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1. Inledning

Hösten 2014 startade Eskilstuna kommun en omfattande lässatsning med 
det övergripande målet att skapa läslust hos barn och elever i kommunen. 
En bakgrund till lässatsningen var att PISA-undersökningen 2012 visade 
oroande resultat för svenska elevers läsförståelse och det fanns en önskan 
om att på sikt höja både betyg och utbildningsnivå i kommunen. Genom 
att ge resurser till att skapa goda läsvanor, ge tillgång till bra böcker och 
läsmiljöer hoppades man bidra till detta. Stadsbiblioteket fick i uppdrag 
att genomföra insatser i enlighet med lässatsningens målsättning. Ett läs-
team bildades bestående av sju bibliotekskonsulenter, en biblioteksassis-
tent och en teamledare, alla anställda av Eskilstuna stadsbibliotek.   

Lässatsningen som går under namnet Eskilstuna kommuns lässatsning 
(fortsättningsvis Lässatsningen) har sedan detta politiska beslut fattades 
varit en kontinuerlig verksamhet som beräknas omfatta nio miljoner kro-
nor per år och insatserna som genomförs ska nå alla barn från förskola till 
och med årskurs 3, i såväl kommunal som fristående verksamhet. Totalt 
innebär detta att ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor med nästan 
11 000 barn omfattas av satsningen. Lästeamet arrangerar läsprojekt och 
inspirationsaktiviteter som riktar sig till elever, pedagoger och föräldrar 
och man erbjuder även möjlighet till kompetensutveckling och inspira-
tion för lärare, förskollärare, pedagoger och skolbiblioteksansvariga. Man 
har också hand om Bokcentralen där både förskolor och skolor kan låna 
böcker till sina grupper och klasser, och man arbetar med att förstärka 
utbudet av barnlitteratur samt att bygga upp ett bestånd av böcker på 
olika språk. Lässatsningens insatser bygger på ett nära samarbete mellan 
bibliotekskonsulenter och bibliotekarier och de pedagoger som dagligen 
möter alla barn och elever. 

1.1 Projektet Förskolebibliotek

Ett av Lässatsningens delprojekt är projektet Förskolebibliotek. I korthet 
innebär detta delprojekt att förskolebibliotek byggs upp vid utvalda för-
skolor i Eskilstuna kommun. Syftet uppges i projektbeskrivningen vara 
att göra böcker och bibliotek till ett naturligt inslag i barns vardag genom 
att öka bokbeståndet på förskolorna och att ge alla barn samma tillgång 
till böcker. Ytterligare ett syfte är att tillvarata och öka pedagogers enga-
gemang och intresse för att använda litteratur på ett aktivt sätt i förskolan 
samt att öka föräldrars medvetenhet och engagemang för litteratur och 
högläsning. En underliggande ambition är också att knyta förskola och 
folkbibliotek närmare varandra. Projektet relaterar explicit dessa målsätt-
ningar till förskolans läroplan och dess mål rörande språkutveckling och 
kommunikation. Projektet är därigenom tänkt att bidra till Lässatsningens 
övergripande mål att öka barns lust och motivation till att läsa och på så 
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sätt skapa bra förutsättningar för deras läs-, språk- och kunskapsutveck-
ling. Även om det inte ingår i projektets målbeskrivning anger man att en 
framtida litteraturcertifiering av Eskilstunas förskolor kan vara en lång-
siktig målsättning.             

Projektet Förskolebibliotek inkluderar ett antal roller och ansvarsom-
råden. Vid biblioteket finns en projektledare som ansvarar för den övergri-
pande samordningen av projektet. Projektledaren är också en av två kon-
taktbibliotekarier som har till uppgift att utforma aktiviteter inom projektet 
och att ansvara för den löpande kontakten med de förskolor som ingår i 
projektet. Vid varje förskola finns två kontaktpersoner, oftast, men inte all-
tid, pedagoger verksamma i barngrupp. Dessa ansvarar för det praktiska 
arbetet med att bygga upp biblioteken i kommunikation med kontaktbib-
liotekarierna och för att sprida information om biblioteket till och inspire-
ra sina övriga kollegor. Respektive förskolechef (från och med 1 juli 2019 
rektorer, vilket kommer att användas i det fortsatta) har det övergripande 
ansvaret för förskolans deltagande i projektet. 

Inom ramen för projektet genomförs ett antal aktiviteter. Kontaktbib-
lio tekarier och rektorer har återkommande nätverksträffar, så också kon-
taktbibliotekarier och kontaktpersoner. Syftet med nätverksträffarna är 
att utbyta erfarenheter och att stämma av hur projektet fortgår på de  
olika förskolorna. Förutom nätverksträffarna deltar kontaktpersonerna i 
en kompetensutvecklande studiecirkel där man läser litteratur och genom-
för praktiska övningar i den egna verksamheten, för att sedan samtala 
utifrån detta i seminarieform. Studiecirkeln följer Agneta Edwards Bilder-
bokens mångfald och möjligheter (2008). 

Samarbetet mellan förskolorna och folkbiblioteket regleras i en under-
tecknad överenskommelse som anger intentioner, åtaganden och ansvars-
områden för respektive part. I denna överenskommelse ingår för förskolor-
nas del exempelvis att avsätta ett bra och tillgängligt rum för biblioteket, 
att utse kontaktpersoner som kan avsätta tid för att arbeta med underhåll 
och utveckling av biblioteket samt att besöka folkbiblioteket. Till försko-
lornas åtaganden hör också att dokumentera sitt arbete med förskolebib-
lioteket och att efter projektperiodens slut fortsätta avsätta resurser för 
uppdatering av bokbeståndet i biblioteket. I samband med undertecknan-
det av överenskommelsen samtycker också förskolorna att verksamheten 
ingår i en planerad studie av forskare vid Mälardalens högskola. Folkbib-
lioteket/Lässatsningen bidrar som motprestation med ekonomiskt bidrag 
till förskolorna för att skapa en läsmiljö och för fortbildning till kontakt-
personer. 

Projektet Förskolebibliotek startade hösten 2017 i form av ett pilotpro-
jekt och pågick under perioden 2017–2020. Som ett första steg erbjöds alla 
förskolor i kommunen att inkomma med en intresseanmälan att delta och 
utifrån denna intresseanmälan valdes fyra förskolor ut: 



5

Förskola 1 är en kommunal förskola som vid projektets inledning var nystar-
tad och bara funnits sedan ett knappt halvår tillbaka. Förskolan har cirka 
120 barn fördelade på nio avdelningar. Förskolan har estetiska ämnen/ 
estetiska lärprocesser som profil. I förskolans upptagningsområde finns 
inga svenska familjer och 100 % av barnen som går på förskolan är fler-
språkiga och har annat modersmål än svenska. Förskolebiblioteket på 
denna förskola placeras först i ett rum med egen ingång från gården, men 
våren 2018 byter man till ett avlångt genomgångsrum i mitten på försko-
lan med glasdörrar i båda ändarna.

Förskola 2 är en friskola som vid tiden för projektets inledning hade cirka 
50 barn fördelade på tre avdelningar. Förskolan är belägen utanför stadens 
centrala delar och naturen utgör en viktig del av lärmiljön. Barnen är huvud-
sakligen från närområdet. I det närmaste 100 % av barnen har svenska 
som modersmål. Ett av barnen är tvåspråkigt och har annat modersmål än 
svenska. Förskolebiblioteket är här ett ganska litet rum som ligger i anslut-
ning till avdelningen för 3–5-åringar. Det finns bara en kort svängdörr och 
går därför inte att stänga till rummet.

Förskola 3 är en kommunal förskola med stort upptagningsområde. Försko-
lan hade vid projektstart cirka 170 barn och nio avdelningar. Cirka 80 % 
av barnen är flerspråkiga och har annat modersmål än svenska. Här är för-
skolebiblioteket i ett rum som ligger intill huvudentrén. Det är ett ganska 
litet rum som också används av personal som genomgångsrum eftersom 
deras arbetsrum ligger i anslutning.

Förskola 4 är en kommunal förskola. Vid projektets start hade man cirka 
160 barn fördelade på fyra avdelningar/hemvister. Förskolan ligger i vad 
som beskrivs som ett socialt utsatt område. Cirka 80 % av barnen är fler-
språkiga och har annat modersmål än svenska. Förskolebiblioteket ligger 
centralt placerat på förskolan intill ett stort dramarum och har även in-
gång från gården.

De olika förskolebibliotekens möblering varierar men alla har tänkt på att 
böcker ska exponeras lockande och lekfullt. De flesta böckerna är nåbara 
för barnen och bokhyllor byggda som till exempel ett hus eller en elefant 
används (se Bilaga 1 bild 2 och 3). Det är mycket textilier, mjuka mattor 
och inspirerande bilder på barnboksfigurer på väggarna. Förskolebibiliote-
ken har också leksaker och gosedjur med anknytning till litteraturen, till 
exempel Babblarna, och små bord i barnstorlek där man kan sitta och rita 
eller lägga pussel (se Bilaga 1 bild 4). Böcker och teman skyltas som ”Barns 
boktips” och ”Bibliotek” står skrivet på flera språk (se Bilaga 1, bild 1). På 
två förskolor har man en lässoffa, på en annan istället en liten koja med 
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en mjuk madrass och kuddar och på den fjärde saccosäckar. På en annan 
förskola har man köpt in en grön läsmöbel som kallas ”katapulten” som 
ofta används som en rutschbana istället för till läsning.

I projektets initieringsfas genomfördes en studieresa till två kommu-
ners förskolor där liknande projekt genomförts. Vid resan deltog pedago-
ger från varje förskola samt en av rektorerna. Tanken med denna studie-
resa var att ge inspiration till utformning av själva biblioteksrummet, men 
också att främja samsyn och gemensamma målbilder mellan rektorer och 
pedagoger. Pilotförskolorna fick därefter en summa pengar som förutom 
arbetstid åt personalen, studieresor och aktiviteter skulle gå till att skapa 
en läsmiljö och till inköp av böcker. Som en del av denna uppbyggnadsfas 
ingick också att arrangera ett systematiskt sätt att erbjuda bokpåsar till 
hemlån för föräldrar. 

Utöver den studiecirkel och studieresa som projektet Förskolebib lio-
tek innefattat organiserar Lässatsningen kontinuerligt många olika kom-
petensutvecklingsinsatser för verksamma lärare och pedagoger i kommu-
nen. Hösten 2017 gick utöver detta ett erbjudande ut till alla förskolor i 
Eskilstuna om möbeln Elefanten Elof med sittplats och bokhyllor eller 
sköldpaddan Ture, en bilderbokslåda. Man fick också ett bokpaket med 
cirka 30 nyutkomna böcker. Dessa insatser ingår dock inte i projektet För-
skolebibliotek och kommer därför inte att beaktas vidare i föreliggande 
studie. 

1.2 Forskningsstudien 

Inför att projektet Förskolebibliotek skulle starta hösten 2017 fick Mälar-
dalens högskola i uppdrag att utforma och genomföra ett forskningspro-
jekt som kunde knytas till projektet. Man ville i första hand få en kritisk 
genomlysning av projektet och genom detta en bedömning av dess poten-
tial att nå sina mål. Det övergripande syftet med föreliggande forsknings-
studie är således att identifiera projektet Förskolebiblioteks potential att 
bidra till barns läslust och läs-, språk- och kunskapsutveckling. För att kun-
na uttala oss om projektets framgångsfaktorer och förbättringsmöjlighe-
ter valde vi att rikta vår uppmärksamhet mot tre nivåer eller dimensioner 
i projektet: dess organisation och implementering, de samverkansformer 
och den kompetensutveckling av pedagoger och bibliotekskonsulenter 
som sker inom projektet, samt det praktisk-pedagogiska arbetet. Bakom 
detta val finns antagandet att det spelar roll för ett projekts framgång 
hur det leds och följs upp och hur ansvar och mandat fördelas på dess 
ingående roller. Vi tänker också att det lärande som samarbetet mellan 
olika verksamheter och professioner kan generera är en viktig bärkraft för 
projektets verkshöjd och fortlevnad. Att observera hur förskolebiblioteket 
och böckerna nyttjas i praktiken ger slutligen information om hur biblio-
tek, litteratur och läsning faktiskt används på förskolorna.
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Den första nivån är tänkt att beskriva och analysera projektets organi-
sation, implementering och förankring. Centrala frågor är hur projektets upp-
byggnad ser ut organisatoriskt, hur dess ansvarsområden och målbilder 
har formulerats och förankrats och hur detta kan tänkas påverka projek-
tets potential att nå det övergripande målet att främja läslust och läsning, 
samt hur föräldrar informeras och inkluderas. 

Den andra nivån handlar om att studera den kompetensutveckling av kon-
taktpersoner och kontaktbibliotekarier som sker inom projektet. Vilka 
kompetensutvecklingsinsatser erbjuds? Finns synergieffekter av samarbe-
tet mellan olika professioner och nätverk?  Finns andra, kollegiala former 
av lärande? Upplever kontaktpersonerna att projektet har påverkat deras 
föreställningar om litteratur? Har det förändrat deras sätt att välja böcker 
och arbeta med litteratur och läsning? Har kontaktbibliotekariernas arbets-
sätt utvecklats genom kontakten med den pedagogiska verksamheten? 
Har nya kompetenser synliggjorts/ medvetandegjorts?

Den tredje nivån riktas mot det praktisk-pedagogiska arbetet med barnen 
i de fyra förskolor som ingår i projektet. Syftet är att studera hur litteratu-
ren används i det dagliga arbetet vid förskolorna. Vad läser man och vilka 
faktorer är betydelsefulla i valet av bokbestånd till biblioteken respektive 
vid olika läsaktiviteter? Kopplas dessa val på ett medvetet sätt till de mål 
man formulerat i relation till projektet? Vad menar kontaktpersonerna att 
deras arbete med litteraturen betyder för barnen? När läser man och hur? 
Vem tar initiativ till läsaktiviteter? Är de spontana eller planerade? Hur 
förhåller sig detta till tidigare studier om läsning i förskola och teorier om 
lust och läsande? 
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2. Bakgrund
 

2.1 Skol- och läsdebatt

I Sverige ledde resultaten i PISA 2012 till en omfattande debatt om den 
svenska skolan och en ökad samhällelig medvetenheten kring vikten av 
läsning. Samma år tillsatte regeringen en litteraturutredning som fick till 
uppgift att analysera litteraturens ställning i samtiden och identifiera ut-
vecklingstendenser som eventuellt skulle kunna påverka litteraturområ-
det framöver. I utredarnas uppdrag ingick även att föreslå hur litteratu-
rens ställning skulle kunna stärkas samt att föreslå statliga insatser för 
att möta framtida utmaningar, exempelvis i fråga om teknikutveckling 
(Litteraturutredningen, 2012, s. 11). Utredningen visade att litteraturens 
ställning vid tiden var förhållandevis god i Sverige, både gällande läsvanor 
och bokmarknad. Man pekade dock på ett antal orosmoln som främst be-
rörde de unga generationernas läsfärdighet och läsvanor och de stora skill-
naderna i läsvanor mellan olika socioekonomiska grupper i befolkningen  
(ibid., s. 383–397). Utredningen hade i uppgift att föreslå statliga insatser 
som skulle leda till ett ökat läsande (och ett rikt utbud av kvalitetslittera-
tur) för att möta dessa utmaningar. Ett av utredningens förslag var ”ett läs-
lyft för Sverige”; ett antal läsfrämjande åtgärder inom kultur- och utbild-
ningsområdet för att stärka läsinlärning, läsfrämjande och möjligheterna 
att ta del av litteratur (ibid., s. 398–421). Möjligen som en effekt av utred-
ningens resultat kom 2013 en ny bibliotekslag där paragraf 2 framhåller 
att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt” (SFS, 2013:801).

De läsfrämjande aktörerna i Sverige är idag många och de befinner sig 
inom flera sektorer. Flera statliga myndigheter har fått stärkta uppdrag för 
att främja läsning, bland annat Skolverket och Kulturrådet, och flera större 
insatser har genomförts inom skolans och kulturens område vad gäller 
barns och ungas läsning.  År 2016 gav regeringen Kulturrådet i uppdrag 
att genomföra en läslovssatsning och det så kallade läslovet har därefter 
etablerats som begrepp och företeelse, där Skolverket numer har ansvar 
för att genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att stärka  
ferien (Andersson, 2015). Regeringen tillsatte samma år en läsdelegation 
för att ”samla alla aktörer – skola, kultur och föreningsliv, till exempel 
idrotten – runt insatser för läsning i och utanför skolan” (Kulturdeparte-
mentet, 2016). Delegationen har i sin tur lämnat förslag på hur läsning kan 
främjas bland barn och unga med utgångspunkt i skolans styrdokument 
och i de nationella målen. Vårändringsbudgeten 2018 avsatte 50 miljoner 
kronor till Kulturdepartementet för en utökning av läsfrämjande insatser 
och inköp av litteratur vid förskolor. 
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I Sverige har man under denna period också kunnat iaktta vissa för-
bättringar vad gäller barns och ungas läsintresse och läsförståelse vid jäm-
förelse med tidigare internationella mätningar. Försäljningen av barn- och 
ungdomsböcker har enligt statistik från Svensk bok- respektive förläggare-
förening ökat med 15 % under 2016–2018 (Wikberg, 2017, s. 9, 2018, s. 9). 
Ett annat positivt tecken är att Sveriges PISA-resultat har förbättrats sedan 
2012. Redan i PISA 2015 kunde man påvisa ett trendbrott i den negativa 
resultatutvecklingen och PISA 2018 bekräftar den positiva utvecklingen. 
Resultaten visar att svensk skola står sig väl i en internationell jämförelse 
vad gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Svenska 15-åring-
ar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden 
som PISA undersöker. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har 
bättre resultat. De svenska resultaten är således tillbaka på samma nivå 
som 2006, innan de började sjunka. I Läsdelegationens rapport Barns och 
ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (2018) konstateras att det återstår 
mycket att göra när det gäller hur likvärdigt den svenska skolan lyckas 
med att ge alla elever, oavsett bakgrund och oavsett vilken skola man går 
på, samma förutsättningar. Det finns fortsatt stora skillnader mellan grup-
per vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse, menar man, och de är 
främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund. Ett illavarslande 
tecken är att svenska elever i högre grad än elever i andra länder är ne-
gativa till läsning, något som återspeglas i minskad läsning, som i sin tur 
innebär mindre lästräning vilket kan leda till en sämre läsförståelse (Läs-
delegationen, 2018:57).

2.2 Ny läroplan för förskolan

Den debatt om svenska skolan som bland annat PISA-resultaten orsakat 
har lett till ett antal reformer inom skola och förskola. En av dessa är en 
ny läroplan för förskolan (Lpfö 18) som beslutades efter en genomlysning 
av Skolverket i syfte att öka kvaliteten och säkerställa jämlikheten i den 
svenska förskolan. ”Alla barn i förskolan ska få likvärdig omsorg, utveckling 
och lärande” framhöll dåvarande utbildningsminister Gustaf Fridolin i ett 
pressmeddelande (Utbildningsdepartementet, 2018).
     I den äldre läroplanen, Lpfö 98, finns inga mål kopplade till litteratur, 
men flera som indirekt kan relateras till läsning som ett medel för att nå  
språkutveckling, kunskap om omvärlden och en möjlighet att öva sig på att 
reflektera och uttrycka sig. Också i den reviderade läroplanen, Lpfö 18, betonar 
man att språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman och att 
förskolan därför ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling 
i svenska, exempelvis genom att erbjuda en stimulerande miljö där de får 
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning 
och samtala om litteratur och andra texter.  När det handlar om språk och 
kommunikation finns en tydligare tonvikt på barns förutsättning inte bara 
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att förstå begrepp utan också att använda språket till att tänka och reflektera. 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kom municera 
med andra i olika sammanhang och med skilda syften 

samt

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya 
sätt att förstå sin omvärld […].

I den reviderade läroplanen finns också målformuleringar kring littera-
tur och berättande som inte direkt är kopplade till språkutveckling utan 
snarare till ett språkligt eller estetiskt uttryck i sig. Förskolan ska också ge 
barn förutsättningar att utveckla

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala 
som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och 
samtala om dessa

samt

fantasi och föreställningsförmåga […].

Vidare anges att det i förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett 
kulturarv. Kulturarvet definieras inte i första hand som estetiska kulturella 
uttrycksformer, de exempel som ges är ”värden, traditioner och historia, 
språk och kunskaper”. Det anges dock att förskolan ska tillse att olika kulturer 
synliggörs i utbildningen och att förskolan ska ge barn förutsättningar att 
utveckla

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer 
och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald 
samt intresse för det lokala kulturlivet […].

 
Sammanfattningsvis kan man säga att förutom en generellt tydligare 
målstyrning av verksamheten lyfter den nya läroplanen fram vikten av 
såväl ett läsfrämjande som ett språkutvecklande arbete i förskolan. De 
läsfrämjande målformuleringarna har delvis språkdidaktiska syften, det 
vill säga läsandet ses som ett medel för språkutveckling, men där finns 
också målformuleringar där möjligheten att utveckla intresse för bilder 
och berättande samt överförandet av ett kulturarv snarare relateras till 
identitetsrelaterade och estetiska frågor.
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2.3 Läsfrämjande och den svenska förskolan

Den svenska förskolan har sina rötter i ideellt barnpassande som hjälp för 
arbetande mödrar, men vid sekelskiftet växer också en mer pedagogiskt 
genomtänkt tradition fram med tysk förebild, kindergarten. Ända sedan 
dess har det funnits en konkurrens mellan omsorgsaspekten och det pe-
dagogiska uppdraget inom förskolan. Fram till för drygt tjugo år sedan var 
förskolan organiserad under Socialstyrelsen och en del av socialomsorgen 
för att sedan få sin egen läroplan 1998 och bli en del av utbildningsväsen-
det, styrt av det då nystiftade Skolverket (Hartman, 2012, s. 82–84).

Oavsett organisationsform så har skönlitteraturläsning haft en själv-
klar roll i den svenska förskolan. För förskolepionjärerna systrarna Ellen 
och Maria Moberg som startade Kindergartenverksamhet i Norrköping vid 
sekelskiftet 1800/1900 var det givet att läsning av bilderböcker och rim 
och ramsor skulle vara dagliga aktiviteter. När den moderna förskolan fick 
sina former i och med Barnstugeutredningen i början på 1970-talet var 
också barnens tillgång till kvalitetslitteratur inom olika genrer något som 
trycktes på (Simonsson, 2004, s. 38–42).

Synen på varför man läser har också skiljt sig åt beroende på hur man 
sett på förskolans uppdrag. Maria Simonsson kommenterar i Bilderboken 
i förskolan (2004, s. 173–187) att den kritik som ofta riktats mot att för-
skolans litteraturläsning varit oförberedd och didaktiskt ogenomtänkt, 
och som vi kommer att gå närmare in på längre fram, har utgått från ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv. Men bokanvändningen på förskolan, 
menar hon, är också ”en samlande punkt för omsorg” med rent kroppsliga 
och sinnliga aspekter; en stund där man kan sitta nära en vuxen och ha 
det mysigt eller avskärma sig i sin egen ”läsbubbla”.

Läsfrämjande insatser riktade mot små barn och samarbeten mellan 
förskolor och folkbibliotek är väletablerade i Sverige sedan 1970-talet med 
en viss nedgång under 1990-talets nedskärningar i de båda verksamheter-
na (Rydsjö & Elf, 2007, s. 32, 99; Lindö, 2009, s. 154; Andersson, 2015, s. 35). 
Trots det kan vi i tidigare forskning se både att det varierar mycket mellan 
hur och om förskolor samarbetar med eller ens besöker bibliotek, och att 
det funnits en del hinder som geografiskt avstånd, öppettider och hård 
konkurrens om populära verk (se Simonsson, 2006, s. 48; Åman, 2010,  
s. 13; Litteraturutredningen, 2012). Från bibliotekshåll har det också be-
klagats över förskolor som inte ”ser och förmår uppskatta den verksam-
het som biblioteket erbjuder” men också riktats självkritik mot att man 
behöver arbeta mer aktivt mot förskolan inte minst eftersom man då kan 
uppnå bibliotekslagens krav på att nå ut till vissa prioriterade grupper som  
annars kan vara svåra att nå (Wiklund, 2014, s. 29; Borrman & Hedemark, 
2015, s. 100–101).

Det var de alltmer sällsynta besöken från förskolor som fick enhets-
chefen vid folkbiblioteken i Lund att ta initiativ till det som sedan kom att 
kallas förskolebibliotek och som började 2011. Inledningsvis med några 
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pilotförskolor och bidrag från Kulturrådet och kommunen för att kunna 
bygga upp miljön, köpa in böcker och för att avsätta tid åt barnbibliote-
karier att vistas på förskolorna och för att en eller ett par förskollärare 
skulle kunna utses till ”läsombud”. Även ett nätverk med förskolechefer 
skapades och en samordningsfunktion på biblioteket. Idag är förskolebib-
lioteken permanenta och etablerade på alla kommunala förskolor i Lund 
och i verksamheten ingår förutom själva biblioteket också bokpåsar som 
föräldrar kan låna hem och att det ska finnas ett medvetet arbete kring 
”högläsning, boksamtal och sagogestaltning i olika former” (Johansson, 
2016, s. 13–17; Mörkberg, 2016, s. 40).

Andra föregångare är förskolor med litteraturprofil som i Statens 
Kulturråds projekt ”Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra” i början på 
2000-talet och i Mölndal från 2005 och som idag är en permanent verk-
samhet som drivs utan extra medel. För att anses ha litteraturprofil ska 
förskolorna i Mölndal uppfylla en rad kriterier som till exempel att de 
”använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet, ger barnen positiva 
upplevelser av böcker och läsning och samverkar aktivt med biblioteket”, 
att pedagogerna arbetar medvetet med bokval och läsmetoder och har 
organiserade lässtunder varje dag, att bokbeståndet kontinuerligt förnyas, 
att böcker alltid används i temaarbeten och alla barn ska besöka bokbuss 
eller bibliotek minst två gånger om året (se Svensson, 2014a, s. 3–5, s. 40).

Ytterligare exempel på läsfrämjande projekt mellan förskola och bib-
liotek från de senaste åren är Myndigheten för Skolutvecklings Leka Språka 
Lära etapp II 2006–2007, Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik i Jön-
köpings län 2008–2010, Give me five i Västerbottens län som riktade sig mot 
femåringar och som påbörjades 2010, Läsrörelsens BERÄTTA, LEKA, LÄSA i 
Sörmland, Västmanland och Örebro län 2013–2015 och Läsmagi i Malmö 
som startade 2014 och som syftar till att utrusta alla Malmös förskolor 
med förskolebibliotek (Andersson, 2015; Ahlstedt, 2016). 
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3. Tidigare forskning

Barns läsning i den svenska förskolan och det praktisk-pedagogiska litte-
raturarbetet där är ett relativt litet forskningsområde men det finns ändå 
en rad tidigare utförda studier om än ofta i mindre format. De större un-
dersökningarna som gjorts om svenska förskolor är Ingrid Pramlings, Maj 
Asplund Carlssons och Anna Klerfelts Lära av sagan från 1993 som byg-
ger på ett forskningsprojekt om förskolebarns lärande, Maria Simonssons 
avhandling Bilderboken i förskolan (2004) och efterföljande Pedagogers möte 
med bilderböcker i förskolan (2006), Ulla Dambers, Jan Nilssons och Camilla 
Ohlssons undersökning av läsvanor på fyrtio förskolor i Litteraturläsning i 
förskolan (2013), en rad artiklar och utredningar av Ann-Katrin Svensson 
(2005, 2009, 2011, 2014), Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munthers stu-
dier av bokbestånd och läsaktiviteter på fyra förskolor under 2003 utifrån 
ett genusperspektiv i Modig och stark – eller ligga lågt (2005) samt Kerstin 
Dominković, Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius undersökningar om 
högläsning för små barn utförda tidigt 2000-tal (2006). 

Litteraturläsning med yngre barn och läsning som en del i förskolans 
literacyarbete uppmärksammas också inom förskolepedagogisk forsk-
ning som i Elisabeth Björklunds avhandling Att erövra litteracitet (2011) och  
Carina Fasts studie Att läsa och skriva i förskolan (2011). Därtill kan nämnas 
Martina Norlings avhandling Förskolan – en arena för social språkmiljö och 
språkliga processer från 2015 med syfte att få kunskaper om den sociala 
språkmiljön och hur den påverkas av olika kvalitetsfrämjande dimensio-
ner som engagemang, strategier och förhållningssätt. 

Det finns också en rad böcker av handbokskaraktär gällande olika for-
mer av litteraturarbete skrivna av bibliotekarier eller pedagoger riktade 
mot förskolan som Maria Heimers Högläsning i förskolan (2016), Anne-Marie 
Körlings Den meningsfulla högläsningen (2012), Marie Arnesson Erikssons Lä-
rande i sagans värld (2009), Agneta Edwards Bilderbokens mångfald och möjlig-
heter (2008), Birgitta Ahléns Hoppa in i böckernas värld (1998) och Ann Gran-
bergs Småbarns sagostund (1996). 

