andra uttryck 

som ger betydelse för situationen (Säljö 2014, s. 65-67). ”I ett sociokulturellt 

perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centrala och utgör länken 

mellan barnet och omgivningen” (Säljö 2014, s. 67). Läsningen ses som en social 

och kommunikativ företeelse och institutionella arrangemang som barnen 

engagerar sig i och när varje enskild individ lär sig kommer kollektivet också att 

lära. De är således beroende av varandra. Genom sociala och kommunikativa 

handlingar medieras omvärlden för barnet och beskriver världen och dess 

funktioner för att barn ska utveckla förmågan att samspela med sin omgivning och 

medmänniskorna i den omgivningen genom olika aktiviteter. Det är dock viktigt 

att poängtera att lärandet sker i form av deltagande i olika sociala aktiviteter och 

inte genom undervisning.  

 

Säljö använder sig av begreppet ”institutionella praktiker” när han talar om inom 

vilka kontexter som mediering utförs och i det här fallet är det förskolan som ses 

som den sociala praktik där mening skapas. Själva praktikbegreppet är komplext i 

det avseendet att det skiljer sig åt i vilka olika institutionella praktiker som du 

befinner dig i och dessa är i ständig rörelse. Olika praktiker innebär också olika 

förväntningar på individen som att barnet förväntas agera som pojke/flicka, 

kompis, fyraåring och så vidare. Därför kan man tänka sig att det för ett litet barn 

tar tid och lära sig att förhålla sig till olika praktiker och att alla fungerar på olika 

sätt. För det lilla barnet kan det exempelvis vara en stor skillnad på att befinna sig 

i förskolan och i sin hemmiljö (Säljö 2013, s. 46-48). 

 

Vidare tar Säljö upp tre grundpelare för att förstå lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv. Språkets utpekande funktion, dess semiotiska funktion och dess 

retoriska funktion. Språkets utpekande funktion kan jämföras med pekfingrets 

utpekande funktion och där vi istället lär oss olika språkliga kategorier för att 

uppmärksamma ett föremål för en annan person exempelvis. Genom språket 

bestämmer vi oss för vilken aspekt av det utpekande föremålet som vi vill göra 

någon uppmärksam på. Språkets semiotiska funktion innebär att språket är 

teckenberoende och speglar omvärlden genom att språkliga uttryck reflekterar 
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omvärlden. Olika språkliga beskrivningar av exempelvis en person, ger olika 

bilder av den personen baserat på hur hen beskrivs. Språkliga beteckningar ska 

enligt Säljö inte ses som neutrala utan bygger på varje individs attityder, 

föreställningar och antaganden om något. Den retoriska funktionen handlar om 

hur människor gör med språket i olika sociala praktiker, hur vi ser på mening när 

vi vill åstadkomma något (Säljö 2014, s. 83-89).  
 

4.2 Aidan Chambers och Läsandets cirkel 
Aidan Chambers resonerar i sina böcker om vikten av den lustfyllda läsningen och 

barns rätt till litteratur och skapandet av tänkande läsare. En välkänd utgångspunkt 

är ”Läsandets cirkel”, som beskrivs som ”en cirkel och där de olika leden för oss 

tillbaka från början igen. Början är på samma gång slutet, och slutet är dess 

början” (Chambers 2015, s. 15).  I Läsandets cirkel handlar det om att skapa rätt 

förutsättningar för att få barn att intressera sig för läsning. Han menar att valet av 

rätt bok kan vara avgörande och det finns en mängd olika faktorer som spelar in 

för att valet av en bok ska bli mitt i prick. Om man sätter det i perspektiv till 

förskolans kontext är tillgängligheten a och o. Att ha en bred tillgång till olika 

typer av böcker och placera dem på ett sätt som skapar nyfikenhet. För att ge den 

unga läsaren lugn och ro i sin läsning är det viktigt att skapa trivsamma miljöer 

där man inte blir störd och kan koncentrera sig.  

 

En annan viktig aspekt för skapa läsintresse hos barn är på vilket sätt vuxna i 

barnens omgivning förhåller sig till läsning och exempelvis pratar högt och 

positivt om en bra bok de läst och gärna upprepade gånger. På så vis blir barnen 

uppmärksamma på vuxnas reaktioner som ett resultat av läsning av en bra bok och 

något de själv vill uppleva. Genom att tala positivt om böcker och läsning skapar 

vi reaktioner hos barnen både genom att tala om böcker som ovan nämnts, 

informellt eller på ett mer strukturerat sätt, formellt som oftast tas i uttryck genom 

exempelvis boksamtal. Då skapas en process som är ständigt pågående och ger en 

känsla av att man vill uppleva samma sak en gång till - läsandets cirkel (Chambers 

2015, s. 16-25). 
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De förutsättningar som utgör själva grunden för att ta sig an en aktivitet av 

egentligen alla slag benämner Chambers som inre och yttre förutsättningar. De 

inre förutsättningarna och som kan tänkas sättas i perspektiv till det 

sociokulturella perspektivet är den samling av erfarenheter, föreställningar, 

attityder och relationer till deltagarna kan påverka hur vi beter oss. Vidare 

påverkas de inre förutsättningarna av de yttre och som handlar om omgivningen 

och valet av plats för aktiviteten (Chambers 2015, s. 25).  
 

Att skapa tänkande läsare innebär mer än att högläsa för barn i förskolan. 

Chambers menar att vi måste tala om böckerna och diskutera innehållet, våra 

reflektioner och känslor. Oavsett om det är en bok som barnet själv har läst eller 

en vuxen som läst högt för en barngrupp, är det viktigt att ta vara på barnens egna 

tankar kring den text och de bilder som de upplevt (Chambers, 2015, s. 23-24). 

Chambers påpekar att vuxna många gånger har dålig tilltro till barns kritiska 

förmåga trots att barn överlag är relativt duktiga på att hävda sina åsikter om högt 

och lågt. Att tillåta barn att vädra alla intryck och upplevelser oavsett om man 

som vuxen inte anser att det är relevant, är relevant (Chambers, 2015, s. 151-152, 

175). Ett boksamtal gynnas nämligen av att alla deltagare berättar om sina tankar 

kring boken och inte genom att den vuxna som läst boken redogör för bokens 

innehåll eller sensmoral. Ett boksamtal enligt Chambers handlar inte om en 

diskussion kring vad som är svaret på frågorna utan är en möjlighet att ge form åt 

de tankar och känslor som väckts av boken och att de tolkningar man gör är helt 

individuellt. Genom att låta barn prata fritt ges de samtidigt utrymme till att 

berätta om egna erfarenheter och händelser som de varit med om och som 

påminner om något från boken de läst (Chambers, 2015, s. 141-144 ). Härigenom 

kan vi återigen dra en parallell till det sociokulturella perspektivet och hur det 

kollektiva lärandet sker just i utbyte av erfarenheter, upplevelser, kunskaper och 

uppfattningar om vår omgivning.  
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5. Metodbeskrivning 

5.1 Metodval - Semistrukturerad intervju 

Min undersökning av förskolebiblioteket som begrepp och verksamhet grundar 

sig i erfarenheter från yrkesverksamma personer inom kultursektorn, folkbibliotek 

och förskola. Dessa personer har en betydande roll i samtliga läs- och 

språkutvecklande verksamheter som studien baseras på. Inledningsvis i Handbok i 

kvalitativa studier (2011), skriver Ahrne och Svensson, för att kunna studera 

samhället ur olika perspektiv och samla in empiriskt material behöver vi komma i 

kontakt med de människor som verkar inom och upprätthåller området som vi är 

intresserade av. Det kan man göra på olika sätt, men det som berör den här 

undersökningen är att ”vi kan fråga människor hur och varför de gör saker eller 

vad de tycker och tänker” (Ahrne & Svensson 2011, s. 10). Med utgångspunkt i 

ovanstående har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer för att ta del av vederbörandes kunskap, erfarenhet 

och inställning till förskolebiblioteket och eller andra motsvarande läsfrämjande 

och språkutvecklande insatser, utifrån sina verksamheter och yrkesroller. 

Anledningen till att jag valde semistrukturerad intervjuform är framförallt att den 

gav möjlighet att anpassa frågorna efter situationen och jag behövde inte vara 

bunden till att följa en särskild ordning. Ahrne och Svensson menar att man 

genom den semistrukturerade intervjun ges möjlighet till att ta del av en större 

bild av ett sammanhang än vid en strukturerad intervjuform (Ahrne & Svensson 

2011).  

 

När jag utformade mina frågor var jag medveten om att intervjupersonerna genom 

sina svar kunde ge mig utrymme att i stunden komma på nya frågor. På så vis 

kunde jag leda samtalet i riktning mot den information som jag var intresserad av. 

Därför lät jag intervjupersonen styra samtalet så mycket som möjligt och jag 

flikade in när jag ville veta mer eller hade frågor som jag vill ha besvarade. Av 
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den anledningen såg mina frågor olika ut beroende på vilka personer som jag 

intervjuade och det beror på att samtliga intervjupersoner har olika yrkesroller och 

att det är olika verksamheter som bedrivs. Det gick således inte att jämföra svaren 

utan intentionen med intervjuerna var att spegla varje enskild verksamhets arbete 

och vilken roll personerna i verksamheten hade.  Jag valde att i första hand att 

använda mig av digitalt mötesrum (Zoom) för mina intervjuer av den anledningen 

att jag ansåg att det var det närmsta att komma ett verkligt möte. Det var viktigt 

att ta del av intervjupersonens uttryck och gester när de talade vilket kan försvinna 

vid exempelvis en telefonintervju.  

 

En kvalitativ intervju är inte bara en funktion av två eller flera personer som träffas för att 
prata med varandra, eftersom deras sammanträffande alltid förmedlas av en mängd icke-
mänskliga faktorer som man kan (men inte alltid bör) ta hänsyn till eftersom de kan ha en 
analytisk betydelse. 

                                            Kvale & Brinkmann 2014 s. 137 
 

 

Telefonintervju var däremot ett alternativ till den digitala intervjun, då jag ville 

vara öppen för andra intervjuformat för att inte riskera att förlora 

intervjudeltagare. Sista utvägen var att vara genomföra intervjuer på mejl och det 

såg jag som en nödlösning om det skulle uppstå en situation där 

intervjupersonerna riskerade att inte vilja delta överhuvudtaget. Ahrne och 

Svensson menar att det finns många möjligheter med att genomföra intervjuer 

med hjälp av internet men påpekar vikten av att fundera över intervjumetodens 

styrkor och svagheter i metodsammanhanget (Ahrne & Svensson 2011). Det är 

exempelvis möjligt att vissa svar inte blir lika utförligt besvarade på mejl än om 

intervjun utspelat sig på telefon eller i ett digitalt mötesrum. En stor fördel med att 

genomföra intervjuerna i ett digitalt mötesrum var att det gav mig stor frihet att 

intervjua personer som befann sig på avstånd längre bort och därmed spara tid.  

 

Jag anser inte att generaliserbarhet som i kvalitativ forskning kan ses som kritisk 

hade en övervägande betydelse för min undersökning då jag enbart undersökte 

enskilda organisationer och verksamheter. Däremot är det faktum något som jag 

är medveten om och därmed belyser (Ahrne & Svensson 2011). Att skapa en 

generaliserad eller representativ bild av läget med förskolebibliotek i Region 
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Skåne var inte min avsikt utan jag var enbart intresserad av att göra stickprov i 

vissa kommuner för att se på vilka sätt man arbetar med läsfrämjande insatser i 

förskolan, för att således sätta det i perspektiv till diskussionen om 

förskolebiblioteket.  
 

5.2 Urval och genomförande 

I min undersökning hade jag för avsikt att undersöka förskolebiblioteket utifrån 

personer i olika yrkesroller på kommunal nivå, diskutera utveckling med läsning 

och språk i förskolan och hur förskolorna faktiskt arbetar med uppdragen kring 

läsning och språkutveckling. Vidare ville jag undersöka vilken uppfattning av 

förskolebiblioteket eller motsvarande läsfrämjande verksamhet som personerna 

hade och sätta det i relation till hur kommunen och regionen anser att det bör 

genomföras. Jag valde därför att intervjua nio personer verksamma inom olika 

yrkeskategorier på kommunal nivå samt en person som yrkesverksam på regional 

nivå. Gemensamt för personerna var att samtliga inom sina respektive kommuner 

(med undantag för personen på regional nivå) arbetade med utveckling av 

bibliotek, förskola och skola med inriktning på läsfrämjande och språkutveckling.  