Förskolebibliotek är ett nytt verksamhetsområdet och de studier som 
finns att tillgå är därför huvudsakligen examensarbeten (Bengtsson &  
Midenius, 2017; Hajzeri & Liziniewcz, 2016; Mörkberg, 2016), men försko-
lan har också en lång tradition av läsfrämjandeprojekt och samarbeten 
med folkbibliotek och barnbibliotekarier som finns omskrivna i tidiga-
re större utredningar så som projektet ”Leka Språka Lära” (Williams & 
Pramling, 2008), litteraturförskolorna i Mölndal (Svensson, 2014a; Ögland, 
2014), läsfrämjandeprojektet Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och läro-
rik i Jönköpings län (Svensson, 2011; Åman, 2010) och Give med five i Väs-
terbottens län (Wiklund, 2014). Gertrud Widerberg har också utifrån ett 
projektledarperspektiv skrivit inspirationsboken Inte bara Läsvila… (2008) 
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utifrån projektet ”Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra… Profilförskolor 
med barnlitteraturen i centrum” som pågick 2002 till 2004 i 20 kommu-
ner. Därtill kan nämnas Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ”försko-
lans förstärka pedagogiska uppdrag” där bland annat arbetet med språk 
och kommunikation på de drygt fyrtio förskolorna som nedslag görs i, 
redovisas (Förskola, före skola, 2012, s. 6–5).

Förskolans läsvanor och bokaktiviteter
Bokläsning hör till den svenska förskolans traditioner men redan i studier 
från 1980-talet kritiserades litteraturarbetet i förskolan för att vara oplane-
rat, pedagogiskt omedvetet och svagt prioriterat (Öman, 1984). 

De undersökningar som gjorts av hur, när och varför man läser på 
förskolan pekar samstämmigt på att det på de allra flesta förskolor finns 
tillgång till böcker, att högläsning och andra litteraturaktiviteter sker med 
viss regelbundenhet och att förskolepersonalen överlag uppfattar det som 
viktigt att läsa för barnen, inte minst i ett kompensatoriskt hänseende, 
men att variationen sett till omfattning på bokbestånd, pedagogers littera-
turintresse och tiden som läggs på läsning är stor. Det finns förskolor där 
böcker och högläsning inte alls förekommer och andra med ett mycket 
stort bokbestånd och en aktiv litteraturpedagogik. Studierna visar också 
att även om det i allmänhet finns en stark tradition av läsning som en 
självklar del av förskolans verksamhet så är det anmärkningsvärt sällan 
ett didaktiskt medvetet litteraturarbete som genomförs och bokaktivite-
terna som förekommer är sällan pedagogiskt planerade (Granberg, 1996, 
s. 37-38; Simonsson, 2004; Svensson, 2005; Simonsson, 2006; Widerberg, 
2008, s. 28; Svensson, A. K., 2009; Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013).

Simonsson konstaterar i sin etnografiska observationsstudie av bilder-
boksaktiviteter på två förskolor i början på 2000-talet att de barninitierade 
aktiviteterna dominerade. Barnen ”läste” böcker ensamma, tillsammans 
med något annat barn eller bad en vuxen att läsa för dem. Hon konstaterar 
att det vid dessa aktiviteter var tydligt att barnen visste hur man hanterar 
böcker (2004, s. 109–111).

Just barnens egna bokaktiviteter är enligt flera forskare (Dominiković, 
Eriksson och Fellenius, 2006, s. 19; Björklund, 2011; Fast, 2011) en viktig 
del i deras utveckling av litteracitet. Att härma och uppföra sig som en 
läsare, genom att bläddra i en bok, hålla i den och ”läsa” är barnets första 
steg till att bli en läsare, menar Fast (2011, s. 184). Björklund ser barnens 
bokanvändande som ett ”redskap i samspel med andra” och ”som länk 
till kommunikation och interaktion”, till exempel när barnen gemensamt 
tittar i en bok. Genom bokanvändandet lär sig barnen hur man beter sig 
rent fysiskt när man läser (till exempel ljudar, använder vissa uttryck,  
gör munrörelser) och talar om sig själv som läsare (”’jag har läst klart’,  
’jag berättar en saga’”). Hon noterar också att böckerna fyller många  
andra funktioner för barnen, så som föremål att utforska genom att bära 
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runt på dem, köra i en dockvagn eller suga eller bita på (Björklund, 2011, 
s. 140–142, 177–179).

Den vanligaste vuxeninitierade bokaktiviteten på förskolorna är hög-
läsning för större eller mindre grupper av barn (Simonsson, 2004; Kåre-
land & Lindh-Munther, 2005a; Björklund, 2011; Damber, Nilsson, Ohlsson, 
2013; Widerberg, 2008, s. 28). Denna aktivitet är på de flesta undersökta för-
skolor rutinmässig, sker oftast efter lunch och i samband med att de yngre 
barnen ska sova och benämns därför som lunchläsning (Simonsson, 2004,  
s. 90) eller läsvila (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a, s. 83, Widerberg, 
2008, s. 35; Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 35). 

”Läsvilan utmärks av att det är en rutinaktivitet som förekommer rela-
tivt oreflekterat varje dag, ungefär som lunch och mellanmål. Läsningen har 
framför allt en disciplinerande funktion. De äldre förskolebarnen ska varva 
ner och vara lugna och tysta då de små barnen som har sovvila ska somna”, 
konstaterar Damber, Nilsson och Ohlsson (s. 44–45). Innehållet i det lästa är 
därmed mindre viktigt, och uppföljande aktiviteter saknas vanligtvis efter-
som det huvudsakliga syftet med läsningen är att skapa en rofylld miljö. 

Damber, Nilsson & Ohlsson lät förskollärarstudenter i Skånes, Väster-
norrlands och Jämtlands län dokumentera den litteraturläsning som före-
kom på förskolorna där de gjorde praktik under en höstvecka 2010 (2013, 
s. 15). De noterade att läsning sällan var en planerad aktivitet men att det 
relativt ofta lästes ändå i förskolorna med ett genomsnitt på drygt sex 
gånger i veckan och då vanligtvis i form av daglig läsvila men också för 
enskilda barn på kvällen i väntan på att de skulle bli hämtade (s. 27–29).

Damber, Nilsson och Ohlsons resultat liknar de som Svensson fått i 
en liknande studie utförd under våren 2005 och som hon följde upp mel-
lan hösten 2005 och 2007. I den första undersökningen lät Svensson cirka 
hundra förskollärarstudenter fylla i en enkät under sin sex veckor långa 
verksamhetsförlagda utbildning på förskolor. Resultatet beskriver Svens-
son som nedslående. På 39 % av avdelningarna läste personalen dagligen 
eller nästan dagligen för barngruppen men på 35 % av avdelningarna läste 
man inte alls (Svensson, 2005). Den uppföljande studien visade att inga 
större förändringar skett (Svensson, 2009). 

En annan pedagogstyrd läsaktivitet är som en del av ett större tema-
arbete, men sådana aktiviteter är mindre vanliga. Damber, Nilsson och 
Ohlsson noterar åtta tillfällen i sin studie. Ibland är det ett litterärt verk 
som står i centrum för temat (exempel på sådana teman beskrivna i forsk-
ning är temat Rödluvan, temat Alfons och ett tema arbete med utgångs-
punkt i Max Velthuijs Grodan och Främlingen, se Kåreland & Lindh-Munther 
2005a, s. 86ff, Svensson, 2014b; Nilsson & Damber, 2014) men det kan 
också vara ett mer allmänt valt tema, som exempelvis högtider där lit-
teraturläsning ingår som en del. Litteraturläsningen som sker i samband 
med temaarbeten kan enligt Damber, Nilsson och Ohlsson visserligen 
ses som ”en sorts motpol” till den passiva läsvilan eftersom böckerna nu  
arbetas aktivt med och väljs av pedagogerna med ett pedagogiskt syfte, 
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men de påpekar också att de mestadels används som ”en källa till kun-
skap”, vilket förstås inte behöver utesluta att de också ger en estetisk upp-
levelse (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, s. 45-47, s. 55, 64).

Läspraktiken och läsningen syften
Regelbunden högläsning, biblioteksbesök och temaarbeten där böcker 
involveras lyfts i flera sammanhang upp som exempel på framgångsrikt 
litteraturarbete med förskolebarn (se t. ex. Granberg, 1996; Ahlén, 1998; 
Edwards, 2008; Widerberg, 2008; Heimer, 2016), men många studier 
pekar också på brister i genomförandet. Läsning och litteraturarbete 
prioriteras ofta bort vid brist på tid eller resurser. Det innebär att läsning 
ofta både är en oreflekterad och icke-planerad verksamhet och något av 
en ”lyxsysselsättning” som utförs om det finns tid. Svensson påpekar till 
exempel att hennes undersökning av högläsningsaktiviteten på förskolor 
visade att många läste mindre än i vanliga fall under den undersökningsvecka 
i studien som inföll under påsken. Då var det färre barn på plats vilket 
Svensson menar borde göra det enklare att ”skapa närhet och gemenskap 
genom bokläsning”, men istället var det vanligt att personalen tog paus från 
läsandet (2005, s. 9). Widerberg (2008, s. 38) tar upp problemet att den som 
högläser för barn ofta också förväntas ha uppsikt över resten av barngruppen 
och då låter bokläsningen avbrytas eller avslutas om det uppkommer bråk 
i ett annat rum eller om telefonen ringer.

Svensson (2005, s. 5, 9) påpekar också det paradoxala i att så många 
engagerade pedagoger kommer på hennes fortbildningar men att det se-
dan läses så lite i förskolorna i realiteten. Hon menar att det förmodligen 
beror på den stora variationen i intresse för läsning inom kåren. Damber, 
Nilsson och Ohlsson (2013, s. 11) påpekar också att det generellt finns en 
diskrepans mellan ord och handling gällande litteraturläsning. Personalen 
på förskolorna deras studenter undersökt talar om läsning som ”’fantas-
tiskt och betydelsefullt’” men läser ändå sällan för barnen. 

I de studier som gjorts med pedagoger om varför de högläser så fram-
kommer flera olika skäl. Ett inte helt ovanligt sådant är som nämnts ovan 
att få barnen att lugna ner sig och vila en stund. Läsningen kan i de fallen 
användas för att söva barn eller för att disciplinera, ibland rentav som ett 
straff. Den typen av litteraturläsning saknar litteraturdidaktisk motivering 
och följs av naturliga skäl inte upp. Problemet med läsvilan som många 
forskare ser det är att läsning riskerar att förknippas med passivitet eller 
något man gör i väntan på ”viktigare” aktiviteter, inte minst de fall då 
läsningen kanske inte ens avslutas för att något annat tas vid (se Gran-
berg, 1996, s. 37-38; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a, s. 92; Åman, 2010, 
s. 20; Svensson, 2011, s. 83; Förskola, före skola, 2012, s. 31). Men som så väl 
Simonsson (2004, s. 179–180, 185–187) som Dominiković, Eriksson & Fel-
lenius (2006, s. 17–19) poängterar är högläsningen på förskolan också en 
del av en omsorgssituation och som sådan kopplad till kroppslig närhet 
och en stund av avkoppling, trygghet och koncentration.
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När förskolepedagoger i tidigare studier talar om högläsningens nytta 
är det främst dess språkutvecklande funktion som betonas även om littera-
turens fantasi- och kreativitetsutvecklande aspekter liksom dess förmåga 
att underhålla och göra barnen känslomässigt berörda, samt att innehållet 
i det lästa förmedlar kunskaper till barnen och ett kulturarv också lyfts 
fram (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a, s. 94-95; Simonsson, 2004, s. 100-
105, Simonsson, 2006, s. 37). Att skönlitteratur utvecklar barns ordförråd 
betonar även pedagogerna i Simonssons (2004, s. 99) och Norlings (2015, s. 
75–76) studier och de berättar att de därför väljer böcker med hänsyn till 
det. Exempelvis ser pedagogerna till att texterna är på barnens språkliga 
nivå (Simonsson, 2004, s. 100) eller använder utmanande texter för att 
fördjupa ordförrådet genom att förklarar ord, läsa om texten flera gånger 
och använda rekvisita för att förtydliga ( Norling, 2015, s. 75-76). 

En annan kritik som riktats mot förskolans läsrutiner är att det ofta 
saknas pedagogisk medvetenhet vid valet av högläsningsböcker. Ofta är 
det barnen som får bestämma vad som ska läsas (Damber, Nilsson & Ohls-
son, 2013, s. 29). Pedagogerna i Fasts studie påtalar att det kan vara svårt 
att välja rätt bok eftersom ”det kan skilja ganska många år i barnens ut-
veckling”. Att välja bok kräver kunskap om både barngrupp och barnlit-
teratur i allmänhet, påpekar Fast (2011, s. 188). Heimer rekommenderar 
i Högläsning i förskolan (2016, s. 22) att personalen i förskolan tillsammans 
ställer sig frågor som: ”Varför väljer vi just den här boken? Hur ska vi 
arbeta med innehållet? Vad ska läsningen av boken leda fram till? Vilka 
andra böcker tar upp samma tema och kan de jämföras?” Pramling, Asp-
lund Carlsson & Klerfelt betonar vikten av ”att man vet vad man vill att 
barn ska lära sig av att man arbetar med sagor” i förskolan. För att göra det 
behöver pedagogen ”ha kunskap om sagors karaktäristik och ha funderat 
över sagans budskap för att veta vart hennes arbete skull syfta” liksom 
kunskap om barnens förutsättningar att ta till sig det lästa, något som 
understryker vikten av litterärt kompetenta förskollärare och en littera-
turdidaktisk medvetenhet vid valet av bok (1993, s. 12).

Hur högläsningen sker varierar också och kan ta olika form beroende 
på läsningens syften. Den kan vara monologisk eller dialogisk, där den 
senare avbryts under läsningens gång för kommentarer, frågor och diskus-
sioner; den typen av läsning som kommit att kallas att läsa med barnen 
snarare än för dem. Högläsningen kan också beskrivas som antingen läsar-
inriktad eller textlojal. Medans en textlojal läsning är trogen författarens 
formuleringar låter den läsarinriktade istället högläsaren improvisera och 
ändra i texten, till exempel genom att ”pratläsa” den, det vill säga själv 
återberätta det som sker i bilderna snarare än att läsa texten (Sundmark, 
2014, s. 138–142). 

Bristen på uppföljning av det lästa är ytterligare ett problem som 
uppmärksammats gällande läsningen på förskolan. Vikten av att samtala 
om det lästa betonas av flera forskare och pedagoger (se t. ex. Williams  
& Pramling, 2008, s. 122; Heimer, 2016, s. 16) men sker ändå bara sparsamt 
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på många förskolor och frågorna som pedagogerna ställer under läsningen 
är, med Damber, Nilson och Ohlssons ord ”sällan utvecklade, insatta i en 
kontext eller på annat sätt knutna till teman som har med barnens egen 
livsvärld eller upplevelser/erfarenheter att göra” utan handlar oftare om 
enskilda ords betydelser (2013, s. 33–34). Förmodligen är just vanorna för 
hur och när man läser för barnen skäl till bristen på aktiva och fördjupan-
de boksamtal. Som Edwards skriver i Bilderbokens mångfald och möjligheter 
(2008, s 35): ”Om avsikten med läsningen är att väcka tankar och stimulera 
samtal behöver barnen snarare vara fokuserade och kunna lyssna aktivt, 
inte vara uppskruvade, trötta eller hungriga.”

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 52) sammanfattar litteraturläs-
ningen på deras undersökta förskolor med att ”den planerade litteraturläs-
ningen ofta prioriteras lägre än den isolerade, språkorienterade färdighets-
träningen och att litteraturläsningen emellanåt får stå tillbaka för andra 
aktiviteter”. Deras förklaringar är dels materiella faktorer som allt större 
barngrupper och färre personal, svårigheten att få vikarier när personal är 
borta och att alltfler administrativa sysslor tar tid från kärnverksamheten, 
men att det inte till fullo förklarar varför just läsning är en så styvmoder-
ligt behandlad verksamhet. Det handlar också, menar de, om synen på 
litteratur och läsning i förskolan: att det inte är ett prioriterat område från 
ett ledningsperspektiv, att pedagogerna ofta saknar tillräcklig utbildning i 
ämnet och att kompetensutvecklingsinsatser riktas mot andra håll.

Läsmiljö och bokbestånd
Att ha ett eget rum avsett för böcker och läsning lyfts ofta fram som värde-
fullt i forskning och pedagogiska handböcker. Edwards (2008 s. 39–41) re-
kommenderar ett separat rum så att man kan stänga dörren om sig. Det 
ska vara mysigt och stämningsfullt inrett och det får gärna finnas någon 
slags ”gränsövergång” eller ”öppningsritual” som skapar magi kring plat-
sen och lässtunden.

Marie Arnesson Eriksson som följt hur en förskola arbetat med sago-
tema under flera år i Lärande i sagans värld (2009, s. 38–39) beskriver på ett 
liknande sätt det bibliotek som förskolan skapat och döpt till Skattkam-
maren:

Den ena väggen är täckt med hyllor, fulla av böcker som kan läsas på 
plats eller lånas ner till avdelningen. Sängen fick ett nytt överdrag och 
kuddar i olika färger och former. En läslampa och en månlampa skapar 
ett mysigt och behagligt ljus. I hyllan finns också en korg med figurer 
från olika sagor, bland annat Bu och Bä (Olof och Lena Landström) Molly 
(Lucy Cousins), Nasse (Sven Nordqvist) och Pippi. Barnen har figurerna 
i knäet när vi läser och de äldre barnen får själva gå till Skattkammaren 
och leka när det är ledigt. 
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Böckerna är placerade så att de är nåbara för barnen och det finns en låda 
med böcker att ta med utomhus för läsning på gården eller i skogen.

Förskolans rum avgör, som Sofia Eriksson Bergström skriver i Rum, 
barn och pedagoger (2013) barns och pedagogers handlingsutrymme. En av 
förskolorna som Eriksson Bergström observerar i sin avhandling har ett 
sagorum. Även här finns anpassad belysning och textilier som hon menar 
”gör att rummet känns lite extra hemtrevligt” (2013, s. 89). Den situation i 
sagorummet som Eriksson Bergström observerar är när en pedagog spon-
tant tar initiativ till sagoläsning genom att föreslå för barnen att ”de ska 
’ta en saga innan mellis’”. Hon berättar sedan sagan om Törnrosa samtidigt 
som barnen får rekvisita kopplad till sagan. Eriksson Bergström konstate-
rar att just det faktum att det fanns ett rum planerat och utrustat för den 
här typen av aktiviteter möjliggjorde pedagogens spontana genomförande 
av sagostunden. Utan det hade aktiviteten förmodligen inte skett, menar 
hon (ibid., s. 89–92).

I flera tidigare läsfrämjandesatsningar på förskolor är en central upp-
gift att skapa inspirerande läsmiljöer, större bokbestånd och att erbjuda 
bokpåsar för hemlån. De utvärderingar och undersökningar som gjorts 
av tidigare förskolebibliotek och liknande läsmiljösatsningar ger en rela-
tivt samstämmig bild av hur förskolebiblioteken används och av verksam-
hetens förtjänster och hinder. Dit hör att pedagogerna vill att biblioteks-
rummet ska vara lugnt, mysigt och förmedla en särskild känsla (Hajzeri 
& Liziniewicz, 2016, s. 24; Mörkberg, 2016, s. 52; Bengtsson & Midenius, 
2017, s. 15). Biblioteken används oftast på så sätt att förskolepersonal går 
dit med en grupp barn för en speciell bokaktivitet, eller spontant för att 
bläddra i böcker, läsa och vila, men att man också vill att biblioteket ska 
vara en upplevelse i sig att besöka och att det ska ge barnen möjlighet att 
träna sig på hur man beter sig i den typen av miljö (Bengtsson & Midenius, 
2017, s. 19–20). Bland avgörande faktorer för att verksamheten ska vara 
framgångsrik nämns de yttre ramarna och materiella villkoren (ekono-
mi, lokalers utformning) och stöd från ledningshåll (Wiklund, 2014 s. 39; 
Bengtsson & Midenius, 2017, s. 25). 

Tidigare forskning visar att mängden böcker varierar mycket mellan 
olika förskolor, liksom skicket på böckerna och hur tillgängliga de är för 
barnen (Simonsson, 2004, s. 95; Widerberg, 2008, s. 16; Svensson, 2011, 
s. 18f; Förskola - före skola, 2012, s. 26; Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013, 
s. 39–40). Ett relativt vanligt antal sett till tidigare studiers resultat ver-
kar vara runt femtiotalet böcker per avdelning, men det finns förskolor 
med färre än tjugo och de med uppåt hundratalet och i något enstaka fall 
flera hundra tillgängliga titlar (Simonsson, 2004, s. 95; Kåreland & Lindh-
Munther, 2005a, s. 79; Åman, 2010, s. 11–12; Svensson, 2011, s. 20). 

Att det ska finnas gott om böcker och att de ska vara välvårdade för att 
locka till läslust betonas i forskning och handböcker men, för förskolorna 
är ofta nyinköp och bokvård ett bekymmer. Simonsson (2006, s. 47–48, 
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69–70) konstaterar att på de två förskolor hon observerade så fanns det 
inget genomtänkt urval av böcker utan de titlar som fanns hade helt en-
kelt hamnat där mer eller mindre slumpmässigt, genom gåvor från för-
äldrar, utgallrade böcker från biblioteket eller böcker som förskollärarna 
själva köpt privat. 

I annan forskning påpekas också att det händer, särskilt på småbarns-
avdelningar, att böcker placeras så att barnen inte når dem (Asplund Carls-
son & Klerfelt, 1993, s. 32; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a, s. 81; Åman, 
2010, s. 1–2; Pramling, Svensson, 2011, s. 81f). Att yngre barn har färre 
böcker motiveras ofta med att de riskerar att förstöra dem, men många 
pedagoger och forskare påpekar vikten av att lära även små barn hand-
skas med böcker. ”Det ska inte vara tillåtet att slänga böcker omkring 
sig, använda dem som byggklossar eller material att lasta i dockvagnar. 
Barnen måste lära sig umgås med böcker. Har de ’läst’ en bok, ska den sät-
tas tillbaka i bokhyllan/boklådan”, slår Granberg fast i Småbarns sagostund, 
som riktar sig till förskollärare som arbetar med 1–3-åringar. Det är därför 
också viktigt att de vuxna är förebilder och själva ställer tillbaka böcker 
korrekt och lagar dem som gått sönder (Granberg, 1996, s. 21). Heimer är 
inne på samma spår. ”Arbeta aktivt med barnen om hur man är mot böck-
erna, så att böckerna respekteras och inte används till att bygga torn eller 
köra bilar på”, påpekar hon (2016, s. 21). Ett annat förslag är att uppmana 
barnen att hjälpa sagofigurerna som ”tar hand om böckerna” och på så 
sätt inspirera dem att vara rädda om böckerna (Arnesson Eriksson, 2009, 
s. 39). Edwards, liksom Widerberg (2008, s. 65) uppmanar också förskol-
lärare att placera böcker på oväntade ställen så som lekhörnan, så att de 
också i leken kan låtsas att de läser. Men böckerna ska då fortfarande vara 
böcker, ”inte en grunka vilken som helst att dra omkring som kolli på en 
lastbil. Om man inte leker bokbuss förstås!” (Edwards, 2008, s. 27)

Att förskolor skyltar med böcker redan i entrén och sätter upp boktips 
och information om vilka böcker som läses är andra förslag för en inspire-
rande läsmiljö (Edwards, 2008, s. 29; Heimer, 2016, s. 19).

De ekonomiska hindren för att köpa in nya böcker är delvis en för-
klaring till att det finns så få nya böcker på de förskolor som undersökts 
av tidigare forskare. Ett annat hinder är den konservatism i synen på god 
litteratur som är rådande på många förskolor. I början på 1990-talet un-
dersökte Maj Asplund Carlsson litteraturen på femtio förskolor i Göteborg 
med slutsatsen att det fanns en ”dold litterär kanon” bestående av Ast-
rid Lindgren, Gunilla Bergström, Sven Nordqvist, Pricken av Margaret Rey, 
böckerna om Nicke Nyfiken och på småbarnsavdelningarna böckerna om 
Totte respektive Emma av Gunilla Wolde, Ludde av Ulf Löfgren, Barbro 
Lindgrens Max-böcker, Lena Anderssons Kanin-saga och Emma och Pulvret-
serien av Inger och Lasse Sandberg, medan nyare böcker hade svårt att nå 
in (Asplund Carlsson, 1993, s. 2). När Kåreland och Lindh-Munther (2005a; 
2005c) tio år senare genomför en liknande undersökning noterar de, lik-
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som Simonsson (2006, s. 34–35) i sin undersökning av bokbeståndet på två 
förskolor, att Asplund Carlssons beskrivning fortfarande är giltig. Klassi-
ker och sagor har en stark ställning medans populärfiktionen haft svårt att 
nå in i förskolans värld, till skillnad från i grundskolan (Kåreland & Lindh-
Munther, 2005b, s. 55, Åman, 2010, s. 16, 19; Svensson, 2011, s. 59–60) 

Simonsson noterar att ”pedagogerna vill ha kontroll över vilka böck-
er som kommer in på institutionen och hur dessa böcker används”. Hon  
tolkar det både som ett utryck för ”föreställningen om att bra böcker 
producerar bra barndomar och goda framtida samhällsmedborgare” och 
en önskan om att ”föra vidare det ideala kulturarvet: ett kulturarv som 
i egentlig bemärkelse inte har definierats enbart av pedagogerna själva 
utan av den rådande barnbokssynen” (Simonsson, 2004, s. 199). Böcker på 
andra modersmål än svenska och som representerar andra kulturer sak-
nas också ofta på de i tidigare forskning undersökta förskolorna (Åman, 
2010, s. 12; Svensson, 2011, s. 19–20).

Samarbete med folkbibliotek
Som tidigare nämnts har flera kommuner gjort läsfrämjandesatsningar 
där förskola och folkbibliotek samarbetar. Dessa har ofta en likartad or-
ganisation. Det är vanligt att någon eller några i personalen utses som 
särskilt ansvariga för läsverksamheten och för kontakten med biblioteket. 
Man arbetar också ofta med kompetensutvecklingsinsatser riktade mot 
personalen i samarbete med biblioteket och upprättandet av nätverk med 
involverad personal på förskolor och bibliotek och särskilda ”kick off”-
aktiviteter (Widerberg, 2008; Svensson, 2011; Hajzeri & Lizniewicz, 2016; 
Bengtsson & Midenius, 2017).

Trots att biblioteken och förskolorna har ett liknande arbetssätt när 
det gäller sagostunder och högläsning och gemensamma mål gällande läs-
främjande och språkutveckling så har de, som nämnts ovan, ibland svårt 
att nå varandra. I Pia Borrman och Åse Hedemarks rapport om bibliote-
kens sagostunder (2015, s. 101) pekar man därför på vikten av ett ”ut-
talat och formaliserat samarbete” mellan förskola och bibliotek för att 
underlätta kommunikationen mellan parterna när förskolan kommer till 
biblioteken. 

Utvärderingar av de projekt där förskola och bibliotek samverkat har 
visat att just samarbetet mellan bibliotekarierna och förskollärararna  
varit lyckat (Williams & Pramling, 2008, s. 120; Svensson, 2011, s. 4; Svens-
son, 2014a, s. 8; Mörkberg, 2016, s. 53 ). För förskollärarna verkar det varit 
särskilt uppskattat att kunna be bibliotekarierna om boktips till exem-
pel i samband med ett visst temaarbete (Svensson, 2014a, s. 10, Wiklund, 
2014, s. 23). Pedagogerna upplever att de blivit inspirerade att arbeta an-
norlunda, mer aktivt och medvetet med litteratur (Svensson, 2011, s. 48, 
82; Svensson, 2014a, s. 15-17, Williams & Pramling, 2008, s. 122) och att 
barnen blivit mer intresserade av böcker och läsning (Svensson, 2014a, s. 
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18; Williams & Pramling, 2008, s. 120). Det som påtalats som svårare att 
lyckas med har varit att få vårdnadshavare intresserade (Svensson, 2011, s. 
48; Hajzeri & Liziniewicz, 2016, s. 31).

Satsningarna som gjorts de senaste åren framstår alltså som på många 
sätt framgångsrika och i Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läs-
ning (2018, s. 62) påpekas de senaste årens många ”lovvärda insatser mel-
lan bibliotek och förskola”. Men en utmaning är, precis som Rigmor Lindö 
(2009, s. 154) skriver, att hålla intresset vid liv när projekten avslutats. Det 
kan, som Ulla Wiklund kommenterar i utvärderingen av Give me five i Väs-
terbotten, rentav vara ett problem att något kallas ett projekt eftersom 
det då inte blir en del av den ordinarie verksamheten. Avgörande för lång-
siktighet menar hon är att det finns ett intresse på chefsnivå. Wiklund 
pekar också på problemet med att många projekt är beroende av enskilda 
personers engagemang, av ”eldsjälar”, och därför ”bara blir tomtebloss”. 
Dokumentation kan vara ett sätt att undvika det och hon föreslår ”en slags 
manual som för vidare tankarna kring utvecklingsarbetet mellan förskola 
och bibliotek” (2014, s. 39).