 

Jag har valt att göra en geografisk avgränsning till Skåne framförallt då jag själv 

är bosatt i Skåne och därför kändes mest naturligt. Att undersöka närliggande 

kommuner är mer relevant då jag har mer kännedom om områden och 

verksamheter än i övriga delar av landet. Undersökningen kommer att fokusera på 

den kommunala förskoleverksamheten och inte förskoleklass då förskoleklass 

genom skollagen ges tillgång till skolbibliotek enligt lag (SFS 2010:800, 2 kap. 36 

§). 

 

Jag valde avsiktligt kommuner som både arbetade med uttalade förskolebibliotek 

och kommuner som arbetade läsfrämjande men som benämner sina verksamheter 

som exempelvis kapprumsbibliotek och läshörnor. Anledningen var att få en 

bredare bild av läsfrämjande och språkutvecklande arbete i förskolan men även se 

hur verksamheterna skiljer sig från det som i forskning beskrivs som 

förskolebibliotek. Med hänvisning från samtliga kommunanställda kontaktade jag 
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förskolor, i de avseende där intervju med förskolorna var relevant för 

undersökningen, och som arbetade med förskolebibliotek eller motsvarande 

läsfrämjande och språkutvecklande verksamhet. Från förskolorna intervjuades 

fem personer som arbetade som pedagoger i kommunal förskoleverksamhet. 

Förskolor i samtliga kommuner kontaktades inte av den anledningen att 

förskolorna i vissa fall inte hade möjlighet att delta eller att förskolorna 

representerades i den första intervjun.  

 

Urvalet baserades på en kartläggning av alla Skånes biblioteksverksamheter och 

som jag sedan kontaktade via telefon och e-post. Vid första kartläggningen ringde 

jag upp de kontaktpersoner för biblioteksverksamheten som stod angivna och 

presenterade min undersökning. Vidare frågade jag om kommunen på något sätt 

arbetade med förskolebibliotek i sina kommunala förskolor. I de allra flesta fall 

hänvisades jag till andra ansvariga personer och som jag därefter kontaktade via e-

post med förfrågan om deltagande i min undersökning.  

 

Jag ville genom de utvalda kommunerna spegla Skåneregionens olikheter i 

storlek, befolkningsmängd och ekonomiskt tillväxt. För mig var det viktigt att få 

en balans i urvalet av kommuner och med alla de förutsättningar och 

motsättningar som finns, men att den gemensamma nämnaren var arbetet med 

läsfrämjande och språkutveckling i förskolan. Det fanns således ingen personlig 

koppling eller annan bakomliggande uppfattning och inställning till valet av 

kommuner. Sju olika kommuner var representerade i min undersökning och det 

gav mig möjlighet att genomföra utförliga intervjuer som kunde bidra med 

relevant material till min undersökning. Varje intervjutillfälle varade mellan 30-70 

minuter och det gav oss utrymme att diskutera fritt kring mina frågor och 

intervjupersonens egna reflektioner och funderingar. Det fanns vidare även 

utrymme för intervjupersonen att ställa frågor som vi diskuterade kring vilket 

kändes värdefullt för undersökningen.  
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5.3 Etiska överväganden 

Generellt ansåg jag inte att min undersökning krävde några särskilda etiska 

överväganden mer än hänsyn till intervjupersonernas integritet och hur de ville 

figurera i uppsatsen.  
 

Konfidentialitet i forskning syftar på de överenskommelser som deltagarna ingår om vad som 
kan göras med de data som de frambringar tillsammans. Det innebär oftast att privata data 
som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. 

                           Kvale & Brinkmann 2014, s. 109 
 

Precis som Kvale & Brinkmann påpekar, bad jag intervjupersonen om ett 

informerat samtycke vilket innebar att jag presenterade upplägget av både 

intervjun och syftet med min undersökning samt hur materialet skulle användas. 

Av erfarenhet är det inte många som avstår från att bli inspelade men av respekt 

och legitima skäl bör intervjupersoner alltid tillfrågas. Med undantag för två 

intervjupersoner, figurerar inte mina övriga intervjupersoner med namn då jag inte 

ansåg att det hade någon relevans för de uttalanden som gjordes och vidare inte 

heller för min undersökning. Anledningen till att en intervjuperson namngavs och 

en annan med specifik yrkestitel handlade om att en är författare till en bok som 

användes i undersökningen och den andra har en specifik yrkesroll på regional 

nivå vilket gjorde det svårt att helt anonymisera. Kvale och Brinkmann menar att 

en intervjuperson kan ha gett sitt samtycke för intervju med intentionen att ge 

forskaren värdefull information och vill därmed få det erkännandet genom att 

namnges i undersökningen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 109).  

 

Kommunernas namn som undersökningen baserades på är inte presenterade och 

av samma anledning som ovan och med hänsyn till att inga uttalanden eller 

resonemang ska kunde härledas till intervjupersonen. Istället benämndes 

kommunerna med siffror och beskrivningar som storlek, geografi och kommun- 

och befolkningssammansättning.  
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5.4 Utgångspunkter för analys 

I mitt analysarbete har jag strävat efter att urskilja olika teman som kunde utgöra 

olika utgångspunkter för diskussionen. Jag ville undersöka den bakomliggande 

anledningen till läsfrämjande verksamheter i kommunen, hur den läsfrämjande 

verksamheten arbetats fram och med vilka medel, vad målet med verksamheten 

var och hur man såg på förskolebiblioteket som en långsiktig resurs för 

läsfrämjande- och språkutvecklande arbete i förskolan. Jag ville även se vilka för- 

och nackdelar som intervjupersonerna såg med sin hemkommun och hur det 

påverkade framtagandet av den läsfrämjande verksamheten, hur verksamheten var 

beroende av kommunen ur ett resursperspektiv eller hur kommunen kunde 

påverka verksamheten långsiktigt.  

5.5 Presentation av kommuner 
För att ge läsaren en överblick kommer jag i det här avsnittet att inleda med att 

presentera de kommuner som deltagit i studien. Som jag nämnde i föregående 

avsnitt, kommer kommunerna att omnämnas som siffror för att läsaren på ett 

smidigt sätt ska kunna följa med i texten.  

 

Kommun 1 

Mindre kommun i södra Skåne med en förhållandevis hög utbildningsnivå i 

relation till resten av länet. Arbetslösheten är låg. En av de större orterna inom 

kommunen är representerade i den här uppsatsen. Jag har intervjuat en 

barnbibliotekarie som arbetat inom folkbiblioteket sen 25 år tillbaka och har 

därför haft möjligheten att utforma verksamheten på egen hand. Sedan många år 

tillbaka samarbetar folkbiblioteket med några av kommunens förskolor med 

kapprumsbibliotek. Konceptet är två kapprumsbibliotek, ett för sexåringar och 

ett för förskolorna som man kallar Estelle-hyllorna.  

 

I den här kommunen har jag även intervjuat två pedagoger på två olika 

kommunala förskolor om deras tankar kring Estelle-hyllorna och hur de arbetar 

med dem i sin verksamhet. Båda förskolorna ser ut och fungerar på liknande sätt 

och majoriteten av barnen har svenska som modersmål. 
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Kommun 2 

Medelstor kommun i västra Skåne med en växande utbildningsnivå. 

Arbetslösheten har varit högre än landets medel fram till 2017 då den sjönk, för 

att efter 2019 och pandemin börjat stiga igen. Jag har intervjuat en pedagog som 

arbetar på en kommunal förskola i kommunen. Många av förskolans barn har 

annat modersmål än svenska. Här finns ett liknande koncept som i förgående 

kommun men skillnaden är att den enskilda förskolan på egen hand har arbetat 

fram en verksamhet som de kallar för förskolebibliotek.  

 

Kommun 3 

Liten kommun i sydöstra med en växande utbildningsnivå men växande 

arbetslöshet. Jag har intervjuat en person som arbetar som kulturutvecklare och 

varit projektledare för ett projekt kallat Läshörnor som är ett samarbete mellan 

kommunen, folkbiblioteket och förskolan.  

 

Kommun 4 

Större kommun i östra Skåne med en fortsatt hög utbildningsnivå. 

Arbetslösheten har efter 2015 sjunkit för att efter 2019 och pandemin ökat igen. 

Här bedriver man förskolebibliotek genom ett samarbete mellan barn- och 

ungdomsförvaltningen och förskolorna.  

 

Kommun 5 

Mindre kommun i västra Skåne med en förhållandevis hög utbildningsnivå i 

relation till resten av länet. Sedan 2013 en sjunkande arbetslöshet men som efter 

2018-2019 och pandemin ökat kraftigt. En av orterna i kommunen är 

representerad i uppsatsen. Jag har intervjuat en barnbibliotekarie som arbetar som 

ensam barnbibliotekarie på sitt folkbibliotek. Här arbetar man med projektet 

Bokstart och barnbibliotekarien på folkbiblioteket är med och driver projektet i 

kommunen och arbetar även med att starta upp kapprumsbibliotek med bokpåsar 

på Barnavårdscentralen i kommunen.  

 

Kommun 6 

Liten kommun i norra Skåne med en växande utbildningsnivå och relativt hög 

arbetslöshet. Jag har intervjuat en pedagog på en kommunal förskola i 
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kommunen och arbetar mycket med språk och språkutveckling då en del barn 

har annat modersmål än svenska. Förskolan har precis öppnat sitt första 

förskolebibliotek. 

 

Kommun 7 

Stor kommun i sydvästra Skåne med en växande utbildningsnivå och relativt 

hög arbetslöshet trots pandemin. Kommunen har arbetat med förskolebibliotek 

sedan några år tillbaka i samarbete med förskoleförvaltningen och förskolorna. 

Här intervjuade jag en person som arbetar som språkutvecklare på 

förskoleförvaltningen och som varit med från projektets början. I kommunen har 

jag även varit i kontakt med en pedagog på en av de kommunala förskolor som 

bedriver biblioteksverksamhet på förskolan. Förskolan ligger i ett område i 

kommunen med högre socioekonomisk status i förhållande till andra delar av 

kommunen. Majoriteten av barnen har svenska som modersmål.  
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6. Resultat av intervjuer 

6.1 Bakgrund och behov 

Efter samtalen med mina intervjupersoner kunde jag omgående identifiera en 

gemensam nämnare för utvecklingen av läsfrämjande och språkutvecklande 

verksamheter i förskolan. Det talas om att sätta mer fokus på högläsning i 

förskolan och att på något sätt öka betydelsen av högläsning i förskolan och i 

barnens hemmiljö. I kommun 1 berättar man att förskolor larmat om att nivån på 

läsningen sjunkit och att pedagogerna börjat läsa böcker med lägre nivå för 

barnen. Som resultat klagar grundskolan på att de elever som kommer från 

förskolan är dåligt förberedda. Med anledning av det valde kommunen att 

fokusera på att involvera förskolebarnens föräldrar genom att erbjuda 

kapprumsbibliotek. Att ha biblioteket utplacerat i förskolans kapprum var ett sätt 

att underlätta för föräldrarna, sänka trösklarna till biblioteket och göra det lättare 

för dem att låna hem böcker.  

 

I kommun 3 vittnade förskolan om samma sjunkande utveckling och framförallt 

kring språkutvecklingen. Här kunde man också se resultatet av föräldrars 

minskade engagemang i sina barns läs- och språkutveckling och såg därför 

behovet av att bredda och utöka läsningen på förskolan. Samtidigt fokuserade man 

på att bjuda in och introducera föräldrarna för folkbiblioteket.  

 

På andra håll gick det att urskilja ett mönster i att många fått inspiration från hur 

andra kommuner arbetar med olika läsfrämjande och språkutvecklande insatser i 

förskolan. Exempelvis så hade man i kommun 6 tidigare varit involverad i olika 

projekt kring språk- och kunskapsutveckling och därigenom utvecklat ett mer 

fokuserat arbetssätt med utgångspunkt i just språk- och kunskapsutveckling. 