Pia Åmans ”ögonblicksenkäter” av hur och vad de förskolorna som 
var med i Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik ”arbetat med 
det skriftspråkliga området under en och samma dag” med nedslag 2008, 
2009 och 2010 med olika kompetensutvecklande insatser däremellan visade 
att det inte skett en ökning av böcker men däremot av besök på bibliotek 
eller till bokbussen under perioden, men att skillnaderna var som störst 
mellan det första och andra tillfället och sedan minskade igen under det 
tredje året. Hon menar att en förklaring kan vara att det var fler läsfräm-
jande insatser mellan det första tillfället och det andra men att det också 
kan bero på att förändringarna som genomfördes inte var tillräckligt för-
ankrade i verksamheten och därför sedan återgick till det normala (Åman, 
2010, s. 21).
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4. Teoretiska perspektiv

4.1 Läsfrämjande

Projektet Förskolebibliotek är ett läsfrämjandeprojekt. I den nationella 
handlingsplanen för läsfrämjande definierar Kulturrådet (Främja läsning, 
2019, s. 5) begreppet läsfrämjande som att

•	 ta bort hinder för läsning och öppna vägar till litteratur
•	bidra till att människor kan utveckla alla sina språk
•	stärka läsarens självtillit och läsaridentitet
•	öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i 

olika format för läsare i alla åldrar
•	ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur

Läsfrämjande är alltså någon form av aktivitet med en bestämd intention 
som handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för människors läs-
ning. Det kan handla om att tillgängliggöra litteratur och/eller att öppna 
vägar till litteratur och läsning för den som av någon anledning kan men 
inte brukar läsa, med målsättningen att ge tillgång till språk, identitet och 
konstnärliga upplevelser. Man kan konstatera att 2019 års handlingsplan 
skiljer sig något från 2014 års version genom att införa språkutveckling 
som en målsättning (se Handlingsplan för läsfrämjande, 2014, s. 4). Kanske 
kan man – utan att dra för stora växlar på det – tala om att ett visst ele-
ment av instrumentalisering har tillförts definitionen i den nya versionen.

Som forskningsområde befinner sig läsfrämjandeforskning inom det 
multidisciplinära forskningsfältet läsengagemang – reading engagement. I 
Med läsning som mål: Om metoder och forskning på det läsfrämjande område fram-
håller Jonas Andersson distinktionen mellan detta forskningsområde och 
läsforskning som handlar om läsinlärning och läsförståelse. Forskning 
inom fältet reading engagement studerar läsning både i och utanför skolan, 
exempelvis hur skola, bibliotek eller andra aktörer inverkar positivt eller 
negativt på läsning och hur läsning påverkas av nya medier (Andersson 
2015, s. 13). Internationella översikter över området ges exempelvis i anto-
logierna Reading Matters: What the Research Reveals about Reading, Libraries, and 
Community (Ross, Rothbauer & McKechnie, 2006) och International handbook 
of research on children’s literacy, learning and culture (Hall, Cremin, Comber & 
Moll, 2013). Andersson gör även en distinktion mellan studier där läsfräm-
jande insatser eller verksamheter utgör själva objektet för undersökningen 
och forskning som kan ge information om vad som skulle vara en lämplig 
läsfrämjande verksamhet (Andersson, 2015, s. 14). Empiriska läsvaneun-
dersökningar är ett exempel på det senare, där de uppgifter om läsvanor 
som undersökningen genererar kan användas för att identifiera lämpliga 
åtgärder för att främja och öka läsning. Catherine Sheldrich Ross, Paulette 



24

M. Rothbauer och Lynne McKechnie (2006) redogör för ett antal studier om 
läsvanor i anglosaxiska länder och norra Europa som visar att barn mellan 
8 och 18 år i USA läser i snitt 43 minuter per dag, att 74 procent av aus-
traliensiska föräldrar läser för sina barn under fem av veckans sju dagar, 
att genomsnittlig högläsningstid för kanadensiska föräldrar är 1,6 timmar 
i veckan och att engelska, nederländska och svenska barn presterade bäst 
på PIRLS-test 2001 (s. 64–65). 

Läsengagemangsforskning kan också studeras som motivation för läs-
ning. Ross, Rothbauer och McKechnie hänvisar exempelvis till Gay Iveys 
och Karen Broddaus intervjuundersökning med amerikanska sjätteklas-
selever. I den framkommer att fri läsning är det som generellt uppfattas 
som mest motiverande (63 %), tätt följt av lärares högläsning (62 %), medan 
gruppdiskussioner om litterära texter, elevers högläsning ur textbok upp-
fattades som mindre motiverande (16 % respektive 8 %). Minst motiveran-
de ansågs styrd/anvisad läsning vara (ibid., s. 356).

Viss läsengagemangsforskning är inriktad på vilka förutsättningar och 
omständigheter som måste råda för att främja läsning. Exempelvis har 
denna typ av forskning visat att specifika sammanhang och aktiviteter 
behövs för att barn ska bli läsare, såsom högläsning, att ha möjlighet att 
”läsa” själv, att ha tillgång till läsmaterial (hemma, bibliotek eller i skolan), 
att ha möjlighet att välja läsning fritt, tid för både egen läsning och delad 
läsning, att vara del av en läsande familj (att det läses hemma), attityden 
att läsning är en värdefull aktivitet samt tillgång till en möjliggörande 
vuxen (Hall 1987; Clay 1966; Clark 1976; Sulzby & Teale 1991; Chambers 
2011). Margaret Meek framhåller särskilt att för att lära sig att läsa måste 
ett barn ha en vuxens eller ett annat barns uppmärksamhet (1982, s. 9–11). 
Aidan Chambers framhåller mer specifikt högläsning som den effektivaste 
insatsen, då det hjälper barn att förstå berättelsens logik/berättandets logik, 
vilket i sin tur tillgängliggör i sin tur svårare material och uppmuntrar 
barn att läsa själva (Chambers, 2011).

Utöver sådana yttre faktorer visar forskning att också attityder och 
förhållningssätt spelar roll i läsfrämjandearbete. Donald Fry (1985) fram-
håller att det viktigaste för att bli en läsare är att identifiera sig som läsare. 
Han pekar på att barn som inte kan läsa rent formellt ändå beter sig som 
läsare (lånar böcker, talar om böcker, börjar skilja böcker från andra typer 
av texter som deras föräldrar läser).

Av de åtgärder som Litteraturutredningen och Läsdelegationen har före-
slagit (se inledningen) görs flera läsfrämjandesatsningar utanför skolan. 
Som Andersson påpekat är det dock svårt och kanske inte särskilt frukt-
bart att dra någon skarp gräns mellan läsfrämjande i och utanför skolan 
(Andersson, 2015, s. 8). I själva verket har både skola och folkbibliotek ett 
gemensamt uppdrag, vilket tydliggörs i lagtexter och styrdokument. En-
ligt den nya bibliotekslagen som trädde i kraft år 2014 ska folkbiblioteken 
”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning”. Enligt läroplanen för exempel-
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vis grundskolan ska undervisningen ”stimulera elevernas intresse för att 
läsa och skriva” (Lgr 11), och i den reviderade läroplanen för förskolan som 
trädde i kraft 1 juli 2019 står att ”barnen ska erbjudas en stimulerande 
miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 
högläsning och samtala om litteratur och andra texter” (Lpfö 18). Vikten av 
att man ser läsfrämjande som ett gemensamt åtagande framkommer också 
i forskning. Christina Olin-Schellers, Carina Fasts och Catarina Schmidts 
avhandlingar visar att det är en framgångsfaktor för läsning om skola och 
förskola bygger vidare på den kultur och de textvärldar som barn och 
unga möter utanför skolan (Olin-Scheller, 2006; Fast, 2007; Schmidt, 2013).

Läsengagemang och läsfrämjande studeras också ur ett förmedlarper-
spektiv. Det är så att säga inte bara vanor hos den presumtiva läsaren, eller 
förutsättningarna i läsarens omgivning som är intressanta faktorer som på-
verkar läsning och läsfrämjande utan också vad den som förmedlar läsning 
har för föreställningar om varför läsning är viktigt. Man brukar skilja mel-
lan tre olika förhållningssätt: pragmatiska, traditionalistiska och emancipatoriska 
förhållningssätt. Det pragmatiska förhållningssättet innebär att pedagogen/bib-
liotekarien lägger störst vikt vid att barn och unga läser, utan att lägga några 
synpunkter på innehållet. Det traditionalistiska synsättet innebär att man vill 
förmedla ett kulturarv i form av exempelvis sagor, svenska barnboksförfat-
tare eller centrala klassiker. Det emancipatoriska synsättet har istället fokus 
på elevernas individuella och kritiska läsutveckling (Rydsjö & Elf 2007).

Magnus Persson har på svensk mark studerat läsfrämjande verksam-
het utifrån en kulturanalytisk utgångspunkt. I Den goda boken. Samtida fö-
reställningar om litteratur och läsning problematiserar han rådande syn på 
litteratur och litteraturläsning och hur de legitimeras på olika arenor i 
samtiden. Han konstaterar att ”myten om den goda litteraturen” är stark 
och genom syrar de flesta av de sammanhang som undersöks. Persson visar 
hur det finns en seglivad tro på litteraturens godhet som återspeglas i såväl 
skolan styrdokument som läsrörelsen och i allmän debatt. Oavsett hur de 
enskilda argumenten för läsning av skönlitteratur ser ut (om den främjar 
demokrati, inlevelseförmåga, bildning, hälsa, multikulturell kompetens 
eller nationell samhörighet) finns nästan alltid ett outtalat antagande om 
att skönlitteratur är av godo (Persson, 2012). I studien Synen på skönlitteratur 
för vuxna på svenska folkbibliotek analyserar Persson ett antal läsfrämjande 
biblioteksprojekt utifrån liknande utgångspunkter. Persson menar bland 
annat att det i Sverige, till skillnad från exempelvis vårt grannland Norge, 
i hög utsträckning saknas relevant och uppdaterad forskning att luta sig 
mot för ett medvetet strategiarbete kring litteraturförmedling på bibliote-
ken (Ehrenberg, Persson & Svensson, 2013).

Kultur- och litteratursyn 
Den danske biblioteksforskaren Beth Juncker menar att kultursektorn och 
utbildningssektorn omfattas av olika kulturbegrepp. Medan kultursektorn 
som företräder en estetisk filosofi och kulturteori är autotelisk, är utbild-
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ningssektorn med sina pedagogiska och didaktiska begreppsapparater in-
strumentell. I korthet innebär instrumentell kultursyn att man använder 
kulturella uttryck som verktyg för att nå ett annat mål medan  autote-
lisk kultursyn innebär att det kulturella uttrycket har inneboende värde 
och är ett mål i sig själv (Juncker, 2010, s. 260–264). Att betrakta kulturella 
uttrycksformer, exempelvis litteratur, som medel för att uppnå ett syfte 
som egentligen inte handlar om uttrycksformen i sig, exempelvis att ut-
veckla sitt språk eller förmedla en värdegrund, återspeglar då en instru-
mentell kultursyn. Junckers konstaterande bekräftas av Magnus Perssons 
studie om legitimeringsgrunder för litteraturläsning i skola och högre ut-
bildning. I boken Varför läsa litteratur? menar han att skolan domineras av 
en instrumentell syn på litteraturläsning (Persson, 2007). 

Detta kan relateras till begreppen efferent och estetisk läsart inom litte-
raturforskningen. Louise M. Rosenblatts använder begreppen för att disku-
tera litteraturläsning i undervisningssammanhang. Med efferent läsning 
avser hon då en opersonlig och allmän läsning inriktad på analys, värde-
ring, form och struktur. En estetisk läsning är istället personlig, intuitiv 
och kreativ och inriktad på den känslomässiga upplevelsen av att läsa (Ro-
senblatt, 1995, s. 37–41). Läsning kan bidra till kunskap och perspektiv, 
men också vara en rent estetisk upplevelse och skänka njutning i sig själv. 
En lärare som undervisar i litteratur bör ha förståelse för hur komplex och 
sammansatt en läsupplevelse kan vara, för att undervisningen ska kunna 
stötta eleverna mot flera perspektiv, menar Rosenblatt (ibid., s. 39). Enligt 
Rosenblatt är det viktigt att den estetiska läsningen får komma först just 
för att den innefattar känslomässiga reaktioner och därför kan leda till 
identifikation och förståelse av andra människor och därmed bidra till 
ett demokratiskt samhälle. Att låta den estetiska, känslostyrda läsningen 
komma först genererar möjligheter för eleven att djupare förstå och få 
kunskap från litteraturen (ibid., s. 210).
 
Begreppet läslust
Begreppet lust förekommer gärna i läsfrämjandesammanhang, men det 
är ett begrepp som är omdiskuterat. Det finns inte som uppslagsord i Na-
tionalencyklopedin och har därmed inte någon allmänt giltig eller entydig 
definition. Begreppet används dock någorlunda flitigt inom flera områ-
den. Inom läsforskningen används det ofta synonymt med motivation och 
intresse. Närbesläktade begrepp kan vara frivillig läsning, oberoende läs-
ning, fritidsläsning och lekfull läsning.  I artikeln ”Children’s Literature 
and the Pleasures of the Text” efterlyser W. F. Touponce en mer teoretiskt 
grundad förståelse för lust som analytiskt begrepp för att det ska kunna 
användas i analys av pedagogisk verksamhet (Touponce, 1996). I nuläget 
kan begreppet läslust närmast ringas in genom att redogöra å ena sidan 
för dess användning i pedagogisk och läsfrämjande verksamhet, å andra 
sidan för näraliggande begrepp som kan tänkas förklara dess innebörd.
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Läslust och lustläsning i pedagogisk och läsfrämjande verksamhet
I pedagogiska sammanhang får begreppet läslust eller lustläsning ofta be-
teckna ett slags motsats till styrd eller ofrivillig läsning. Christina Clark 
och Kate Rumbold definierar lustläsning som läsning som sker av egen 
vilja, för det egna nöjets eller den egna tillfredsställelsens skull (Clark & 
Rumbold, 2006). Chambers knyter friheten mer specifikt till möjligheten 
att välja läsning själv. ”Läslusten infinner sig lättare när vi får följa vår 
egen instinkt och smak”, menar han i Böcker inom oss och omkring oss (Cham-
bers, 2011, s. 36). Kopplingen mellan lust och läsning för den egna upp-
levelsens skull betonas även av Victor Nell som i studien Lost in a book: the 
psychology of reading for pleasure använder begreppet ludic reading (från lati-
nets ludo som betyder spela/leka) för att beteckna en njutningsfull läsning 
man engagerar sig i för dess egen skull (Nell, 1988). 

I Fånga läslusten! Fånga skrivglädjen! ställs skönlitteratur och läslust mot 
traditionella och ”opersonliga” läromedel. De senare anses hindra barns 
kreativitet och fantasi medan de förra kan fånga lusten och därigenom 
användas för att exempelvis utveckla barnens språkliga förmåga (Nilsson, 
1990). Ann-Marie Körling menar att det också måste finnas ett element av 
ostördhet i samband med läsning för att läslusten ska uppstå och främjas. 
Ostördheten kan handla om att inte avbryta den som läser med frågor  
eller uppgifter för att kontrollera läsförståelsen, men också att tillåta skratt 
och spontana boksamtal mellan elever under läsningen. ”För att läsningen 
ska bli rolig, måste den innehålla ett mått av integritet och kravlöshet”, 
konstaterar hon i antologin Läslust och lättläst (Körling, 2003, s. 19). 

Det finns dock kritik mot synsättet att det är individuell lust eller upp-
levelse som är det främsta argumentet för läsning. I antologin Literacy and 
Motivation: Reading Engagement in Individuals and Groups pekar forskaren Mi-
chael C. McKenna på att ungas attityder gentemot läsning generellt sett 
försämras över tid. Detta kan bero på att det finns en mängd fritidssyssel-
sättningar för barn och unga att ägna sig åt som konkurrerar med läsning 
(sport, film, datorspel). Dessa sysselsättningar kan förmodligen skänka lika 
mycket njutning som läsning. Om då lust eller njutning uppfattas som läs-
ningens primära mål kan det följaktligen bli svårt att argumentera för att 
avsätta tid till just läsning framför någon av de andra sysselsättningarna 
(McKenna, 2001). Katarina Elam och Olle Widhe problematiserar i antolo-
gin Svensk forskning om läsning och läsundervisning dessutom föreställningen 
att lust står i något slags motsatsförhållande till lärande och informations-
inhämtning när det gäller läsning. ”Begreppet kopplas då mer till elevens 
intresse och vilja att läsa än till frågan om litterär förståelse och tenderar 
därmed att begränsa komplexiteten i våra förställningar om läslusten och 
dess betydelse”, menar man (Elam & Widhe, 2015).

Eva Fylking kopplar begreppet till det stadium i barns läsutveckling 
som brukar kallas ”slukaråldern”. Barn går igenom fyra olika stadier i 
denna utveckling och när de når en automatiserad ordavkodning kan för-
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ståelsen av en text hamna i förgrunden för läsningen vilket gör det ”roli-
gare” att läsa än tidigare, menar hon (2003, s. 30–31). Det är så att säga en 
ökad färdighet i läsningen som gör den mer lustfylld. Ett sådant positivt 
samband mellan läslust och läsfärdighet har därefter påvisats i flera stu-
dier, exempelvis Mapping the interrelationships of reading enjoyment, attitudes, 
behaviour and attainment: An exploratory investigation (Clark & De Zoysa, 2011) 
och Young people’s reading and writing: An in-depth study focusing on enjoyment, 
behaviour, attitudes and attainment
(Clark & Douglas, 2011). 

Läslust är ett levande begrepp också i biblioteksverksamhet och bib-
liotekssammanhang, där skapandet av läslust exempelvis framställs som 
bibliotekariens uppgift i förhållande till skolans läspedagogiska arbete 
(Limberg, 2002). Synsättet verkar verksamt hos såväl biblioteksverksam-
heten självt som hos lärare. Sandra Sandqvist har i sitt examensarbete stu-
derat hur lärare anser att skolbibliotek kan utvecklas för att fungera som 
en resurs för elevers läslust. Lärarna i undersökningen ansåg att skolbib-
liotekets tillgänglighet, stort och varierat bokutbud, bemanning, bokprat 
och stimulerande läsmiljö är betydelsefulla faktorer för elevers läslust och 
man ansåg att bibliotekarier ska kunna inspirera elever (Sandqvist, 2012). 

I dessa sammanhang säger alltså begreppet läslust dels något om må-
let eller syftet med läsningen, dels något om de betingelser under vilka 
läsningen sker. I pedagogiska sammanhang och till viss del i pedagogers 
förväntningar på bibliotekarier förefaller läslust ibland vara ett medel för 
andra mål än läsningen självt, såsom språkutveckling, och ibland något 
som uppstår där inga mål utöver läsningen självt och läsarens upplevelse 
av att läsa finns. Detta förstärks av forskning som påvisar en skillnad i 
läsupplevelse vid gränsen för skolstart. Joseph A. Appelyard menar exem-
pelvis i Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood 
att barns läsning då ändras från att ha varit nöjesläsning till att bli en fär-
dighet, det vill säga läsning för nöjes skull övergår till läsning för inlärning 
och informationsinhämtning (Appelyard, 1994).

Motivation
Sättet som lustbegreppet används inom pedagogisk och läsfrämjande 
verksamhet har tydliga beröringspunkter med psykologiska motivations-
teorier.  Peter Gärdenfors förklarar i boken Lusten att förstå: Om lärande på 
människans villkor motivationen som bestående av en yttre och en inre mo-
tivation. Den yttre motivationen återspeglas ofta inom formellt lärande 
som aktiviteten vilket motivationen riktas mot inte värderas utan att den 
leder till något annat som uppfattas värdefullt, exempelvis betyg, beröm, 
framtida karriärmöjligheter. Den inre motivationen styrs däremot av in-
dividuella inre drivkrafter, såsom intresse och känslor. Den aktivitet som 
motivationen relaterar till känns värdefull och meningsfull i sig och i stun-
den, och inte för vad den genererar i ett nästa steg (Gärdenfors, 2010, 
s. 79–80, 86–87). Man kan alltså tänka sig att läsning som ett medel för 
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språkutveckling eller att vinna en lästävling är exempel på yttre motive-
rad läsning, medan läsning i underhållande syfte eller som tidsfördriv är 
exempel på inre motiverad läsning.   

Linda Gambrell yrkar i artikeln ”Seven rules of engagement. What’s 
most important to know about motivation” på att den inre motivationen 
borde ges större utrymme i skolans undervisning. Detta baserar Gambrell 
på många olika forskningsresultat men utgår främst från en PISA-under-
sökning från 2010 där 64 länder deltog och som visade att elever med 
läslust presterade bättre. Gambrells slutsats är att undervisning av elevers 
förmågor och strategier för läsförståelse och avkodning inte räcker till för 
att elever ska utvecklas så långt som de skulle kunna. Utan motivation, 
engagemang och läslust kommer de aldrig utveckla sin ”sanna litteraci-
tetspotential” (Gambrell, 2011, s. 172). I artikeln formulerar hon således 
sju regler baserade på undersökningar och forskning, för att skapa engage-
mang och inre motivation. Det är sju tydliga regler med konkreta tips att 
ta med till klassrummet och som visar hur litteraturundervisningen kan 
innehålla till exempel läsdagböcker, högläsning, stöttning vid egna val av 
text att läsa samt att samtala, berätta och diskutera om vad elever just läst. 
Gambrell poängterar att lärare bör tänka på att undvika nivåkategorise-
ring av texter som lätta och svåra (hellre svår, svårare och svårast) och att 
hålla klassrummets bokhylla uppdaterad och välsorterad från dammiga 
böcker. 

4.2 Teorier om språk och lärande

Sociokulturella och sociokonstruktivistiska teorier är de rådande teorierna 
i gällande läroplaner för förskola och skola. Teorierna bygger på den ryske 
psykologen Lev Vygotskijs forskning. Han ansåg att lärandet sker i sociala 
sammanhang. Människan lär och påverkas av sammanhang och sociala 
kontexter och utvecklar sitt språk och sina kunskaper i samspelet mellan 
människor (Säljö, 2011, s. 68) och ju fler sammanhang vi deltar i desto mer 
utvecklas språket. Att lära sig prata är att lära sig tänka och genom språket 
blir tanken medveten. Små barn har en bank av ord redan innan de kan 
uttrycka det i meningar. Vygotskijs teori utgår ifrån att barn är sociala och 
använder språket från födseln för att kommunicera och att språket med 
tiden blir mer det han kallar ”jagbetonat”. Det i sig blir ett viktigt verktyg 
för barnet att utveckla tänkandet. Vygotskij påtalar också vikten av ”för-
medlande redskap” (Säljö, 2016, s. 76) vars syfte är att hjälpa oss förstå 
mer än bara ordet i sig. Genom samtal med vuxna, exempelvis om en 
text, kan barn få stöd att utveckla sitt språk och få en större förståelse. Vi 
lär alltså av sammanhanget. Barns utvecklingspotential ligger i avståndet 
mellan barnets egen språknivå och den nivå som ligger närmast över den. 
Vygotskij benämner det som den proximala utvecklingszonen (Arnqvist, 
1993, s. 35–36; Lindö, 2009, s. 35–36; Janks, 2010; Håkansson, 2014, s. 25; 
Nathan & Sawyer, 2014, s. 26).
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Inlärning är något som följer på en aktivitet där barnet agerar, ansåg 
den franska psykologen Jean Piaget. Han beskrev inlärning i två steg, inlär-
ning och utveckling, som växelverkar. Assimilation är när barnet agerar och 
bearbetar information och ackommodation är när barnet kopplat ihop den 
nya informationen med tidigare kunskaper. Efter det kommer utveckling 
vilket innebär att barnet går igenom fler stadier som utgår från ett egocen-
triskt perspektiv till att barnet så småningom kan sätta sig in i olika sam-
manhang. Piaget, vars utvecklingssyn hade stor genomslagskraft hos, inte 
minst lärare på 60–70-talen, blev senare kritiserad för att vara allt för teo-
retisk och att barnet/eleven utlämnas åt sig själv (Arnqvist, 1993, s. 30–31; 
Lindö, 2009, s. 34–35; Håkansson, 2014, s. 22–23; Säljö, 2016, s. 71, 80).

På 1960-talet lade den amerikanske lingvisten Noam Chomsky fram 
en nativistisk teori om att vissa förutsättningar för språkinlärning finns 
inbyggda hos människan vid födseln. Han beskriver det som en slags 
språkmodul som innehåller en inre grammatik och som aktualiseras när 
språket finns runt det lilla barnet. Teorin är ifråga satt bland annat kring 
hur forskning kring språk ska göras och vad som är utgångspunkter i ett 
språk (Markowski, 2012) men har när det gäller små barns språkutveck-
ling tolkats som en möjlig förklaring till barns förmåga att strukturera 
språkflödet och bygga upp en grammatik kring det eller de språk som 
finns runt dem utan formell undervisning (Lindö, 2009, s. 36–37; Håkans-
son, 2014, s. 18–21). 

Ytterligare faktorer som påverkar lärandet kan förklaras med begrep-
pet literacy. Att praktisera literacy skapar en länk mellan läsande och skri-
vande och den sociala strukturen den ingår i eller hjälper till att forma. 
Enkelt uttryckt är literacypraktiker det som människor gör med literacy, 
sin litteracitet. Däremot går det inte att särskilja och tolka enbart själva 
görandet då det påverkas av värderingar, attityder, känslor och social till-
hörighet menar David Barton och Mary Hamilton (2000, s. 7). Praktiker är 
skapade utifrån sociala regler som reglerar användning och distribution av 
texter, föreskriver vem som får producera texter och vem som får tillgång 
till dem. Praktikerna sträcker sig över gränsen mellan individens och den 
sociala världen. Det är kanske enklare att försöka förstå sociala praktiker 
som något som finns i relationerna mellan människor och grupper, anser 
Barton och Hamilton (2000, s. 8–9), än i de egenskaper som finns hos en-
skilda individer. Sättet författarna använder ordet praktik är mer abstrakt 
och inget som kan observeras i aktiviteter och uppgifter. Praktik i detta 
sammanhang blir mer som ett sätt att använda literacy utifrån en viss 
kultur eller som en norm. Genom att se literacy som en social praktik be-
höver läsa och skriva alltid kopplas till själva görandet. Vårt sätt att prata, 
tänka och förstå samt våra etiska värderingar tar vi med oss när vi proces-
sar eller producerar talade, skrivna eller visuella texter.  
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Språkets dimensioner
Språket kan delas upp i fyra dimensioner. Fonologi, semantik, gramma-
tik och pragmatik. De fyra dimensionerna stimuleras hos barn redan från 
födseln och är viktiga för barns språkutveckling, förutsatt att det finns 
språk runt barnet. Fonologisk utveckling beskriver språkljuden och den 
funktion de har i språket. Språkljuden eller fonemen är språkets minsta 
betydelseskiljande enhet. Det är viktigt att kunna skilja på språkljud och 
bokstäver för fortsatt läs- och skrivutveckling. Den fonologiska utveckling-
en är nära förknippad med barns uttalsutveckling. Det börjar med en joller-
period och de första orden kommer runt ett års ålder och är oftast sub-
stantiv där varje ord uppfattas som en hel ljudgestalt. Barn använder sig av 
protoord där exempelvis ord som banan förkortas till nan. Vid två års ålder 
använder barnet sig av tvåordsmeningar och vid cirka fyra års ålder har 
de flesta barn tillägnat sig hela språkets fonemsystem. Forskning har visat 
att en av de viktigaste förutsättningarna för barns läsframgång är språklig, 
fonologisk medvetenhet och den fonologiska medvetenheten stimuleras 
i förskola och förskoleklass ofta genom språklekar som repeteras många 
gånger på ett systematiskt och strukturerat sätt (Sterner & Lundberg, 
2018). Barnen får rimma, sjunga och leka med ord i syfte förutom språk-
liga medvetenhet också utöka sitt ordförråd, grammatiska kompetens och 
språkmelodi. Det finns färdigt material framtaget för dessa språkövningar 
exempelvis Bornholmsmodellen (Lundberg, Rydkvist & Strid, 2018) som 
är ett vetenskapligt förankrat material som används av många förskolor 
och förskoleklasser. Fler viktiga delar för den fonologiska utvecklingen är 
att barnen får lyssna på sagor samt delta i boksamtal och vardagssamtal. 
(Arnqvist, 1993, s.40–42; Lindö, 2009, s. 20; Bjar, 2010, s. 109–118; Fridolfs-
son, 2015, s. 23). 

Semantisk utveckling beskriver hur barnet lär sig betydelsen av ord 
och meningar. Barnet lär sig nya ord som till stor del handlar om att iden-
tifiera vilka ord och begrepp som ska sammanföras med olika typer av 
erfarenheter och iakttagelser. Forskning har visat att barn lär sig nya ord 
fort och utan svårigheter. Genom att använda skönlitteratur i förskolans 
undervisning kommer barnen i kontakt med ord som kanske inte finns i 
vardagen annars. Det kan räcka med att de hör ordet en gång i olika typer 
av samtal eller under högläsningstillfällen för att de ska lära sig och förstå 
det. Forskare kallar fenomenet för ”fast mapping” (Arnqvist, 1993, s. 45) 
och kan vara en förklaring till att barns ordförråd växer snabbt i försko-
leåldern (Arnqvist, 1993, s.46–48; Lindö, 2009, s. 20; Strömqvist, 2010, s. 
62–63; Fridolfsson, 2015, s. 25).     

Grammatisk utveckling beskriver hur språket går från ettordssatser 
till utvecklat tal. Grammatik kan i sig delas upp i två delar, morfologi och 
syntax. Morfologisk utveckling handlar om att barnet blir medvetet om 
förstavelser och ändelser av ord, exempelvis en katt flera katter. De lär sig 
också att lägga till morfem, exempelvis lastbil-, lastbilar-na-s. Syntaktisk 
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utveckling innebär att barnet utvecklar längre meningar och använder 
fler ord i meningarna (Arnqvist, 1993, s. 52–58; Lindö, 2009, s. 20; Ström-
qvist, 2010, s. 69–71; Fridolfsson, 2015, s. 26–28).

Pragmatisk utveckling kan pågå hela livet och är något som lärs in i 
de sociala sammanhang individen befinner sig i. Det handlar om att lära 
sig hur man kommunicerar med andra människor i olika kontexter, hur 
man använder språket i olika kontexter. Samtalsstrukturen som råder på 
förskolan kan innebära att barnet måste kunna lyssna på andra och att 
kunna vänta på sin tur. I hemmet kan det råda en annan struktur. Där 
kanske familjen pratar mer i munnen på varandra, avbryter och fyller 
i varandras meningar. Att prata med äldre personer blir på ett sätt och 
med kompisar på ett annat sätt. En annan viktig del för att bli förstådd 
är att kunna beskriva saker och händelser så att en åhörare begriper. I 
tvåårsåldern kan barnet delta i och utveckla dialogen. Barnet deltar i dia-
logen genom att svara på de frågor de får, oftast bara i två turtagningar. 
Vid cirka tre års ålder har barnet förmåga att ändra sina yttranden om så 
behövs i samtalet. Äldre förskolebarn har utvecklat sin dialogiska förmåga 
genom att de också kan tillföra samtalet något nytt. En vuxen kan stötta 
och utveckla samtalet genom att ställa följdfrågor till barnet. Kommunika-
tion kräver både kognitiva och språkliga färdigheter. Barn lär sig de gram-
matiska strukturerna i de språk som talas i dess omgivning och behärskar 
ett vardagsspråk vid cirka fyra års ålder. Därefter byggs språket ut med 
ordförråd och samtalsstrukturer (Arnqvist, 1993, s. 59–63; Lindö, 2009, s. 
20; Liberg, 2010, s. 83–87; Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010, s. 172; 
Strömqvist, 2010, s. 69; Fridolfsson, 2015, s. 26–28).

I en studie av Anne Kultti (2012, s. 18) analyseras vilka villkor försko-
lan ger yngre flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling. 
Forskaren ser tydligt att den så kallade sagostunden, som en lärarledd ak-
tivitet med de flerspråkiga barnen, ger stora möjligheter till lärande. Barn 
och pedagog sitter nära tillsammans och den vuxne pekar och pratar kring 
bilderboken som ett medierande redskap. Barnet svarar och deltar i berät-
tandet genom att peka och formulera utpekade ord eller satser (Kultti, 
2012, s. 165). Barn med annat modersmål behöver ytterligare stöd i sin in-
lärning av ett nytt språk anser Gunilla Ladberg (2003, s. 146–149) och redo-
visar tre förutsättningar som är avgörande för att barn ska lyckas med sin 
andraspråksinlärning. Hon benämner dem som pedagogiska hörnstenar 
och menar att förskolepedagogerna behöver tillsammans diskutera och 
klargöra dessa punkter för att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö för 
alla barn på förskolan. Den första förutsättningen handlar om atmosfären 
på förskolan. Vågar och tillåts barn och vuxna att använda alla de språk de 
kan för att kunna uttrycka sig? Barn är observanta på hur de vuxna är mot 
varandra på förskolan och gör som de vuxna gör. Om de vuxna fritt får 
prata sitt språk gör även barnen det. Om det råder en kultur på förskolan 
att alla ska prata ett visst språk och inget annat uppmuntras väljer kanske 
en del barn istället att bli tysta. Den andra förutsättningen handlar om hur 
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verksamheten organiseras. Det gäller att se över hur grupper skapas, vilka 
lekytor som finns och vilket material som finns att tillgå. Verksamheten 
behöver organiseras så att barnen uppmuntras att prata sitt språk. Den 
tredje förutsättningen Ladberg anser nödvändig är inflödet av språkligt 
material på barnens olika språk. Även Kultti (2012, s. 172) pekar på bety-
delsen av att ha material översatta till flera språk för att få hela gruppen 
att känna engagemang och delaktighet. Det kan handla om exempelvis 
böcker, film, spel eller digitala hjälpmedel. 

4.2.4 Läsning i ett språkutvecklande perspektiv

Barn tycker ofta att det är magiskt att lära sig läsa erfar Fast i sin studie 
Att läsa och skriva i förskolan (2011, s. 88, 183) och de ser hur vuxna och äldre 
barn samtalar om det de läst. På så sätt förstår barnen att texten har ett 
budskap. Genom bokens innehåll förflyttar barnen sig i tid och rum, lär 
om sin omvärld och kommer i kontakt med andra världar. Att få lyssna 
på en berättelse ger alltså möjlighet både till att lära nya ord och hur me-
ningar skapas men också hur en berättelse byggs upp (Fast, 2011, s. 186; 
Dyrkorn Fodstad, 2019, s. 139).

Karin Jönsson (2007, s. 134–135) tar stöd i de sociokulturella och socio-
konstruktivistiska teorierna och påpekar att samspel och kommunikation 
har stor betydelse för lärande. Hon anser att bearbetning av innehållet 
i en text därför bör ske tillsammans, under eller efter läsningen, för att 
ge barnet möjlighet att skapa mening i det lästa. Sättet att göra det kan 
variera anser Jönsson. Det kan ske genom att skapa bilder, dramatisera  
eller samtala. På så sätt ger barn och vuxna varandra stöd i arbetet med att 
förstå texten och möjligheten att möta andras tankar och föreställningar. 
Att tillsammans med små barn titta i en bilderbok ger barn rika tillfällen 
att kommentera text och bild. Det finns många saker man kan lära om en 
bok även om man inte kan läsa. Det kan vara att läsning sker från vänster 
till höger, uppifrån och ner och från början till slutet av boken. Barnet 
kan också upptäcka skillnaden mellan bokens pärm och sidorna inuti och 
skillnaden på sidor med bilder och med text. Kanske också att se skillnad 
på punkt, frågetecken och utropstecken och vad de står för framhåller 
Whitehurst & Lonigan (1998, s. 851). För de yngre barnen på förskolan 
behöver den vuxne står modell för hur man kan samtala om texten. Om 
pedagogen fyller i och ställer engagerande frågor både före och efter att 
barnet ser bilden hjälper det dem till visuell uppmärksamhet vilket är en 
av nycklarna till framgång i senare läsande. När både pedagog och barn  
pekar på vad de ser i boken och pratar om det kopplar pedagogen till 
barnets erfarenheter och bekräftar det barnet ser. Det lägger grunden för 
fortsatta tolkningsförsök och ett läs- och skrivintresse och att det finns 
betydelse i skrivtecknen i boken. Här byggs grunden till olika förståelse-
strategier som att bygga förförståelse, koppla till egna erfarenheter, iden-
tifiera huvudbudskapet (Jönsson, 2007; Fast, 2011; Damber, 2013).
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När pedagogen läser längre skönlitterära texter för de äldre barnen på 
förskolan ges barnen möjlighet att tillägna sig kunskaper om hur berättel-
ser har en röd tråd. De får träna på att orka lyssna längre stunder. Pedago-
gen ger barnet hjälp att förstå sammanhang. Tillsammans skapar barn och 
vuxen mening i texterna genom att ställa frågor, samtala och koppla till 
egna erfarenheter. Samtal om texter kan ge barnet möjlighet att bearbeta 
sina tankar och förstå sig själv bättre (Jönsson, 2016, s. 103).

Rikt illustrerade böcker som bilderböcker kan kräva en hel del arbete. 
Det kan vara svårt att tolka bilderna och otydligt i vilken ordning ord och 
bild ska läsas eller förstå hur bild och text hänger ihop. Man kan fundera 
om bilderna blir mindre viktiga ju mer text en bok har. Barn behöver ofta 
hjälp med att tolka bilder vilket gör det viktigt att samtal om dem. Hän-
delser i böcker kan vara nära och långt ifrån egna erfarenheter. Med de 
äldre barnen kan pedagogen koppla ihop händelser med erfarenheter som 
ligger nära barnen men också längre ifrån. Barn behöver känna igen sig i 
texter men det är viktigt att ”öppna nya dörrar” (Jönsson, 2016, s. 209) så 
att barnens litterära erfarenheter kan göras större och ger möjlighet att se 
händelser ur fler perspektiv än sitt eget. De äldre barnen kan samtala om 
innehållet vilket kan vara verkliga saker och händelser eller fantasi men 
för att kunna fantisera behöver barn erfarenheter och ju mer varierande 
texter barnet får tillgång till desto mer kan fantasin flöda (Jönsson, 2016, 
s. 209) Genom att lyssna och samtala om texter bygger barnet upp sitt 
ordförråd med nya ord i ett sammanhang.  I samtalet om texterna kan 
de också börja förstå underliggande mening och därmed göra inferenser, 
alltså läsa mellan raderna. 

Livslångt lärande
Förskolans läroplan lägger vikt vid att tiden på förskolan också är en ut-
bildning med tydliga mål. Läroplanen innehåller fler skrivningar om språ-
ket och hur språk och lärande hänger ihop samt hur språk, förståelse och 
förmåga att uttrycka sig hänger ihop med identitetsutveckling. En första 
grundläggande dimension för individens läs- och skrivutveckling är att 
han eller hon känner sig motiverad, engagerad och intresserad av att läsa 
och skriva (Lpfö 18). Tidiga textmöten har avgörande betydelse för hur 
barn ska utveckla strategier för sin läsning, exempelvis hur de ska förutse 
mening i mötet med okända ord och förstå nya ord med hjälp av kontex-
ten och barn utvecklar en mängd literacyförmågor under förskoleåldern. 
De möter olika typer av texter redan under sina första år och börjar tidigt 
att experimentera med eget skrivande. Inom literacyforskning används 
begreppet ”emergent literacy” som benämning för de kunskaper och för-
mågor som barnen utvecklar men även de aktiviteter som leder till den 
utvecklingen. Exempel kan vara boksamtal eller lek med rekvisita kopplat 
till en berättelse. Aktiviteterna och kunskaperna förväntas utgöra en grund 
för kommande, mer formell, språk-, läs- och skrivinlärning (Whitehurst & 
Lonigan, 1998, s. 849; Lindö, 2009, s. 179–18;1 Fridolfsson, 2015, s. 64–68).
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Boken har en viktig plats på förskolan för barns språkutveckling 
(Whitehurst & Lonigan, 1998; Massey, 2013; Salmon, 2014) men det be-
höver också finnas ett medvetet arbete kring texten om målet är språk-
utveckling eftersom forskning visat att både kvantitet och kvalitet i de 
vuxnas språk påverkar barnens möjligheter att utveckla sitt språk. Carsten 
Elbro (2004, s. 80) delar den uppfattningen och skriver att det inte räcker 
med att ge barnen böcker för att de ska utveckla intresse, språkutveckling 
och så småningom läsfärdigheter. Däremot, om pedagogerna på förskolan 
kopplar ihop högläsning, samtal och lek ger det rika tillfällen att utöka 
barnens ordförråd och ordförståelse (Elbro, 2004, s. 80; Massey, 2012, s. 
128). I samtalet kan pedagogen med hjälp av bokens innehåll använda ett 
abstrakt språk på olika nivåer och tänka högt för att ge barnen möjlighet 
till att skapa förståelse för texten. Genom att barnen får ingå i samtal där 
de får använda ett mer abstrakt språk underlättar det att förstå sagor och 
andra narrativa texter med tanke på att dessa texter har ett innehåll som 
är främmande för barnen och de behöver föreställa sig hur det kan se ut 
eller vara i en annan värld eller tid (Whitehurst & Lonigan, 1998, s. 851). 
Att ha planerade lässtunder, kognitivt utmanande samtal och rekvisita 
som lockar till lek inspirerat av texten är framgångsfaktorer för språkut-
veckling i förskolan enligt Massey (2013, s, 129), men också en möjlighet 
att möta olika sätt att se på sig själv och världen (Barton & Hamilton, 2000, 
s. 7–9). Doveborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013, s. 55) ser i sin 
forskning många fördelar med att använda ett expansivt språk i samtal 
med barn. Genom att benämna med ord det man vill att barnen ska se på, 
hämta eller lyssna till, utvidgas barnens ordförråd och ger möjlighet till 
ett mer abstrakt tänkande och resonerande. Att inte sätta ord på vad det är 
man vill barnen ska göra eller lyssna till, betecknar Doveborg som lokalt 
språk, vilket endast kan användas i en här- och nu-situation.  

Ett traditionellt sätt att se på läs- och skrivförmåga är att den utveck-
las oberoende av barns tidigare interaktion i sociala miljöer, där texter 
förekommer utan några formella instruktioner påpekar Whitehurst och 
Lonigan (1998, s. 849). Forskarna anser också att fokus i läs- och skriv-
undervisningen sätts på läsandet före skrivandet, av ren tradition. Barn 
som växer upp nu lever i en helt annan textmiljö än tidigare generationer 
och det går att konstatera att läs- och skrivutvecklingen påbörjas långt  
tidigare än när den formella undervisningen börjar. Barn väntar inte till en 
speciell ålder med sin läs- och skrivutveckling. Den sker heller inte på en 
speciell plats. De läser överallt eller åtminstone försöker. Enligt Goodmans 
(1989) forskning är bilder ett första steg. I avhandlingen Det kan vara svårt 
att förklara på rader. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textpro-
duktion i årskurs 3 skriven av Eva Borgfeldt (2017) visar hon hur barn och 
elever arbetar med multimodala texter och hur mötet med dessa texter 
kan ge möjlighet att utveckla varierande läs- och skrivförmågor om deras 
egna erfarenheter och kompetenser tillvaratas. Hon ser hur skriften är 
dominerande som språkresurs trots att yngre barn och elever bär med sig 
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en mångfald av literacy-erfarenheter. Hon konstaterar att barn som får 
möjlighet att berätta och samtala om det de ritar och skriver utvecklar sin 
förmåga att skapa mening kring ett innehåll. Borgfeldt framhåller också 
vikten av pedagoger som uppmuntrar barnen att både skriva och rita och 
på så sätt visar att de båda förmedlande redskapen (Säljö, 2016, s. 76) är av 
värde. Det leder till, i förlängningen, att barnens texter blir mer komplexa 
(Borgfeldt, 2017). 
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5. Material och metod

Det material som samlats in för att besvara forskningsstudiens frågor be-
står av projektdokumentation, intervjuer och observationer. Projektdoku-
mentationen, som inte är omfattande, består huvudsakligen av projekt-
plan och intresseanmälningar från de utvalda förskolorna. Vi har också i 
förekommande fall tagit del av förskolornas bokningslistor, utlåningslis-
tor och listor för hemlån. Detta material är dock inte komplett, eftersom 
alla förskolor inte har tillhandahållit fullständig dokumentation. 

Intervjuerna har genomförts i två steg, dels i projektets inledning, dels 
när projektet pågått i två år. I de inledande intervjuerna ställdes frågor om 
hur de deltagande förskolorna förberett verksamheterna på denna sats-
ning. Frågorna handlade om målsättningar med att delta i projektet, hur 
man gått tillväga för att utse kontaktpersonerna och vilka resurser man 
hade avsatt för det uppdraget. Rektorer, kontaktpersoner och kontaktbib-
liotekarier ombads också reflektera över sin egen roll och dess betydelse 
för projektet samt vad man ansåg centralt för att projektet skulle bli lycko-
samt. Frågor ställdes också om kontakten med övriga roller inom projek-
tet och behov av kompetensutveckling, samt om den egna relationen till 
litteraturläsning. I de uppföljande intervjuerna ställdes samma frågor men 
i ett tillbakablickande perspektiv och ytterligare frågor ställdes om vilka 
förändringar som skett, vad som varit värdefullt i satsningen och om mål-
uppfyllelse, både med tanke på läroplansmål och satsningens syften. In-
tervjuerna har dokumenterats i form av digitala ljudfiler som sedan har 
överförts till skrift för att skapa överblick och möjliggöra tematiseringar 
av intervjusvaren.

Deltagande observationer har genomförts vid nätverksträffar och den 
studiecirkel som är projektets enda riktade kompetensutvecklingsinsats. 
Dessa har bidragit med information om pedagogernas och rektorernas 
upplevelse av kollegialt lärande och litteratursyn. Vi har iakttagit hur kon-
taktpersonerna beskriver sitt arbeta med läsning och litteratur, hur de 
motiverar val av böcker och hur deras litterära kompetens framträder i 
detta. Dessa observationer har dokumenterats i fria minnesanteckningar. 

Observationerna i den pedagogiska verksamheten har skett vid uppre-
pade tillfällen vid varje förskola, dels under den första perioden efter att 
biblioteken invigts och tagits i bruk, dels när de funnits på plats i verksam-
heten under ett år. Vi har utfört både anmälda och spontana observatio-
ner. De har genomförts utifrån en observationsmall som utformats utifrån 
projektets forskningsfrågor, det vill säga när, var, vad och hur läser man, 
vilka syften man har med läsningen och vem som tar initiativ till läsakti-
viteter. Vi har här inspirerats av Simonssons (2004) terminologi som delar 
in den verksamhet som rör läsning eller böcker på förskolan i pedagogini-
tierade respektive barninitierade bokaktiviteter. Med en bokaktivitet avser 
Simonsson ”ett samspel mellan en bok och dess användare. ”En aktivitet 
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börjar när någon eller några tar fram en bok och avslutas då bokarenan 
lämnas tom” (s. 81). När vi i vår kvantitativa resultatredovisning redogör 
för läsaktiviteter är det denna definition vi utgår från. Vi har också intres-
serat oss för huruvida läsaktiviteterna är spontana eller planerade och hur 
hög grad av och vilken typ av interaktion som finns i läsaktiviteterna. Stu-
diens sammanlagda material sammanfattas i nedanstående tabell:

Tabell 1. Materialsammanställning 

Material Insamling Beskrivning

Inledande intervju 
kontaktbibliotekarie  
1 och 2 

november 2017 Inspelning och 
transkription

Inledande intervjuer 
kontaktpersoner 
förskola 1–4

oktober–november 2017 Inspelning och 
transkription

Inledande intervju 
rektorer förskola 1–4

november 2017 Inspelning och 
transkription

Observation studiecirkel januari 2018 Minnesanteckningar

Observationer 
nätverksträff 
kontaktpersoner

april 2018 Minnesanteckningar

Observation 
nätverksträff rektorer

maj 2018 Minnesanteckningar

Observationer fsk 1–4 april–maj 2018 Observationsschema
(16 tim)

Observation fsk 1–4 mars–maj 2019 Observationsschema
(29 tim)

Uppföljande intervjuer 
Kontaktbibliotekarier 
1–2

september 2019 Inspelning och 
transkription

Uppföljande intervjuer 
kontaktpersoner fsk 1–4

september 2019 Inspelning och 
transkription

Uppföljande intervjuer 
rektorer fsk 1–4

september 2019 Inspelning och 
transkription
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Studien är således huvudsakligen kvalitativt inriktad, men med vissa 
kvantitativa inslag. Vi har studerat projektets dokumentation samt del-
tagit i dess mötesformer och kompetensutvecklingsinsatser för att kunna 
bidra med synliggörande av samband, analyser, reflektioner och bedöm-
ningar. De kvantitativa inslagen består av sammanställningar av försko-
lornas bokningslistor och utlåningslistor för hemlån, som i någon mån 
visar mängden organiserade läsaktiviteter på förskolan och om mängden 
läsning i hemmet. 

Metodiskt placerar sig vår studie i skärningsfältet mellan följeforsk-
ning och processutvärdering. Vi har haft kontinuerlig dialog med projekt-
ledaren under projektets gång och på sådant sätt fortlöpande gemensamt 
reflekterat över Förskolebiblioteksprojektets process. På samma sätt har 
vi i samband med våra observationer på förskolorna samtalat med kon-
taktpersonerna och tagit del av deras reflektioner kring sitt deltagande 
och sina praktiska förutsättningar för deltagande i Förskolebibliotekspro-
jektet. Så långt överensstämmer det hela med en gängse definition av pro-
cessutvärdering och följeforskning (Svensson, L., 2009). Det har dock inte 
ingått i vårt uppdrag eller vår utformning av projektet att, vilket kanske 
är vanligt i ett rent följeforskningsprojekt, fortlöpande omsätta analyser i 
processtöd eller förslag på utvecklingsinsatser och åtgärder. Sådant har i 
allt väsentligt lämnats till denna projektrapport. 
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6. Resultat

Resultatredovisningen bygger på det material som redovisas ovan. 
Den är disponerad i tre huvudsakliga avsnitt utifrån de tre nivåer som 
studien varit inriktad mot: organisation, implementering och förankring, 
kompetensutveckling och samverkansformer samt det praktisk-pedagogiska 
arbetet. De två första nivåerna har en inbyggd tematik medan resultaten 
rörande det praktisk-pedagogiska arbetet presenteras utifrån de teman som 
framträtt av genomförda observationer. Avslutningsvis ges utifrån denna 
redovisning en slutdiskussion med fokus på framgångsfaktorer för projektets 
möjlighet att uppnå sina målsättningar.
 

6.1 Organisation, implementering och förankring

En av nivåerna som vår studie har inriktat sig på gäller Förskolebibliotek-
sprojektets organisation. I det inkluderas vilka roller projektet omfattar, 
hur deras uppdrag är formulerade och uppfattas, samt principer för hur 
förskolorna har valt kandidater till rollen som kontaktperson. Projektets 
organisation handlar också om de aktiviteter som projektplanen inklude-
rar men också vilka aktiviteter förskolorna har genomfört för att imple-
mentera projektet i sin organisation, exempelvis hur man har arbetat med 
information, förankring och målbilder kring sitt deltagande i projektet. 
Alla roller har vid intervjuerna också fått frågan om vad man själv ser som 
väsentligt för att projektet ska bli framgångsrikt.       

Projektet har initierats på förskolorna främst genom att förskolans 
rektor har presenterat det på en arbetsplatsträff. I ett fall har man redan 
haft kontakt med biblioteket via Lässatsningen och då har övergången 
till att också delta i förskolebiblioteksprojektet varit mindre ”annonserad” 
och mer en följd av det tidigare samarbetet. När det gäller förankring av 
och målbilder kring projektet har den studieresa som genomfördes i dess 
inledningsfas varit av stor betydelse för kontaktpersonerna. Alla återkom-
mer till detta som en viktig inspiration inför det egna arbetet: ”Det kän-
des bra att starta med studieresan. Då började det kännas härligt och jag 
var full av idéer efter resan”,1 som en av dem uttrycker det. I något fall 
har dock entusiasmen inneburit att arbetet med att inreda biblioteksrum-
met satts igång innan projektet förankrats i den övriga verksamheten och 
”krockat” med andra önskemål om rumsanvändning. Vid någon förskola 
har tid avsatts vid ytterligare arbetsplatsträffar, där kontaktpersonerna 
fått berätta om studieresan och projektet i allmänhet, men det framkom-
mer också att det råder konkurrens om tiden vid dessa möten och att 
denna typ av informationstillfällen inte varit så många vid övriga försko-
lor. Några andra organiserade eller systematiska former för att förankra 
  
1 Intervju, kontaktperson, Förskola 2, maj 2018



41

projektet hos övriga pedagoger på förskolan finns inte. Det är en uppgift 
som kontaktpersonerna får hitta former för inom ramen för sitt uppdrag. 
På våra frågor om hur man arbetar med den kollegiala förankringen så 
anges ofta just presentation vid arbetsplatsträffar som exempel. En kon-
taktperson utvecklar: 
 

Diskuterat. Berättat vad vi har gått för utbildningar och vad vi fått syn 
på. Och hur vi kan gå vidare tillsammans i arbetslagen. För det känns 
som att på nåt sätt så måste man exponera böckerna. Så att man inte 
bara lägger dem i en hylla utan att man liksom ser.2 

Av uttalandet framgår att man arbetat med informationsöverföring om 
projektet, vad man själv har gjort och vad man har reflekterat över i sam-
band med det, men också att man har diskuterat hur man ska göra detta 
till ett gemensamt arbete.  

Utvärderingar av andra lässatsningar har som vi sett visat att ett pro-
jekts förankring i verksamheten kan ha stor betydelse för hur livskraftigt 
det blir efter projektets avslutande (Åman, 2010, s. 21). Wiklund menar att 
samarbeten och satsningar kan påverkas av att de kallas projekt eftersom 
det också påverkar vilka som väljs att ingå i samarbetet. Risken med projekt 
är att de ses som avgränsade i tid och att de involverar vissa särskilt enga-
gerade personer. Det blir sårbart om dessa försvinner från organisationen 
och satsningen blir kanske bara som ”tomtebloss” i verksamheten (Wik-
lund, 2014, s. 39). Rektorerna vid våra förskolor är ganska eniga om att 
förskolebiblioteket ska bli en del av den ordinarie verksamheten när själva 
projekttiden är avslutad. Principerna för hur man utsett kontaktpersoner 
varierar dock. Två av rektorerna har valt att utse pedagoger som arbetar i 
barngrupp, en har valt en kontaktperson som också har uppdrag som bib-
liotekarie vid förskolan och en har valt två pedagoger som är helt utanför 
barngruppen/-erna. I ett par fall uppger man att man har valt någon kon-
taktperson utifrån kännedom om deras kompetens eller utifrån att deras 
arbetssituationen i övrigt gjort det lämpligt, men i första hand har valen 
utgått från redan känt intresse och engagemang för litteratur och läsning. 
En av rektorerna uttrycker det som att den valda personen ”brinner” för 
att arbeta med böcker och läsning. Utifrån vad Åman (2010) och Wiklund 
(2014) har iakttagit är det rimligt att anta att rektorernas kriterier för val 
av kontaktperson, ”eldsjäl” eller inte, och deras grad av integrering i den 
praktisk-pedagogiska verksamheten kommer att spela roll för förskolebib-
liotekens framgång. En kontaktperson utan kontinuerligt uppdrag i barn-
grupp kan visserligen ha sämre förutsättningar för att göra satsningen till 
en integrerad del av den vardagliga praktiken, men å andra sida ha bra för-
utsättningar i form av frigjord tid för att planera och följa upp projektets 
aktiviteter. En kontaktperson med ett brinnande engagemang kan man 
 
2 Intervju, kontaktperson Förskola 3, september 2019.
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anta kommer att fortsätta driva frågor om litteratur och läsning i verk-
samheten, men det finns också risk att det blir just denna person som blir 
bärare av dessa frågor och ingen annan. Vi kan också notera att uppgiften 
att läsa och samtala med barnen, åtminstone vid någon av våra förskolor, 
tenderar att falla på samma person (se kommande exempel Sago-N.N). En 
av kontaktpersonerna vid våra förskolor menar dock att det är naturligt 
att det är de som utsett som ansvariga för biblioteken som också arbetar 
med det: 
 

Sen är det klart att [NN] och jag, nu när vi är kontaktpersoner och går 
på nätverksträffar, det är klart att vi har ett annat förhållningssätt än 
andra, men så är det med alla uppdrag som vi har på förskolan. Den 
som ansvarar för till exempel IT-tekniken har en annan kunskap och 
använder det på ett annan sätt än du och jag skulle kunna använda. Så 
man kompletterar varandra.3

Wiklund (2014) pekar också på betydelsen av intresse på chefsnivå i detta 
sammanhang. Oavsett hur stort engagemang det finns för ett arbetssätt 
hos verksamma pedagoger, så behövs engagemang hos den som till sy-
vende och sist har ansvar och mandat att leda och resursfördela inom 
verksamheten. Detta är något som en av kontaktbibliotekarierna, tillika 
initiativtagare till projektet, uppger att man varit medveten om när man 
beslutade sig för att organisera nätverksträffar för rektorer och inte bara 
kontaktpersoner.