Genom projekten fick en av pedagogerna ett uppdrag som handlade om att starta 

upp ett bibliotek på förskolan som en del i det nya arbetssättet.  
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Kommun 4 har på liknande sätt arbetat fram sitt koncept med förskolebibliotek, 

som också hade utgångspunkt i hur en annan kommun arbetade med 

förskolebibliotek. Det handlade mycket om hur man arbetade med litteraturen ute 

på förskolan och att försöka hitta vägar för att arbeta på ett mer medvetet sätt 

kring läsning. Även här nämns förskolans kompensatoriska uppdrag och vikten av 

att stärka det i undervisningen. Särskilt för de barn som inte blir lästa för hemma.  

 

Biblioteksutvecklaren på regionen tar upp att forskning länge visat på hur viktigt 

tidigt arbete med litteracitet hos barn är. Hen tar upp att det fortfarande, trots 

förbättrade PISA-resultat (Programme for International Student Assessment), 

finns en stor grupp som inte klarar av att läsa enklare texter och ser det som 

oroande inför deras vuxenliv. När den lässvaga gruppen får egna barn som, liksom 

sina föräldrar, växer upp utan läsning, bidrar det till en ond cirkel. Hen menar att 

det handlar om att bryta den cirkeln och därför är förskolan den mest självklara 

platsen då barnen spenderar så många år där. I och med det lyfter hen även 

Bokstart som en bra ingång till att tidigt introducera barn för litteratur. Man 

behöver visa föräldrarna att det visst går att läsa för små barn och hur 

betydelsefullt det är för både barnet och föräldrarna.  

6.2 Samarbete 

Inom alla kommuner ser det olika hur i fråga om hur den läsfrämjande och 

språkutvecklande verksamheten har tillkommit. I kommun 1 finns det ett starkt 

samarbete mellan folkbiblioteket och förskolorna och det visar det sjuttonåriga 

projektet med kapprumsbiblioteken på. Eftersom kommunen har många förskolor 

finns det inte utrymme att bjuda in till bibliotekets verksamhet i så stor 

utsträckning. I detta fall har kapprumsbiblioteken varit en fungerande och 

framgångsrik lösning. Man arbetar mycket med förmedling och försöker på olika 

sätt att nå ut med verksamheten utanför biblioteket. Exempelvis samarbetar man 

med äldre personer, före detta lärare och förskollärare, som kommer ut på 

förskolorna och läser för barnen. I de kommuner där förskolorna själva tagit 

initiativ till sina läsfrämjande och språkutvecklande verksamheter förekommer 

inga samarbeten med folkbiblioteket eller övriga institutioner i kommunen.  
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I kommun 2 tog man inför uppstarten av sitt förskolebibliotek kontakt med 

folkbiblioteket om ett samarbete, men vid den tidpunkten fanns inget intresse av 

ett sådant samarbete av ekonomiska skäl. Biblioteket påpekade att de kanske 

hellre såg att barnen med sina föräldrar besökte dem för att låna böcker.  

 

På samma sätt har kommun 6 arbetat fram sitt första förskolebibliotek men till 

skillnad från kommun 2 har man inte tagit hjälp av folkbiblioteket. Pedagogen 

påpekar att de har ett bra samarbete med folkbiblioteket i övrigt och betonar att 

det är viktigt att inte förlora den biten även om man gör båda delarna. I nuläget 

har de inte heller någon tanke på om de i framtiden ska involvera folkbiblioteket i 

sitt förskolebibliotek.    

 

Även i kommun 3 kom initiativet från förskolans håll och fyra förskolor gick ihop 

och tog kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen med frågan om biblioteket 

kunde tänka sig ett samarbete. Kulturutvecklaren som jag intervjuat fick frågan 

om att vara med som projektledare på 15 %. Därefter var hen med hela projektets 

gång fram till att det avslutades efter tre och ett halvt år.  

 

I kommun 4 har man arbetat med förskolebibliotek sedan 2016 och 70 % av 

kommunens förskolor har bibliotek. Genom inspiration från en annan kommun 

lade skolbibliotekscentralen fram ett förslag till förskolorna som i sin tur fick göra 

en intresseanmälan. Efterfrågan var stor och det gick inte att säga ja till alla 

berättar min intervjuperson. De senaste åren har man kunnat välja lite mer och 

exempelvis erbjudit förskolor i stadsdelar med flerspråkiga barn att delta. 

Didaktiker på utvecklingsavdelningen inom barn och ungdomsförvaltningen var 

med i början då de vanligtvis arbetar med didaktiska insatser mot förskolan. 

Folkbiblioteket och biblioteksfilialerna har också varit med i projektet och min 

intervjuperson berättar att de från början försökte att baka ihop alla delar och få 

med alla som varit relevanta att samarbeta med. Det senaste året har resursbrist 

inneburit att skolbibliotekscentralen mest tagit hand om förskolebiblioteken med 

hjälp av personal från biblioteksfilialerna.  

 

Kommun 7 började spåna på idén om förskolebibliotek genom ett annat projekt 

som handlade om att lyfta fram högläsningen. Enligt min intervjuperson pratade 
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man då inte mycket kring utbildningsbegreppet även om undervisningen fanns 

med i periferin. Ur det växte tanken om förskolebiblioteket. Språkutvecklarna på 

förskoleförvaltningen tog initiativet till förskolorna och frågade om det fanns ett 

intresse. För att få ett fungerande samarbete skapade man en ledningsgrupp. 

Förste förskolläraren på varje förskola skulle ha ledningsansvar på plats och även 

stötta pedagogerna. Rektorerna för varje förskola blev i sin tur en slags 

mellanchef och språkutvecklarnas stöd låg i att hjälpa till i tankarna kring 

utformandet av förskolebiblioteket och verksamheten.  

 

En kommun som sticker ut är kommun 5 som utöver Bokstart inte samarbetar 

med förskolorna i stor uträckning. Det finns ett upplägg med boklådor som 

skickas ut efter önskemål till förskolorna men i övrigt förekommer inga 

samarbeten. En anledning till det beror på att kommun 5 har en väldigt hög 

frekvens när det kommer till besök och utlåning på folkbiblioteket. Bibliotekarien 

menar att hen knappt hinner gallra bland böckerna eftersom de hela tiden lånas ut, 

vilket man givetvis ser som väldigt positivt. Hen menar att tröskeln till 

folkbiblioteket i kommunen inte är särskilt hög eftersom det är korta avstånd för 

besökarna att ta sig till biblioteket. Även de som bor lite längre bort tar sig enkelt 

till biblioteket då man i kommunen är van vid att pendla. En viktig aspekt är även 

bibliotekets tider för meröppet (biblioteket är öppet utan bemanning) och som 

hjälper framförallt förskolorna som annars är begränsade med tider för 

biblioteksbesök.  

6.3 Finansiering och utformning 
De skildringar som görs av verksamheterna är baserade på intervjupersonernas 

beskrivningar då jag med anledning av pandemin inte kunnat besöka de faktiska 

förskolorna. I samtliga intervjuer blir jag införstådd med att man använder sig av 

Kulturrådets olika projektbidrag och bokpaket för att finansiera och utforma sin 

läsfrämjande- och språkutvecklande verksamhet. Region Skåne erbjuder även 

utvecklingsbidrag för bibliotek som exempelvis kommun 3 sökt för att finansiera 

sitt projekt med Läshörnor. Många intervjuer vittnar om hur man genom 

bokpaketen från Kulturrådet kunnat bygga upp en samling med böcker för att på 

så vis skapa en läsfrämjande verksamhet kring den. En pedagog som arbetar i 
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kommun 1 nämner att de vid något tillfälle även fått vad hen kallar för 

”språkpengar” för att kunna utveckla högläsningen. Här ville man köpa in fler 

exemplar av böcker, för att ge barnen möjlighet att själv följa med i boken vid 

högläsning. I kommun 6 har man utöver Kulturrådet finansierat sin verksamhet 

genom förskolans investeringskonto. Förskolan är relativt nybyggd och från 

investeringskontot gavs det utrymme för inköp till förskolebiblioteket.   

 

I kommun 1 bedriver man som tidigare nämnts Kapprumsbibliotek på förskolorna 

som kallas Estelle-hyllorna (inspiration från den hylla med böcker som prinsessan 

Estelle fick i present av regeringen vid sin födelse). Hyllan är placerad i 

anslutning till ingången till varje avdelning. Placering av hyllan ser lite olika ut på 

de två förskolorna som jag varit i kontakt med och man har ansträngt sig för att 

placera hyllan på en plats som dels gör den synlig för föräldrar, men även för att 

undvika att den misstas för avdelningens egen bokhylla. Främst handlar det om de 

mindre barnen på avdelningarna kan ha svårt att skilja på hyllorna. Estelle-hyllan 

är på hjul och går därför att rulla runt vid behov och är målad i röd vilket gör den 

syns bra i kapprummet. Det visade sig att båda förskolorna i kommun 1 hade 

förskolebibliotek på sina förskolor. På ena förskolan hade man biblioteket förlagt i 

en annan byggnad vilket gjorde att man inte använde sig av det i så stor 

utsträckning. Den andra förskolan hade vid den här tidpunkten precis börjat skapa 

ett mindre förskolebibliotek på sin avdelning för att främja arbetet med 

högläsningen. 

 

I kommun 7 har man sagt att varje förskola får utforma sitt förskolebibliotek 

utifrån sina behov och förutsättningar. Man menar att det varierar väldigt mycket i 

vilken utsträckning förskolorna har möjlighet att avsätta ett helt rum för 

biblioteksverksamheten. På någon förskola hittade man en oanvänd sal som 

använts som förråd medan en annan förskola hittade en skrubb att utnyttja. På en 

av förskolorna i kommunen har man på den nybyggda byggnaden anpassat ett av 

rummen i mitten av bygganden till biblioteksverksamhet. Pedagogen som arbetat 

med biblioteket har låtit barnen vara med och bestämma tema på biblioteket. 

Utifrån en liten budget och med material som redan fanns i verksamheten 

utformades biblioteket. Då väggarna inte fick målas dekorerades de istället med 

pyssel av olika slag som barnen själv varit med och skapat. Pedagogen menar att 
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det var viktigt att låta barnen vara med och bestämma hur biblioteket skulle se ut. 

Böckerna på biblioteket är ett noga urval av titlar som behandlar olika ämnen, 

böcker på flera olika språk, böcker med tecken som stöd (TAKK)2, böcker om 

funktionsvariationer hos barn och vuxna. På förskolan har man även 

kapprumsbibliotek på varje avdelning som ett sätt att involvera föräldrarna. 

Böckerna som står i kapprumsbiblioteket är kopplade till de teman som förskolan 

arbetar med och kommer från förskolebiblioteket. Tanken med förskolebiblioteket 

är också att involvera föräldrarna och ge dem möjlighet att gå dit med sitt barn 

och låna böcker.  

 

På liknande sätt har man i kommun 3 låtit utforma Läshörnorna utefter 

förskolornas behov och förutsättningar. Den stora skillnaden är att hörnorna i de 

flesta fall placerades på avdelningarna men på någon liten förskola tog man ett 

mindre samlingsrum eller personalrummet, ibland även vilrummet. Med projektet 

ville man till pedagogerna förmedla ett annat sätt att tänkta kring läsning, att man 

kan läsa av olika anledningar och inte bara vid vilan. Den enda riktlinje som 

funnits har handlat om hur man frontar böckerna i Läshörnan. Man har varit noga 

med att poängtera att hörnorna med böckerna är till för alla barn, även de små 

barnen. Bokbeståndet har förskolorna själv utformat och varierar därför mycket 

eftersom det inte funnits något kvalitetskrav för de böcker som köpts in. Däremot 

deltog pedagogerna i en bokgenomgång med en litteraturpedagog som hjälpte till 

med inspiration och under projektets sista år hade man även föreläsningar för 

pedagogerna kring tema och böcker.   

 

På förskolebiblioteket i kommun 2 har man använt sig av huvudingången och 

skapat en mysig miljö med soffa och hyllor över väggarna där böckerna frontas. 