Att det ska vara nätverksträffar med kontaktpersonerna kändes själv-
klart, men vi bestämde att också ha det med chefer för att prata om lite 
mer verksamhetspraktiska frågor och så vidare.4 

Under våra observationer vid nätverksträffar för rektorer blir det tydligt 
att kontaktbibliotekarierna där kan fungera som en länk mellan kontakt-
personer och rektorer när det gäller diskussioner om resurser och liknan-
de. Kontaktbibliotekarien ser dock med viss oro på rektorernas fortsatta 
engagemang: 

Jag känner ibland att cheferna inte är helt medvetna om vad de har gått 
in i, hur de ska förvalta det och så vidare. Jag är väldigt rädd för det bara 
ska bli tillfälligt och sedan inte blir varaktigt. Blev extra orolig när 
cheferna ställde in nätverksträff nummer ett också. Vi vill att  
det ska bli en del av ordinarie verksamheten och att alla ska arbeta  
med det.5 

3 Intervju, kontaktperson Förskola 3, september 2019.
4 Intervju, kontaktbibliotekarie, Folkbiblioteket, september 2019.
5 Intervju, kontaktbibliotekarie, Folkbiblioteket, december 2017.
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Det visar sig i våra uppföljande intervjuer att kontaktbibliotekariens far-
hågor varit berättigade. Det har varit svårt att få alla rektorer att komma 
på projektets planerade nätverksträffar och det är inga fler planerade. Den 
oro som kontaktbibliotekarien ger uttryck för återkommer även hos en 
av kontaktpersonerna vid Förskola 4 som haft flera olika rektorer redan i 
projektets inledning. Vid ett samtal i samband med en observation uppger 
hon oro för hur det hela ska fortleva och inte bara ”flyta ihop med allt 
annat” som en följd av brist på intresse eller möjlighet att sätta sig in i 
projektet för rektorn.6 

Om nätverksträffarna för rektorer avvecklats under projektets gång, så 
har träffarna för kontaktpersoner istället utökats till att inkludera andra 
förskolor som har byggt upp egna bibliotek. Beslut har fattats att träffarna 
ska ske en gång per termin, eftersom kontaktpersonerna fortfarande an-
ser dem som värdefulla tillfällen för att samverka med olika förskolor. 
Under intervjuer med kontaktbibliotekarierna framkommer önskan att 
just nätverksträffarna ska bli en del av den ordinarie verksamheten efter 
projektets avslut. Att fortsätta anordna nätverksträffar är ett sätt att upp-
muntra förskolorna att samverka med varandra och de olika förskolorna, 
menar man: 
 

Biblioteket har också en internportal där de kan informera om saker. 
Jag tänker att jag ska bidra med lite omvärldsbevakning och så vidare. 
Vi har ju information om själva biblioteksdelen som de inte har som vi 
kan bistå med.7

Utvärderingar av tidigare lässatsningsprojekt och samarbeten mellan för-
skolor och folkbibliotek visar på vikten av ett formaliserat samarbete mel-
lan roller i förskola och bibliotek (Widerberg 2008; Svensson 2011; Haj-
zeri & Lizniewicz 2016; Johansson 2016; Bengtsson & Midenius, 2017). Man 
kan se önskemålet inom förskolebiblioteksprojektet som en sådan strävan 
efter formalisering. 

När det gäller vilka målbilder man har för sitt deltagande i projektet 
har rektorerna i vissa fall diskuterat syfte och mål vid en arbetsplatsträff, 
men i andra fall har man inte haft någon sådan inledande diskussion. 
Rektorerna och kontaktpersonerna har ändå förhållandevis tydlig samsyn 
kring vad man ser som förskolans mål med projektet. Rektorerna har en 
långsiktig och övergripande syn på förskolebibliotekets syfte och mål. Man 
ser tillgången till böcker som en demokratifråga och talar om att ”språk 
ger makt” och att barnen ska bli ”väl fungerande samhällsmedborgare”   
genom att läsa och ha tillgång till böcker. Det är tydligt att man ser 
hur satsningen på  förskolebibliotek och läsning i förskolan kan ha en  
kompensatorisk funktion i relation till dåliga PISA-resultat och andra 
 
6 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, oktober 2017.
7 Intervju, kontaktbibliotekarie, Folkbiblioteket, december 2017.
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under sökningar som visar att det pågår mindre högläsning i hemmet och 
så vidare.  Flera av rektorerna  kopplar projektet till det egna uppdraget 
att arbeta språkutvecklande och även här är perspektiven ibland mycket 
långsiktiga. De talar om att läsandet i förskolan ska hjälpa eleverna att 
uppfylla mål i årskurs nio, något som har stöd i forskning som visar att 
tidigt grundlagd språklig, fonologisk medvetenhet är en av nycklarna för 
läsframgång under skoltiden (Sterner & Lundberg, 2018).
     Kontaktpersonerna delar uppfattningen att projektets målsättning 
framför allt handlar om språkutveckling och kopplar det till läroplanens 
mål. De hoppas på att barnens intresse för böcker ska öka genom satsningen, 
hos såväl barn som övriga pedagoger, men också hos vårdnadshavare. 
Också kontaktpersonerna ser att det finns potentiella långsiktiga effekter 
som förskolebiblioteken kan bidra till. En sådan är enligt en kontaktperson 
att ”barnen i slutändan ska se sig själva som läsande individer och att de ska 
lyckas i kärnämnena i kommande skolgång”.8 
         Såväl rektorer som kontaktpersoner framhåller också att projektet 
ska leda till att föräldrar besöker folkbiblioteket och får ett intresse för 
böcker och läsning samt förstår sin roll som läsande förebild för sina barn. 
Att kontaktpersonerna har en större närhet till verksamhetens praktiska 
realitet återspeglas möjligen i att man ofta nämner möjligheten få ökad 
tillgång till böcker på flera språk som en viktig del av projektet. Bokläsning 
ska vara något naturligt för pedagogerna i verksamheten och för föräldrarna 
hemma och då är det viktigt att litteraturen är tillgänglig och att det finns 
böcker på olika språk. 
      I den överenskommelse som gjorts mellan förskolorna och Lässatsningen 
anges att resurser ska avsättas för att kontaktpersonerna ska kunna arbeta 
med och utveckla förskolebiblioteket. Som tidigare forskning har visat 
är just frånvaron av avsatt tid något som ofta nämns som ett problem (se 
exempelvis Widerberg, 2008, s. 38; Damber, Nilsson och Ohlsson, 2013, 
s. 52). Att tidsresursen är viktig också i vårt projekt framkommer i flera 
sammanhang. I projektets inledning finns oro för att tiden inte ska vara 
tillräcklig. Vi kan också konstatera att kontaktpersonerna har getts olika 
mängd tid för sina uppdrag och att man ser olika på om det ska vara en 
bestämd mängd tid eller efter behov. Vid en förskola har de inget arbete i 
barngrupp utan andra ansvarsområden varav förskolebiblioteket är ett. Vid 
en annan förskola har en av kontaktpersonerna varje förmiddag avsatt till 
biblioteksarbete medan den andra ges tid efter behov. Vid en tredje förskola 
tänker man sig diskutera under projektets gång vilken tid som behöver 
avsättas och vid en fjärde förskola finns ingen överenskommen tid och det 
är också oklart hur mycket tid som faktiskt avsätts för arbetet. När frågan 
om fast mängd tid tas upp vid en nätverksträff är en rektor bestämd över att 
det inte är en modell som kommer att tillämpas. Vid uppföljande intervjuer  

8 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, oktober 2017.
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med kontaktpersonerna vid samma förskola framgår att de tycker att denna 
princip har fungerat bra: 

Det har aldrig varit några problem och aldrig att man har känt sig stres-
sad för att man ska gå på föreläsning eller nätverksträff och så vet man 
att arbetskamraterna är själva, det har aldrig varit så utan det har alltid 
funnits vikarier för oss och så där.9 

Här framkommer att tiden inte bara handlar om att själv få tid för att 
delta i exempelvis en nätverksträff, det är också viktigt att man ersätts i 
den pedagogiska verksamheten så att inte kollegor drabbas. Vid den andra 
förskolan som inte har en överenskommen tidstilldelning är dock upple-
velsen att det inte varit tillräckligt: 
 

Vi har fixat detta utan någon speciellt avsatt till att beställa böcker, 
svara på mail, dammsuga, städa i biblioteket, plocka undan och så 
vidare.10

 
Det verkar här som att tid visserligen har funnits, men inte i tillräckligt 
hög grad för att allt man vill åstadkomma ska kunna genomföras. Man 
kan notera att den egna reflektionen och arbetet med att utveckla den 
pedagogiska praktiken får stå tillbaka för själva handhavandet av bibliote-
ket. För möjligheten att implementera projektet hos kollegor anses tiden 
vara viktig. Det är sådant som inte hinns med. Om man ska få med övriga 
pedagoger anser samtliga kontaktpersoner att det är angeläget att kunna 
diskutera kring hur man kan arbeta med litteratur förutom att enbart 
läsa boken. Ibland räcker det inte med att bara samtala. En del pedagoger 
kan behöva mer handfast hjälp för att komma igång. Det kan innebära att 
pedagoger kan besöka varandra under ett boksamtal eller att de ser någon 
film om aktiviteter kring böcker tillsammans. Det finns olika personal-
kategorier på en förskola och alla har inte pedagogisk utbildning. Därför 
blir det extra betydelsefullt att alla förstår vikten av språk och hur man 
stöttar barnen i deras språkutveckling. Kontaktpersonerna upplever att 
mer kunskap behövs. Till detta måste tid till för möten och samtal kring 
just boksamtalets betydelse. ”För att få igång arbetet med förskolebiblio-
tek och alla kringaktiviteter får man vara lite på”, som en kontaktperson 
uttrycker det”.11 

När det gäller övriga resurser i form av exempelvis framtida bokinköp 
meddelar alla rektorer att de inte har bestämt något kring detta och inte 
heller avsatt några medel i sina budgetar för det, men säger samtidigt att 
man har för avsikt att uppdatera biblioteket vid behov. Alla kontaktpersoner  
 
9 Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
10 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, september 2019.
11 Intervju, kontaktperson, Förskola 2, oktober 2017.
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känner en viss oro inför att intresset för projektet ska dala när förskolan 
själv ska ta över ansvaret för både engagemang, samarbete med andra 
förskolor och framför allt löpande inköp av litteratur. Denna farhåga är 
relevant. Som tidigare nämnts har detta visat sig vara en utmaning i tidi-
gare läsfrämjandeprojekt. Kommer tid ges fortsättningsvis till kontaktper-
sonerna för att kunna driva projektet vidare på de olika förskolorna? De 
förstår betydelsen av att få alla eller åtminstone de flesta i arbetet för att 
det inte ska bero på enbart dem som kontaktpersoner om biblioteken och 
intresset för böcker och högläsning ska finnas kvar på förskolan.  

Wiklund (2014) framhåller dokumentation som ett sätt att göra sats-
ningar av projektkaraktär till en så integrerade del av en verksamhet så 
att den lever kvar också när de som inledningsvis var engagerade i pro-
jektet inte längre finns kvar i verksamheten. Omsättning av personal är  
något som haft betydelse i projektet. Vid Förskola 1 har två rektorer funnits  
under projektets gång och vid Förskola 4 tre. Också kontaktpersoner har 
bytts ut och vid folkbiblioteket har ansvariga och delaktiga i förskolebib-
lioteksprojektet bytts ut vid ett antal tillfällen. När vi frågar efter doku-
mentation vid våra intervjuer framkommer att det trots att detta ingår i 
överenskommelsen mellan förskolorna och biblioteket finns ganska lite 
sådant material att tillgå.

6.2 Kompetensutveckling och samverkansformer

I intervjuerna ställs frågor till samtliga roller inom projektet om vad de be-
höver för sitt eget arbete inom projektet i form av kompetensutveckling, 
samt vad de upplever att de har lärt sig av att samverka med varandra. De 
intervjuade får också svara på frågor om sin egen insats och betydelsen 
den har för projektet. 

De två kontaktbibliotekarier som var med vid uppstart har fått andra 
uppdrag inom Lässatsningen så det är två nya kontaktbibliotekarier som 
är med avslutar projektet Förskolebibliotek. Ingen av dem har fått någon 
speciell kompetensutveckling för just detta uppdrag men de har båda en 
förskollärarutbildning i grunden innan de studerade till bibliotekarie. De 
menar därmed att utbildningarna tillsammans ger ett bra underlag för 
arbetet med förskolebiblioteken. Som förberedelse innan de påbörjade upp-
draget har de läst viss dokumentation som skrivits under projektets gång. 
Det fanns lite minnesanteckningar skrivna av tidigare kontaktbiblioteka-
rier och utvärderingar från deltagande förskolor, vilket gett dem en viss 
inblick i hur projektet mottagits och fungerat för de fyra förskolorna. Wik-
lund (2014) påtalar betydelsen av dokumentering för att projekt ska ha möj-
lighet att fortleva när det sker förändringar som exempelvis personalbyten. 

En av kontaktbibliotekarierna påpekar att den personalomsättning 
som nämnts tidigare har varit ett problem även ur ett kompetensutveck-
lingsperspektiv. Det skulle behöva finnas en tydligare plan för kompetens-
utveckling eller för hur nya medarbetare ska introduceras:
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Ingen är med som varit med från början. Jag har heller inte kunnat vara 
med i [projektet] eftersom jag har ändrad roll. Jag har inte kunnat kliva 
in och följa upp så som jag kanske skulle eller borde ha gjort för att få 
en kontinuitet. Jag tänker på att det varit rörigt med olika chefer på 
förskolorna så har det också varit rörigt här. Vi ska nog ge oss själva en 
liten bakläxa också. Vad händer med ett projekt när folk slutar eller nya 
börjar? Vad händer när personer får nya eller ändrade uppdrag i en 
organisation. Det borde vi ha tänkt på innan. Det måste man säkerställa. 
Att man inte tappar saker på vägen.12

Det framgår av uttalandet att byte av medarbetare inte bara blir en orga-
nisationsfråga utan påverkar många delar av projektet. Kompetens och 
känne dom om projektet riskerar att tappas på vägen och man är med-
veten om att det skulle ha behövt finnas tydligare strategier för detta.

I intervjuerna med rektorerna framhålls särskilt engagemang som en 
viktig faktor, både hos kontaktpersonerna som hos de själva, för att pro-
jektet ska bli framgångsrikt, men de lyfter också fram de kompetensut-
vecklingsinsatser som projektet erbjuder kontaktpersonerna:

 
Kompetensutvecklingen så som jag har uppfattat på dom har varit 
jättebra. Det har varit nätverksträffar, kurser och enstaka föreläsningar 
som de gått på. Sen har ju dom tre också skapat forum här där de suttit 
och jobbat tillsammans där jag varit med vid några tillfällen och de har 
också suttit själva för att kunna utveckla och driva. Och dom fick ju 
också under en period på kvällsmöten beskrivit om deras resa till Malmö 
och runt i början på projektet. Så att vi hela tiden följer resan. Så jag 
tycker att det hela tiden har varit bra förutsättningar.13

En rektor menar att projektet i sig har förutsättningar att generera en 
allmän kompetenshöjning bland medarbetarna:

För de har ju någonstans också gjort en resa och utvecklats professionellt 
i det här så det är ju en form utav kompetensutveckling hos dom också 
som varit av värde. Jag tycker att det har varit ett bra samarbete och bra 
upplägg där olika yrkeskompetenser möts men vi fortfarande har ett 
gemensamt mål: våra barn och vi vill att dom ska få läslust. 14

Samtidigt kan vi konstatera att rektorerna själva, i förhållandevis låg ut-
sträckning, deltagit i kompetensutvecklingsinsatserna. Tre av fyra rektorer 
deltog inte vid den studieresa som inledde projektet och en av rektorerna  
har inte kunnat delta alls i någon nätverksträff. En av kontaktbibliotekari- 
 
12 Intervju, kontaktbibliotekarie, Folkbiblioteket, september 2019.
13 Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019.
14 Intervju, rektor, Förskola 3, september 2019.
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erna berättar vid den uppföljande intervjun att svårigheten att få deltagande 
vid nätverksträffarna för rektorer gjort att man lagt ned dem: ”chefsträffar 
har vi inte alls. Vi tycker att det inte ger något”.15 

En gemensam studiecirkel kring bilderböcker är den enda egentliga 
riktade kompetensutvecklingsinsats för kontaktpersonerna som projektet 
inrymmer.16 Under våra observationer vid några av studiecirkelns träffar 
har vi iakttagit hur kontaktpersonerna förhåller sig till och resonerar om 
barnlitteratur och läsning.

Jag utvecklades i studiecirkeln. Jag lär mig. Roligt att höra hur olika vi 
tycker och tänker om samma böcker. Böcker kan läsas på så många 
olika sätt […]. Alla vi pedagoger blir involverade. Alla tycker det är 
inspirerande.17

Det framgår tydligt att studiecirkeln bidragit till nya insikter om arbete 
med litteratur. En av kontaktpersonerna säger att det har varit värdefullt 
att läsa kurslitteraturen, att det har gett henne insikter om varför hon 
tycker om vissa böcker och ogillar andra liksom om varför vissa böcker 
”fungerar” och vissa inte i barngrupp.18 

Vid våra observationer noterar vi att studiecirkeln utgör ett forum där 
kontaktpersonerna har möjlighet att utveckla sin egen litterära kompe-
tens. Ett exempel är en diskussion om böckers värdegrund, där man på en 
av förskolorna har läst en bok med mobbning som tema och det uppstår 
ett samtal om huruvida det är lämplig läsning i en barngrupp. Ett annat 
exempel är en kontaktperson som nämner att hon inte gärna vill att det 
ska förmedlas negativa bilder om en viss etnicitet i böcker hon läser för 
barnen. Exemplen leder till diskussioner bland deltagarna som utmanar 
deras föreställningar om litteratur och ställer dem inför didaktiska dilem-
man som kan ses som en form av kollegialt lärande. Man kommer efter 
en sådan diskussion överens om att fortsätta behandla liknande frågor vid 
kommande tillfälle. På så sätt har studiecirkeln haft den funktion kontakt-
bibliotekarierna önskade att den skulle ha:

Studiecirkeln, det var något som inte var planerat från början utan 
tillkom för att man fick känslan av vissa behövde vidga perspektiven.19 

I projektet ingick planen också att kontaktpersonerna skulle hålla liknan-
de studiecirklar för kollegor i verksamheten med fokus på att diskutera ny 
litteratur och hur böckerna kan användas i barngrupperna: 

15  Intervju, kontaktbibliotekarie, Folkbiblioteket, september 2019.
16  Kontaktpersonerna kan precis som alla pedagoger i F–3 och förskola delta i den 

övergripande Lässatsningens kompetensutvecklingsinsatser.
17  Intervju, kontaktperson, Förskola 2, maj 2018.
18  Observation, studiecirkel, januari 2018.
19  Intervju, kontaktbibliotekarie, Folkbiblioteket, december 2017.



49

Den idén skulle man kunna göra i miniformat med pedagogerna i huset 
för att skapa intresse för att jobba med böcker. Så att kollegor ser att 
det är ganska lätt att använda böckerna.20

Den här typen av intern kompetensutveckling menar man skulle vara ett 
sätt att förankra projektet i verksamheten. Det blev dock aldrig tid för 
något sådant på någon av förskolorna. 

Studier av liknade projekt har visat att pedagogers samarbete med 
folkbibliotek inspirerar till att arbeta mer aktivt och medvetet med litteratur 
(Williams & Pramling, 2008, s. 122; Svensson, 2011, s. 48, 82; Svensson, 
2014a, s. 15–17), precis som det här projektets studiecirkel verkar ha gjort. 
Det blir också tydligt att det, som tidigare forskning påpekat (se Pramling, 
Asplund Carlsson & Klerfelt, 1993, s. 12; Fast, 2011, s. 188; Heimer, 2016, s. 
22) krävs kunskaper hos pedagoger om så väl olika typer av barnlitteratur 
som hur den är uppbyggd för att de ska kunna och våga göra olika val kring 
det praktisk-pedagogiska arbetet med litteratur på förskolan. 

För kontaktpersonerna har det dock framför allt varit den inledande 
studieresan som framhålls som en viktig aktivitet ur ett kompetensut-
vecklingsperspektiv. ”Det var en bra uppstart på projektet”, som några av 
kontaktpersonerna säger. En annan konstaterar att ”det kan vara på olika 
sätt” och menar att de fyra förskolorna i denna inledande satsning har 
olika förutsättningar och därför behöver ha olika sätt att arbeta på, vilket 
de fick se under studieresan där de besökte förskolor i Malmö och Lund.

Ytterligare aktiviteter som stöd för kontaktpersonernas implemente-
ring av biblioteket har varit nätverksträffar där de fyra förskolorna bjudit 
in kontaktpersonerna till sina olika förskolor. Inledningsvis har dessa träf-
far varit viktiga för att höja kompetensen genom diskussioner och besök 
hos varandra. Som skrivits ovan så har nätverksträffarna för rektorer inte 
riktigt lett till det man avsåg inom projektet men för kontaktpersonerna 
har det dock varit givande att samverka med kollegor i den formen. I in-
tervjuerna uttrycker de att de känner sig inspirerade av kollegorna på de 
andra förskolorna och att de fått idéer på nätverksträffar och andra möten 
till att våga mer tillsammans med barnen.

 
Jag tänker på den kollegiala reflektionen som vi har när vi träffar andra 
från andra förskolor.21

Dom gör att man kommer vidare. Man är ju inne i liknande situationer. 
Olika men väldigt lika. Sen är det ju mycket för att hinna prata med 
varandra, komma vidare…22

20 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, september 2019.
21 Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
22 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019. 
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Det är så lätt att fastna i sina egna lösningar och organisation och så. 
Jag kan tycka att det är en förutsättning att ha det i det här. Man utveck-
lar det vidare tillsammans genom det här levande nätverket.23

Nätverksträffarna har dock blivit färre vartefter projektet pågått och vid 
en uppföljande intervju kommenterar en av kontaktpersonerna att såda-
na inte längre känns helt nödvändiga för alla deltagare:

Kompetensutveckling utanför biblioteket? Nätverksträffar och annat? 
Nu har jag inte lika stort behov av det. Vi har redan folk som jobbar 
med lite olika saker.24 

En av förskolorna har besökt förskolor i andra städer som varit intresse-
rade av att bygga upp förskolebibliotek och ville ha information om hur 
det kan gå till. Att få prata om och sätt ord på sitt eget projektarbete blir i 
sig en form av kompetensutveckling:  

Så där tycker jag att det var kul att man ser vägen, just när man kom 
dit och mötte alla frågor så just det, här har vi gått igenom allting, så 
var det så tydligt att vi också varit där: vilket rum? Hur? Och pengar och 
vad gör man? […] Mycket har man gjort kan jag tycka. Det är roligt.25

En annan förskola har tagit emot flera studiebesök av intresserade rek-
torer och pedagoger som vill se hur förskolebiblioteket fungerar. Då har 
kontaktpersonerna berättat om hur biblioteket startats upp och hur det 
har utvecklats vidare. Även det är något som ger kunskaper och möjlighet 
att diskutera med andra om förskolebibliotek, menar en av rektorerna: 

Jag vet ju när de skulle ha de första föreläsningarna, de första studie-
besöken, då vet ju jag hur det pirrade hos mina medarbetare, men jag 
var ju själv med och att höra dom beskriva sin verksamhet det gör  
ju att man blir otroligt stolt. Så det är ju en form utav kompetens-
utveckling.26

Förutom de mer formaliserade aktiviteter som projektet erbjuder nämner 
kontaktpersonerna också läsning av nya böcker och planering av vad som 
kan göras i samband med högläsning och andra aktiviteter som exempel 
på kompetensutveckling. Man kan dock konstatera att tiden spelat roll för 
hur mycket man har kunnat ägna sig åt det:

23 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
24 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, september 2019.
25 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
26 Intervju, rektor, Förskola 3, september 2019.
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Tid till reflektion, dokumentation, fattas. Tid till detta fattas det saknar 
jag. Vi har ju gått en kurs där man fick läsa böcker och diskutera hur 
man kan använda dem. […] Jag har nog mer tagit mig tid att göra vissa 
saker men har ingen avsatt tid till det. Jag skulle kunna göra detta så 
mycket bättre om jag fick tiden.27

En av förskolorna är ett undantag. Här anser kontaktpersonerna att det 
finns tid till att gå på föreläsningar och nätträffar utan att känna att de 
lämnar kollegorna med stora barngrupper:

Det har aldrig varit några problem och aldrig att man har känt sig stres-
sad för att man ska gå på föreläsning eller nätverksträff och så vet man 
att arbetskamraterna är själva, det har aldrig varit så utan det har alltid 
funnits vikarier för oss och så där.28

Men ingen på denna förskola nämner någon speciell föreläsning eller an-
nan kompetensutveckling inom Lässatsningen som de varit på efter att 
studiecirkeln avslutats utan de beskriver att de använder sin tid till att 
samtala med kollegor om hur böcker kan användas.

Hos kontaktpersonerna uttalas dock en viss oro inför hösten då pro-
jektet avslutas och, som en del av det, förskolan själv tar över ansvaret för 
biblioteket. ”Uppdraget kommer vi att fortsätta att ha. Det är bara vad vi 
får för förutsättningar”.29 De säger att de känner en viss osäkerhet gällande 
projektets fortsättning; kommer biblioteket att vara ett prioriterat område 
från ett ledningsperspektiv eller kommer kompetensutvecklingsinsatser 
att ske på andra ställen? Vi kan alltså notera att kompetensutveckling inte 
ens i riktat projekt som detta, verkar vara ett särskilt prioriterat område. 
Det kan relateras till Damberg, Nilsson och Ohlssons (2013, s. 52) påpekande 
om att det är vanligt att kompetensinsatser på förskolor riktas mot andra 
områden än litteratur och läsning som en av förklaringarna till de brister 
de kan se inom förskolans litteraturdidaktik.

Kontaktbibliotekarierna ser det som sitt övergripande uppdrag i denna 
satsning att skapa läslust och att de gör det främst genom att inspirera, 
stötta och uppmuntra pedagogerna i deras praktisk-pedagogiska arbete 
men att förskolorna själva håller i aktiviteterna. Uppdraget är mer att 
hitta sätt för att skapa hållbara förutsättningar och inspirerande upplevel-
ser för alla, anser de. Exempel är den officiella invigningen av projektet 
med besök av Babblarna där alla barn och föräldrar blev inbjudna och 
invigningen av biblioteken tillsammans med barnboksförfattare. Fler akti-
viteter där förskolebarn och författare arbetat tillsammans har genom-
förts i projektet och resultatet har blivit egna böcker och olika collage. 
 
27 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, september 2019.
28 Intervju, kontaktpersoner, Förskola 3, september 2019.
29 Intervju, kontaktpersoner, Förskola 3, september 2019.
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Men kontaktbibliotekarierna har också gett kontaktpersonerna på försko-
lorna stöttning och från pedagogernas håll framhålls framförallt kontakt-
bibliotekariernas kompetens att välja böcker som särskilt värdefull:

Dom är så bra med böckerna också för man kan ju inte riktigt ha koll på 
all litteratur. Det går ganska fort. Men de är ju där och har den kompe-
tensen hela tiden. Och vi kan ju tänka i teman och vi behöver det här och 
då vet ju dom böcker på ett annat sätt. Så att det är ju stor hjälp.30

Kontaktbibliotekarierna uttrycker å sin sida att förskolepersonalen gärna 
hade fått vara mer aktiva och påverka inköpen av böcker mer: 

Förskolorna har inte varit så aktiva i att önska böcker. De har skickat 
listor på vilka språk de hör på förskolan och N.N. som har ansvar för 
mångspråk har köpt in böcker i den mån det finns. Varför de inte har 
önskat så mycket vet jag inte, de kan ju ha förtroende för oss men jag 
hade önskat att det varit lite mer aktiva. När vi väljer tänker vi att det 
ska vara en blandning, småbarnsböcker och vi har tänkt ganska mycket 
nytt men också en del klassiker. Vi vill att det ska bli lite nytt också för 
förskolepersonalen. Vi vill att det ska finnas böcker både för förskole-
verksamheten men också för att ta hem och det är inte alltid samma 
slags böcker. I förskolan kan de vilja ha böcker för att arbeta med ett 
tema till exempel.31

Bibliotekariernas kunskap om barnlitteratur är något som även pedagoger 
i tidigare läsfrämjandesatsningar mellan bibliotek och förskola värderat 
högt (Svensson, 2014a; Wiklund, 2014). Pedagoger känner sig ofta osäkra 
på vilken litteratur som är lämplig att använda och har inte tid att hålla sig 
á jour med barnbokutgivningen på samma sätt som en bibliotekarie kan, 
menar Wiklund (2014, s. 23): 

I bibliotekariens profession ingår bevakning av bokutgivningen och 
olika typer av medier. Bibliotekarien läser recensioner, följer bokblog-
gar, läser och diskuterar böcker och mediemarknaden på ett sätt och i 
en omfattning som en pedagog sällan har tid eller möjlighet till. När 
kompetenserna från förskola och bibliotek möts skapas bästa möjliga 
grund för ett aktivt och väl avvägt bokurval.

Här kan man alltså, i linje med Wiklunds resonemang, se själva samarbe-
tet mellan de två professionerna förskollärare och barnbibliotekarier som 
en kompetensutveckling i sig.

 
30 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
31 Intervju, kontaktbibliotekarie och projektledare, Folkbiblioteket, oktober 2017.
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 Kontaktbibliotekarierna är väl medvetna om att det är lättare för dem 
att prioritera arbetet i projektet då de inte har barngrupper eller perso-
nalbrist att ta hänsyn till och att de därför har förståelse för pedagogernas 
situation. ”Nu är det viktigt att gå hand i hand med förskolorna” anser de 
och att tillsammans med pedagogerna hitta verktyg för att nå mål i försko-
lans läroplan genom böcker och berättande. Kontaktbibliotekarierna ser 
att de kan vara ett stöd för de deltagande förskolorna, genom att stötta och 
komma med idéer om det behövs. Så här i slutet av projektet påpekar de 
dock att tanken är att förskolorna ska klara sig utan deras hjälp genom att 
själva vara ”experterna”. Förskolorna anser dock fortfarande att de behö-
ver hjälpen från folkbiblioteket. Att få hjälp att välja kan vara ett sätt att 
känna sig säker på att rätt typ av böcker kommer in på förskolan.

När det gäller rektorernas uppfattning om den egna rollen i projektet 
så ser man som nämnts engagemang men också möjligheten att ge man-
dat och förutsättningar som viktiga komponenter. För att det pedagogiska 
arbetet ska leda till måluppfyllelse blir det angeläget med språkutveck-
lande arbete men också tillgång till böcker för alla. Man menar att det inte 
ska handla om att man har en förskolepedagog på sin förskola som tycker 
om att arbeta med böcker och läsning utan att det ska vara självklart för 
alla. Arbetet med förskolebiblioteken ska också vara en del i att skapa 
grunden för läslust hos barnen som ska finnas med under hela skoltiden 
och förhoppningsvis hela livet, anser de. De ser också som sitt uppdrag 
att skapa möjligheter för deltagande pedagoger att få kompetensutveck-
ling och nämner vikten av samarbete, böcker och fortbildning men ger 
inget konkret exempel på vad det kan vara. En rektor framhåller föräldra-
påverkan/kontakt med föräldrar som en chefsuppgift eftersom det ligger 
utanför pedagogernas område. En annan uppger att hon inte har tänkt på 
sin egen roll eftersom ambitionen är att detta ska bli en naturlig del av 
verksamheten och alltså inget som hon har en särskild roll i utöver den 
hon har som chef för verksamheten i övrigt. 

6.3 Praktisk-pedagogiska arbetet

I de inledande intervjuerna ställdes frågor om det praktisk-pedagogiska 
arbetet relaterade till tidigare kontakter och samarbeten mellan bibliotek 
och förskolor och hur arbetet med böcker och läsning fungerat i verk-
samheten tidigare. I dessa intervjuer ställdes också frågor som hur böcker 
och läsning kan bidra till att uppfylla målen för förskolans verksamhet 
och vad arbetet kan ge barnen i deras språk- och kunskapsutveckling. I de 
uppföljande intervjuerna ställdes frågor om vilka förändringar som skett, 
vad som varit värdefullt i satsningen och om måluppfyllelse, både med 
tanke på läroplansmål och satsningens syften. Observationerna som ge-
nomförts i den pedagogiska verksamheten har studerat vilka läsaktiviteter 
som pågår, vem de initieras av och hur de genomförs. Resultatet nedan 
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presenteras tematiskt utifrån frågor om hur, hur ofta, varför och var man 
arbetar med litteraturläsning. 

6.3.1 Tillgång på böcker och läsning

En av de bärande idéerna i  såväl Eskilstuna kommuns övergripande  läs-
satsning som i delprojektet Förskolebibliotek är att tillgång på böcker med-
för läslust och läsning. I intervjuer med såväl rektorer som pedagoger som 
genomfördes i projektets uppstartsfas återkommer denna tanke. På frågor 
om målsättning med att delta i projektet svarar flertalet att den tillgång 
till böcker som projektet kommer att medföra är en viktig faktor för viljan 
att ingå i projektet. Pedagogerna på två av förskolorna uttrycker sina am-
bitioner på följande sätt: 

övergripande syfte är att väcka läslust och intresse för boken, göra den 
tillgänglig för alla.32 

Att öka tillgängligheten till litteratur och öka tillfällen där barn kan 
möta litteratur […]. I slutänden är målet att de ska se sig själva som 
läsande individer och lyckas i kärnämnena.33

Även om man inom de båda förskolorna uttrycker övergripande mål av 
lite olika karaktär och dignitet – läslust och intresse respektive läsariden-
titet och framtida lyckosam skolgång – så är det tydligt att man föreställer 
sig att en ökad tillgång på böcker kan bidra till att dessa mål uppnås. Det-
ta förförstådda samband återkommer också i några av rektorernas svar på 
samma fråga. Närhet mellan barn och böcker förutsätts skapa läslust och 
närmast ett likhetstecken finns implicerat mellan böcker och läsning: 

Jag tänker att man får böcker och mycket närmare barnen. Biblioteket 
kommer närmare barnet istället för att man behöver gå dit och det 
kommer att främja läslust.34  

Böcker och läsning ska alltid vara något som finns med i allt man gör.35   

I det övre citatet explicitgörs tanken att tillgången och närheten mellan 
barn och böcker främjar läslust och det nedre finns en implicerad slutsats 
om att  konstant förekomst av  läsning och böcker  är ett  självklart led i 
att uppnå de mål man satt upp för verksamheten. Detta är antaganden  
som kommer till uttryck i definitioner av läsfrämjande och i läsengage- 
 

32 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, oktober 2017.
33 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, oktober 2017.
34 Intervju, rektor, Förskola 4, oktober 2017.
35 Intervju, rektor, Förskola 2, november 2017.
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mangsforskningen där ”öka tillgången till en mångfald av litteratur på  
olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar” respektive ”att ha 
tillgång till läsmaterial” ses som läsfrämjande engagerande aktiviteter 
(Främja läsning,  2019).  Tillgängliggörandet av litteratur och böcker är så 
att säga en aktivitet som skapar gynnsamma förutsättningar för läsande. 
Mängden böcker har onekligen ökat avsevärt på förskolorna genom sats-
ningen på förskolebibliotek och självklart är denna tillgång i någon mån 
en förutsättning för att läsning ska komma till stånd här. Under våra ob-
servationsbesök vid projektets förskolor ser vi dock exempel som talar för 
att sambanden är långt ifrån så enkla som kanske dessa definitioner ger 
intryck av. Tillgång på böcker genererar inte självklart läsning i dessa verk-
samheter.  Det räcker inte med att ge barnen böcker för att de ska utveckla 
intresse, språk och så småningom läsfärdigheter utan de behöver hjälp 
med att bearbeta texten genom samtal och lek för att förstå och känna dess 
mening (Elbro, 2004, s. 80; Massey, 2012, s. 128).

Under några av våra observationsbesök finns biblioteket på plats och 
är en del av verksamheten sedan något år tillbaka, men det besöks inte 
under den tid som observationerna genomförs och ingen läsaktivitet äger 
rum. I det ena fallet är det en av de första fina dagarna på året och solen 
skiner. Personalen förklarar att alla barn därför kommer att vara ute hela 
dagen och att ingen därför kommer att besöka biblioteket. En back med 
böcker har dock tagits med utomhus berättar en av pedagogerna.36 I det 
andra fallet  sker  inte heller  några besök i  biblioteket under tiden vi är 
där. Det är släckt och dörren till biblioteket är stängd. På en direkt fråga 
uppger en av kontaktpedagogerna att biblioteket sällan används på efter-
middagarna eftersom det är många andra organiserade aktiviteter då.37 

Under andra observationsbesök gästar visserligen barngrupper bibli-
oteket, men  ingen läsaktivitet äger rum utan helt andra aktiviteter. Vid 
ett sådant tillfälle kommer en grupp med fem barn in i biblioteket till-
sammans med en pedagog, de häller ut pusselbitar, river ned böcker från  
hyllorna och bär omkring på dem, men ”läser” inte eller blir lästa för.38 Det 
är också ganska vanligt förekommande att böcker visserligen tas i bruk  
under besöken i biblioteket, men inte för läsning utan som rekvisita i  
någon lek. Vid ett av våra besök kliver exempelvis en grupp barn spontant 
in i biblioteksrummet. Avsikten har egentligen varit att de ska stanna i  
ett anslutande rum tillsammans med en pedagog för att dansa. Ett av  
barnen river ner många böcker som hon sätter sig på men inte läser eller 
bläddrar i.39 Att barnen använder böcker som lekmaterial (exempelvis som 
stöd i bilbana) bekräftas som vi sett även i intervjuer med rektorer (se av-
snittet ”Bok och rekvisita”).  

36 Observation, Förskola 2, april 2019.
37 Observation, Förskola 2, april 2019.
38 Observation, Förskola 4, april 2019.
39 Observation, Förskola 4, april 2019.
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Av dessa exempel kan man få intrycket att verksamheten vid våra för-
skolor i viss mån bekräftar det som iakttagits i andra studier om att läsning 
och litteraturarbete tenderar att prioriteras bort vid brist på tid eller som 
resultat av konkurrens med andra typer av organiserade aktiviteter. Den 
diskrepans som Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 29) iakttagit mellan 
ord och handling gällande litteraturläsning återfinns även vid de förskolor 
som vår studie omfattar. I våra inledande intervjuer ger såväl pedagoger 
som rektorer uttryck för en mycket hög värdering av litteratur och läsning 
både i personligt hänseende och som pedagogisk verksamhet. Men sam-
tidigt visar alltså såväl observationer som intervjuer att läsning och bib-
lioteksvistelse inte alltid står sig i konkurrensen med exempelvis vackert 
väder eller andra organiserade aktiviteter. Läsning är så att säga något man 
fortfarande i viss utsträckning gör ”i mån av tid” oaktat hur stor tillgången 
på böcker är. Samtidigt ska man vara medveten om att våra observationer 
huvudsakligen genomförts i biblioteksrummet och att det är rimligt att 
anta att läsningen äger rum någon annanstans än där, alternativt att läs-
aktiviteter sker i biblioteket men vid något annat tillfälle än under våra 
observationer. Detta bekräftas också av kontaktpersonernas berättelser i 
de uppföljande intervjuerna. De talar om hur arbetet med böcker finns 
med i all verksamhet och att böcker inte bara finns i biblioteken utan 
lånas med till avdelningarna och att varje avdelning har ”någon liten eller 
stor hörna där barnen kan hämta böcker”.40 Kontaktpersonerna framhål-
ler också att när tillgången på böcker är större, så använder man oftare 
böcker i sitt planerade arbete. ”Jag kan gå snabbt ner och söka i böckerna 
om jag vill ha om dinosaurier eller att vi ska liksom bygga”,41 uppger en 
av dem. Man uppger också att man använder bibliotekets böcker som en 
form av kunskapskälla när barnen ställer frågor:  

Barnens frågor är ju så mycket i nuet, de vill inte alltid vänta en vecka. 
Nu kan vi direkt gå in och titta på det. Det går mycket snabbare och det 
är en snabbare återkoppling för barnen.42 

I biblioteken finns lånelistor där pedagogerna ska skriva upp när de lånar 
med sig böcker till avdelningarna. Här kan en skillnad iakttas beroende på 
vilken tidsperiod i projektet som en lista gäller. Strax efter invigningen av 
biblioteken finns exempel på lånelistor som är flitigt ifyllda och man kan 
ana att det har varit något av ”nyhetens behag” att låna böcker till avdel-
ningen och att dokumentera dessa lån till avdelningarna.43 I en senare del av 
projektet ges intrycket att utlånen är väldigt få, det ser ut att gå månader  
 

40 Intervju, kontaktpersoner, Förskola 3, september 2019.
41 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
42 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
43 Lånelista, Förskola 3, perioden 15/3–21/5 2018. 
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mellan lånetillfällena,44 men i intervjuer menar kontaktpersonerna att det 
snarare beror på att man kan ha glömt att skriva upp än på att de inte 
lånar några böcker.45 En enskild lånelista kan tjäna som exempel på hur 
det kan se ut: 

Bild 1. Lånelista Förskola 4 perioden 16/3–21/5 2018

Listan omfattar perioden 16/3–21/5 2018, alltså sammanlagt dryga två må-
nader. Antalet utlån till avdelningarna varierar kraftigt under perioden, från 
åtta någon dag till noll böcker andra dagar. De flesta lånen sker under lis-
tans första månad då böcker lånas vid upprepade tillfällen och fler böcker 
vid varje tillfälle. Därefter görs ett uppehåll där inga böcker lånas alls under 
en knapp månad. Mot slutet av perioden verkar mängden lån öka igen.

I kontrast till ovanstående situationer finns även exempel på tillfällen 
då tillgången till biblioteket och böcker utgör själva incitamentet till en 
spontan eller planerad läsaktivitet. Ett exempel kan hämtas från en ute-
vistelse vid en av förskolorna, där pedagogerna av en ”slump” tagit med 
några böcker ut från biblioteket. Att ha böcker utomhus är enligt uppgift 
inte praxis utan snarare något ovanligt vid just denna förskola, men när 
ett barn ställer frågor om flygplan hämtar en av pedagogerna en faktabok 
om flygplan från biblioteket. Detta leder till att fler barn tar initiativ till  
läsning och under en stund pågår högläsning i två konstellationer med  
 
44 Lånelista, exempel från Förskola 4. 
45 Se t. ex. observation, förskola 4, mars 2019.
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barn och pedagog och ett barn läser för sig själv, sittandes på en bänk 
under ett träd.46 Under en annan observation har en pedagog bokat tid för 
att vara i biblioteket med en mindre grupp barn utan att det finns någon 
läsaktivitet planerad, men där flera läsaktiviteter sker på barnens eller pe-
dagogernas initiativ som en följd av att böckerna finns där och exponeras 
tillsammans med  inspirerande rekvisita. Sammantaget är det åtta barn 
tillsammans med pedagogen i biblioteket vid detta tillfälle. Barnen leker 
inledningsvis fritt och pedagogen finns till hands under tiden. Pedagogen 
plockar vid ett tillfälle fram en bok med tillhörande rekvisita och visar 
för ett av barnen. Hon pratar om boken, läser den inte, och barnet tittar 
hastigt i boken. Pedagogen tar fram en ny bok och visar bilder i den för 
några barn som leker med dockor och försöker koppla dem till barnens 
lek. Pedagogen läser inte men uppmanar barnen att titta i den och det 
uppstår ett samtal om bilderna.47      

De exempel på läsaktiviteter som vi iakttagit under våra observationer 
och som tydligt kan kopplas till den tillgång, och kanske också den sär-
skilda exponering av böcker som biblioteken vid våra förskolor innebär, 
är ofta korta och spontana, företrädesvis initierade av barnen. Denna bild 
av verksamheten bekräftas i vissa intervjuer med studiens kontaktperso-
ner som uppger att de  har märkt att barn kommer mer spontant med 
böcker som de vill läsa tillsammans med den vuxna.48 Det som tillgången 
på böcker däremot inte verkar bidra till i någon högre utsträckning är pla-
nerade och pedagoginitierade läsaktiviteter. En sammanställning av alla 
läsaktiviteter som sker under den samlade observationstid som vår studie 
omfattar visar att över 75 % av dem initieras av barn och att av de reste-
rande 25 % som istället initieras av pedagoger, så utgör drygt hälften en 
planerad läsaktivitet. Detta varierar dock stor mellan de olika förskolorna, 
vid någon förskola är någon enstaka pedagoginitierad aktivitet planerad 
medan alla är det vid någon annan. Hur läsaktiviteterna fördelar sig över 
dessa kategorier syns i tabell 2 nedan: 

Tabell 2. Observationstid och läsaktiviteter  

Förskola Läsaktiviteter  Varav 
pedagoginitierade 
(varav planerade) 

Varav 
barninitierade 

Förskola 1 8  2 (2)  6 

Förskola 2 4  1 (1)  3 

Förskola 3 6  4 (4)  2 

Förskola 4 18  7 (1)  11 

Totalt: 36 14 (8) 22 
 

46 Observation, Förskola 1, maj 2018.
47 Observation, Förskola 4, mars 2019.
48 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
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Tillgången till böcker och bibliotek förefaller alltså i första hand främja 
barninitierade läsaktiviteter. Den allra vanligaste läsaktiviteten är spontan 
läsning på barns initiativ utan uppföljning. Det är också den litteratur-
aktivitet som även tidigare forskning uppmärksammat som mest före-
kommande på förskolan (se Simonsson, s. 109). Vår sammanställning base-
ras som sagt på observationer i själva biblioteksrummen i första hand. I 
intervjuerna med kontaktpersonerna förmedlas i vissa fall en annan bild 
än den som framträder ovan. Man berättar att planerad läsning sker i form 
av att smågrupper med barn går till biblioteket på bestämda tider och att 
en pedagog då läser för barnen och samtalar om det lästa, och tematiskt 
arbete framhålls ofta som en återkommande läsaktivitet.   

I studien Litteraturläsning i förskolan, som bygger på observationer vid 40 
olika förskolor i olika delar av landet, observeras stora skillnader mellan 
förskolorna vad gäller nedlagd tid på lässtunder och en generell avsaknad 
av ett bakomliggande syfte eller en medveten tanke med valet av litteratur 
(Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). Detta relaterar  också  till Chambers 
tankekonstruktion ”läsandets cirkel” som visar att tillgång visserligen är 
en grundförutsättning för läsning men samtidigt bara en del av flera och 
där vuxenstödet betonas i processen: ”Att enbart botanisera bland böcker 
räcker dock inte för att barnen ska bli litterära läsare. Annan genomtänkt 
pedagogik måste till. Det är naivt att tro att om vi bara omger barnen med 
böcker så kommer allt det andra av sig självt” (Chambers, 2011, s. 38). Ett 
exempel från våra observationer kan illustrera Chambers resonemang:   
Vid just detta tillfälle befinner sig ett antal barn i förskolans bibliotek. De  
visar intresse för böckerna, bläddrar i dem och slänger omkring dem, men 
frånvaron av pedagogiskt initiativ och stimulans gör att läsning uteblir vid 
detta besök.49 Som kontrast finns ett exempel där ett barn från småbarns-
avdelningen sitter på en pedagogs arm och väljer en bok genom att peka 
på den. Det är en bok som innebär att barnet utifrån en detaljbild av ett 
mönster ska gissa vad helheten är. Pedagogen ”pratläser” till bilderna och 
ställer frågor till barnet. Samtidigt identifierar teorier som används för att 
ringa in fenomenet läslust just frihet från krav utifrån och frihet att välja 
som viktiga faktorer för att läsning ska upplevas som lustfylld och man 
kan ana att värnandet om barnets initiativ är något man håller högt i den 
pedagogiska verksamheten vi observerar.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns någon enkel kau-
salitet mellan tillgång på böcker och just läsning. För att läsning ska bli av 
behövs ett visst mått av pedagogiskt initiativ, annars tenderar ”läsaktivite-
terna” att utebli eller stanna vid lek med böcker. Samtidigt är tillgången 
ett incitament till den lek som skulle kunna leda vidare till läsning.  

49 Observation, Förskola 1, maj 2018.
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Tillgång genom hemlån
Att öka föräldrarnas medvetenhet och engagemang för litteratur och hög-
läsning ingår i projektets målsättningar. ”Projektet ska också leda till att 
föräldrar besöker folkbiblioteket, skapar ett intresse för böcker och läsning 
och förstår sin roll som förebild för sina barn”, som det uttrycks i en tidigare 
presentation av studien.50 I uppbyggnaden av förskolebiblioteken ingår att 
sätta samman och erbjuda bokpåsar för hemlån till föräldrar. På så sätt vill 
man öka läsning även utanför förskolan genom bibliotekets böcker. Denna 
del av projektet förefaller vara en lyckosam del av satsningen, något som 
verkar skilja detta projekt från andra där detta påtalats som en svårighet 
(Svensson, 2011; Haijzeri & Liziniewicz, 2016). I en uppföljande intervju me-
nar en av rektorerna att bokpåsarna varit populära och att vårdnadshavarna 
lånat hem dem frekvent och att det har varit en viktig del av biblioteket: 

Bokpåsarna använder dom. De är ofta utlånade. Det finns en ruljangs 
på dom, dom används.51

En annan rektor berättar om den positiva återkopplingen från vårdnadsha-
vare angående möjligheten till hemlån och ger ett exempel på en förälder 
som beskrivit det som en ny och positiv upplevelse att läsa med sitt barn: 

Där det faktiskt var en pappa i det här fallet som kom och beskriv hur 
han helt plötsligt hade fått en ny värld tillsammans med sitt barn. Hur 
dom hade kunnat suttit där, han hade inte kunnat läsa det som stod 
däri men utifrån bilderna och allt det här så hade de fått en gemensam 
upplevelse där han kom nästa dag och berättade för personalen att ”vet 
du vad, nu har jag köpt två egna böcker så att jag kan uppleva det här 
igen med mitt barn.52

Upplevelsen leder alltså, enligt rektorns berättelse, till att föräldern vill 
utvecklas vidare som läsare. Den ökade tillgång på böcker som inom pro-
jektet ses som central för att läslust ska uppstå och för att läsning ska ske 
gäller alltså inte bara på förskolan utan även för barnens hemmiljö. 

Man kan säga att hemlånen tydligt bidrar till den jämlikhetstanke som 
finns inom projektet, att alla barn ska ha samma tillgång till böcker. Att 
just hemlånen har betydelse i detta avseende bekräftas av en annan rektor:

Jag tror att det är också en viktig del för att alla våra barn har inte den 
möjligheten, man har inte den tillgången, och för att alla barn ska få 
alla möjligheter så har det varit ett jätteviktigt komplement.53 

50 Presentation av pågående studie, januari 2019.
51 Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019.
52 Intervju, rektor, Förskola 3, september 2019.
53 Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019.
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Hemlån av böcker är också ett sätt för förskolorna att möta den språk-
liga mångfald som råder på flera av förskolorna. Kontaktpedagogerna har 
skickat listor på vilka språk de har på förskolan och kontaktbibliotekarien 
har då i mån av tillgång köpt in böcker på dessa språk. Vid två av våra 
förskolor har man lagt stort engagemang på att främja hemlån av böcker 
genom att tillgängliggöra dem såväl rent fysiskt som språkligt. I entrén 
till Förskola 4 finns exempelvis dubbla informationsskyltar uppsatta på 
arabiska och svenska.

 

Bild 2. Information om hemlån på svenska respektive arabiska

En av rektorerna ger ett exempel på när dessa ansträngningar har burit 
frukt och kan sägas bekräfta projektets grundtes, det vill säga att tillgång 
bidrar till läslust och läsning: 

Jag hade en familj på inskolning här den här veckan och då hade vi 
sådana här dubbelböcker som är på somaliska på ena halvan och svenska 
på andra och den mamman blev ju väldigt intresserad av den boken. 
[…] det fångade den här mammans intresse och hon ville låna hem just 
de här böckerna för att läsa hemma.54

6.3.2 Hur litteraturen används

Temaarbete, högläsning och boksamtal
Att få bort den passiva läsvilan som tidigare forskning kritiserat (se t. ex.  
Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a; Wider -
berg, 2008) är ett uttalat syfte med satsningen på förskolebibliotek. I in-
tervjuer förklarar projektets kontaktbibliotekarier att de ser det som sin 
uppgift att ge förskolepedagogerna tips om hur man istället jobbar ak-
tivt med böcker: ”Att man håller i boken, att man leker kring boken, att 
man läser, kanske har dockor och annat med boken men att man gör 
något aktivt med läsningen mer än att lyssnar och somnar.”55 Forskning  
 
54 Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019.
55 Intervju, kontaktbibliotekarie, Folkbiblioteket, september 2019.
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visar att ett mer aktivt arbete med böcker i tidig ålder väcker intresse och 
ger kunskaper. Även om barnet inte själv kan läsa kan det lära sig andra 
saker som exempelvis läsriktning, bara genom att hålla i och bläddra i 
boken (Whitehurst & Lonigan, 1998, s. 851). Genom lek med rekvisita och 
bok ges en möjlighet för barnet att arbeta med texten det hört, vilket är 
en förutsättning för att bearbeta tankar och skapa mening enligt Jönsson 
(2007, s. 134–135).

Kritiken av läsvilan verkar dock redan ha fått genomslag på förskolan 
före Lässatsningen. Enligt de intervjuade kontaktpersonerna är det inte 
längre bara den typen av läsning som man ägnar sig åt. ”Vi har kommit 
bort från det här som det tidigare var, läsvila, idag är litteraturen med hela 
tiden”,56 som en av rektorerna uttrycker det. 

I flera intervjuer betonas också att man redan före projektet läste 
mycket och att hur man läser eller arbetar med litteratur inte nödvän-
digtvis ändrats av tillkomsten av egna bibliotek på förskolan.57 Som tidi-
gare påpekats verkar inte rummet som sådant förändrat läsvanorna, men 
medvetandegörandet genom studiecirkeln och Lässatsningens aktiviteter 
verkar däremot ha inspirerat förskolepersonalen.

Jag tror inte att jag läste lika aktivt förut. Jag läste sagan med barnen 
men bjöd inte in barnen aktivt i samtal. Liksom att man frågar dem 
hela tiden, ja vad tror du händer sen? Vad ser ni på bilden? Vad gjorde 
han där? Jag pratar om sagan både före och efter och bearbetar den på 
ett annat sätt. Det har förändrats hos mig. Förut tog man kanske bara 
sina favoritböcker. Nu försöker jag ta lite andra böcker också. Det finns 
ju en enorm produktion av bra barnböcker.58

Kontaktpersonen pekar här på ett hennes litterära repertoar utvidgats ge-
nom Lässatsningen, både på så sätt att hon vågar välja andra böcker och i 
hur hon läser dem. En annan nämner hur hon inspirerats av boksamtals-
metoder som tagits upp i samband med kompetensutvecklingsinsatser:

Det som var intressant för mig var att jag har alltid haft samtal med 
barnen i början av läsningen och i slutet, men aldrig har jag brutit för 
att samtala – kanske någon enstaka fråga eller för att svara på barns 
frågor och så där – men när man fördjupar sig i bara en sida och sen 
fortsätter att hålla intresset vid liv, det hade jag aldrig tänkt på att man 
kunde göra.59

56  Intervju, rektor, Förskola 3, september 2019.
57  Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019; intervju, kontaktperson, Förskola 

2, september 2019.
58  Intervju, kontaktperson, Förskola 2, september 2019.
59  Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
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Kontaktpersonens utsaga kan tolkas som att hon nu, som en följd av Läs-
satsningen, läser mer dialogiskt och med barnen, snarare än för dem (se Sund-
mark, 2014). Här lyfts också vikten av samtalet och hur det är ett sätt att 
lära barnet att lyssna på andra, tänka kring det som sagts och ge andra tid 
att tänka. Det är förmågor som både är språkutvecklande i sig (se White-
hurst & Lonigan, 1998; Jönsson, 2016) och som har en del i det sociokultu-
rella synsätt som förskolan har sin teoretiska grund i och som innebär att 
barn och pedagog skapar mening tillsammans (se t. ex. Alexander, 2008, 
s. 114–115).

I Litteraturläsning på förskolan beskriver Damber, Nilsson och Ohlsson 
temaarbete som motsatsen till läsvila, och som något som förekommer i 
ganska liten utsträckning i deras observationsstudie. I intervjuerna fram-
kommer att just tematiskt arbete är vanligt. På en av förskolorna ska alla 
avdelningar arbeta med boken Vem ser Dim? av Maria Nilsson Thore i ett 
helt år. Exempel ges också på mer generella teman, som vatten eller vän-
skap, där man tar in böcker som behandlar ämnet som en viktig del.60 ”Det 
är alltid bra att ha boken som stöd, antingen för att starta ett projekt eller 
för att den kommer in i mitten av ett projekt eller i slutet. Det är alltid 
ett bra verktyg som ger inspiration. Och mycket att samtala omkring”, 
som en av kontaktpersonerna uttrycker det.61 Det är också något vi iakttar 
vid våra besök. Vid ett tillfälle är förskolebarnen ute på en ”sagorunda 
i skogen” kopplad till ett temaarbete om böckerna Stora monster och lilla 
monster av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal och Áslaug Jónsdóttir, men detta 
sker då inte i själva biblioteket och vi är därför inte närvarande vid själva 
aktiviteten. På en annan förskola är en miljö uppbyggd i samband med 
temaarbete kring Stina Wirséns Vems resa? 