Istället för att ha ett bibliotek på varje avdelning, valde man att skapa ett 

gemensamt bibliotek för både förskolans verksamhet och föräldrarna. Då 

förskolan hade pengar över valde man att köpa in nya böcker att fylla biblioteket 

med och det har fyllts på allt eftersom. Man har satsat mycket på böcker på olika 

                                                
2 Tecken som AKK (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som 
svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2021). 
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språk för att tillgodose förskolans mångfald. Bokbeståndet speglar även 

normkritik, böcker med tecken som stöd (TAKK) och tvåspråksböcker3. Varje 

avdelning har även ett mindre bibliotek som fungerar på samma sätt som det stora 

förskolebiblioteket.  

 

I kommun 6 är förskolebiblioteket helt nytt och innehåller hyllor fyllda med 

böcker, temalådor och pärmar med material. Man har skapat en hörna för 

skrivarverkstad och en hörna där tanken är att kunna sitta avskilt med en Ipad 

eller arbeta med språkaktiviteter. Tanken är att förskolebiblioteket ska 

tillhandahålla material som inte finns på avdelningarna. När det gäller böcker har 

man fått tänka alla ämnen och att ha någon bok från varje spektrum. Utöver 

böcker har man skapat en lista med material som finns på varje avdelning, 

framförallt olika flanosagor4, sagolådor och temalådor. Istället för att 

förskolebiblioteket tillhandahåller allt finns en lista över det samlade materialet 

och på vilken avdelning det finns. Förskolans avdelningar är uppdelade efter ålder 

och av den anledningen har alla en bokhörna på varje avdelning med böcker 

avsedda för rätt ålder.  

 

I kommun 4 var man eniga om att det skulle vara upp till varje förskola att 

utforma sitt förskolebibliotek. Det viktigaste var att böckerna kom till barnen. Det 

fanns inget fokus på att det skulle vara ett avsatt rum eller att det skulle se ut på ett 

visst sätt utan att det skulle vara en verksamhet som gynnar språkutveckling, 

läslust och att det skulle integreras i förskolans verksamhet på ett naturligt sätt. 

Oavsett om förskolebiblioteket huserar i ett rum, ett kapprum eller som ett ”torg”, 

så ska böckerna synas och det är viktigt att fronta böckerna. Något som skiljer 

kommunen från de andra kommunerna är att förskolebibliotekets böcker är 

sökbara i en gemensam bibliotekskatalog för skol- och förskolebibliotek. 

                                                
3 ”Tvåspråksböcker” är böcker med parallelltext på två olika språk. Kan också förekomma som 
tvillingpaket, det vill säga, en bok på svenska och en på ett annat språk.  
4är en form av saga, där man sätter upp illustrationer på en filttavla, samtidigt som man berättar 
sagan. 
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6.4 Arbetssätt och målsättning 
På förskolorna i kommun 1 är främsta tanken med kapprumsbiblioteket att 

uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare till läsning med sina barn på fritiden. 

Många gånger är det barnen själv som vill låna böcker, kanske i samband med att 

pedagogerna läser en särskild bok som de vill fortsätta läsa hemma. På Estelle-

hyllan finns en lapp där barnets namn och bok fylls i och även en förtryckt lapp 

som ger föräldrar möjlighet att låna. Det finns inga direkta krav på återlämning 

utan boken lämnas när den är färdigläst. Pedagogerna använder också Estelle-

hyllan flitigt i den vardagliga verksamheten och framförallt vid högläsning. 

Fördelen med att Estelle-hyllan ambulerar är att det tillkommer nya böcker och 

som avdelningen inte har i sin egen boksamling. Att böckerna är noga utvalda är 

en stor fördel menar pedagogerna. Läsningen sker oftast efter lunch och då de 

yngre barnen vilar. Då samlas de stora barnen och får sin lugna stund med läsning. 

Det händer också att läsningen sker på morgonen innan frukost, efter mellanmålet 

med syftet att varva ner. I de flesta fall är det barnen som väljer böckerna eller att 

pedagogerna valt ut tre böcker som de sedan presenterar och låter barnen välja 

från. Den förskola vars förskolebibliotek var förlagd i en annan byggnad menade 

att Estelle-hyllan var ett bra komplement för tillgängligheten av böcker. I och med 

ett nytt projekt med högläsning valde den andra förskolan att utforma sitt eget lilla 

bibliotek inne på avdelningen. Man ville försöka planera aktiviteter kring 

läsningen på ett mer medvetet sätt. Högläsningen är utgångspunkten och 

målsättningen med förskolebiblioteket är att försöka fortsätta utveckla 

verksamheten allt eftersom. Tanken är också att man ska gå dit med sin avdelning 

och låna böcker.  

 

I kommun 6 arbetar man mycket med språkutveckling i förskolan och har ett 

fokuserat språkutvecklande arbetssätt i vilket förskolebiblioteket är en del av. 

Med förskolebiblioteket försökte man skapa en miljö som ger barnen möjlighet att 

arbeta språkutvecklande utifrån sina behov. Det finns utrymme att sitta ostört och 

arbeta, ha kreativ verkstad i grupp eller bara låna upp böcker till sin avdelning. I 

förskolans verksamhet har man identifierat behovet av lokaler som ger tillåtelse 

för barnen att sitta själv och arbeta. Genom förskolebiblioteket har man därför 

kunnat tillgodose det behovet.  
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För att bedriva förskolebibliotek i kommun 4 har man utformat en målbeskrivning 

som beskriver hur förskolebiblioteket ska fungera. Det ska först och främst vara 

en långsiktig verksamhet och en språkutvecklande miljö där barnen är delaktiga 

och all personal är involverad. Det ska vara ett samarbete med folkbiblioteket 

samt med föräldrar och vårdnadshavare. Vidare är det viktigt att varje förskola 

sätter upp sina enskilda mål för sitt förskolebibliotek. Ofta hänger det ihop med de 

uppdrag som finns i läroplanen. Arbetssättet ser olika ut på förskolorna men i de 

flesta fall har man en stående tid att besöka biblioteket och många använder sig av 

böckerna både inomhus och utomhus i olika aktiviteter. Bokkassar till föräldrar 

har växt fram från förskolebiblioteket som ett sätt att involvera föräldrar och 

vårdnadshavare i verksamheten.  

 

Även i kommun 7 har man ett liknande arbetssätt och alla avdelningar på 

förskolan har en stående bibliotekstid en gång i veckan. Vidare finns det en 

bokningslista med möjlighet att utöka besöken eller byta/ändra tid. I biblioteket 

kan man ha olika läsaktiviteter och låna böcker till avdelningens bokhörna. Alla 

böcker har en låneficka som barnen plockar ur och stoppar i sitt avdelningsfack 

för att visa att boken är lånad. Då många av barnen är bekanta med folkbiblioteket 

ville man skapa samma känsla och en miljö som barnen kan känna igen sig i. På 

förskolan arbetar man mycket med läsning genom grupparbete och tema för att 

integrera läsningen så mycket som möjligt i alla aktiviteter på förskolan. Här är 

förskolebiblioteket en värdefull resurs. Att tidigt ge barn förutsättningar för 

läsningen är viktigt och att hela tiden följa upp och introducera barnen för nya sätt 

att närma sig böcker och läsning är viktigt berättar pedagogen.  

 

I kommun 3 har men genom läshörnorna fått ett nytt sätt att tänka kring böcker 

och på förskolorna försöker man få böckerna att genomsyra hela verksamheten 

genom att exempelvis placera ut böcker vid olika lekstationer. Kokböcker i 

köksvrån, byggböcker i konstruktionshörnan och böcker om olika djur som ofta 

får följa med ut i naturen. Man tycker att det är bra att böckerna inte bara står i 

läshörnan utan används i olika aktiviteter. På så vis ändrar man också attityden 

kring böcker. Att arbeta utifrån läshörnorna med flanosagor, sagopåsar och 

sångpåsar är vanligt, både i stora och små grupper beroende på förskola. På en 
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förskola hade man till och med byggt upp en liten scen man kunde använda sig av 

vid dramatisering. 

 

I kommun 2 förekommer temaarbete i stor utsträckning och tanken är att 

föreskolebiblioteket ska tillhandahålla alla böcker som temaarbetet behöver. 

Utöver det har man läsgrupper av olika slag och vid ett flertal tillfällen för att alla 

barn ska ha möjlighet att delta i läsningen. Många gånger har man en aktivitet 

kopplad till läsningen, exempelvis rita och göra kollage. På förskolan har man i 

grunden inget långsiktigt tänk med förskolebiblioteket mer än att det ska bistå 

förskolan med litteratur och involvera föräldrar och vårdnadshavare.   
 

 

 

 



 

 49 

7. Analys 

Det har varit väldigt givande för min studie att ta del av alla olika läsfrämjande 

och språkutvecklande projekt och insatser som genomförs i förskolorna och 

särskilt intressant är hur det skiljer sig på så många sätt. Trots att det är en 

jämförelse mellan ett fåtal kommuner i samma region visar det på stora olikheter. 

Att personer som på olika sätt delar samma uppdrag kan har så olika sätt att 

uppfatta, förhålla sig till och arbeta läsfrämjande och språkutvecklande är 

överraskande. 

7.1 Begreppsförvirring - vad särskiljer och kännetecknar 

förskolebiblioteket? 
Den första reaktion som uppstod i mötet med mina intervjupersoner var hur olika 

uppfattning man hade kring begreppet förskolebibliotek. Oavsett om man bedrev 

en verksamhet som var ett uttalat förskolebibliotek (enligt sin egen mening) eller 

något man hört eller läst om, skiljde sig uppfattningar kring begreppet och 

funktionen mycket åt. Ulf Malmqvist (2019) har definierat begreppet 

förskolebiblioteket utifrån både Lund och Malmö (se sida 8) men påpekar att det 

egentligen lika gärna skulle kunna vara en plastback med böcker. Det viktiga och 

intressanta är hur pedagogerna i förskolan använder sig av böckerna i plastbacken 

(Malmqvist 2019, s. 12). I en intervju med min intervjuperson i kommun 7 

påpekar han att ”själva begreppet är rätt undflyende”5. Han berättar att 

funderingarna kring vad förskolebiblioteket var kom först i efterhand och efter att 

man etablerat biblioteken på förskolorna. Han menar att när man idag talar om 

förskolebibliotek sätter man det i kontexten kring all läsfrämjande verksamhet 

som sker på förskolorna och med tydligt fokus på läsmiljöer.  

 
                                                
5  Digital intervju i Zoom med utvecklingspedagog i kommun 7, den 11 februari 2021.  
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När jag var i kontakt med två förskolor i kommun 1 angående deras arbete med 

kapprumsbibliotek, dök förskolebiblioteket upp från ingenstans och det visade sig 

att båda förskolorna hade bibliotek på sina respektive förskolor. Eftersom 

intervjun ämnade diskutera deras kapprumsbibliotek kom det upp först i slutet på 

intervjun. Deras uppfattning om förskolebibliotek hade ingen direkt anknytning 

till hur Ulf Malmqvist beskriver begreppet utan för dem handlade det om ett 

bibliotek på förskolan. En plats för böcker dit man går och lånar tillsammans med 

barnen. Det fanns ingen direkt aktivitet kopplad till deras förskolebibliotek. I en 

av förskolorna hade tankarna börjat gå kring att mer arbeta utifrån sitt bibliotek 

men då biblioteket vid den här tidpunkten inte stod klart, hade man inte kommit 

längre än att spåna idéer. Det fanns åtminstone en vision. På den andra förskolan 

låg förskolebiblioteket i en annan byggnad vilket gjorde att man såg mer problem 

än nöje att ta sig dit tillsammans med barnen. Här hävdade man dock värdet av sitt 

kapprumsbibliotek och möjligheten att använda sig av det i sin verksamhet. I det 

avseendet använde sig båda förskolorna i stor utsträckning av 

kapprumsbiblioteket, trots att grundidén med kapprumsbiblioteken är att involvera 

föräldrar och vårdnadshavare. Det till trots ger kapprumsbiblioteket pedagogerna 

tillgång till nya böcker att arbeta utifrån och berättar att barnen uppskattar hyllan i 

kapprummet.6  

 

På frågan vad som skiljer förskolebiblioteket från övrig läsfrämjande och 

språkutvecklande verksamhet, menar utvecklingspedagogen i kommun 7 att man 

skulle kunna se förskolebiblioteket som ett paraply. Han berättar att när man efter 

satsningen med förskolebibliotek började arbeta med att utveckla hallbibliotek, 

var det i första hand de förskolor som redan hade förskolebibliotek som 

engagerade sig. Det skapas en god cirkel.7 Han menar att om en förskola har 

engagerat sig i att utforma ett förskolebibliotek lär det troligtvis vara samma 

förskola som engagerar sig i nästa projekt.  

 

I intervjun med biblioteksutvecklaren på regionen menade hen att begreppet är 

svårt att definiera i det avseende att det inte är ett ”vanligt” bibliotek så som 

                                                
6 Digital intervju i Zoom med två pedagoger i kommun 1 den 25 februari samt den 1 mars 2021. 
7 Digital intervju i Zoom med utvecklingspedagog i kommun 7, den 11 februari 2021. 
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allmänheten känner till det. Förskolebiblioteket är inte bemannat på något sätt och 

det handlar mer om hur man arbetar med böckerna. ”Det är komplicerat”. Hen 

beskriver Lund som särskilt exemplarisk i sitt arbete med förskolebiblioteket och 

att de har lyckats att arbeta fram en struktur som genomsyrar hela tanken kring 

”det livslånga lärandet”. Att man har tillgång till bibliotek i förskolan, i 

grundskolan, på gymnasiet och universitetet. Det finns tillgång under hela livet.8  

 

I barnkulturtidskriften Opsis, ”Förskolebiblioteken visar vägen in till 

berättelsernas värld”, beskrivs förskolebiblioteken i Lund med syftet ”att göra 

språk och berättande till en naturlig och självklar del av alla barns vardag” 

(Grosshög 2020, s. 4). Hela idén med läsfrämjande och språkutvecklande insatser 

i förskolan grundar sig i att pedagogerna tillsammans med barnen utför olika 

aktiviteter kopplade till läsning. Med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet utgår man vid inlärning från det kollektiva lärandet, att man 

tillsammans i en grupp, genom kommunikation kan utveckla nya kunskaper och 

färdigheter. Allt lärande sker genom att delta i olika sociala aktiviteter och där 

språket har en betydelsefull roll (Säljö 2014, s. 81). Har det då egentligen någon 

betydelse vad man väljer att kalla sin läsfrämjande verksamhet när syftet är 

samma och grundar sig i ett gemensamt uppdrag? Ett annat exempel på att det 

förekommer olika uppfattning kring förskolebiblioteket som begrepp är i kommun 

2 som beskriver sin verksamhet som förskolebibliotek istället för att använda 

begreppet kapprumsbibliotek (då biblioteket är placerat i tamburen). Pedagogen 

berättar att anledningen till att man valde att kalla verksamheten för 

förskolebibliotek var att ”jag tycker inte att kapprumsbibliotek låter vackert i mina 

öron. Det lät bättre med förskolebibliotek”.9  

 

I kommun 3 valde man istället bort både begreppet förskolebibliotek och bibliotek 

då man ansåg att det kunde skapa hämningar. Istället valde man Läshörna för att 

benämna sin läsfrämjande och språkutvecklande verksamhet.10 Genom intervjun 

framkom inte anledningen till varför förskolebibliotek eller bibliotek som begrepp 

skulle vara hämmande för verksamheten.  En anledning kan vara att det finns en 
                                                
8 Digital intervju i Zoom med biblioteksutvecklare i Region Skåne, den 12 februari 2021. 
9 Digital intervju i Zoom med pedagog i kommun 2, den 15 mars 2021.  
10 Digital intervju i Zoom med kulturutvecklare i kommun 3, den 22 februari 2021.  
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inställning mot det ”vanliga” biblioteket, det vill säga folkbiblioteket, som man 

inte vill att läshörnorna ska förknippas med. Samtidigt är det en aspekt som man 

genom projektet med läshörnorna ville ändra på, framförallt när det handlade om 

att involvera föräldrar och vårdnadshavare. En del i projektet gick ut på att bjuda 

in till folkbiblioteket för olika aktiviteter, som ett sätt att sänka tröskeln in till 

biblioteket.  

 

I kommun 7 såg man begreppet bibliotek som något positivt och som kunde skapa 

igenkänning hos barnen. I intervjun berättar pedagogen att de barn hon arbetar 

med är vana biblioteksbesökare på sin fritid vilket gör att de har en medvetenhet 

om vad biblioteket är, vad man gör och hur man uppträder. På så vis var det 

naturligt att använda sig av begreppet förskolebibliotek. Vidare såg man även till 

att efterlikna det vanliga bibliotekets utlåningssystem med att exempelvis förse 

alla böcker med lånefickor så att det på så vis fanns en koppling till det vanliga 

biblioteket.11 I dessa exempel kan man även urskilja de skilda uppfattningarna och 

upplevelserna kring folkbiblioteket och att där man å ena sidan ser 

folkbibliotekets verksamsamhet och miljö som negativ och å andra sidan som 

något som ger en känsla av trygghet och medvetenhet. Något som skulle kunna 

ligga till grund för de olika inställningarna hade kunnat vara att man inom 

förskolan hade ett bristande eller icke-existerande samarbete med sitt 

folkbibliotek vilket kan bidra till att det genom okunskap ger en negativ 

inställning till folkbiblioteket. Så är dock inte fallet då kommun 3 som såg 

förskolebiblioteket som begrepp som hämmande, faktiskt har ett bra samarbete 

med folkbiblioteket. Folkbiblioteket har även varit involverat i projektet med 

läshörnorna.  

 

I kommun 7 har man i dagsläget inget nära samarbete med folkbiblioteket men 

trots det, har förskolan en positiv inställning till att benämna sin läsfrämjande 

verksamhet som förskolebibliotek. Det tål dock att poängteras att man i kommun 

7 har ett utarbetat system för förskolebibliotek som koncept och utifrån 

intervjuerna att tyda, aldrig funnits ett annat begrepp att använda sig av. Det är 

inte bara med begreppet förskolebibliotek som det förekommer varierade 
                                                
11 Digital intervju i Zoom med pedagog i kommun 7, den 26 februari 2021. 
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uppfattningar kring. I intervjun med biblioteksutvecklaren på regionen berättar 

hen att projektet Bokstart (som hen till stor del arbetar med) har olika namn i olika 

regioner. I en region heter det ”Språkstart” och i en annan ”Språkstegen”. Hen 

menar att det är frustrerande och att det ibland blir svårt när alla ska få utveckla 

verksamheter utifrån sina förutsättningar. ”Det är inte bara: jag får göra som jag 

vill, man måste också tänka på den här slutgiltiga målgruppen som man slutligen 

vill nå”. 12 Något som uppmärksammats genom intervjuerna är att i de kommuner 

där man arbetar med förskolebiblioteket på samma sätt, har man tagit inspiration 

av andra kommuner. I kommun 7 har man sett hur Lunds kommun har arbetat 

fram sitt koncept med förskolebibliotek och i kommun 4 har man tagit inspiration 

från kommun 7. I samtliga fall har man utformat konceptet utifrån 

sammansättning av kommunal struktur men själva syftet och målsättningen är den 

samma. Man har blivit inspirerad av hur en annan kommun arbetat och helt enkelt 

anammat konceptet i sin egen kommun vilket gör att uppfattningen av begreppet 

och arbetssättet med förskolebiblioteket blir likadant.  

 

I de fall där man valt att kalla sin läsfrämjande och språkutvecklande verksamhet 

för förskolebibliotek utan någon bakomliggande tanke har det enbart handlat om 

det faktum att det kändes naturligt. Man har en koppling till bibliotek som en plats 

för böcker och därför applicerar man det på sin egen verksamhet. Ett bibliotek i 

förskolan, ett förskolebibliotek. Helt okomplicerat. Det är dock här som 

problematiken uppstår och att det egentligen inte finns något som befäster vad ett 

förskolebibliotek är. Det är fritt att använda det på ett sätt som man anser är 

passande. Om förskolebiblioteket vore ett uttalat koncept, saknas det inga krav 

och kriterier som legitimerar det som arbetssätt? Det är något som kommer att 

diskuteras vidare längre fram.  

 

En stor del i alla läsfrämjande och språkutvecklande verksamheter är att man har 

ett stort fokus på miljön där verksamheten tar plats och aktiviteter utspelar sig. 

Oavsett om man talar om förskolebibliotek, läshörnor, kapprumsbibliotek eller 

motsvarande, förekommer diskussionen kring utformning av verksamheten. I 

                                                
12 Digital intervju i Zoom med biblioteksutvecklare i Region Skåne, den 12 februari 2021. 
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vissa fall är det ett avsatt rum och i andra fall en hörna, men att skapa en trivsam 

och mysig miljö är alla mina intervjupersoner överens om.  

 

Aidan Chambers nämner läsmiljön som avgörande för att göra barn till läsare. 

Han menar att det blir lättare för elever i skolan om det finns speciella platser som 

är anpassade för just läsning och där man vet vilka regler som gäller. Människan 

är ett vanedjur och mår bra att veta vilka plaster som är reserverade för olika 

ändamål och barn får lära sig tidigt hur man bete sig i olika situationer och lär sig 

anpassa sig efter det. Vidare påpekar Chambers också att genom att reservera en 

plats till en specifik aktivitet, skapas också ett värde av aktiviteten (Chambers 

2015, s. 27-28). I det flesta fall har det funnits en tanke om att skapa en viss 

känsla i den utformade miljön, oavsett om det handlar om ett enskilt rum som 

fungerar som förskolebibliotek eller en alkov som läshörna. I kommun 7 har man 

velat förmedla känslan av magi när man kliver in i förskolebiblioteket och där 

barnen själva varit med och utformat rummet. Man ville också göra barnen 

medvetna om vad det är som kommer att hända när de går dit. ”Det är inte ett rum 

att bara leka i och komma bort från avdelningen utan biblioteket har sin funktion. 

Funktionen är läs- och språkförståelse”. 13 Det handlar också om att lära barnen 

hur man hanterar böcker och att man exempelvis alltid ställer tillbaka böckerna i 

hyllan när man läst klart. I kommun 3 vågade förskolorna inte tillgängliggöra 

böckerna för de mindre barnen med argumentet att de går i sönder och slängs på 

golvet. Min intervjuperson berättar att de från hens sida försökte få pedagogerna 

att ändra sitt sätt att tänka kring böckerna och ändra attityden. Att visa barnen hur 

man hanterar och behandlar böcker gör att man bygger upp respekt för böckerna. 

En pedagog menade att om en Ipad ligger på golvet vågar inga barn att trampa på 

den eftersom de lärt sig att vara försiktiga. Om man försöker förmedla samma 

inställning till böckerna, kanske inte situationen med trampade böcker på golvet 

uppstår. 14Då får böckerna samtidigt ett nytt värde och läsning blir en aktivitet som 

man i förskolan prioriterar.  

 

                                                
13 Digital intervju i Zoom med pedagog kommun 7, den 26 februari 2021. 
14 Digital intervju i Zoom med pedagog kommun 3, den 22 februari 2021.  
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Ulf Malmqvist påpekar vikten av att skapa förutsättningar för läsningen genom 

förskolebiblioteket. Om förskolan inte har ett enskilt rum att avsätta går det 

givetvis att hitta andra alternativ men han påpekar samtidigt värdet av ett 

avgränsat rum framför en hörna. Aidan Chambers ser just läsplatsen som en yttre 

förutsättning för läsningen och att det är viktigt att utforma miljön utefter den 

anpassade aktiviteten. Att samtidigt skapa en positiv stämning kring aktiviteten 

och miljön den utspelas i knyter an till de yttre förutsättningarna menar Chambers. 

Att tvingas göra något eller att någon i sällskapet är negativt inställd påverkar 

gruppen och deltagarna individuellt (Chambers 2015, s. 25).  