På ytterligare en av förskolorna berättar man att man har olika statio-
ner utifrån ett visst ämne och då finns det både föremål, naturmaterial 
och böcker om ämnet där. Litteraturen blir då, som rektorn uttrycker det, 
”ett stöd när jag håller på att utforska och lär mig mer om raketer eller vad 
det nu må vara”,62 eller något som används i samband med att man själv 
ska rita av något och då tar bilderna i böckerna på hur något ser ut som 
hjälp. Hon exemplifierar:

Det kan vara om jag ska skapa någonting så kan ju den också vara ett 
stöd för mig i bilden, för hur ser faktiskt en morot ut? Då kan jag ha en 
bild i en bok, jag kan ha kanske en riktig morot framför mig så att jag 
får flera olika sätt att ta mig an den här aktiviteten.63

60 Intervju, kontaktperson, Förskola 2, september 2019.
61 Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
62 Intervju, rektor, Förskola 3, september 2019.
63 Intervju, rektor, Förskola 3, september 2019. 
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Det här sättet att arbeta med en bok eller en saga under en längre pe-
riod, en hel termin eller till och med ett år, ges också exempel på i tidi-
gare forskning. Där motiveras den långa tidsperioden med den trygghet 
som upprepningen skapar och möjligheten att koppla det valda verket 
till flera av läroplanens mål (Kåreland & Lindh-Munter, 2005a, s. 86). Även 
i intervjuer framkommer det att det tematiska arbetet verkar uppfattas 
som ett relativt enkelt sätt att skapa aktiviteter som kan uppfylla konkreta 
lärande mål. En kontaktperson säger apropå ett sådant ”minitemaarbete” 
på förskolan om Einar Norelius bilderbok Petter och hans fyra getter att de 
arbetat med den under några veckor, dramatiserat, tagit in matematik, 
pratat om känslor och färger att det är ett exempel på att det är ”ganska 
enkelt att göra mycket av en bok och genom det blir det enklare att jobba 
med läroplanen.”64 

Temaarbetets popularitet har förmodligen också att göra med att pro-
jekt och holistiska arbetssätt, där man arbetar med flera ämnen samtidigt, 
har en stark tradition på förskolan. Att arbeta samlat kring ett verksam-
hetsområde har alltid förekommit där och setts som något som skiljer för-
skolans ämnes didaktik mot skolans (Ignerus, 2017). Ett annat skäl till att 
temaarbete är populärt verkar vara dess ”kick off-faktor”. I intervjuerna 
framkommer det att det är lätt att satsningar rinner ut i sanden och att man 
då behöver ett nytt projekt för att komma igång igen. ”Det kommer något 
och man kör igång”, som en av kontaktpersonerna uttrycker det, ”man 
har kick-off, man har liksom en extra kraft men sen faller det så man får 
påminnas att sparka igång sig.”65 En av rektorerna ger ett annat exempel:

Dock är det med allting annat att om någon blir sjukskriven, eller det 
tappar ibland lite fart och sen får vi väcka liv i det igen. Nu håller vi på 
att dra i det igen för att vi har bestämt att vi ska jobba temainriktat det 
här läsåret, där utgångspunkten är en bok där vi enats om att hela huset 
ska jobba med den här boken. För att verkligen lyfta det här med böcker 
och läsning.66

Om och om igen behövs det alltså påminnelser och projekt för att littera-
turen ska användas aktivt i verksamheten. Det vardagliga litteraturarbetet 
riskerar att prioriteras bort och istället behöver man ”starta om” med oli-
ka satsningar på enskilda verk eller teman. En fördel med rutinaktiviteter 
som läsvilan är därför dess kontinuitet. 

Förutom tematiskt arbete som ofta ges exempel på i intervjusvaren så 
pågår många andra typer av läsning vid våra förskolor. Ett sådant exempel 
från en observation är en flicka som leker med rekvisita till de barnlitterä-
ra karaktärerna Aijja och Bajja i ett av förskolebiblioteken. Hon har också  
 
64 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, september 2019. 
65 Intervju, kontaktpersoner, Förskola 1, september 2019.
66 Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019.



65

en bok av pekboksformat med humoristiska verser på rim som hon ber 
kontaktpersonen att läsa. När kontaktpersonen läser kommer även en  
annan flicka och sätter sig bredvid henne och lyssnar en stund men hon 
går innan boken är slut. Flickan som initierat läsningen uppmanar till 
omläsning med ett ”Igen!” så snart boken är slut och kontaktpersonen hör-
sammar hennes önskemål. Två flickor kommer och lyssnar. Barnen hänger 
på soffan och kontaktpersonen sitter på golvet nedanför dem. När hon läst 
färdigt ropar de tillkomna flickorna ”Igen!” men den här gången ignorerar 
kontaktpersonen dem och de går över till att leka med varandra istället.67

Flera liknande situationer där barn kommer med böcker de hittat i 
biblioteket till pedagogen och ber dem läsa, eller sitter själva och bläddrar 
i böckerna tills pedagogen frågar om de vill bli lästa för förekommer un-
der våra observationer och verkar ganska typiska för hur det går till när 
personal är med en barngrupp i förskolebiblioteken.

Den här typen av läsning har som nämnts kritiserats just för att den 
inte gör något med det lästa men både ur ett språkdidaktiskt och ur ett 
läslustperspektiv kan den ändå ses som värdefull. Här betonas den spon-
tana högläsningens betydelse för barns utvecklande av litteracitet genom 
bekantskap med läsningen som företeelse och boken som föremål (se  
Dominković, Eriksson & Fellenius, 2006, s. 19; Björklund, 2011; Fast, 2011; 
Whitehurst & Lonigan, 1998). 

Ur ett språkdidaktiskt perspektiv finns det också, som vi sett i före-
gående kapitel, ett gott stöd för pedagogernas uppfattningar om att hög-
läsningen hjälper barnen att utveckla sina språkliga kompetenser och in-
troducerar dem för skriftspråket. Flera studier visar att barn som deltar i 
högläsning ges möjlighet att lära in nya ord, vilket kan ske snabbt, men 
också att få en förståelse för hur berättelser är uppbyggda (Fast, 2011, s. 
186; Dyrkorn Fodstad, 2019, s.139).

Vi ser också exempel på aktiviteter där just litteraturen står i centrum 
under våra observationer i förskolebiblioteken. En sådan aktivitet är bok-
samtal, vilket är en metod som uppmuntrats både av Lässatsningen och 
som framhålls i den senaste läroplanen. Vid ett av observationstillfällena 
följs några boksamtal. Pedagogen som leder samtalen är en av kontakt-
personerna och vid observationen håller hon tre boksamtal med grupper 
om 3–4 barn i 3–5-årsåldern. Hon har med sig en korg och i den ligger bo-
ken Mamma mu och kråkan av Jujja Wieslander samt mjukisdjuren Mamma 
Mu och kråkan. Pedagogen presenterar bokens framsida och ställer frågor 
om den till barnen. Hon högläser sedan engagerat och förställer rösten 
utifrån de olika karaktärerna. Under hela bokläsningen interagerar peda-
gogen med barnen och ställer frågor då och då om texten: ”Ser ni vad 
det här är? Vad gör man med den tror ni? Spratt, vad betyder det? Vad är 
en propeller?” Barnen svarar och kopplar till egna erfarenheter. Här ger 
pedagogen barnen möjlighet att koppla ihop händelser i boken med sina 
 
67 Observation, Förskola 4, mars 2019.
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egna erfarenheter, både de som finns i barnens närhet men också längre 
bort. Det blir ett sätt att utveckla förmågan att samtala om saker som 
inte är kontextbundet (Jönsson, 2016, s. 209). När lässtunden är slut sätter  
pedagogen på sin mobil och barnen får lyssna på Mamma Mu och kråkans 
sång.68

På den här förskolan noterar vi även vid andra observationstillfällen 
att barnen är vana att prata om det som läses och i intervjuer framkom-
mer det att boksamtal utförs regelbundet, men alltid av samma person. 
Hon har blivit ”Sago-N.N.” och är väldigt uppskattad av barnen, men det är 
blir svårare att få med övrig personal påpekas det i intervjuer när läsning 
och litteraturaktiviteter kopplas till en person.

Bok och rekvisita
För att locka till läsning används, som visats i exemplen ovan, rekvisita 
med koppling till litteraturen. Det förekommer också, som nämnts, att 
böcker placeras ut i olika miljöer där böcker normalt inte finns, till ex-
empel i ateljén eller i ”slottet”. I de senare fallen kan själva boken i sig 
fungera som ett slags rekvisita. I alla förskolebibliotek finns olika former 
av rekvisita kopplade till böckerna. Det kan vara mjukisdjur i form av lit-
terära figurer eller leksaker, som det normkritiska dockskåp som finns på 
en av förskolorna, eller utklädningskläder för att locka till dramatisering 
och rollekar. Det finns också speciella paket med bok och rekvisita att an-
vända vid högläsning eller boksamtal, som i exemplet Eriksson Bergström 
(2013) tog upp om sagoberättandet av Törnrosa på en förskola. Användan-
det av den här typen av rekvisita rekommenderas också i handböcker om 
läsning på förskolan (se t. ex. Granberg, 1996; Heimer, 2016). Lek med re-
kvisita kopplad till böcker anses också vara en form av emergent literacy och 
kan därför ses som en del av barns tidiga språkutveckling (se Fridolfsson, 
2015, s. 64–68; Lindö, 2009, s. 179–181; Whitehurst & Lonigan, 1998, s. 
849; Massey, 2001, s.128–129).

Vid våra observationer ser vi flera exempel på hur rekvisitan används 
och mestadels är det i barnens fria lek och på barnens initiativ. I en av 
förskolorna märks det tydligt att barnen är vana att vara i biblioteket och 
redan när de kommer in frågar de efter favoritböcker och favoritföremål. 
Ett exempel är en pojke som redan när gruppen kommer till biblioteket 
ropar ”vi ska leka med hajar” och tydligt visar att han vet att det finns 
leksakshajar i en lässatsningspåse. En flicka frågar vid samma tillfälle efter 
trollet i Bockarna Bruse som finns i en annan påse. Hon leker med bock-
arna men bryr sig inte om boken. Däremot är det tydligt att hon kan sagan 
och använder repliker ur den i leken, som ”ta den som är efter mig.” 69

I en intervju kommenterar kontaktpersonen barnens användande av 
rekvisitan: 

68 Observation, Förskola 2, maj 2019.
69 Observation, Förskola 4, mars 2019.
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I början var det rekvisitan som lockade mest men nu har det gått ett 
steg längre så att nu har de upptäckt böckerna. De ser jag tydligt! Nu 
ser man hur de har landat i det. De letar efter speciella böcker och så 
vidare. Och frågar efter speciella böcker. Och hur de kan landa, sätta i 
soffan eller på golvet och det är jättepositivt. Att de har hittat dem. […] 
Häromdagen var det en pojke som under samlingarna under våren 
lyssnat på många ”monsterböcker” och nu började leka och ”dramati-
sera” en saga han hört tidigare. Han använde rekvisita och pratade med 
mig och förklarade utifrån bokens innehåll. Sedan gick han och hämtade 
boken. Det var roligt att se eftersom det var ganska länge sedan han 
hört berättelsen. Det är jättekul!70

Rekvisitan blir en lockelse in i böckerna och till fortsatt läsning, eller som 
i det senare exemplet med pojken med ”monsterböckerna”, till en bear-
betning av det lästa.

Under våra observationer ser vi ganska få exempel på att pedagoger 
använder rekvisitan vid läsning på ett planerat sätt. Gosedjur eller leksa-
ker ur rekvisitapåsar kan däremot tas fram för att locka barnen att titta i 
en viss bok.71 Men vid ett av tillfällena under pågående studiecirkel tar en 
av kontaktpersonerna upp hur hon inspirerats till nya arbetssätt vid läs-
ning genom att använda rekvisita. Om boken handlar om en prinsessa så 
har hon tagit med en krona och om den handlar om bilar har hon tagit 
med en bil. Detta, menar hon, gör barnen mer fokuserade på det lästa och 
hon har noterat att barnen numera själva hämtar saker som finns med i 
böckerna när de läser.72

Tillgången till böcker betonas genomgående av förskolans personal 
som positiv. Att de har gott om böcker gör också att de inte behöver vara 
lika rädda om dem som annars. De blir förbrukningsmaterial. ”Man ska 
vara rädd om böcker, men vi lockar också barn till böcker genom att man 
får leka med dem”, säger en av rektorerna.73 En annan rektor kommente-
rar också att böckerna visserligen numera finns utspridda på hela skolan 
men inte alltid blir just lästa i utan kan användas som stöd i att bygga 
en bilbana. Hon ser det som både positivt och problematiskt. ”Jag tycker 
verkligen att böcker ska få vara stöd att vara bilbana också, de kan får vara 
byggstenar i ett torn också det är bara jättebra, men det har saknats en 
systematik”74, kommenterar hon.

Överlag verkar förskolepersonalen ambivalent kring om det är okej att 
leka med böckerna eller inte. Granberg (1996), Heimer (2006) och Edwards 
(2008) menar att böcker ska vara just böcker, även om de används i lek, men 
 

70 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, september 2019.
71 Observationer, Förskola 4, mars 2019; Förskola 1, mars 2019.
72 Observation, studiecirkel, januari 2018.
73 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, oktober 2017.
74 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
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man har också en önskan att få barnen att uppmärksamma böcker som 
föremål oavsett om det är för läsning eller inte.

Leken kan också vara ett sätt att bekanta sig med boken som föremål 
och på så sätt en tidig literacyaktivitet i likhet med de Björklund (2008) be-
skrivit. Ett sådant exempel är hämtat från en observation en eftermiddag 
på en av förskolorna. En pedagog kommer till biblioteket med två barn i 
2–3-årsåldern, en pojke och en flicka, för att återlämna böcker och låna 
nya. Flickan är rastlös och visar, till skillnad från pojken, ett mycket litet 
intresse för böckerna i biblioteket och för pedagogens högläsning. Däre-
mot hittar hon en kapitelbok som någon glömt på golvet och den håller 
hon fast vid under hela biblioteksbesöket. Hon låtsasläser i den i läshör-
nan, bär med sig den och insisterar – trots protester från pedagogen om 
att boken är för äldre barn – på att låna med sig den. I det här exemplet är 
det tydligt att flickan är förtjust i den bok hon hittat och inte bryr sig om 
att den inte är anpassad för hennes ålder. Hon bläddrar i den upp och ner 
och det är mer text än bilder, men hon har ändå en förståelse för att det är 
en bok och vilken typ av aktivitet som man gör med en bok (bläddrar, sit-
ter i läshörnan och tittar, lånar). Överlag visar hon ett litet intresse för det 
lästa och för biblioteket, till skillnad från pojken som aktivt botaniserar 
bland böckerna och är engagerad vid högläsningen, men genom att leka 
med kapitelboken så deltar hon i en literacyaktivitet.75

Ett annat exempel tar en kontaktperson upp i en intervju. Några barn 
har då bakat med play doh-lera och haft en bok bredvid som de tittade i, 
för att följa receptet. ”Okej degen låg också i boken men det var liksom 
precis, den skulle vara uppepå som på bilden. Då tar dom ju med sig lik-
som så såg man ju hur de fortsatte och lade till material till boken så då 
kopplade ju de”, förklarar kontaktpersonen.76

I båda exemplen används böcker och barnen visar en bekantskap med 
boken som föremål och hur böcker används, men böckerna läses inte. Re-
kvisitan är tydligt något som lockar i biblioteket, och ibland kanske också 
till boken som föremål, men inte alltid till litteraturen vilket är något av en 
paradox som pekar på vikten av en litteraturdidaktisk medvetenhet kring 
hur och när rekvisita ska användas och för vilka syften.

6.3.3 Varför läser man? 

Ett antal studier visar att när förskolepedagoger talar om högläsningens nyt-
ta är det främst dess språkutvecklande funktion som betonas. Man vill, likt 
pedagogerna som Simonsson (2004, s. 99) intervjuar, öka barnens ordförråd 
och språkförståelse. Böcker väljs därför utifrån hur lämpliga de är sett till 
längd och svårighet på texten, men kan också väljas bort om de innehåller 
olämpliga ord eller ett innehåll (till exempel sexuella anspelningar) som  
 

75 Observation, Förskola 1, mars 2019.
76 Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
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barnen inte anses mogna för (s. 100). Detta bekräftas till viss del också 
av Fast (2011, s. 188) studie där pedagogerna menar att de behöver ha 
kunskap om både barngrupp och barnlitteratur för att kunna göra genom-
tänkta bokval. Vid våra inledande intervjuer med rektorer och pedagoger 
inom förskolebiblioteksprojektet är det tydligt att man också här företrä-
der denna syn på läsningens syfte:

Barnen ska utveckla sitt/sina språk, leder till språkutveckling för alla 
åldrar 1–5 år. Lässatsningen kan vara en hjälp till det.77

Böcker handlar om språket. Ett bra språk att ta in. Jag har alltid ett syfte 
med val av böcker för högläsning. En orolig grupp kan ibland behöva 
läsa en bok om hur man ska vara mot kompisar. Böcker är jättebra för 
språket. Sagoläsning varje dag. Biblioteket kan hjälpa oss att ha böcker 
som passar våra syften.78

Uttalandena återspeglar vad Rosenblatt (2010) och Persson (2007) benäm-
ner som en instrumentell syn på läsning. Böckerna som väljs ut ska passa 
verksamhetens ”syften”, exempelvis med språkutveckling eller att för-
medla rätt värderingar och förhållningssätt. Man vill, som en rektor ut-
trycker det, ”säkerställa att det är böcker som är ok”. Hon förklarar: ”Jag 
vill inte att det ska vara böcker som ger andra vinklingar än det vi står för. 
Vår likabehandlingsplan och våra tankar om det sociala sammanhanget 
ska böckerna återspegla.”79 Detta är inte särskilt förvånande med tanke 
på hur tydligt den nya läroplanen för förskolan betonar vikten av läs- och 
språkutvecklande arbete i förskolan (Lpfö 18, s. 14) samt dess uttalade am-
bition att ge barnen förutsättningar för barn att ”utveckla respekt och 
förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna” 
(ibid., s. 12).  En risk med den här typen av arbete ur ett litteraturdidaktiskt 
perspektiv är dock att litteraturen framförallt blir en kunskapskälla och 
att den estetiska upplevelsen kommer i andra hand. Man skulle kunna 
uttrycka det som att litteraturen blir ett medel, inte målet, eller att littera-
turen, med Junckers distinktion, används instrumentellt. Både rektorer och 
kontaktpersoner ger gärna exempel på hur man använder böcker för att 
slå upp fakta eller för att samtala om värderingar men talar mindre om de 
skäl att läsa litteratur som de själva ger exempel på är grunden till deras 
egna läsintresse: att få tillträde till en annan värld, att fly verkligheten, 
njutning och en stunds lugn och ro.80

 Böcker är viktiga i förskolans arbete med barns språkutveckling men 
det behövs både kvantitet och kvalitet för att gynna språkutvecklingen 

77  Intervju, kontaktperson, Förskola 3, december 2018.
78  Intervju, kontaktperson, Förskola 2, maj 2018.
79  Intervju, rektor, Förskola 1, december 2017.
80  Intervju, rektor, Förskola 4, september 2019; intervju, kontaktperson, Förskola 

3, september 2019.
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(Massey, 2013; Salmon, 2014; Whitehurst & Lonigan, 1998). Det räcker alltså 
inte att bara öppna biblioteket för barnen utan det behöver kopplas ak-
tiviteter till läsningen (Elbro, 2004, s. 80).  Under våra observationer sker 
läsaktiviteter med, vad som kan uppfattas som, ett språkdidaktiskt syfte. 
Ett tillfälle är när en pedagog tillsammans med tre pojkar i 1–2-årsåldern 
kommer in i ett av biblioteken och de tillsammans tittar i pekböcker. 
De pekar på bilder av djur och härmar djurläten och därefter bilder av  
bilar och gör billjud. Genom denna aktivitet får barnen möjlighet att före-
ställa något som inte finns här och nu, ett steg mot att förstå att text, till 
skillnad från tal, inte är situationsbundet (Lindö, 2005, s. 26). Aktiviteten 
pågår under ca 10 minuter. Under en annan observation sker planerade 
boksamtal som utgår från en bok om karaktären Mamma Mu. Pedago-
gen läser boken för tre olika grupper med tre-fyra barn, mellan 3–5 år, i 
varje grupp. Pedagogen presenterar bokens framsida och ställer frågor till 
barnen kring årstider och varför de tror att det är exempelvis sommar. 
Hon använder rösten för att barnen ska förstå att det är olika figurer som 
pratar i boken. Pedagogen ställer frågor om texten och hjälper barnen att 
koppla händelser, begrepp och föremål till deras egna erfarenheter och 
låter alla vara delaktiga i samtalet. Genom att hon arbetar så ökar barnens 
motivation och texten och samtalet känns meningsfullt. Sättet att arbeta 
visar ett exempel på det Gärdenfors (2010, s. 79–86) beskriver som inre 
motivation. Även om det blir lite olika i de tre grupperna är barnen delak-
tiga och ställer många frågor och det blir roliga samtal. Läsestunden känns 
värdefull och lustfylld i stunden utan att krav på att lära något speciellt 
men i slutänden har barnen också lärt sig en del nya ord och begrepp.81 

Vissa gånger är de instrumentella målsättningar man uttalar om verk-
samhetens arbete med litteratur och läsning inte direkt kopplade till 
språkutveckling utan mycket långsiktiga och övergripande:

I slutänden är målet att de ska se sig själva som läsande individer och 
lyckas i kärnämnena.82

Min tanke är att vårt uppdrag är utifrån LP, kommunala mål och så 
vidare men vi har också ett samhällsuppdrag på lång sikt. Målet som 
jag sätter är att de barn som vi har hos oss ska bli väl fungerande 
samhällsmedborgare i Eskilstuna. Språk är makt och att kunna skriva 
och läsa är en maktfaktor och då att arbeta med språk på alla sätt… vi 
vet från forskning att barn som blir lästa för utvecklar sitt språk mycket 
mer och där behöver vi inte checka av på samma sätt utan då vet man 
att det sker en utveckling.83 

 
81 Observation, Förskola 2, maj 2019.
82 Intervju, rektor, Förskola 1, december 2017.
83   Intervju, rektor, Förskola 1, december 2017.
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Detta synsätt återkommer även i studiecirkeln som anordnas inom För-
skolebiblioteksprojektet, där frågan om värderingar, normkritik och re-
presentation aktualiseras i samband med en av studiecirkelns hemuppgif-
ter som gått ut på att välja ut en bok som höglästs i verksamheten och där 
pedagogerna ombeds reflektera över ett antal frågeställningar i relation 
till den. En av pedagogerna berättar att hon har valt bort att läsa en viss 
bok på grund av att dess innehåll inte går i linje med lämpliga värderingar, 
medan en annan av pedagogerna menar att detta skulle kunna vara ut-
gångspunkt för en diskussion tillsammans med barnen. En kort diskus-
sion uppstår om hur man ska gallra utifrån värdegrund och om man ska 
göra det. Man är osäker på hur man ska veta vilka böcker som är ”okej” 
eller inte. Frågan om litteraturens innehåll lyfts alltså upp och det finns 
en kritisk attityd till litteraturen hos förskolepersonalen, men också en 
osäkerhet kring litteratur och hur den ska hanteras. Det kan handla om 
att de literacypraktiker som råder inom förskolan är starka och man vill 
göra rätt (Barton & Hamilton, 2000). Man vill i många fall få ett yttre god-
kännande snarare än att man litar på sin egen läsning. Därför väljs hellre 
en del äldre litteratur bort.84 

Till skillnad från vad tidigare forskning visat finns det ett uttalat in-
tresse för just nyare litteratur och det uttrycks snarare en skepsis mot 
äldre verk när det gäller värderingar. Man vill att litteraturen man arbetar 
med är ”kritiskt granskad” och inte förmedlar perspektiv som går emot 
läroplanen och jämlikhetsmålen.85 Att normkritisk litteratur, till exempel 
från förlaget Olika, köpts in tas upp som positivt i flera intervjuer men det 
framkommer också vid nätverksträffar att det finns olika åsikter om de 
här böckerna. Några tycker att de böckerna ska finnas tillgängliga endast 
för pedagogerna så att de kan planera när dessa ska användas. Andra anser 
att de ska finnas tillgängliga för barnen, precis som vilken bok som helst, 
och att pedagogen ska ta samtalen med barnen när de kommer spontant.86 

Att det är viktigt att kontrollera vilka böcker som finns på förskolorna, för 
att tillse de värderingar som förmedlas i dem är i enlighet med rådande läro-
plan och förskolans demokratiuppdrag, framkommer också i Simonssons 
tidigare studie (2004). Hon pekar där på hur man ser valet av vilken littera-
tur som läses som ett sätt att säkerställa en god barndom och framtida goda 
samhällsmedborgare. Detta framkommer också tydligt i våra intervjuer. En 
kontaktperson berättar att förskolan även får böcker av barnens föräldrar. 
Dessa tar de emot men har då ”sagt att är det någon som hittar något som man 
tycker inte stämmer överens med våran värdegrund så är det bara att komma 
till oss.”87 Med den distinktion mellan olika förhållningssätt till läsning som 
Rydsjö & Elf (2007) presenterar så är det emancipatoriska synsättet det som 
 

84 Se t. ex. observation, studiecirkel, januari 2018.
85 Se t. ex. intervju, rektor, Förskola 3, september 2019.
86 Intervju, kontaktperson, Förskola 4, oktober 2017.
87 Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
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ligger närmast till hands. I lägre grad trycker pedagogerna på sådant som 
att förmedla ett kulturarv, vilket annars också är ett av läroplanens mål,  
eller på den syn på läsning som kanske främst förmedlas i grundskolan – 
den pragmatiska, där bara man läser är gott nog. 

Som ett exempel på en problematisk titel tar en kontaktperson vid 
en nätverksträff upp Margareta Reys bilderbok Pricken från 1945, ett av 
de verk som Asplund Carlsson (1993) menar hör till förskolans ”dolda ka-
non”. Den, menar hon, ger ”kanske idén att det är tjejer som gömmer sig, 
att det inte är de som är starka”. Hon förklarar att vi vuxna förstås kan 
sätta in verket i en historisk kontext men det kan inte barnen och därför 
behöver de verk som kommer in på förskolan granskas.88

Den ”dolda litterära kanon” som Asplund Carlsson (1993) och Kåreland 
& Lindh-Munther (2005a; 2005c) kunde se för 25 och 15 år sedan verkar 
finnas kvar till viss del på förskolorna där vi bland förskolornas inköpta 
böcker kan se verk av Gunilla Bergström, Gunilla Wolde, Lena Anders-
son, Astrid Lindgren, Inger och Lasse Sandberg, Sven Nordqvist och Bar-
bro Lindgren liksom många folksagor, barnsånger och rim och ramsor i 
olika utgåvor. Men dessa titlar utgör bara en bråkdel av samlingarna och 
nyare verk av författare som Maria Nilsson-Thore, Pia Lindenbaum och 
Stina Wirsén, liksom många verk utgivna av Olika förlag, får större ut-
rymme. För de förskolor i projektet som har en mångkulturell barngrupp 
har det också varit viktigt att köpa in böcker på de språk som barnen talar 
hemma, något som tidigare forsknings stickprovsundersökningar visat an-
nars ofta saknas på förskolor (se Svensson, 2011, Åman, 2010) men som 
enligt Ladberg (2003) och Kultti (2012) är en av förutsättningarna för en 
god språkutveckling för flerspråkiga barn.

Det kan kanske ses som anmärkningsvärt att denna instrumentella 
syn på böcker och läsning är en så explicit och stark uppfattning i sam-
manhanget med tanke på att läslust samtidigt uttrycks som Lässatsning-
ens, såväl som enskilda rektorers och pedagogers, målsättning med att 
ingå i projektet. De teoretiska perspektiv som ofta används för att ringa 
in fenomenet läslust tycks snarare tala för att det är en estetisk läsart 
som främjar läslust. Fri läsning och friheten att välja vad som ska läsas 
framhålls tillsammans med inre individuell motivation för läsandet ex-
empelvis av Chambers (2011), Clark & Rumbold (2006) respektive Gär-
denfors (2010) som viktiga faktorer för att främja läsning och läslust. 
Samtidigt kan man säga att böcker och läsning i någon mån legitime-
ras på det sätt som Persson menar är ett uttryck för en tro på ”den goda  
boken”, det vill säga egentligen att läsandet i sig förutsätts vara tillräck-
ligt och inte något som behöver motiveras ytterligare. Den starka tilltron 
till att böcker i barnens när varo och barninitierade läsaktiviteter anser  
Elbro (2004) inte vara tillräcklig utan mer måste till för att utveckling ska 
ske. Som tidigare framgått (se tabell 2) förekom få pedagoginitierade och 
 
88 Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
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planerade läsaktiviteter under våra observationer vilket i någon mån blir 
motsägelsefullt i relation till att språkutveckling är ett syfte med läsning 
i förskolan och att just högläsning och samtal om det lästa framhålls som 
viktiga faktorer för just det. En förklaring kan vara att läsning av böcker 
med ett språkdidaktiskt syfte görs vid planerade tillfällen på de olika av-
delningarna och inte i biblioteket. Kanske kan man då dra slutsatsen att 
förskolebiblioteken faktiskt utgör ett specifikt bidrag till läslust i det att 
de läsaktiviteter som pågår där främst är och tillåts vara av den självvalda 
karaktär relaterade till inre motivation som exempelvis Gambrell (2011) 
och Gärdenfors (2010) talar om. 
     