 

Ett förskolebibliotek i en avgränsad miljö ger möjlighet till såväl fokus och koncentration 
som lust och inspiration i det kvalificerade språkutvecklingsarbetet, en möjlighet som inte 
alltid erbjuds bland de röster, den rörelse och det spring som präglar förskoleavdelningens 
vardag. 

         Malmqvist 2019, s. 14 
 

Precis som på förskolan i kommun 7 menar Malmqvist att det är viktigt att låta 

barnen vara med och ha inflytande i hur förskolebiblioteket skapas och utformas. 

Han menar att det kan ses som att ge barnen inflytande över sin utbildning vilket 

förskolebiblioteket är en bidragande faktor till. Han tar upp ett exempel från en 

förskola där barnen tillsammans med pedagogerna diskuterade vad deras blivande 

förskolebibliotek skulle innehålla. Barnen fick komma med önskemål och dela 

sina visioner med varandra (Malmqvist 2019, s. 70-71). I en sådan process beror 

det givetvis på vilka uppfattningar om bibliotek som barnen har och det kan skilja 

sig mycket åt. Något man tydligt kunde se i tidigare exempel med framförallt 

kommun 3, och som inte ville använda sig av begreppet förskolebibliotek för att 

benämna sin verksamhet. Om man bortser från den rumsliga aspekten av 

förskolebiblioteket och istället sätter olika läsfrämjande och språkutvecklande 

verksamheter i relation till varandra finns det en ganska distinkt skillnad. Något 

som på ett relativt avgörande sätt särskiljer förskolebiblioteket från motsvarande 

läsfrämjande och språkutvecklande verksamhet är det faktum att 

förskolebiblioteket ses som en permanent verksamhet och som genomsyrar 

förskolans vardagliga arbete. Till skillnad från Bokstart och Litteraturprofiler som 

är projekt, långsiktiga och välutvecklade, men inget som är integrerat i förskolans 

verksamhet och med en avsatt miljö för ändamålet. Gertrud Widerberg diskuterar 
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i Inte bara läsvila (2008) om att arbeta läsfrämjande och språkutvecklande i 

projektform. Hon menar att hon vanligtvis ställer sig tveksam till tillfälligt 

finansierade projekt då hon anser att projektets syfte många gånger redan borde 

finnas i den ordinarie verksamheten. Det finns inte heller några garantier för att 

projektet fortsätter efter avslutad tid, många gånger på grund av olika resursskäl. 

Däremot pekar hon på den positiva aspekt i de projekt där deltagarna själv får ta 

initiativ och ansöka istället för att de blivit kommenderade att delta (Widerberg 

2008, s. 14-15). I kommun 1 uttryckte en pedagog att det kunde vara bra om deras 

ambulerade kapprumsbibliotek varit permanent. Framförallt för föräldrarnas skull 

och nämner nyanlända föräldrar som en särskild målgrupp. Hen menar att 

kapprumsbiblioteket kan fylla en viktig funktion för de föräldrar som inte har 

kulturen att besöka bibliotek genom att erbjuda böckerna i förskolan.15 När jag 

ställde frågan kring permanenta kapprumsbibliotek i förskolorna till 

barnbibliotekarien i samma kommun, svarade hen med att det finns en poäng i att 

de inte står där permanent. Vid varje tillfälle då hyllorna samlas in ger det 

biblioteket möjlighet att gå igenom och gallra bland böcker, byta ut eller köpa in 

nya titlar, städa och se över lånelistorna. Om hyllan skulle stå permanent på 

förskolan hade biblioteket inte haft samma möjlighet och det hade troligtvis 

påverkat hyllorna och utbudet negativt. Vidare menar barnbibliotekarien att ”det 

är bra att man inte får känna sig mätt utan lite hungrig”. Det finns därför ingen 

ambition med att det ska vara en permanent verksamhet, man tycker att det 

fungerar bra som det är. 16 

7.2 Folkbibliotekets involvering och kommunens förutsättningar  
Ur ett sociokulturellt perspektiv är inte lärande oberoende av kulturella och 

fysiska omständigheter. Tvärtom fungerar världen olika i olika miljöer. Säljö 

menar att det är stor skillnad på att växa upp i ett hus på landet och i en storstad 

och dessa skillnader spelar in i hur vi upplever och förhåller oss till vår omvärld. 

Dessa olika miljöer kallar Säljö för sociala praktiker och inom vilka olika typer av 

mediering sker, alltså hur barn uppfattar och lär sig om världen runt omkring dem 

                                                
15 Digital intervju i Zoom med pedagog i kommun 1, den 1 mars 2021.  
16 Digital intervju i Zoom med barnbibliotekarie i kommun 1, den 12 februari 2021.  
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genom olika kommunikativa aktiviteter och dessa praktiker fungerar på olika sätt 

och har olika sätt att förstå omvärlden (Säljö 2014, s. 68-69). Resonemanget 

försöker jag applicera på de olika institutioner som arbetar med läsfrämjande och 

språkutvecklande arbete och vilka skillnader som finns både i den enskilda 

verksamheten men även med utgångspunkt i kommunen den utspelar sig.  

 

I kommun 1 har man folkbiblioteket som knutpunkt och barnbibliotekarien menar 

att man i kommunen verkligen satsar på biblioteket och har många föreningar 

kopplade till sig. Folkbiblioteket har därför den stora rollen i ansvaret för 

läsfrämjande verksamhet i kommunen och som tidigare nämnts, även ansvar för 

kapprumsbiblioteket på förskolorna. När jag frågar barnbibliotekarien om 

förskolebibliotek menar hen att det inte är något som de funderat på att det 

förmodligen skulle krävas stora resurser för folkbiblioteket. Hen menar att det 

fungerar väldigt bra som det ser ut nu. I efterhand ställer jag mig frågan om 

kommunen är i behov av ett förskolebibliotek då deras kapprumsbibliotek redan 

fyller den viktigaste funktionen – att få föräldrar och vårdnadshavare och att läsa 

för sina barn. Barnbibliotekarien berättar att många föräldrar fokuserar mycket på 

karriär och idrottsaktiviteter och att man av den anledningen missar viktiga 

lästillfällen. 17 Precis som Fogelqvist Ehinger och Lundqvist (2018) belyser i sin 

undersökning handlar det inte om att föräldrarna saknar kunskap kring läsningens 

betydelse, utan att tid saknas och eventuellt viss okunskap kring hur och när man 

läser (Fogelqvist Ehinger & Lundqvist 2018, s. 7). Kring frågan om tvåspråkighet 

eller barn och familjer med annat modersmål än svenska omnämns inte särskilt i 

intervjuerna och att det skulle vara ett syfte med den läsfrämjande verksamheten. I 

relation till de andra kommunerna kan det bero på att kommun 1 

befolkningssammansättning skiljer sig från övriga kommuner och där behovet av 

läsfrämjande verksamhet i syfte att stötta barn med exempelvis annat modersmål 

än svenska prioriteras i lägre utsträckning.  

 

Det är oundvikligt att kommunens befolkningssammansättning och resurser spelar 

in i hur barnen i förskolan lär sig ny kunskap om sin omvärld. I kommun 2 och 6 

handlade den läsfrämjande verksamheten till stor del om att främja språkets 
                                                
17 Digital intervju i Zoom med barnbibliotekarie i kommun 1, den 12 februari 2021. 
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utveckling och där både aktiviteter och bokbestånd på olika sätt kunde tillgodose 

barnens olika språkbehov vad gäller flerspråkighet och barn med annat modersmål 

än svenska. Anledningen är att dessa kommuner är relativt små eller medelstora 

med en relativt hög mångfald bland invånarna och däri skapas behovet. Även 

kommun 3 och 4 tar upp diskussionen kring att med sina läsfrämjande 

verksamheter fokusera på förskolor i delar och områden i kommunen med många 

barn med annat modersmål än svenska. I utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet kan man tänka sig all den kunskap som flödar in i förskolans 

verksamhet genom barnens olika bakgrund och erfarenhet bidrar till en större 

bredd av vad Säljö benämner som kulturella redskap. Vidare menar Säljö att en 

ändpunkt för mänsklig kunskap inte finns och är i ständig utveckling genom att 

våra förmågor ständigt förnyas och förfinas (Säljö 2014, s. 71). Till saken torde 

även folkbibliotekets verksamhet spela ytterligare en aspekt på 

kunskapsutveckling av den anledningen att det rör sig om en annan kontext och 

profession. Det kan i vissa fall vara enklare för ett barn att exempelvis ta till sig 

och lära sig uppskatta läsning utanför skolans värld vilket är ett argument för att 

involvera folkbiblioteket mer i förskolans läsfrämjande arbete i de fall där de 

existerar på en väldigt liten nivå. Det är viktigt att ta hänsyn till att det tar tid för 

barn att lära sig att anpassa sig till olika sociala praktiker och där uppfattningar 

kring hur individens förväntas agera ofta skiljer sig åt.  

 

Som social praktik är biblioteket är en viktig aktör av både tillgång till litteratur 

och genom olika läsfrämjande projekt för förskolan. Precis som nämndes i 

inledningen erbjuder biblioteket olika läs- och språkutvecklande material och 

aktiviteter vars syfte är att dels fungera som förmedling och länk till bibliotekets 

verksamhet men samtidigt stötta pedagogerna i sitt uppdrag med litteraturläsning 

och språkutveckling i sina egna verksamheter. Samarbetet mellan förskola och 

bibliotek har en lång tradition och ett viktigt gemensamt mål gentemot barn och 

unga när det kommer till läsmotivation och språkutveckling.  

 

Trots en lång tradition kunde Kerstin Rydsjö (2003) i sin undersökning med 

utgångspunkt i ett antal magisteruppsatser om samarbetet mellan 

organisationerna, se att det redan vid den här tidpunkten var många förskolor som 

inte såg biblioteket som en given samarbetspartner. Förskolan var osäker på vilka 
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resurser som biblioteket kunde bidra med utöver att ta emot vid exempelvis 

bokade besök av förskolegrupper. För att stärka samarbetet menar Rydsjö att det 

måste finnas en ömsesidighet gentemot varandras organisationer och insikten att 

de strävar mot gemensamma mål (Rydsjö 2003, s. 9). Trots att undersökningen 

har några år på nacken går det fortfarande att hitta spår av samma resonemang i 

exempelvis Anderssons översikt Med läsning som mål som återigen poängterar 

vikten av ett fortsatt utvecklat samarbete mellan förskola och bibliotek i syfte att 

utnyttja varandras professioner i det gemensamma arbetet med ungas läsning 

(Andersson, 2015, s. 16). 

 

I kommun 5 arbetar folkbiblioteket visserligen mot förskolorna men kanske inte 

så mycket i samverkan med dem. Barnbibliotekarien berättar att hen är med och 

driver Bokstart och att man börjat med kapprumsbibliotek på BVC, man har 

bokpåsar och förskolorna besöker folkbiblioteket frekvent. Utöver har man inte 

direkt någon inblick i varandras verksamhet och vilka behov som finns vilket 

barnbibliotekarien menar att man kanske borde ha. Vidare påpekar 

barnbibliotekarien att majoriteten av invånarna söker sig till biblioteket och ser 

kommunens storlek och närhet till allt som en anledning till det. Då kommunen är 

en pendlarkommun ser man troligtvis enkelheten i att ta sig till folkbiblioteket då 

det inte kräver att färdas i bil eller kollektivtrafik. Där av är tröskeln till 

folkbiblioteket väldigt låg menar barnbibliotekarien. 18 Jag har därför anledning att 

tro att man inte fokuserar så mycket på samverkan med andra mer än det som 

redan görs av skälet att målet med att få invånarna till folkbiblioteket redan är 

löst.  

 

I kommun 7 har inte folkbiblioteket någon roll i förskolebiblioteken 

överhuvudtaget och det var inget som upplevdes som onaturligt enligt min 

intervjuperson. Då kommunen är en större stad finns existerar också en annan 

sammansättning kommunalt och med flertalet institutioner inom exempelvis 

utbildning än en mindre stad. Vilket innebär att det finns ett bredare spelrum av 

instanser och aktörer som kan vara med i arbetet med förskolebiblioteket. 