6.3.4 Var man läser

Skapandet av särskilda biblioteksrum är centralt i Lässatsningens projekt 
Förskolebibliotek. Det ska ”göra böcker och bibliotek till ett naturligt in-
slag i barnens vardag” och ge barnen ”likvärdig tillgång till böcker”. Ett 
bibliotek kan vara en boksamling, som i regeringens satsning 2018, men 
också en plats. Förskolebibliotek i andra kommuner är vanligtvis egna 
rum men kan också vara avskilda delar av större lokaler.

Att skapa ett särskilt utrymme för böcker och arbetet med dem visar, 
som Aidan Chambers skriver i Böcker inom och omkring oss, att litteratur är 
viktigt (2011, s. 28). Edwards betonar i Bilderbokens mångfald och möjligheter, 
den kursbok som också används i Lässatsningens studiecirkel för förskole-
bibliotekens kontaktpersoner, att ett enskilt rum avsett för läsning är den 
bästa tänkbara miljön:

Har ni ett rum som det går att stänga dörren till där ni kan läsa? Vilken 
tur! Ett separat rum är naturligtvis bäst, där kan man möblera, måla 
och dekorera efter ändamålet: skapa stämning med vackra tyger, målade 
väggar och läckra tak – mörkblått med självlysande stjärnor är min 
favorit! Man kan ha små lampor som ger lagom sken, tunna tygsjok 
eller gasväv som hänger som en sagohimmel från taket – anpassa ambi-
tionerna efter hur rummet används i övrigt. (Edwards, 2008, s. 36–37)

Rummet ska, som hon beskriver det, vara ”lugnt och laddat”, utan ”dist-
raherande faktorer som leksaker” (ibid., 2008, s. 39). Förskolebiblioteken 
i Lässatsningen har, liksom förskolebibliotek i andra kommuner (se t. ex. 
Hajzeri & Liziniewicz, 2016; Bengtsson & Midenius, 2017) alla eftersträvat 
att skapa en speciell biblioteksatmosfär. Man har skyltar som upplyser om 
betydelsen av läsning, möbler anpassade för mysiga lässtunder, bilder på 
barnboksfigurer och textilier och färger som ska göra rummet ombonat, 
men också – vilket nämnts i ett föregående avsnitt – en hel del leksaker 
som är tänkt att fungera som rekvisita i förhållande till litteraturen. Myck-
et arbete har lagts ner på att skapa fina miljöer och kontaktpersonerna 
diskuterar sinsemellan olika val som gjorts under nätverksträffarna. Men 
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att skapa en miljö som både stimulerar till mys och lugn och som är mjuk 
och inbjudande orsakar också en del problem. Bekväma möbler som sac-
cosäckar och en läsfåtölj kallad ”katapulten” tenderar att lekas i mer än 
läsas i och en del tyger tvingades man ta bort på en förskola för att de 
inte gick att rengöra. Även här behövs alltså kompromisser göras mellan 
önskan om en speciell och inspirerande miljö och förskolevardagens prak-
tiska omständigheter. 

Förskolorna i Eskilstuna kommuns lässatsning fick beskriva det rum 
de tänkt använda och vilka möjligheter de såg där när de sökte till pilot-
projektet. De har gjort olika val när det gäller placering, tillgänglighet, 
storlek och inredning men när rummen väl skapats framhåller såväl kon-
taktpersoner som rektorerna mestadels det positiva med lokalerna. En av 
rektorerna resonerar:

Ingen förskola har fantastiska lokaler för nånting egentligen för utrym-
men är så, man behöver ha dem till barn. Man behöver nog tipsa varan-
dra om det mer. Hur kan man göra trots inte fantastiska förutsättningar? 
Hur jobbar man ändå?89

Man behöver, som några kontaktpersoner uttrycker det, ”se möjligheterna, 
inte se hindren”.90 Det verkar innebära att förutsättningarna som finns för 
de rum man valt till viss del blivit styrande för den syn på biblioteket som 
kommer till uttryck i intervjuerna, till exempel om huruvida tillgänglig-
het prioriteras framför exklusivitet eller tvärtom. På en förskola är biblio-
teket ett genomgångsrum som dagligen passeras både av barn och perso-
nal på väg till och från lunchen. Det gör att det är svårt att arbeta ostört 
där men kontaktpersoner och rektorn lyfter istället upp fördelarna med 
att rummet används, om än inte nödvändigtvis till just det som det är 
tänkt till. Det blir, som rektorn på förskolan uttrycker det, ”inte det här 
konstlade utan då har det en naturlig funktion”91 att vara i biblioteket. Vid 
våra observationer noterar vi att det är ofta som personal går igenom rum-
met i samband med städning eller med matvagnar och barngrupper. Det 
märks att barnen är vana vid det och de uppmärksammar inte biblioteket. 
De tittar till exempel inte på böckerna eller kommenterar något i rummet 
gällande läsning vid våra besök. Däremot passar flera barn på att klänga på 
”katapulten”, eller hoppa på den mjuka mattan i läskojan. En del personal 
uttrycker att rummet används mindre just på grund av att det är så mycket 
spring och vi noterar vid ett tillfälle att högläsningen avbryts för småprat  
när en kollega passerar. Kontaktpersonerna ser också tillgängligheten som 
positiv och är nöjda med att såväl barn som personal är i biblioteket varje  
 
 
89 Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019.
90 Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
91 Intervju, rektor, Förskola 1, september 2019.
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dag, om än inte med det aktiva syftet att besöka det. Nackdelen är att pla-
nerade aktiviteter är svårare att få till just för att man behöver räkna med 
att bli avbruten:

Då blir man ju ofta störd om man har någon aktivitet, det är städ som 
ska in, de har sitt förråd där, det ska tvättas, det ska in matvagnar och 
köra där fram och tillbaka det blir liksom ingen ro därinne så det kan 
vara mycket det som det beror på att man inte använder det så ofta.92

På en annan förskola har man istället valt att göra biblioteket till en mer 
exklusiv plats, som ska bokas och bara besökas med personal. Biblioteket 
ska här vara ett lugnt ställe och blir man för ”stojig” får man springa av sig 
i det stora rummet intill som är avsett för mer fysisk aktivitet. På den här 
förskolan ser vi barn som kikar in i biblioteket och vill gå in där, men inte 
får om det inte är planerat. 

De här exemplen visar på två motsatta förhållningssätt i relation till 
biblioteksrummet. Om biblioteket ska vara en tyst, speciell plats som krä-
ver särskilda umgängesregler eller en öppen och lättillgänglig träffpunkt 
som kan besökas under vilka omständigheter som helst är också två skilda 
synsätt på bibliotek som märks i debatter om folkbibliotekens funktion 
och här kan vi se att även förskolorna behöver välja hur de ska förhålla sig 
till de här olika idealen: biblioteket som ”bildningstempel” eller ”mötes-
plats” (Steinsaphir, 2016).

Ett syfte med förskolebiblioteken som betonas i intervjuer och som 
även tagits upp i tidigare forskning om förskolebibliotek (se Bengtsson & 
Midenius, 2017, s. 20) är att ge barnen biblioteksvana. Genom att böckerna 
är kategoriserade vill man introducera barnen för en viss klassificerings-
ordning. Man är också noga med att barnen ska ställa tillbaka böcker på 
rätt plats och städa efter sig och att i ett bibliotek ska det vara lugnt, inte 
något springande och stökande.93 På en av förskolorna har man en rutin 
där barnen alltid har med sig varsin påse från Lässatsningen när de besö-
ker biblioteket, oavsett om de sedan lånar någon bok eller inte, just för att 
skapa en tradition kring besöket. Vid en av observationerna lägger barnen 
också ner mycket tid på att själva skriva upp vilka böcker de lånat, oavsett 
skrivförmåga, en literacypraktik vilken kontaktpersonen också menar är 
en del av att lära dem hur ett bibliotek fungerar.94

För att efterlikna folkbiblioteken har några av förskolorna kategorise-
rat böckerna och markerat dem med olika färgkoder beroende på innehåll  
 
 

92  Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
93  Intervjuer, kontaktperson, Förskola 3, september 2019; kontaktperson, Förskola 

4, mars 2019.
94  Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019; observation, Förskola 3, 

april 2019.
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och åldersgrupp. Även det, tar personalen upp, har inneburit en hel del  
arbete och det är inte helt enkelt hur kategoriseringen ska göras om en 
bok behandlar till exempel ”både bilar och svampar”,95 som en av kon-
taktpersonerna uttrycker det. Arbetet med att iordningsställa, köpa in och 
kategorisera böcker är tidskrävande för kontaktpersonerna och på så sätt 
verkar det finnas en risk att biblioteksarbete konkurrerar med den prak-
tiska litteraturdidaktiska verksamheten. En av kontaktpersonerna beskri-
ver det själv som att hennes roll hamnar mer och mer på ”bibliotekssidan” 
än i förskollärarrollen.96

Samtidigt som alla kontaktpersoner och rektorer betonar fördelarna 
med sina bibliotek och värdet av själva rummen, så ger de också exempel 
på hur de väljer att arbeta med böckerna i andra lokaler istället. Detta mo-
tiveras med att biblioteken är för små, att man blir störd eller att vädret är 
för fint för att man ska vilja vara inomhus, men också med att det viktiga 
är att få ut böcker och litteraturarbete på avdelningarna, inte att vistas just 
i biblioteket. ”För att det viktiga för mig är egentligen att litteraturen också 
kommer ut i verksamheten. Den ska användas i aktiviteterna, i verksam-
heten. Den ska bli ett komplement till det vi gör i vardagen”,97 säger en av 
rektorerna. Liknande resonemang förekommer på alla förskolor, man vill 
få ut litteraturen och aktiviteterna kring dem till avdelningarna:

Det känns som att vi upplever att det är så viktigt med böcker så vi 
försöker att exponera och sprida det så mycket som möjligt.98 

I vissa fall verkar det som att själva bibliotekstanken till och med försvå-
rar, eller komplicerar, läsning. I en uppföljande intervju reflekterar en av 
kontaktpersonerna över detta: 

Alltså där talar man ju väldigt mycket bibliotek ett rum, man avbildar 
det ju mycket i tanken alltså biblioteket i vanliga fall. Och visst, det har 
man ju, och den tillgången. Men sen kan jag tycka att det måste än mer 
ut i grupperna, att det är där biblioteket, läsmiljöerna, ska in. Till barnen. 
Om man tänker målsättning och så. Absolut tillgång till böcker det har 
vi jättebra, att välja olika och så och jättebra hjälp från biblioteket att 
tänka åt vilka håll vill vi ha och vi har ju verkligen… Men man vill ju 
få in användandet ännu ännu mera än vad det är.99 

 
 

95  Intervju, kontaktperson, Förskola 4, mars 2019.
96  Se t. ex intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
97  Intervju, rektor, Förskola 3, september 2019.
98  Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019; intervju, kontaktperson, 

Förskola 4, oktober 2017.
99  Intervju, kontaktperson, Förskola 1, september 2019.
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Biblioteksrummet som ett slags arketypisk plats för böcker och läsning före-
faller nästan stå i vägen för allmän tillgång på och användning av böcker 
i förskoleverksamheten. Det är uppenbart att pedagogerna inte riktigt ser 
biblioteksrum och läsmiljö som samma sak. Läsmiljön finns på avdelning-
arna och biblioteket blir främst ett förvaringsutrymme, och ett smidigare 
sätt att få tillgång till böcker än att besöka bokbuss eller folkbibliotek. 

Som tidigare nämnts har samarbete mellan förskola och folk bib-
liotek varit vanligt och även före Lässatsningen besökte förskolorna i 
projektet stadsbiblioteket, dess filialer och bokbussar, men aktiviteter 
som sagoläsning för förskolor hade sedan en tid tagits bort i kommunen  
efter som efterfrågan saknades. Från folkbibliotekets sida är därför förskole-
biblioteksprojektet, precis som liknande satsningar i andra kommuner (se 
Johansson, 2016) ett sätt att återskapa en relation till förskolorna som är 
mer anpassad till deras praktiska förutsättningar. Kontaktbibliotekarierna 
säger sig uppleva att besöken på biblioteken generellt ökat i samband med 
Lässatsningen, vilket också varit ett av förskolebiblioteksprojektets syften. 
Förskolorna som ingår i projektet säger däremot att en av de stora för-
tjänsterna med ett eget bibliotek är just att man slipper ta sig till bokbuss 
eller folkbibliotek och har ändå tillgång till mycket böcker. 

Mycket arbete i projektet har lagts på att skapa själva förskolebiblio-
teken men vi noterar att de inte används särskilt mycket. Vid flera obser-
vationstillfällen står de tomma. Att döma av bokningslistorna är bokning-
arna få och det varierar mycket mellan förskolorna hur ofta de används. 
På en förskola är rummet under en exempelvecka bokat vid fyra tillfällen 
av tre olika avdelningar, totalt 6,5 timmar. I en annan är rummet bara  
bokat vid sex tillfällen och totalt 7 timmar under perioden juni till decem-
ber 2019.

Att rummet inte utnyttjas så mycket som man hoppats bekräftar också 
kontaktpersoner men betonar att böckerna istället tas ut i verksamheten 
och att en ambition är att de ska finnas överallt, i olika lekmiljöer och gär-
na också utomhus. Det väcker frågan om förskolebiblioteket som sådant 
som rum verkligen behövs. Återkommande i intervjuerna är utsagan att 
det inte är rummet i sig som är viktigt utan just boksamlingen. Samtidigt 
säger också kontaktpersonerna på en av förskolorna på frågan om vad de 
tycker skulle kunna bli bättre, att det som de verkligen saknar är en lugn 
plats att arbeta med litteraturen i. Ett bibliotek i samma byggnad räcker 
alltså inte, utan dess funktioner behöver ligga närmare den dagliga verk-
samheten. Även på avdelningarna behöver det finns bibliotek eftersom 
det är svårt att få läsro som verksamheten ser ut idag, menar de. ”Det är 
lite en dröm att kunna ha ett sagorum där man kan gå in och det blir lite 
mysigare miljö”, som en kontaktperson utrycker det.100 Det som efterfrågas 
här är alltså ytterligare ett bibliotek, trots att förskolebiblioteket sällan är 
upptaget.

100 Intervju, kontaktperson, Förskola 3, september 2019.
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7. Slutdiskussion

När det gäller projektet Förskolebiblioteks förutsättningar att bidra till 
läslust och läsning med avseende på organisation, implementering och 
förankring finns utifrån vår studie ett antal framgångsfaktorer att lyfta 
fram. Projektet har tillvaratagit erfarenheter från och inspirerats av tidi-
gare läsfrämjandesatsningar och framstår till sin uppbyggnad som väl 
genomtänkt med en tydlig uppstarts- och förankringsfas. En signerad 
överenskommelse tydliggör åtagandena för båda parter i projektet avse-
ende resurser. Återkommande nätverksträffar i olika konstellationer gör 
att projektägaren, biblioteket, kan fånga upp behov från å ena sidan för-
skolornas ledning och å den andra de som ska arbeta med det praktiska 
genomförandet av projektet. 

Projektet förefaller trots detta olika väl förankrat vid de olika försko-
lorna. Rektorerna vid våra förskolor är i olika grad insatta i projektet och 
hur mycket övriga pedagoger på förskolorna är involverade skiljer sig åt. 
Därför har de kanske olika förutsättningar för att uppnå hållbarhet i pro-
jektet och nå sina mål i förlängningen. En av anledningarna till olikhe-
terna är att alla verksamheter inom projektet har haft stor personalom-
sättning under projektets gång och att information inte systematiskt förts 
vidare. Tidigare forskning har visat att livskraften i denna typ av projekt 
är avhängig till hur väl arbetet dokumenteras och ett sätt att motverka 
den informations-/kompetensförlust som hög personalomsättning orsakar 
är att mer kontinuerligt dokumentera vad som sker inom projektet. Ett 
tydligare krav på särskild och kontinuerlig dokumentation är därför att 
rekommendera för alla parter som ingår i projektet. 

Själva projektformen gör att förskolebiblioteken och arbetssätten 
förknippade med dem riskerar att betraktas som en aktivitet som är av-
gränsad i tid och relaterad till vissa personer. Det är därför avgörande för 
projektets fortlevnad att respektive rektor anser att det är viktigt och prio-
riterat, så att resurser avsätts till att bygga ut och förnya bokbeståndet när 
ansvaret för det övergår till förskolorna själva. Detta gäller även övriga 
materiella resurser som exempelvis avsatt tid för kontaktpersoner och/
eller övriga pedagoger för att ordna kring bokbeståndet, läsa ny litteratur, 
diskutera litteratur eller ha boksamtal med kollegor och för att genomgå 
kompetensutveckling. Tiden framstår som en viktig faktor för mycket av 
det som ska uppnås inom projektet och vi kan konstatera att kontakt-
personerna vid förskolorna i projektet i det avseendet har olika förutsätt-
ningar. Även om avsättandet av resurser framgår som ett åtagande i den 
skriftliga överenskommelse som signeras mellan förskolorna och biblio-
teket, så finns inga preciserade krav och inte heller någon planerad eller 
möjlig uppföljning av det. Man kan tänka sig att en tydligare reglering av 
ett framtida åtagande när det gäller att underhålla och uppdatera bibliote-
ket skulle vara till hjälp här. Man kan också överväga att formulera indika-
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torer för hur detta ska kunna följas upp, exempelvis genom förskolornas 
verksamhetsberättelser, avsättning i budget eller liknande. 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan grad av för-
ankring, principer för val av kontaktpersoner och engagemang på chefs-
nivå. En sak som det finns anledning att reflektera över i förskolebiblio-
teksprojektet är utifrån vilka kriterier kontaktpersonerna utses – väljer 
man en så kallad ”eldsjäl” med tidigare intresse för att arbeta med lit-
teratur och läsning eller inte, väljer man en person som deltar i pedago-
gisk verksamhet eller inte? Hur rektorerna har valt kontaktpersoner inom 
projektet skiljer sig lite åt mellan de olika förskolorna och i intervjuerna 
framkommer att det ibland har varit svårt att förankra betydelsen av bib-
lioteket hos övriga pedagoger i verksamheten. Samtidigt som man kan se 
att de kontaktpersoner som omtalas som ”eldsjälar” när det gäller böcker 
och läsning också är personer som själva tar förskolebiblioteket i bruk och 
arbetar för att uppfylla projektets syften, så finns också exempel på att 
valet av eldsjäl gör att arbetssättet inte kommer vidare i organisationen. 
Vi kan återknyta till ”Sago-N.N” som gör ett så utmärkt arbete med bok-
samtal att det alltid blir hon som gör detta. Att enbart välja eldsjälar kan 
göra att andra inte känner sig bekväma att arbeta med böcker när någon  
annan kan så mycket bättre. Det kan också bli så att eldsjälen blir ensam att 
ta allt arbete med biblioteket och inte orkar med det i förlängningen. Vik-
tigt är alltså att projektet innehåller strategier för att göra så att alla på för-
skolan blir delaktiga och känner att biblioteket är allas tillgång. Ett förtyd-
ligande av kontaktpersonens åtagande, mandat och möjlighet att förankra 
projektet hos övriga pedagoger i verksamheten skulle kunna bidra till detta.

För att ha en realistisk möjlighet att åstadkomma bred förankring av 
projektet på förskolorna behöver olika former av kompetensutveckling 
ges kontinuerligt för att utveckla inte bara kontaktpersonerna utan även 
övriga pedagoger i verksamheten. Intresset för och förhållandet till läs-
ning och litteratur är förmodligen olika hos olika pedagoger. De som läser 
mycket är redan litteraturintresserade och det kan göra att övriga känner 
en oro för att göra fel. I vår studie framkommer att de kompetensutveck-
lande aktiviteter som genomförts har uppskattats och upplevts som läro-
rika och värdefulla för projektets deltagare. Detta är något man vill ha mer 
av men efter genomgången studiecirkel sker knappast några sådana insat-
ser alls. Genomgående kan konstateras att de flesta kontaktpersonerna 
lyfter möjligheten att få träffa andra i liknande situationer, att diskutera 
egna erfarenheter och höra andras som viktigt för sin egen och projektets 
vidareutveckling. Det handlar om att känna igen och mötas över liknande 
förhållanden eller insikt om hur olika arbetet kan göras. Erfarenhetsutby-
tet kan också ske inom den egna förskolan genom att ha forum för diskus-
sion om hur böcker kan användas för olika aktiviteter som lustläsning, 
inspiration och temaarbeten. Utifrån detta bör vikten av studiecirklar, nät-
verksträffar och andra former av samverkan mellan förskolorna betonas 
ytterligare inom projektet. 
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Man kan bland kontaktpersonerna märka en osäkerhet när det gäller 
att välja böcker, där man gärna vill ha kontaktbibliotekariernas bekräf-
telse. Det finns en rädsla för att välja fel böcker och man anser att det är 
bibliotekarierna som vet vilka böcker som passar. För att våga välja själva 
och på så sätt kunna fortsätta ett aktivt arbete med bokinköp och littera-
turpedagogik, så krävs det att kontaktpersonerna känner sig tillräckligt 
trygga med den egna litterära kompetensen. För att få en sådan kompe-
tens är projektets studiecirkel en viktig didaktisk kompetensutveckling. 
Men här behövs ytterligare utbildningsinsatser. Det kan handla om allt 
från samverkan med biliotekarier kring ny barnlitteratur till att gå kurser 
i litteraturvetenskap. 

Den samverkan som sker inom projektet i form av nätverksträffar 
kan ses som kompetensutveckling eller kollegialt lärande. Kontaktperso-
nerna har lite olika synpunkter på nätverksträffarna och betydelsen av 
dem upplevs ha minskat under projektets gång. Träffarnas syfte under  
första året var att projektdeltagarna skulle få se och bli inspirerade av 
varandras uppbyggnad och utveckling av biblioteket. Det syftet blir min-
dre relevant vartefter projektet fortskrider. För att göra dessa träffar mer 
intressanta behöver agendan för samverkansmötena ses över då kontakt-
personerna ändå anser det av vikt att få träffas. 

Det finns en förförståelse inbyggd i projektet om att tillgång på böcker 
och läslust/läsning står i ett kausalt samband med varandra. Det är inte 
något förhastat antagande, tillgång på böcker och variation på böcker är 
förutsättningar som ofta lyfts fram i definitioner och handlingsplaner för 
läsfrämjande och läslust. I den bemärkelsen kan man säga att projektet ge-
nom sina bokgåvor och uppbyggnad av bibliotek har gett förutsättningar 
för att skapa läslust, vilket är dess mest centrala och övergripande målsätt-
ning. Särskilt tydligt blir detta i hanteringen av hemlån av föräldrar där 
flera av målsättningarna om ökad och mer demokratisk tillgång på böcker 
uppfylls. Våra resultat visar dock att det inte finns något självklart eller 
automatiskt samband mellan tillgång och läsning. Något mer än böcker 
måste tillföras. Det är få läsaktiviteter som genomförs i biblioteket och 
av den dokumentation som finns att tillgå framgår att man inte heller 
bokar biblioteket särskilt mycket vid andra tider. De läsaktiviteter som 
mest uppenbart främjas av tillgången på ett biblioteksrum med böcker är 
spontana barninitierade aktiviteter. Vid flera observationstillfällen noterar 
vi att möjlighet att låta en sådan spontan aktivitet övergå i en pedagog-
ledd läsning finns men inte tas i bruk. Samtidigt talar kontaktpersonerna 
om att man läser och arbetar med litteratur vid andra tillfällen. Man kan 
kanske säga att förskolebiblioteken blir en plats för fria val och ostörd 
”läsning” och att de i den bemärkelsen faktiskt främjar den typ av läsning 
som forskningen anser bidrar till läslust. En högre medvetandegrad kring 
vilka förutsättningar och ageranden som främjar läslust skulle tydliggöra 
och stärka kopplingen mellan tillgång och läslust.
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Ett syfte med förskolebiblioteksprojektet är att förändra hur man läser 
på förskolan och göra de läsaktiviteter som förekommer mer aktiva. Det 
innebär att man eftersträvar en genomtänkt och planerad läsning som 
bjuder in barnen till dialog och samtal och aktiverar dem. Det har funnits 
en föreställning, byggd på tidigare forskning, om att läsning på förskolan 
mest sker genom så kallad ”läsvila” vilket inte anses vara en särskilt priori-
terad sysselsättning. Vår undersökning bekräftar delvis den bilden. Antalet 
lästillfällen är relativt få, oplanerade, och sker oftast på barnens initia-
tiv, men intervjuerna med kontaktpersonerna och rektorerna tyder på att 
man redan före projektets inledning hade en medvetenhet om betydelsen 
av att arbeta aktivt med litteraturen. Tematiskt arbete, boksamtal och an-
vändande av rekvisita vid läsning är sådant som särskilt betonas av dem 
och som vi också ser exempel på under våra observationer. Man kan därför 
fråga sig om en utveckling kanske redan skett under de senaste åren som 
en följd av den kritik som upprepat riktats mot förskolans läsvanor. För att 
besvara den frågan skulle större undersökningar behöva göras.

Det finns en stark tilltro till läsningens språkutvecklande potential hos 
de undersöka förskolorna. Det är främst som ett medel för att nå läropla-
nens mål gällande språk och kommunikation, men också för att nå kun-
skapsmål i andra ämnen som till exempel naturvetenskap, eller barnens 
moraliska utveckling genom att samtala om etiska frågor, som litteraturen 
används enligt intervjuerna. Samtidigt ser vi också exempel på en mer 
vardaglig och spontan läsning utan planerad uppföljning. Likaså lek med 
rekvisita och böcker som inte alltid leder till läsning men som utifrån 
ett emergent literacy-perspektiv bekantar barnen med litterära figurer och 
boken som föremål. Att den typen av läsning inte tas upp i intervjuer kan 
bero på dess låga didaktiska status i tidigare forskning. Men ur ett läsfräm-
jandeperspektiv kan man faktiskt se att även sådan sysselsättning behövs. 
Här ses just ostördhet och kravlöshet som avgörande för att skapa läslust, 
ett av syftena med förskolebiblioteket. Den rent estetiska läsningen för 
njutnings och nöjes skull kan förmodligen också få en ökad legitimitet 
genom den senaste läroplanens skrivningar om att stimulera intresset för 
berättelser och barns ”fantasi och föreställningsförmåga” och intresse för 
texter och berättelser.

Läsning behöver prioriteras och för att det ska bli en prioriterad syssel-
sättning behöver det bli en del av rutinerna på förskolan. Läsvila är därför 
inte helt av ondo och att avskaffa den kan vara att slänga ut barnet med 
badvattnet. Mängdläsning är också viktig och den förutsättningslösa läs-
ningen kan vara det som skapar just läslust. Det behövs en idé om hur och 
varför man ska använda biblioteket och att det förankras i hela personal-
gruppen. När det ska bokas på egna initiativ ser man att det sällan blir av. 
När man väl är i biblioteket uppstår möjlighet till spontan läsning, ökad 
bokaktivitet och därmed läslust. Samtidigt måste också läsningen vara ak-
tiv. Alltså bör man boka in tid att vara i biblioteket, kanske regelbunden 
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sådan, för olika barngrupper och ibland genomföra fri aktivitet och ibland 
planerad sådan, exempelvis boksamtal. 

Centralt i projektet är just skapandet av särskilda rum för läsning och 
böcker, förskolebibliotek. Att dessa uppskattas av alla involverade i projek-
tet är tydligt i de intervjuer som gjorts men observationerna visar också 
att de inte används i särskilt stor utsträckning på alla förskolor. Det fram-
går också att personalen hellre läser på andra ställen och främst använder 
biblioteket som ett ställe att låna böcker, samtidigt som man också talar 
om behovet av en plats att utföra läsaktiviteter men där förskolebibliote-
ket av olika praktiska omständigheter inte alltid blir det rummet. Det stäl-
ler frågan om hur viktigt själva rummet är för att nå Lässatsningens mål. 

Ett bibliotek är inte bara ett rum, det är också en samling böcker som 
kan användas på andra ställen men, ska det ha en särställning så måste 
det samtidigt motiveras med mer än med tillgången till böcker. Därför 
återkommer kärnfrågan om vad ett förskolebibliotek behöver vara för 
att göra böcker och bibliotek till naturliga inslag i barns liv. Ligger själva 
”biblioteket” i boksamlingen, rummet som sådant, eller i kontakten med 
folkbiblioteket? Om man ser biblioteksrummet som en funktion, en plats 
för medier eller som en pedagogisk miljö med ett egenvärde är också av-
görande för vilken läsfrämjandepotential det har.

Sammanfattande rekommendationer

Lässatsningen/biblioteket:
•	 Reglera framtida resursåtaganden och dokumentationskrav mer detalje-

rat i överenskommelsen mellan förskola och bibliotek 
•	 Inkludera principer/indikatorer för uppföljning av projektet 
•	 Förstärk kompetensutvecklingsinsatserna inom projektet så att de blir 

kontinuerliga och erbjuds till alla pedagoger på förskolan och samtliga 
roller inom projektet

•	 Förtydliga biblioteksrummets betydelse för måluppfyllelse
•	 Våga prioritera läsning i den pedagogiska verksamheten
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