Däremot menar min intervjuperson att man funderar på att involvera 
                                                
18 Digital intervju i Zoom med barnbibliotekarie kommun 5, den 19 mars 2021. 
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folkbiblioteket med argumentet att de faktiskt sitter på värdefulla resurser och 

som kan vara till hjälp. 19 

 

I kommun 4 har i samverkan med folkbiblioteket utformat konceptet för 

förskolebiblioteken och min intervjuperson menar att tanken från början var att 

involvera alla relevanta aktörer inom kommunen. Något som är förvånande är att 

min intervjuperson berättar att folkbiblioteket efter en tid haft negativa reaktioner 

då de ansåg att förskolorna i mindre utsträckning besökte folkbiblioteket. Man 

menade att man därigenom gick miste om lån när barnen istället lånar sina böcker 

från förskolebiblioteket. Vidare påpekar min intervjuperson att man försökte få 

dem att förstå att deras verksamhet kommer att göra stor skillnad längre fram och 

då förskolebiblioteken är mer etablerade.20 Trots att min intervjuperson anade att 

reaktionen var personbunden och inte representerade hela folkbiblioteket, kan det 

tyckas märkligt att man inte kunde tänka sig att en sådan effekt kunnat uppstå. Det 

är trots allt ett gemensamt uppdrag man delar och i slutändan handlar det inte om 

var böckerna lånas utan att det lånas överhuvudtaget.  

 

Likaså reagerade folkbiblioteket i kommun 2 när de från förskolan fick förfrågan 

om samarbete med sitt förskolebibliotek. Det menade att de hellre såg att barnen 

med sina föräldrar besökte dem och lånade böcker. 21 Det finns en rädsla för att 

förlora besökare och att statistiken över lån på något sätt ska sjunka på grund av 

förskolebiblioteken. I Lunds kommun blev resultatet av förskolebiblioteken 

tvärtom och lånestatistiken ökade eftersom att fler familjer genom sina 

förskolebibliotek, tog sig till folkbiblioteket (Grosshög 2020, s. 5).  Jag tänker mig 

att rädslan hos folkbiblioteken mina intervjuer vittnar om bottnar i just 

begreppsförvirringen och att man kanske inte fullt ut vet vad ett förskolebibliotek 

innebär och vilken funktion folkbiblioteket har. Man tänker sig att det kommer att 

krävas enorma resurser av personal som måste arbeta med och upprätthålla 

förskolebiblioteken när det i själva verket är förskolorna själva som ska driva 

verksamheten. Däremot behöver förskolorna stöd i arbetet och det måste finnas 

                                                
19 Digital intervju i Zoom med utvecklingspedagog i kommun 7, den 11 februari 2021. 
20 Digital intervju i Zoom med person på Skolbibliotekscentralen i kommun 4, den 10 mars 2021. 
21 Digital intervju i Zoom med pedagog i kommun 2, den 15 mars 2021.  
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personer med avsatt tid för förskolebiblioteken men det behöver nödvändigtvis 

inte ligga under folkbiblioteket, om man ser till vad mina intervjuer presenterar.  

7.3 Föräldrasamverkan och flerspråkighet 
Samtliga intervjuer redovisar vikten av föräldrar och vårdnadshavares involvering 

i barnens läs- och språkutveckling och samtliga arbetar aktivt med att engagera 

och upplysa föräldrar och vårdnadshavare om vikten av högläsning. Samtidigt är 

det också en av de största utmaningarna som förskolan och således även 

folkbiblioteket har. I grunden handlar det om vilken inställning och 

förhållningssätt som vuxna har till litteratur och läsning. Som tidigare nämnts 

under kapitel 3.4 handlar det många gånger inte om okunskap utan om andra 

faktorer. En del kommuner vittnar om tidsbrist och prioritering av fritid, andra om 

att tröskeln till folkbiblioteket är för hög och andra om språkförbistringar.   

 

Både Säljö och Chambers tar upp vikten av vuxna som förebilder för lärandet. 

Chambers menar att det inte går att göra barn till tänkande läsare om inte vuxna, 

som erfarna hjälpare stöttar längs vägen. Chambers påpekar att trots att barn lärt 

sig läsa på egen hand, betyder inte det att man måste sluta med högläsningen utan 

att det finns ett värde i att fortsätta och se det som en pågående process i barnets 

utveckling till läsare (Chambers 2015, s. 64) Jag tänker att högläsningen istället 

kan fylla andra syften, så som att spendera tid tillsammans eller att inspirera till 

nya genrer eller titlar. Säljö skriver om vuxenstödet i termerna lärling och mästare 

som har sitt ursprung i medeltiden och handlar om kunskapsförmedlingen som 

sker utanför familjens kontext. Det kan således även benämnas som elev och 

lärare och som i det här fallet är mer passande. Den vuxne/läraren har 

erfarenheten och kunskapen att lära ut och barnet/eleven som oskrivet blad och 

som vill lära (Säljö 2014, s. 43).  

 

I de olika kommunerna har arbetet med föräldrainvolvering haft olika syfte. I 

många kommuner har föräldrar och vårdnadshavares involvering spelat stor roll 

för de barn som har ett annat modersmål än svenska eller är flerspråkiga. Det 

finns ett tydligt samband mellan förskolan och föräldrar när det kommer till att 

stötta barn med annat modersmål i förskolans verksamhet. Åter igen kan det 
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knytas till Säljös olika sociala praktiker och hur dessa skiljer sig åt språkligt, 

kulturellt och socialt och även att förväntningarna på hur barnen ska bete sig inom 

de olika praktikerna skiljer sig vilket kan vara förvirrande för ett litet barn som 

nyss börjat förskolan exempelvis. I kommun 6 berättar pedagogen att man vill 

skapa intresset hos föräldrarna för förskolebiblioteket som ett sätt att sänka 

trösklarna till folkbiblioteket. En annan del som hen menar är viktigt med 

förskolebiblioteket är det faktum att kommunen har många nyanlända och som 

många gånger inte delar samma kultur kring att läsa böcker utan kommer från en 

mer berättarkultur och då kan förskolebiblioteket vara ett sätt att komma i kontakt 

med böcker. 22 

 

Carina Fast (2019) tar upp den problematik kring flerspråkiga barn som många 

gånger förekommer i skola och förskola och påpekar att pedagogerna ofta inte vet 

så mycket om barnens hemmiljö. Istället menar man att alla barn ska vara lika och 

ha samma förutsättningar när de kommer till skola eller förskola och av den 

anledningen ser man inte lika mycket till barnens bakgrund. Fast ställer sig frågan 

vad det innebär för ett barn när hens erfarenheter och bakgrund ignoreras och ses 

som negativa (i fråga om flerspråkighet) när andra barns intresse och erfarenheter 

ges utrymme för utveckling (Fast 2019, s. 130). Som tidigare också nämnts 

hävdar Åsa Wedin, Marianne Pettersson och Jennie Warström (2019) att 

förskolan istället ska se barnens språkliga bagage som en positiv resurs och 

gynnsam för förskolans verksamhet (Wedin et al. 2019). Det går således hand i 

hand med det sociokulturella perspektivets syn på det kollektiva lärandet som 

gynnsamt av våra olika bakgrunder och erfarenheter. Även om folkbibliotekets 

läsfrämjande uppdrag rör alla åldersgrupper i samhället menar många av mina 

intervjupersoner att förskolan är en mer naturlig plattform för att fånga föräldrarna 

och vårdnadshavarna.  

 

Min intervjuperson på regionen berättar om en händelse kring när projektet 

Bokstart var ett pilotprojekt. Bibliotekarierna arbetade flitigt med att göra 

hembesök hos nyblivna föräldrar och informera om läsningens betydelse i tidig 

ålder och familjerna tog även emot gåvor i form av olika böcker som ett sätt att 
                                                
22 Digital intervju i Zoom med pedagog i kommun 6, den 22 februari 2021.  
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uppmuntra till att läsa för barnet. I slutet av projektet bjöds familjerna in till en 

träff på biblioteket för introduktion av verksamheten och som en uppföljning av 

pilotprojeket men vid det här tillfället var det nästan ingen av familjerna som dök 

upp. 23  Min intervjuperson menar att problematiken tycks ligga i hur man ska 

övertyga föräldrar och vårdnadshavarna och få dem att ta steget själv och inte 

tvärtom. Det råder ingen brist på insatser inom förskola och bibliotek för 

föräldrasamverkan men det verkar gå bättre om föräldrar och vårdnadshavare 

slipper att ta första steget. I kommun 3 arbetade folkbiblioteket mycket med att 

bjuda in förskolornas föräldrar och vårdnadshavare till sin verksamhet och i 

samverkan med förskolan. I vissa fall skedde även hämtningen av barnen på 

biblioteket istället för på förskolan. Det gav de vuxna möjlighet att slå sig ner och 

lyssna färdigt på boken som lästes tillsammans med sitt barn eller stanna kvar tills 

barnet pysslat färdigt exempelvis. Det blev också mer naturligt för 

bibliotekarierna att samtala med föräldrarna och introducera verksamheten. 24  

 

Intressant i detta avseende är undersökningen som nämns i kapitel 3.4 av Foster 

och Skibbe (2019) och där de undersökte bokdistribueringsprogrammet 

”Imaginary libraries” som gav familjer möjlighet att under fem års tid ta emot en 

gratis bok varje månad som ett sätt att främja högläsning hemma. Författarna 

kunde se att många föräldrar tenderade att läsa mer och att det även gynnade 

nyanlända familjer med att stötta sina barn i deras läs och språkutveckling (Foster 

& Skibbe 2019). Bokstart har ett liknande syfte i Sverige och enligt 

biblioteksutvecklaren på regionen arbetar man i dagsläget mycket med att 

utveckla Bokstart och arbeta mer kvalitetsinriktat och samverkande med andra 

aktörer. Hen tar också upp problematiken kring att arbetet med 

föräldrainvolvering är ett svårt pussel. Hen nämner exempelvis kapprumsbibliotek 

och bokpåsar som en effektiv metod men att man inte vet vad som händer med 

böckerna på hemmaplan.25 

                                                
23 Digital intervju i Zoom med biblioteksutvecklare på Region Skåne, den 12 februari 2021.  
24 Digital intervju med kulturutvecklare i kommun 3, den 22 februari 2021. 
25 Digital intervju i Zoom med biblioteksutvecklare på Region Skåne, den 12 februari 2021. 
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7.4 Förutsättningar för att legitimera förskolebiblioteket som koncept 

och arbetssätt 
Med utgångspunkt i ovanstående kapitel kommer den mest omdiskuterade frågan 

från mina intervjuer upp. Ska förskolebiblioteket regleras i svensk lagstiftning på 

samma sätt som skolbiblioteket? Majoriteten av svaren är nej. Av tio intervjuer får 

jag ett ja och det är från min intervjuperson på Region Skåne. I de nekande svaren 

tillkommer dock en stor del intressant och inspirerande input värd att använda för 

framtida forskning inom fältet. Min litteraturstudie i den här uppsatsen visar 

tydligt på att all form av påtvingande kring böcker och läsning är fel väg att gå. 

Som Chambers beskriver måste vi skapa rätt förutsättningar som på rätt sätt kan 

möta varje individs behov i läsandet för att på så vis skapa intresse och 

nyfikenhet. På samma vis menar många av mina intervjupersoner att 

förskolebiblioteket inte bör vara något man tvingar på förskolan. En pedagog i 

kommun 1 menar att ett sådant förslag uppifrån måste innebära att det finns 

bidrag att tillgå för att skapa en sådan verksamhet i förskolan.26 Den andra 

pedagogen i kommun 1 resonerar utifrån aspekten att högläsningen har lyfts fram 

i läroplanen och menar med anledning av det att det kanske borde finnas en del 

(syftar på inom förskolans verksamhet) som arbetar med högläsningen.27 Även 

min intervjuperson i kommun 7 anser att en påtvingad verksamhet inte är något 

positivt och pekar istället på samma aspekt kring högläsningens i läroplanen som 

pedagogen i kommun 1. Genom att läroplanen lyfter fram högläsningen kommer 

man åt högläsningen i förskolan och kan arbeta mer aktivt med det. Hen menar att 

man som pedagog inte kommer undan läroplanen. Vidare pekar hen på friheten att 

själv organisera arbetet med högläsningen. Troligtvis skulle förskolorna inte ta 

emot ett krav på förskolebibliotek som något positivt då de redan klagar på att de 

har för små lokaler och stora barngrupper. 28 

 

En intressant aspekt som jag funderar över är barnbibliotekarien i kommun 5 som 

berättar att hen bor i Lund och där hens barn går i förskola med förskolebibliotek. 

Hen har tillgång till barnens förskolebibliotek i egenskap av förälder och arbetar 

                                                
26 Digital intervju med pedagog i kommun 1, den 25 februari 2021. 
27 Digital intervju med pedagog i kommun 1, den 1 mars 2021.  
28 Digital intervju med utvecklingspedagog i kommun 7, den 11 februari 2021.  
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samtidigt med läsfrämjande verksamhet i egenskap av bibliotekarie men 

framhäver inte att hen på något sätt tycker att det är ett fungerande arbetssätt eller 

att det skulle vara något att applicera på kommunen hen arbetar i. Det är en 

reflektion som uppstått efter intervjun vilket gör att jag inte tänkt på att ställa den 

under intervjutillfället vilket hade varit intressant. Åter igen befogas min teori om 

att många mindre kommuner uppfattar förskolebibliotek som något 

resurskrävande och kostsamt. Intervjuperson i kommun 4 funderar länge när jag 

ställer frågan kring att lagstadga förskolebiblioteket. Hen menar att det är 

komplext och svårt och påpekar att det redan finns många förhållningsregler men 

att men exempelvis skulle kunna styra upp budgeten så att det sattes ett 

minimikrav på inköp av böcker. Risken är då menar intervjupersonen att det blir 

en minimigräns som hålls och då kanske det inte blir något större av det. 29 

 

En av de mest tankeväckande diskussionerna hade jag med pedagogen i kommun 

7 som påpekade att det är stor skillnad på hur en förskola och en skola ser ut. 

 

En skola ser ut såhär även om fasaden är olika så är en skola idag ganska reglerad i hur den 
ska se ut. En förskola kan ju vara allt ifrån där vi är nu, en arkitektbyggd förskola byggd för 
ändamålet till en förskola inrättad i en lägenhet i ett bostadsrättshus.  

                        Pedagog i kommun 7 
 

Hen menar fortsättningsvis att rätt fokus är att försöka satsa mer på utbildning än 

att lagstadga ett bibliotek. Att satsa på projekt som Läslyftet för att ge personalen 

grundläggande förståelse för hur viktigt det är med böcker, läsning och 

språkförståelse. Att det finns olika sätt att läsa. Om det handlar om kvalitet menar 

pedagogen att hen hellre sett satsningar på personalens kunnande kring läsning. På 

frågan om hen kan ge tips på hur man kan börja med förskolebibliotek säger hen 

att det är bra att få med alla sina kollegor och skapa en positiv inställning till en 

sådan verksamhet. Försöka vara påläst och på så vis kunna föregå och fundera ut 

vilka invändningar som skulle kunna uppstå och ha svar på det. Hen menar att ju 

fler som ställer sig positiva till det, desto större är sannolikheten att 

förskolebiblioteket blir en fördel för alla så att det används och inte bara står och 

                                                
29 Digital intervju i Zoom med person på Skolbibliotekscentralen i kommun 4, den 10 mars 2021.  
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faller. 30 Chambers nämner särskilt lärare som den yrkesgruppen med mest 

inflytande och kan påverka barns inställning till läsning och med utgångspunkt i 

det påpekar Chambers att professionen tenderar att sakna en bredare kunskap i 

barn- och ungdomslitteratur för att kunna arbeta effektivt med läsning (Chambers 

2015, s. 118).  

 

Kompetensutveckling som metod för läs- och språkutvecklande verksamheter 

pekar även kulturutvecklaren i kommun 3. Hen är också den första som tar upp 

och belyser problematiken kring skolbiblioteken och att man nyligen börjat få 

fason på det i kommunen. Fortsättningsvis menar min intervjuperson att det 

förmodligen inte skulle hjälpa att lagstadga förskolebiblioteket eftersom det inte 

finns resurser till det. Hen upplever att många kommuner redan blöder pengar och 

det förekommer mycket nedskärningar. Samtidigt påpekar hen att det är viktigt 

med förskolebibliotek, läshörnor och kapprumsbibliotek och inte minst för de 

förskolor som ligger på långt avstånd från ett folkbibliotek och att det är dessa 

förskolor som främst skulle satsas på. Den aspekten är väldigt intressant och tål att 

utredas närmare. Istället för att samtliga förskolor i en kommun skulle ha 

förskolebibliotek kunde man se över behoven som exempelvis vad långa avstånd 

till folkbiblioteket bidrar till och istället lägga fokus på dessa förskolor som inte 

har tillgång till sitt folkbibliotek. Min intervjuperson menar att i deras fall är det 

troligtvis de förskolor som ligger längst bort som är mest i behov av hjälp. När det 

kommer till kompetensutveckling hävdar hen att en väldigt bra pedagog skulle 

kunna göra väldigt mycket med fem böcker. Det handlar inte om mängden böcker 

utan hur man ska använda dem. Vidare berättar min intervjuperson att det gav 

mycket att i projektet med läshörnorna arbeta mycket med fortbildning av 

personal och att alla var med på något sätt och menar att ett projekt inte kan hänga 

på en person. 31 

 

Barnbibliotekarien i kommun 1 medger att det i vissa fall kunde vara lättare att 

arbeta om det kom direktiv uppifrån kring hur olika projekt och arbetssätt, för att 

alla bibliotek i kommunen ska arbeta likadant och att det finns en röd tråd. 

                                                
30 Digital intervju i Zoom med pedagog i kommun 7, den 26 februari 2021. 
31 Digital intervju i Zoom med kulturutvecklare i kommun 3, den 22 februari 2021. 
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Samtidigt påpekar min intervjuperson att det är lätt att låsa fast sig och förlora 

möjligheten att vara flexibel om något är lagstadgat.32 Min intervjuperson på 

regionen har liknande tankesätt och påpekar att det var väldigt synd att inte 

förskolebiblioteket kom med i den nya skollagen och påpekar samtidigt att man 

inte är där ännu. Även här kommer diskussionen kring kompetensutveckling upp 

och min intervjuperson menar att om man hjälper till att utbilda varandra behöver 

inte ett förskolebibliotek kräva mer arbetsuppgifter. Hen fortsätter och tar upp att 

kvalitén är väldigt ojämlik när det kommer till läs- och språkutveckling i 

förskolan eftersom alla får göra som de vill. Har man resurser i en kommun 

speglas det i kvalitén. Då är det viktigt att man har en kvalitetssäkrad ram för hur 

något ska bedrivas. Att man utifrån barnkonventionen kan garantera att alla barn 

ska få ett språk och då måste väl offentlig verksamhet se till att det uppnås. Vidare 

finns det också en poäng i att utforma en ram för hur man ska bedriva läs- och 

språkutvecklande verksamhet eftersom det blir lättare att samarbeta om alla har 

samma utgångspunkt. Sen kan alla kommuner arbeta utifrån sina särskilda behov 

och hen tar upp att Malmös exempelvis är segregerat och som kräver ett särskilt 

fokus medan Lund har sin vision om det livslånga lärandet och så vidare. Att 

försöka få en översikt över alla förskolor hade varit bra. På min fråga om det är 

rätt väg att gå att tvinga på förskolor bibliotek genom en laguttagning svarar min 

intervjuperson att det borde man absolut göra och menar att vissa saker måste man 

tvinga på och det är inte farligt att en myndighet sätter ramarna och att varje 

förskola själv sedan arbetar med att utforma resten. Man måste också tänka på den 

här slutgiltiga målgruppen som man vill nå och som får betala priset för de beslut 

som tas, eller inte tas. 33 

 

 

 

                                                
32 Digital intervju i Zoom med barnbibliotekarie i kommun 1, den 12 februari 2021. 
33 Digital intervju i Zoom med biblioteksutvecklare på Region Skåne, den 12 februari 2021. 
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8. Diskussion och slutsats 

I den här uppsatsen har förskolebiblioteket diskuterats utifrån folkbibliotekets och 

förskolans uppdrag med läsfrämjande och språkutvecklande arbete. Med 

utgångspunkt i läsfrämjande och språkutvecklande verksamheter i förskolan och 

som jag genom intervjuer och tidigare forskning tagit del av, har jag försökt att 

skapa en tydligare bild av förskolebiblioteket som begrepp och koncept. I relation 

till idag förekommande läsfrämjande och språkutvecklande insatser i förskolan 

har förskolebiblioteket lyfts fram som en verksamhet som på många sätt liknar 

men trots det särskiljer sig från andra verksamheter. Framförallt särskiljer sig 

förskolebiblioteket då det ses som en permanent verksamhet och som är en del av 

och integrerad i förskolans vardagliga arbete. Vidare är en viktig aspekt 

förutsättningarna för läsning och med förskolebiblioteket ligger mycket fokus på 

att utforma inspirerande läsmiljöer med boksamlingar. Även hur man rent 

praktiskt arbetar med högläsning för barn i förskolan är en viktig del av i arbetet. 

 

Med förskolebiblioteket finns en vision om att höja statusen på läsning. Att visa 

för barnen att det är viktigt att läsa och något som man inom förskolan prioriterar 

genom att skapa trivsamma och spännande läsplatser och där man på olika sätt 

arbetar aktivt med läsning och språk. Med det tillkommer även aspekten kring 

föräldrainvolvering och hur man genom förskolebiblioteket kan informera och 

inspirera till högläsning hemma och vilken betydelse det har för barnens läs- och 

språkutveckling.  

 

En viktig fråga som genomsyrat undersökningen är om förskolebiblioteket skulle 

vara reglerat i svensk lagstiftning på samma sätt som skolbiblioteket. Många 

ställer sig negativa till ett sådant förslag med anledning av de brister och 

svårigheter som redan finns med att bedriva läsfrämjande och språkutvecklande 

verksamheter i förskolan idag. Med utgångspunkt i det har jag kunnat identifiera 
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ett antal punkter som både kan ligga till grund för en fortsatt utveckling av 

förskolebibliotekets koncept men även som underlag för framtida forskning.  

 

Den ekonomiska aspekten är avgörande för all typ av läsfrämjande och 

språkutvecklande verksamhet i förskolan och för att bedriva förskolebibliotek 

måste större resurser tillsättas. Idag startar många läsfrämjande projekt genom 

olika bidrag från bland annat kulturrådet men som dessvärre sällan blir långvariga 

då pengarna tar slut. För att kunna starta upp och upprätthålla verksamheter och 

långvariga projekt krävs därför kontinuerligt ekonomiskt stöd till förskolorna. För 

att stötta pedagogerna i sitt arbete finns behovet av kompetensutveckling och det 

kan ske genom bland annat samverkan med andra aktörer i kommunen som 

folkbiblioteket och andra kulturinstitutioner. Genom samverkan kan man arbeta 

över varandras gränser och utbyta kompetenser för att både stärka professionerna 

men även för att på ett mer medvetet och effektivt sätt kunna arbeta med läs- och 

språkutveckling i förskolan. På så vis behöver inte förskolorna och deras personal 

stå för allt ansvar gällande förskolebiblioteket. Med det kommer även kravet på 

uppföljning och utvärdering för att säkerställa och upprätthålla kvalité och 

möjlighet till fortsatt utveckling. För att genomföra det kan det komma att krävas 

tydligare ansvarsfördelningar inom samtliga involverade parter och starkare 

direktiv för att underlätta arbetet med läsfrämjande och språkutvecklande insatser 

i förskolan.  

 

När det kommer till förskolebibliotek behöver begreppet och konceptet 

förtydligas och det görs genom ett utformat ramverk och ska vara applicerbart på 

alla förskolor. Ramverkets viktigaste funktion är att fungera som stöd och 

underlag för alla involverade parter för att kunna garantera en kreativ, 

inspirerande, utvecklande och långsiktig verksamhet. 
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